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2021 metais sukanka
sausis
1 d. – prieš 275 metus Vaizgeniuose (Pabáisko
vlsč.) gimė kunigas, pedagògas, publicistas, lietuvių kalbos kilmės tyrėjas Ksaveras
Pranciškus Bogušas (m. 1820 04 04).
– 80 metų lietuvių vardyno tyrėjai Marijai
Razmukaitei (g. Vilniuje).
3 d. – 95 metai, kai Jõniškiuose (Šaki r.) gimė
lietuvių lingvistinės stilistikos pradininkas
Juozas Pikčilingis (m. 1991 10 17).
5 d. – prieš 90 metų Telšiuosè gimė tautosakininkas Leonardas Sauka.
10 d. – 85 metai, kai Ìngavangyje (Prenų r.)
gimė tautosakininkas, lietuvių liaudies dainų
tyrėjas Konstantas Algirdas Aleksynas.
12 d. – 85 metai informatikui, kompiuterijos
terminijos specialistui Gintautui Grigui
(g. Dičinuose, Utenõs r.).
14 d. – 75 metai, kai Strubagalvėje (Lazdjų r.)
gimė baltistė, Mažosios Lietuvos senųjų raštų
kalbos tyrėja Elvyra Julija Bukevičiūtė.
15 d. – prieš 250 metų Včiuosè (Skuõdo r.)
gimė kunigas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio
dalyvis, žemaičių raštijos veikėjas, mokslo
terminijos kūrėjas Jurgis Ambraziejus
Pabrėža (m. 1849 10 30).
20 d. – 80 metų, kai Dukurnoni k. (Prenų r.)
gimė vertėjas, redaktorius Pranas Bieliauskas.
– 60 metų stilistikos, kalbos kultūros ir kultūrinės lingvistikos specialistei Irenai Smetonienei (g. Katinėnuose, Šilãlės r.).
22 d. – 120 metų, kai gimė Didžiosios Britanijos
slavistas ir baltistas Viljamas Klismenas
Matjuzas (William Kleesmann Matthews)
(m. 1958 05 03).
– prieš 70 metų Šiauliuose gimė poetas, vertėjas Kornelijus Platelis.
23 d. – 100 metų, kai Vilniuje gimė archeològė, tautosakos ir LKŽ žodžių rinkėja Marija
Gimbutienė (m. 1994 02 02).
26 d. – 70 metų JAV baltistui ir slavistui Stivenui Robertui Jangui (Steven Robert
Young).

31 d. – 60 metų vertėjai Norai Jazbutytei
(g. Daũbiškių k., Akmnės r.).
vasaris
2 d. – 125 metai, kai Baibõkuose (Bržų r.) gimė
rašytojas, literatūros ir teatro kritikas, vertėjas
Balys Sruoga (m. 1947 10 16).
6 d. – 75 metai stilistikos ir retorikos specialistei, vertėjai Reginai Koženiauskienei
(g. Ukmergėjè).
7 d. – prieš 125 metus Svidniuose (Kùpiškio r.) gimė žodynininkas Napalys Grigas
(m. 1972 07 14).
– 60 metų fonetikos, fonologijos, lingvodidaktikos specialistei Irenai Kruopienei
(g. Kibùriuose, Pãsvalio r.).
10 d. – 110 metų, kai Norknuose (Rõkiškio r.)
gimė vertėjas Antanas Dambrauskas
(m. 1995 11 21).
11 d. – prieš 110 metų gimė vokiečių kalbininkas, Klaipėdos krašto vardyno tyrėjas Valteris
Fenclau (Walter Fenzlau) (m. apie 1941).
13 d. – 90 metų, kai Raséiniuose gimė vertėjas,
redaktorius Adomas Pranas Druktenis
(m. 2019 06 09).
19 d. – prieš 200 metų gimė vokiečių indoeuropeistas ir lituanistas, pirmosios mokslinės
lietuvių kalbos gramatikos (1856) autorius Augustas Šleicheris (Schleicher)
(m. 1868 12 06).
24 d. – 115 metų, kai Tickinuosè (Klapėdos r.)
gimė kalbininkas, publicistas Andrius
Ašmantas (m. 1941 05 19).
25 d. – prieš 90 metų Pašventyjè (Jùrbarko r.)
gimė kalbininkas, Jono Jablonskio palikimo
tyrėjas, kultūros istorikas, vertėjas Arnoldas
Piročkinas (m. 2020 09 15).
26 d. – 75 metai literatūrològei, literatūrinių
ryšių tyrėjai, vertėjai Almai Lapinskienei
(g. Pajūrškių k., Šilùtės r.).
kovas
3 d. – 60 metų poetui, vertėjui Juliui Kelerui
(g. Vilniuje).
7 d. – 90 metų, kai Rùdnios k. (Varėnõs r.) gimė
pedagògas, kalbininkas, redaktorius Jonas
Kaziukonis.
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10 d. – prieš 150 metų Akmnėje gimė lietuviškos spaudos leidėjas, teatro veikėjas Liudvikas Jakavičius (m. 1941 08 20).
11 d. – 100 metų, kai Dainiuosè (Jùrbarko r.) gimė žodynininkas, redaktorius Jonas Macaitis
(m. 1989 08 31).
– 60 metų dialektològei, kalbos istorijos tyrėjai Reginai Rinkauskienei (g. Daũgailiuose,
Utenõs r.).
12 d. – 125 metai, kai Šetniuose (Kėdáinių r.)
gimė Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas,
vertėjas Juozas Urbšys (m. 1991 04 30).
13 d. – prieš 225 metus gimė vokiečių kalbininkas, lietuvių liaudies dainų tyrėjas Pėteris
Bolenas (Peter Bohlen) (m. 1840 02 06).
– 60 metų lingvodidaktikos specialistei
Aušrai Tamošaitienei (g. Vilniuje).
14 d. – prieš 100 metų Krekštnuose (Alytaũs r.)
gimė kunigas, vertėjas, liturginės kalbos specialistas, LKŽ žodžių rinkėjas Vaclovas Aliulis (m. 2015 05 26).
15 d. – 75 metai, kai gimė islandų indoeuropeistas ir baltistas, vertėjas Jorunduras
Hilmarsonas (Jörundur Hilmarsson)
(m. 1992 08 13).
16 d. – prieš 175 metus Puviškiuose (Bi̇̀ržų r.) gimė knygnešys Jurgis Bielinis
(m. 1918 01 18).
25 d. – 85 metai enciklopedininkui, redaktoriui,
vertėjui Antanui Račiui (g. Stebekiuose,
Pãsvalio r.).
balandis
11 d. – 70 metų poetui, vertėjui, redaktoriui
Antanui Gailiui (g. Švéndriškiuose, Jùrbarko r.).
14 d. – prieš 170 metų gimė baltistikos pradininku laikomas vokiečių mokslininkas
Adalbertas Becenbergeris (Bezzenberger)
(m. 1922 10 31).
15 d. – 90 metų žodynininkui, redaktoriui Antanui Balašaičiui (g. Baniuose, Jùrbarko r.).
16 d. – 160 metų nuo dvasininko, kalbininko, lietuvių kalbos tyrėjo Aleksandro
Aleksandrovo gimimo (m. 1918 06 23).

17 d. – prieš 80 metų Kalnliuose (Rõkiškio r.)
gimė tekstològė, vertėja, tautosakininkė Lilija
Stanislova Kudirkienė.
27 d. – 90 metų, kai Marijámpolėje gimė
kalbininkė, lietuvių kalbos dėstymo metodikos specialistė Zita Asta Alaunienė
(m. 2020 09 04).
30 d. – 90 metų rusų kalbininkui, baltų ir slavų
akcentologijos tyrėjui Vladimirui Dybo.
gegužė
3 d. – prieš 80 metų gimė vokiečių kalbininkas,
vertėjas, Bretkūno palikimo tyrėjas ir
skelbėjas Jochenas Dytrichas Rangė
(Jochen Dietrich Range).
5 d. – 85 metai pedagògei, žodynininkei,
žemaičių šnektų tyrėjai Adelei Judeikienei
(g. Alsekų k., Šilùtės r.).
17 d. – prieš 90 metų Daržnių k. (Utenõs r.)
gimė kalbininkė, vertėja, redaktorė Regina
Petkevičienė.
– 60 metų vertėjai Irenai Potašenko (g. Vilniuje).
23 d. – prieš 130 metų gimė suomių indoeuropeistas, slavistas ir baltistas Einas Vilhas Kalervas Nieminenas (Eino Vilho Kalervo
Nieminen) (m. 1962 05 24).
26 d. – 100 metų, kai Binnų k. (Pakrúojo r.)
gimė lituanistas, Pãšvitinio šnektos tyrėjas
Juozas Bilevičius (m. 2012 03 22).
birželis
2 d. – 50 metų kalbininkei Astai Ryklienei
(g. Ukmergėjè).
3 d. – 70 metų, kai Neversčiuosè (Švenčioni r.)
gimė kalbininkė Stasė Krinickaitė.
5 d. – 100 metų, kai Šanelėje (Plùngės r.) gimė
poetas Vytautas Mačernis (m. 1944 10 07).
10 d. – prieš 100 metų Aukštãšlynyje (Raséinių r.) gimė sintaksininkas, mokomųjų leidinių autorius Vytautas Sirtautas
(m. 2008 12 29).
– 90 metų, kai Šiauliuose gimė senosios lietuvių literatūros tyrėjas Albinas Jovaišas
(m. 2006 11 22).
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13 d. – prieš 150 metų Šeštokuosè (Lazdjų r.)
gimė kunigas, JAV lietuvių leidybos organizatorius Antanas Milukas (m. 1943 03 19).
15 d. – 75 metai, kai Naujãmiestyje (Panevėžio r.) gimė terminològė, terminų žodynų
bendraautorė Angelė Kaulakienė.
19 d. – 75 metai nuo olandų baltisto ir slavisto
Frederiko Kortlanto (Kortlandt) gimimo.
26 d. – prieš 80 metų Kaune gimė baltistė, baltų
veiksmažodžio istorijos tyrėja Audronė Kaukienė (Jakulienė) (m. 2017 10 03).
27 d. – 125 metai, kai Dovduose (Pãsvalio r.)
gimė kalbininkas, pedagògas, tautosakos
rinkėjas Petras Būtėnas (m. 1980 10 04).

15 d. – 150 metų, kai Beržniškės k.
(Kazl Rūdõs sav. t.) gimė pedagògas,
vadovėlių autorius Juozas Damijonaitis
(m. 1926 12 16).
20 d. – prieš 95 metus Roknuose (Zaras r.)
gimė baltistas, prūsistas Vytautas Mažiulis
(m. 2009 04 11).
25 d. – 100 metų, kai Šiauliuose gimė tekstològas Aleksandras Šešelgis (m. 1997 01 14).
29 d. – 90 metų LKD garbės nariui, ilgamečiam
LKD Raséinių skyriaus pirmininkui Petrui
Baužiui.

rugsėjis
1 d. – prieš 95 metus Spirakiuosè (Jõniškio r.)
liepa
gimė lietuvių frazeologijos tyrėja Jonina
2 d. – prieš 70 metų gimė italų baltistas,
Lipskienė.
vertėjas, senosios lietuvių raštijos tyrėjas
2 d. – 80 metų, kai Tetirvin k. (Pãsvalio r.)
Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
gimė kalbininkė, redaktorė Albina Pribu(m. 2020 11 25).
šauskaitė.
8 d. – 60 metų vertėjai, redaktorei Nidai
14 d. – prieš 230 metų gimė vokiečių indoeuNorkūnienei (g. Vilniuje).
ropeistas, vienas iš lyginamosios kalbotyros
13 d. – 50 metų vertėjai, vertimo teorijos ir
pradininkų Francas Bopas (Franz Bopp)
istorijos specialistei Liucijai Černiuvienei
(m. 1867 10 23).
(g. Trãkuose).
20 d. – 85 metai, kai Pãkalupyje (Akmnės r.)
16 d. – 110 metų, kai gimė lenkų lituanistas ir
gimė terminològas, žodynininkas Stasys
polonistas Stanislavas Vestfalis (Stanisław
Keinys.
Westfal) (m. 1959 04 28).
22 d. – prieš 225 metus Jóvaišiškėje (Plùngės r.)
22 d. – prieš 75 metus Plãteliuose (Plùngės r.)
gimė kunigas, kalbininkas, poetas, lietuvių
gimė vertėja, redaktorė Birutė Gedgaudaitė.
kalbos gramatikos autorius Juozas Čiulda
25 d. –110 metų, kai Žãkainių k. (Šilùtės r.)
(m. 1861 06 11).
gimė pedagògas, vertėjas, Mažosios Lietuvos
kultūros istorijos tyrėjas Vladas Nausėdas
spalis
(m. 1983 06 06).
1 d. – 110 metų, kai gimė latvių kalbininkė,
tautosakininkė, lietuvių ir latvių kultūrinių
rugpjūtis
ryšių tyrėja Daina Zemzarė (Zemzare)
4 d. – 90 metų, kai gimė vokiečių slavistas ir
(m. 1971 09 13).
baltistas Frydhelmas Hincė (Friedhelm
15 d. – prieš 120 metų gimė lenkų kalbininkė,
Hinze) (m. 2004 02 05).
Vilniaus krašto lietuvių ir lenkų kalbų tyrėja
8 d. – prieš 70 metų Trãkų r. gimė tautosakininHalina Turska (m. 1979 01 09).
kė, etnològė Nijolė Laurinkienė.
10 d. – 50 metų dialektològei Nijolei Tuomie- 16 d. – 140 metų, kai gimė vokiečių baltistas, lietuvių kalbos etimologijos žodyno
nei (g. Ramaškoni k., Baltarusija).
autorius Ernstas Frenkelis (Fraenkel)
– prieš 50 metų Pasvalyjè gimė literatūrolò(m. 1957 10 02).
gas, vertėjas Dainius Vaitiekūnas.
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19 d. – prieš 85 metus Trýškiuose (Telši r.) gimė dialektològas, lietuvių fonologijos mokyklos kūrėjas Aleksas Stanislovas Girdenis
(m. 2011 09 16).
27 d. – 90 metų, kai Palangojè gimė poetė,
vertėja Ramutė Skučaitė.
29 d. – prieš 100 metų Poñkiškiuose (Alytaũs r.)
gimė pedagògas, lietuvių kalbos dėstymo
metodikos specialistas Jonas Kvederaitis
(m. 2007 02 24).
lapkritis
6 d. – 60 metų LDK raštijos paveldo tyrėjui
Sergejui Temčinui (g. Tambove, Rusija).
9 d. – prieš 90 metų Klsų k. (Kaišiadori r.) gimė kalbininkas, pedagògas, mokomųjų knygų
autorius Česys Grenda (m. 2020 07 10).
15 d. – 95 metai, kai Čisavojè (Marijámpolės r.)
gimė lietuvių akcentologijos specialistė,
vertėja Adelė Laigonaitė (m. 2005 12 09).
22 d. – prieš 90 metų gimė lenkų baltistas Michalas Hasiukas (Michał Hasiuk).
23 d. – 170 metų, kai Ožkabaliuosè (Vilkavškio r.) gimė lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, tautosakos rinkėjas ir skelbėjas Jonas
Basanavičius (m. 1927 02 16).
24 d. – 70 metų sintaksės, terminijos, kalbos
kultūros specialistui, ilgamečiam LKD
Klaipėdos skyriaus pirmininkui Albinui
Drukteiniui (g. Ivõniškiuose, Šilãlės r.).

12 d. – prieš 130 metų Virkytuosè (Šilùtės r.)
gimė filològas, Mažosios Lietuvos paveldo
tyrėjas Jonas Užpurvis (m. 1992 09 12).
15 d. – 75 metai, kai gimė italų baltistė Marija
Tereza Ademolio Galjano (Maria Teresa
Ademollo Gagliano).
19 d. – prieš 380 metų gimė kunigas, Mažosios
Lietuvos raštijos kūrėjas Mykolas Merlinas
(Michael Mörlin) (m. 1708 02 21).
26 d. – prieš 85 metus Svirkañčiuose (Ma
žekių r.) gimė kalbininkas, pedagògas
Albertas Ružė.
430 metų, kai išleistas Jono Bretkūno pamokslų rinkinys „Postilė“.
230 metų, kai išleista Gotfrydo Ostermejerio
(Gottfried Ostermeyer) lietuvių kalbos
gramatika „Neue littauische Grammatik“.
200 metų, kai prie Pãvandenės (Telši r.) gimė
kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas, kalbos duomenų rinkėjas ir tyrėjas Ambraziejus
Pranciškus Kašarauskis (m. 1882 12 14).
90 metų, kai išleistas pirmasis „Lietuviškosios
enciklopedijos“ sąsiuvinis.
80 metų, kai Vilniuje Antano Smetonos litua
nistikos instituto Lietuvių kalbos skyriaus
pagrindu įkurtas Lietuvių kalbos institutas.
60 metų, kai įkurta Lietuvos kraštotyros draugija (1965–1989 m. – Paminklų apsaugos ir
kraštotyros draugija).

gruodis
1 d. – 60 metų žodyno ir semantikos specialistei Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu 2021-ieji
paskelbti archeològės Marijos Gimbutienės,
Elenai Jolantai Zabarskaitei (g. Vilniuje).
mokslininko, švietėjo Jurgio Ambraziejaus
3 d. – 70 metų redaktorei, spaudos darbuotojai,
Pabrėžos, Lietuvos ir Lenkijos karo vado
LKD veiklos organizatorei Nijolei Čižikienei
Jono Karolio Chodkevičiaus,
(g. Jungnuose, Kalvarjos sav. t.).
kardinolo
Vincento Sladkevičiaus,
5 d. – 75 metai, kai Vaikalių k. (Raséinių r.)
partizano
Juozo
Lukšos-Daumanto,
gimė žodynininkė, redaktorė Aldona Kaluiskulptoriaus
Juozo
Zikaro,
nienė.
poeto
Vytauto
Mačernio
metais.
6 d. – prieš 130 metų Poviluosè (Šilùtės r.) gimė
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaudos 2021-ieji taip pat – Archyvų, Lietuvos
totorių istorijos ir kultūros,
darbuotojas, praktinių kalbos leidinių autorius Mikelis Ašmys (m. 1918 12 01).
Abiejų Tautų Respublikos
10 d. – 90 metų, kai gimė vokiečių slavistas ir
Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir
baltistas Raineris Ekertas (Eckert).
Tarpusavio įžado akto metai.

