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„Būsiu, kur reikės ir kada reikės“
Profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui

Rugsėjo 7-oji kalbininkui Gintautui Akelaičiui buvo gražios sukakties diena. Šiek tiek 
pažindamos mieląjį Kolegą ir nujausdamos jo požiūrį į proginius rašinius, vis dėlto įsi-
drąsinome bent trumpai parašyti apie jo mokslo darbus, pedagoginę ir visuomeninę 
veiklą. Tikimės, kad ir skaitytojams bus įdomu sužinoti, ką per kelis savo profesinės 
veiklos dešimtmečius yra nuveikęs „Gimtosios kalbos“ bendradarbis ir bičiulis Gintau-
tas Akelaitis. 

Tartis su Gintautu Akelaičiu dėl keblesnių straipsnių redagavimo visada paprasta. 
„Gavom straipsnį, tiesą sakant, ne tiek straipsnį, kiek pavyzdžių sankaupą, reikia patari-
mo, ką daryti“, – skambutis iš redakcijos. „Pasakykit, kada galim kartu viską paskaityti, 
būsiu, kur reikės ir kada reikės“, – įprastas profesoriaus atsakymas. Ir santūrus džiaugs-
mas, kai po visų redagavimų ir derinimų su autoriais pagaliau pasirodo straipsnis: „Visai 
gerai išėjo.“

Gintautas Akelaitis gimė 1949 m. rugsėjo 7 d. Palõnuose (RadvOliškio r.). Turbūt ne 
vienam yra tekę girdėti jį juokaujant apie savo gimtinės vardo kilmę – šis tikrinis daik-
tavardis susijęs su paliomis, t. y. pelkėmis. 

Būsimasis kalbininkas iki 1964  m. mokėsi Baisógaloje. 1968  m. baigė PociūnNlių 
vidurinę mokyklą. 1972 m. baigęs lietuvių kalbos ir literatūros studijas tuometiniame 
Vilniaus pedagoginiame institute dirbo mokytoju Vilniuje, o 1975 m. grįžo į savo Alma 
mater. 1992 m. apgynė daktaro disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos įterptiniai vie-
netai (semantika, struktūra, paskirtis diskurse)“. Kolegiški ir dalykiški santykiai su di-
sertacijos vadovu Vitu Labučiu nenutrūko iki šiol. Abu profesoriai dažnai padiskutuoja 
įvairiais abiem rūpimais kalbos ir kalbos politikos klausimais.

Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992  m. Vilniaus pedagoginis institutas) 
Gintautas Akelaitis dirbo iki 2001 m., o nuo 2001 m. dėstė Mykolo Romerio universitete. 

Dėstyti universitetinių studijų dalykai – lietuvių kalbos sintaksė, lietuvių kalbos sti-
listika, funkcinė gramatika, kalbos praktikumas (skyryba), specialybės (administrãcinė) 
kalba, retorika, dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra (sintaksinės konstrukcijos).

Pagrindinė Gintauto Akelaičio mokslinio tiriamojo darbo sritis  – dabartinės lie-
tuvių kalbos įterpiniai ir kitos parentezės konstrukcijos. Šia tema skaityta pranešimų 
konferencijose, mokslo ir mokslo populiarinamuosiuose leidiniuose paskelbta per 20 
straipsnių. Kalbininko domėtasi įterpinių sampratos raida lietuvių kalbotyroje: „Įterpti-
niai vienetai ir lietuvių kalbos modalinių žodžių klausimas“ (Lietuvių kalbotyros klausimai, 
1987, t. 26), „Įterpinių sampratos lietuvių kalbos sintaksėje“ (Lietuvių kalbotyros klausimai, 
1996, t. 36), „Įterpiniai, jų aiškinimas Jono Jablonskio gramatikos darbuose“ (Kalbos kultū
ra, 2010, sąs. 83), „Savita įterpinių samprata Jono Balkevičiaus Dabartinės lietuvių kalbos 
sintaksėje“ (Kalbotyra, 2005, t. 54(1)).
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Analizuota įterpinių sandara ir funkcijos: „Pada-
lyvinių konstrukcijų struktūros įterpiniai“ (Kalbotyra, 
1994, t.  43(1)), „Šalutinio dėmens formos įterpiniai“ 
(Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika, 2000, t. 2), „Įterpi-
nių santykis su sudėtinių sakinių dėmenimis ir su ats-
kirais sakiniais“ (Kalbotyra, 2001, t. 50(1)), „Beasmenio 
pagrindinio dėmens formos įterpiniai“ (Žmogus ir žodis: 
didaktinė lingvistika, 2003, t. 1). 

Atkreiptas dėmesys į stilistines įterpinių funkcijas: 
„Parentezė poezijoje“ (Žmogus ir žodis: didaktinė lingvis
tika, 2005, t.  7(1)), „Įterpinių stilistinės išgalės tekste“ 
(Tekstas: lingvistika ir poetika 15, 2007). 

Nagrinėta konkrečių įterpinių vartosena: „Įter-
piniai iš vienos pusės…, iš kitos pusės ir antra (kita) 
vertus“ (Kalbos kultūra, 1987, sąs. 53), „Konstrukcijos su 
prasme, prasmėmis“ (Kalbos kultūra, 2006, sąs. 79), „Įter-
pinys dar daugiau, jo vartojimo galimybės, konkuren-
tai, atitikmenys“ (Kalbos kultūra, 2007, sąs. 80, p. 45–54) ir kt.

Įvairiose konferencijose kalbininkas yra skaitęs pranešimų iš lietuvių kalbos sintak-
sės sampratos istorijos – apie sintaksę Kazimiero Jauniaus „Lietuvių kalbos gramatiko-
je“ (1998, 2003), Petro Gražbylio (Povilo Januševičiaus) „Santaiką (syntaxis) Lietuviškoję 
Kalboję“ – pirmą atskirą lietuvių kalbos sintaksės leidinį (2003).

Mykolo Romerio universitete Gintautas Akelaitis ne tik dėstė specialybės kalbą, bet 
ir įsitraukė į specialybės kalbos tyrimus. Dirbant šioje aukštojoje mokykloje paskelbta 
daugiau kaip 10 straipsnių apie specialybės kalbą. Gvildenti ir bendrieji dalykai – spe-
cialybės kalbos kurso turinio, programos ir dėstymo problemos, ir konkretūs reiškiniai, 
pavyzdžiui: „Konstrukcijos su atžvilgiu, požiūriu administracinėje kalboje“ (Kalbos kul
tūra, 2005, sąs. 78), „Jungtukai ar, arba teisės kalbos sintaksinėse konstrukcijose“ (Specia
lybės kalba: gramatika ir logika, 2012), „Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos 
sakiniuose“ (Specialybės kalba: sakinys ir tekstas, 2010), „Sudėtinių administracinių terminų 
struktūriniai modeliai“ (Specialybės kalba: terminija ir studijos, 2008) „Tekstiniai teisės ter-
minai ir jų išplečiamieji komponentai“ (Tekstas: lingvistika ir poetika 18, 2011).

Paskata tirti specialybės kalbą, ko gero, buvo ir nuo 2000 m. kas antri metai Myko-
lo Romerio universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reñgiamos specialybės 
kalbos konferencijos. Gintautas Akelaitis visada veikliai prisidėjo prie šių konferencijų 
rengimo, jų medžiagos tvarkymo spaudai ir pan. Idėjų pranešimams ir straipsniams 
tikriausiai teikė ir darbas VLKK pakomisėje, kuri rengė Specialybės kalbos programą 
(patvirtinta 2003). 

Mykolo Romerio (anksčiau Lietuvos teisės) universitete Gintautas Akelaitis iš pra-
džių dirbo Kalbos kultūros katedroje, o po kelių universiteto pertvarkymų darbą baigė 
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universiteto Humanitarinių mokslų institute eidamas profesoriaus pareigas. Lietuvių 
kalbos sintaksės tyrėjo, turinčio ilgą pedagoginio darbo patirtį, atėjimas į katedrą labai 
sustiprino jos mokslines ir pedagogines pajėgas. Čia jis savo mokslinę veiklą kiek pa-
kreipė į administrãcinės lietuvių kalbos sintaksės problemas. Neapleido ir ankstesnių 
tyrimų: sintaksės raidos klausimų, įterpinių, jų struktūros ir formos analizės, vartoji-
mo galimybių, kalbos mados reiškinių. Visa tai atsispindi moksliniuose straipsniuose, 
konferencijų pranešimuose ir kelių autorių darbe „Specialybės kalba: administracinės 
kalbos vadovėlis“, kurio viename iš skyrių jis aprašė administrãcinių terminų rūšis, 
terminų šaltinius, skolintus administrãcinius terminus ir kitą leksiką, jų vertybą ir t. t. 
Žinoma, moksliniais tyrimais jis aktyviai rėmėsi ir pedagoginėje veikloje. 

Kaip dėstytojas, buvo labai pareigingas ir punktualus. Į kalbos kultūros ir specialybės 
kalbos paskaitas ir pratybas visada ateidavo kruopščiai pasirengęs, studentams viską aiški-
no išsamiai ir kantriai, ypač tai pabrėžtina kalbant apie neakivaizdinių (vėliau pavadintų 
nuotolinėmis) studijų studentus, kurių daugelio lietuvių kalbos žinios iš vidurinės moky-
klos (gimnazijos) laikų buvo menkokos. Turėjo susidaręs griežtą studentų darbų vertini-
mo sistemą ir jos pedantiškai laikėsi, todėl visiems viskas buvo aišku. Akivaizdu, kad jam 
patiko dėstyti ir retoriką: čia jis galėjo laisviau parodyti savo šiek tiek artistišką prigimtį. 

Kaip kolegai, Gintautui Akelaičiui visada rūpėjo katedros reikalai, jis noriai ir aktyviai 
prisidėdavo prie visų jos darbų. Tai žmogus, kuriuo visuomet galima buvo pasitikėti: ne 
tik viską kruopščiai atliks, ką buvo pažadėjęs, bet ir pasiūlys savo minčių, idėjų, nenutylės 
geranoriškų pastabų kolegoms, jas ramiai ir gerai pagrįs. Tai buvo ypač naudinga jaunes-
niems kolegoms, kuriems kartais prireikdavo patyrusio specia listo pagalbos.

Kartą katedros kolegas nustebino ir vienas dar nežinotas Gintauto Akelaičio talen-
tas. Katedros darbuotojai rengėsi minėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 
Bendromis jėgomis dėliojome meninę minėjimo dalį  – kompoziciją, susidedančią iš 
tokiai progai tinkamų poetų eilių, muzikinių intarpų ir pan. Smagu buvo matyti, su 
kókiu entuziazmu Gintautas ėmėsi režisieriaus pareigų. Ir jam puikiai sekėsi dirbti su 
studentais. Renginys tikrai pavyko, katedra ir režisierius sulaukė komplimentų.

Gintautas Akelaitis – vienas iš pirmųjų lietuvių kalbininkų, kurie ėmėsi analizuo-
ti kalbos madą kaip reiškinį. Apie kalbos madą jo kalbėta X Jono Jablonskio konfe-
rencijoje (2002), o pranešimo pagrindu parengtame straipsnyje apibrėžta, kad kalbos 
mada  – tai „nesisteminis kalbos vartosenos reiškinys  – kalbos elemento (žodžio, jo 
formos, posakio, sintaksinės konstrukcijos) vartojimo nebūdinga reikšme staigus, pa-
prastai neilgalaikis suintensyvėjimas“ (Kalbos mada kaip reiškinys, Kalbos kultūra, 2003, 
t.  76, p.  121–125). Kalbininko teigimu, „kalbos mados elementų vartojimas žeidžia 
bendrąją kalbos normą – daugelis madingųjų elementų yra arba vartojami nebūdinga 
reikšme, arba beprasmiški. Kalbos mados elementai žeidžia ir iškalbos normas – rodo 
nejautrumą kalbos ištekliams, reikšmės ir prasmės atspalviams, mažina individualumo 
išraišką“ (ten pat). Konkretiems kalbos mados reiškiniams skirta apie 10 Gintauto Ake-
laičio straipsnių „Gimtojoje kalboje“: „Pertarai sakytinėje kalboje“ (2002, nr. 1), „Kada 
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tinka ir kada netinka žodis praktiškai“ (2002, nr. 9), „Dėl vienos žodžio masė reikšmės“ 
(2009, nr. 11), „Nauja įterptinė ir neįterptinė (pa)vadinkim(e) (taip) vartosena“ (2010, 
nr. 11), „Dėl perkeltinių žodžio veidas reikšmių (2012, nr. 5), „Žodžio matymas vartose-
na – nuo termino iki kalbos mados“ (2012, nr. 12) ir kt. 

Komentuoti kalbos mados reiškinių jis nevengia ir kalbinamas populiariosios ži-
niasklaidos, pavyzdžiui, 2010 m. kovo 5 d. „Respublikai“ aiškino apie lipte sulipusį – ir 
nuvalkiotą – junginį šurmuliuoja mugė.

Dešimt metų – nuo 2007 iki 2017 m. – Gintautas Akelaitis buvo VLKK narys. Dirbo 
Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisėje, Kalbos programų koordinavimo taryboje. 
Į VLKK darbus kalbininkas buvo įtrauktas kur kas anksčiau. Jau minėjome, kad dirbo 
specialioje pakomisėje, kuri rengė bendrinamąją specialybės kalbos programą univer-
sitetams ir akademijoms, o nuo 2004 m. buvo pakviestas į grupę, kuriai teko užduotis 
rengti Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisykles.

Nemažą laiko tarpą kalbininkas darbavosi „Kalbos kultūros“ žurnalo redakcinėje 
kolegijoje: prisidėjo prie 15 šio leidinio sąsiuvinių (nuo 75 iki 89) rengimo.

Šiltos artistiškos gaidelės ir nepaprastas kruopštumas labai derėjo Gintautui Akelaičiui 
ne tik kaip universiteto dėstytojui, bet ir kaip ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos revi-
zijos komisijos pirmininkui. Atidžiai parengtos ir išraiškingai perskaitytos ataskaitos apie 
Lietuvių kalbos draugijos finansinius reikalus buvo neatsiejama kiekvieno suvažiavimo 
dalis. Rengiant ataskaitas, kaip ir redaguojant „Gimtosios kalbos“ straipsnius, Gintautas 
Akelaitis buvo visada pasiekiamas, visada surandamas: „Pasakykit, kur ir kada, – būsiu.“ 

Draugijos suvažiavimuose praversdavo ir praverčia ne tik jo gebėjimas tiksliai skai-
čiuoti ir administrãcinis reiklumas, bet ir atsakingas požiūris į svarstomas problemas ar 
rašomus raštus. Kiek protokolų, rezoliucijų, kreipimųsi yra perėję per Gintauto Akelai-
čio rankas, nesuskaičiuosi, tik visiems tiems dokumeñtams kalbininko pastabos išėjo į 
naudą – tekstai tapo tikslesni, aiškesni, rimčiau teisiškai argumentuoti.

Be jau minėto vadovėlio „Specialybės kalba: administracinės kalbos vadovėlis“ (2009, 
su Vida Žilinskiene ir Laima Pečkuviene), kalbininkas vienas ar su kolegomis yra išleidęs ir 
daugiau mokomųjų knygų: „Vientisinio sakinio skyryba: metodiniai nurodymai ir pra-
timai“ (1978), „Sudėtinio sakinio skyryba: metodiniai nurodymai ir pratimai“ (1979, abi 
su Jadvyga Statkevičiene), „Lietuvių kalbos sintaksės pratybos: Funkciniai sakinių tipai“ 
(1998). Su Stasiu Skrodeniu parengė knygelę apie buvusį Vilniaus pedagoginio institu-
to Lietuvių ir užsienio literatūros katedros docentą, vadovėlių autorių Vincą Laurynaitį 
„Docentas Vincas Laurynaitis“ (2004, knygelę galima parsisiųsti iš svetainės gs.elaba.lt). Neli-
ko nuskriausta ir gimtinė: „Versmės“ leidyklos leidžiamõs serijos „Lietuvos valsčiai“ mo-
nografijai „Baisogala“ (2009) Gintautas Akelaitis parašė straipsnį „Architektai Balčiūnai“.

Linkėdamos mielajam Kolegai ilgiausių ir gražiausių metų dėkojame už ligšiolinius 
prasmingus darbus ir laukiame naujų pranešimų, straipsnių, idėjų. Juk sukaktuvininko 
pasirinktose mokslinių tyrimų srityse dar tiek daug reikia nuveikti.

Vida Žilinskienė, Rita Urnėžiūtė


