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Profesorė  
Evalda Jakaitienė

•
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Evalda Strazdaitė-Jakaitienė gimė 1940 m. lapkričio 16 d. Zarasuose, 
miškininko ir mokytojos šeimoje. Jos vaikystė ir šviesios anksty-

vos jaunystės vasaros prabėgo ežeringame Ignalinos krašte, gražių miškų 
apsuptame Strazdų kaime. Vidurinę mokyklą Evalda Strazdaitė lankė 
Ignalinoje. Baigusi ją su aukso medaliu, 1957 metais įstojo į Vilniaus uni-
versitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Būsimajame garsiame, 
profesoriaus Juozo Pikčilingio žodžiais, „šimtmečio kurse“ medalininkų 
tais metais buvo ne vienas, užtat Evalda – visų jauniausia, dar nė pilnų 
septyniolikos nesulaukusi! Iš to kurso vėliau išaugo daug dabar žinomų 
mūsų kultūros ir mokslo žmonių: literatūrologų ir rašytojų – Norbertas 
Vėlius, Kęstutis Nastopka, Algimantas Bučys, režisierių ir filosofų – Ire-
na Bučienė, Romualdas Ozolas, Ipolitas Ledas, o lietuvių kalbotyra gali 
didžiuotis ir pasidžiaugti tokiais vardais kaip Aleksas Girdenis, Aldonas 
Pupkis, Albertas Rosinas ir Evalda Jakaitienė.

1962 metais baigusi lituanistikos studijas Vilniaus universiteto Isto-
rijos ir filologijos fakultete (beje, ir vėl su pagyrimu!), Evalda Jakaitienė 
kurį laiką  – iš viso gal tik kelis mėnesius − dirbo tuometinio Lietu-
vių kalbos ir literatūros instituto Žodynų skyriuje, todėl, matyt, galima 
tvirtinti, kad visa jos – mokslininkės ir pedagogės – veikla yra neat-
siejama nuo Vilniaus universiteto, kuriame parengė ir apgynė dvi di-
sertacijas ir nuosekliai perėjo visas akademinės karjeros pakopas nuo 
dėstytojos iki profesorės. 

Kartoką mokslinių tyrimų skonį, bet drauge ir viską atperkantį jų 
žavesį Evalda Jakaitienė pajuto jau studijų metais, rašydama profeso-
riaus Vinco Urbučio vadovautus kursinius ir diplominį darbą. Ir jau 
nebeatsispyrė kalbos mokslo traukai... 

1966–1968 metais ji buvo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ka-
tedros aspirantė (dabartiškai – doktorantė). Daktaro disertacijos temą 
iš lietuvių kalbos veiksmažodžių darybos pasiūlė profesorius Jonas 
Kazlauskas, kuris jai vėliau ir vadovavo. Disertaciją Priesaginiai dabar-
tinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai Evalda Jakaitienė apgynė 1968-ųjų 
pabaigoje, o sutrumpintas jos variantas Veiksmažodžių daryba: Prie-
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sagų vediniai (1973) tapo pirmąja būsimos profesorės knyga. Žodžių 
darybai, jau nuo studijų metų artimai sričiai, Evalda Jakaitienė atidavė 
gana didelę savo kūrybinės energijos dalį: „Baltisticoje“ ir „Kalbotyro-
je“ 1968−1976 m. yra paskelbusi nemažai straipsnių, kuriuose aptaria-
mi priesaginių veiksmažodžių darybinės analizės principai, priesagų 
vedinių darybinės reikšmės, priesaginių veiksmažodžių metatonijos 
problemos. Visų Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos leidimų (1994, 
21996, 32005, 42006) veiksmažodžių darybos skyrius taip pat yra jos 
rašytas.

Dirbdama Vilniaus universitete Evalda Jakaitienė dėstė ne vieną 
kompleksinio dabartinės lietuvių kalbos kurso dalyką ir, kaip pati ne 
kartą yra pripažinusi, pedagoginis darbas formavo ir lėmė jos moks-
linius interesus. Tuo metu verkiant trūko lietuvių kalbos mokslo lygį 
atitinkančių ir metodiškai gerai parengtų lituanistinių disciplinų vado-
vėlių, taigi teko pradėti nuo jų: 1976 m. pasirodė drauge su Adele Lai-
gonaite ir Aldona Paulauskiene parašyta Lietuvių kalbos morfologija, 
pirmasis originalus šio dalyko vadovėlis aukštosioms mokykloms, o 
po kelerių metų − kartu su Adele Laigonaite parengtos Lietuvių kal-
bos leksikologijos ir morfologijos pratybos (1980). Pradėjusi dėstyti iki 
tol lituanistikos studijų programoje nebūtą leksikologijos kursą, Eval-
da Jakaitienė vis labiau įsitraukė į leksikologijos ir leksinės semantikos 
tyrimus, kurie tapo – turbūt galima taip teigti – artimiausi jos širdžiai 
ir lingvistinio talento prigimčiai, tuo labiau, kad tarp žodžių darybos ir 
leksikologijos nebuvo jokio neperžengiamo slenksčio, nes ir vienos, ir 
kitos objektas yra žodis, „tas vienas iš didžiausių stebuklų žemėje“, kaip 
po daugelio metų gražiai pasakys ji pati. O tada, 1980-aisiais, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentai sulaukė originalaus Evaldos Jakaitienės 
vadovėlio Lietuvių kalbos leksikologija. Gilindamasi į žodžio paslaptis 
ir jo nuolatos užduodamas mįsles, parašė dar vieną  – šįkart mokslo 
populiarinamąją knygą Ką ir kaip reiškia žodžiai (1986).

1989 metais Evaldai Jakaitienei suteiktas mokslinis profesorės var-
das, bet prieš tai 1988-aisiais buvo apginta habilituoto daktaro diserta-
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cija Leksinė lietuvių kalbos nominatyvinių žodžių reikšmė, o tais pačiais 
metais pasirodžiusi monografija Leksinė semantika vėliau nulėmė dar 
vienos naujos dėstomosios disciplinos atsiradimą filologų studijų pro-
gramoje.

Be šios lietuvių kalbotyrai itin svarbios ir novatoriškos monografi-
jos, leksikologijos ir leksinės semantikos klausimais Evalda Jakaitienė 
yra paskelbusi daug straipsnių ir mokslinėse konferencijose skaitytų 
pranešimų tezių, kuriuose nagrinėta daugiareikšmių žodžių ir homo-
nimų reikšmių struktūra, reikšmių kitimo istorija, žodžių ir jų vedinių 
bei sinonimų ryšiai ir kt. Leksinė semantika buvo ir iki šiol tebėra vie-
na svarbiausių jos mokslinių tyrimų sričių, į kurią – jei kada ir nutols-
ta – nuolatos sugrįžta. Ilgų teorinių apmąstymų ir konkrečių tyrimų 
rezultatas yra 2009 m. pasirodžiusi Leksikologija − įspūdingos apimties 
apibendrinamojo pobūdžio veikalas, kukliai pavadintas studijų knyga.

Dar viena svarbi Evaldos Jakaitienės mokslinių interesų sritis yra 
leksikografija, į kurią ji įsitraukė drauge su norvegų kalbininku Ter-
je Mathiassenu vadovaudama lietuvių–norvegų ir norvegų–lietu-
vių kalbų žodyno parengiamiesiems darbams (už juos 1998 m. buvo 
apdovanota Norvegijos Karalystės Šv. Olavo riterio V laipsnio ordi-
nu). Lietuvių–norvegų kalbų žodyną ji parengė ir išleido kartu su kitu 
norvegų kalbininku Sturla Berg-Olsenu. Pirmąkart jis buvo išleistas 
2001-aisiais, o pakartotinės laidos, liudijančios didžiulę paklausą, − 
2007 ir 2008 metais. Ir kažin ar tokia paklausa yra atsitiktinumas  – 
žodynas buvo parengtas itin profesionaliai, nes daugybę problemų, su 
kuriomis neišvengiamai susiduria dvikalbių žodynų rengėjai, Evalda 
Jakaitienė sprendė, remdamasi leksinės semantikos tyrinėtojos nuovo-
ka. Teoriškai apmąstydama iškylančius keblumus, parašė ir Lietuvos 
bei užsienio mokslo žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose paskel-
bė daug straipsnių, nagrinėjančių šiuolaikinės leksikografijos, dvikal-
bių žodynų sudarymo, homonimijos ir daugybę kitų painių fonetinės, 
sintaksinės ir semantinės informacijos pateikimo žodynuose klausimų 
(yra skaičiusi ir šioms problemoms skirtų pranešimų įvairiose moks-
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linėse konferencijose). 2005 metais pasirodė jos leksikografinius tyri-
mus ir kruopštaus praktinio darbo patirtį apibendrinanti monografija 
Leksikografija  – solidus šios srities mokslo veikalas, kokio Lietuvoje 
labai trūko. Žodynų sudarymo istorija atskirai apžvelgta mokomojoje 
knygoje Žodynų istorijos apybraiža (2006): Profesorės ir vėl pagalvota 
apie studentus...

Kartu su kitais Evalda Jakaitienė rengė Norvegų–lietuvių kalbų žo-
dyną, o su šia šiaurės germanų kalba ir mįslinga fiordų šalimi ją suar-
tino Lietuvos nepriklausomybė ir atsivėrusios anksčiau buvusios kone 
aklinai uždarytos sienos. Oslo universiteto kvietimu 1991–1993 m. ji 
norvegų studentams dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių kultūros istoriją. 
Sugrįžo iš Oslo netuščiomis: parsivežė naujoviškai parengtą kitatau-
čiams skirtą lietuvių kalbos mokomąją knygą Lietuviškai apie Lietuvą 
(išleista 1994 m. ir taip pat sulaukusi jau ne vieno pakartotinio leidi-
mo). Parsivežė ir kitokios iš svetur pasisemtos patirties: susidomėjusi 
kalbos politikos ir kalbos planavimo klausimais, kurie Lietuvoje pa-
sidarė aktualūs atgavus nepriklausomybę, 1991–1996 m. apie tai rašė 
užsienio ir Lietuvos spaudoje. Į šią sritį gilinosi ir vėliau 2001–2006 m. 
būdama Valstybinės kalbos komisijos nare, kai buvo kuriamos lietuvių 
kalbos politikos gairės.

Nežinia, ar uogaudama Strazdų miškuose, į kuriuos kas vasarą su-
grįžta, Evalda Jakaitienė kada nors, jaunystės dienomis ar vėliau, yra 
pagalvojusi, kad galėtų būti literatė, tačiau jos publikacijų sąraše ap-
tinki ne vieną grakštų etiudą, aiškinantį žodžių vartosenos polinkius, 
gražų publicistinį rašinį, nebanalų proginį žodį ir vertimų – tiesa, ne 
grožinių, bet subtiliai perteikiančių verčiamo teksto stilių.

Nuo 2006 metų Evalda Jakaitienė yra Vilniaus universiteto Lietu-
vių kalbos katedros profesorė emeritė. Daugiau kaip per keturiasde-
šimt darbo metų universitete ji ne tik dėstė, bet nesipriešindama dir-
bo ir kitokius – administracinius ir visuomeninius darbus. Penkerius 
metus − 1988–1991 ir 1994–1996 (su pertrauka, kai dirbo Osle) − buvo 
Lietuvių kalbos katedros vedėja ir tvarkė daugybę nepabaigiamų reika-
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lų taip, tarsi jie nė kiek netrikdytų įprasto jos gyvenimo ritmo – visada 
rami, visada pasirengusi įsiklausyti į kolegų rūpesčius, pasirengusi pa-
tarti, pagelbėti ar bent šmaikščiu žodžiu pakelti ūpą. Dar ankstesniais 
metais – iki nepriklausomybės atgavimo – kurį laiką buvo renkama Fi-
lologijos fakulteto profsąjungos pirmininke. Anuomet tai buvo turbūt 
pačios sunkiausios visuomeninės pareigos, kurių visi kaip įmanydami 
purtėsi, nes per profsąjungą buvo skirstomi visokie „deficitai“ – kelia-
lapiai į sanatorijas ir poilsio namus, net talonai automobiliui ar kili-
mui nusipirkti... Gebėjimas ramiai užgesinti beįsiplieskiančius ginčus 
blaiviais ir įtikinamais argumentais – tokios Evaldos Jakaitienės būdo 
savybės ne vienas visuomenininkas gali tik pavydėti. […]

Nors nuo pedagoginio darbo Evalda Jakaitienė dabar yra atsitrauku-
si, visiems savo buvusiems studentams, ypač tiems, kurių kursiniams, 
baigiamiesiems ir dar tolesniems mokslo darbams yra vadovavusi, ji 
tebėra jų profesorė, Mokytoja. Kiek tokių globotinių yra turėjusi per 
keturiasdešimt su viršum metų, šiandien ir pati sakosi nebegalinti tiks-
liai suskaičiuoti. Keli jos išugdyti humanitarinių mokslų daktarai dirba 
Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir Baltistikos katedrose, Lietuvių 
kalbos institute ir kitur, o kai kurie išsibarstę po užsienius... [...]

Regina Venckutė, Vilma Zubaitienė
[Iš pirmo bibliografijos leidimo]
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Mokiniai apie Mokytoją

•
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Š į gana šiltą pandeminį rudenį švenčiant Profesorės 80-metį apie jos 
dėstytas paskaitas ir seminarus, vadovavimą rašto ir mokslo dar-

bams pakviečiau prisiminti Evaldos Jakaitienės doktorantus ir dabar-
tinius leksikologijos ir leksikografijos dalykų dėstytojus. Prašydama ką 
nors parašyti apie Profesorę nederinau turinio, todėl ir dabar nevienodi-
nu raiškos. Kiekvieno buvusio mokinio santykis su Vadove ir Mokytoja 
yra savitas, ir prisiminimai yra įvairūs... Kas susiejo su dabartimi, kas 
susiejo su praeitimi... Bet visi pabrėžė motinišką globą, t. y. mato žmogų, 
su kuriuo, mano kurso draugo Jurgio Pakerio žodžiais, sėstum į plaustą 
nebijodamas nuskęsti.

Beskaitant pastraipas, nesunku pastebėti, kokią didelę pagarbą savo 
Mokytojai iki šiol junta ją prisimentantys mokiniai. Būtent todėl džiau-
giuosi, kad šis spontaniškas projektas, be jokios pirminės koncepcijos, 
pasiekė savo tikslą. Pasakyti, ką nori, šią minutę, perduoti savo padėką 
žmogui, auginusiam tave kaip asmenybę, turbūt ir buvo pagrindinis 
tikslas.

Profesorė išugdė puikų buvusių doktorantų, dabartinių mokslinin-
kų, dėstytojų, vertėjų ir šiaip kūrybingų žmonių būrį, radusį savo ke-
lią ir toliau tuo keliu siūlantį eiti jau savo mokiniams. Todėl šiek tiek 
pridėjau apie kiekvieną, trumpai, kad būtų matoma, kaip Profesorės 
išmintis, net drįsčiau sakyti, kai kurie asmenybės bruožai, pasklido po 
įvairius universitetus per juose esančius ar dirbusius dėstytojus ir įsirė-
žė mokiniams į atmintį. 
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Danutė KALENDIENĖ. Apgynė disertaciją „Daugiareikšmių 
būdvardžių jaunas, naujas, senas semantinė struktūra lietuvių 
ir vokiečių kalbose“.
Pirmoji profesorės Evaldos Jakaitienės doktorantė. Vilniaus univer-
sitete dėstė Praktinį vokiečių kalbos kursą, Leksikologijos ir Leksiko-
grafijos dalykus.

„ŠTAI ŠIS SAKINYS YRA GERAS“
Tai buvo seniai. Labai seniai... Kai mudvi, mano mokslinio darbo 

vadovė Evalda Jakaitienė ir aš, susėdome aptarti ateities darbų, aiški-
nomės ir derinome planus.

Ji šiek tiek pažinojo mane ir, tarp kitko, užsiminė, kad esu mėgs-
tanti megzti. Po to greitai sekė klausimas: ar turėsiu kantrybės sėdėti 
prie darbo stalo? Ką tai reiškė man? Tą dieną mano virbalai atsidūrė 
stalčiuje ilgam. „Rašyk, o kai turėsi, ką parodyti, atnešk,“ – skamba jos 
žodžiai mano prisiminimuose. Ir aš atnešiau, gal po dešimties dienų, 
apie du puslapius. Atsiėmiau „šį tekstą“ su vienu išryškintu sakiniu ir 
pastaba: „Štai šis sakinys yra geras“. Tai buvo man kelrodis.

Darbo tema reikalavo gilių teorinių žinių, labai gausios sakinių kar-
totekos, surinktos ir apdorotos iš lietuvių ir vokiečių kalbų grožinės 
literatūros, taip pat tyrimų su vokiečiais gimtakalbiais. Negana to, visa 
tai dar reikalavo begalinio susikaupimo ir, žinoma, laiko. Mane skatino 
pasiryžimas nenuvilti labai gerbiamą mokslinio darbo vadovę.

Mudvi bendravom dažnai ir dalykiškai. Ji palaikydavo ir pako-
reguodavo mano iniciatyvas, patardavo ir stabdydavo, kai imdavau 
plaukti į plačiuosius vandenis.

Disertaciją parengiau gynimui ir, likus dviem savaitėms iki aspiran-
tūros pabaigos, vėl ėmiau dirbti VU Vokiečių kalbos katedroje.

Šiandien mano atmintyje ryškiausi kalbamojo laikotarpio vaizdai: 
aprašytasis pirmasis pokalbis ir disertacijos gynimo išvakarės bei nak-
tis. Po paskutinio pasišnekėjimo su vadove universitete mane buvo 
apėmęs neapsakomas jaudulys. Nepajutau, kaip pėsčiomis parėjau 
namo – į Žirmūnų gatvės galą.
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Vadovės žodžiai buvo nuoširdūs, raminantys ir įtikinantys. Mano 
darbas – tai  dviejų kalbų žodžių gretinamasis tyrimas, moksline ter-
minologija turintis du žymėjimus: baltų kalbos ir germanų kalbos. 
Pagal tai disertacijos gynimo komisija sudaryta įtraukiant dvigubos 
apimties abiejų kalbų mokslininkus iš Lietuvos ir Rusijos. Ar nebuvo 
pagrindo jaudintis? Pasirodo, kol aš užsimąsčius pėdinau namo, manęs 
universiteto kolegos sunerimę ieškojo telefonu: kur aš dingau? Mat, 
kaip visada, kruopščiai tikrinami disertacijos gynimo „popieriai“. 

O sapną mačiau nuostabų: plati ryškiai žalia pieva, o virš jos – dau-
giaspalvis aitvaras...

Miela mokslinio darbo vadovė profesorė, humanitarinių mokslų 
daktarė Evalda Jakaitienė yra tikrasis įkvepiantis mokytojos-moksli-
ninkės pavyzdys. Esu jai be galo dėkinga, nes ji man padėjo įgyti ne-
įkainojamą patirtį: atskleisti žodžio ir minties esmę ir jų darną. Savo 
pedagoginiame darbe aš tuo nuolat remiuosi.

Jolanta VASKELIENĖ 1998 metais apgynė disertaciją „Lietuvių 
kalbos darybiniai sinonimai (veiksmažodžių abstraktai)“.
Šiaulių universiteto docentė, dėsto (ar dėstė) šiuos dalykus: bakalau-
rantams lituanistams Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba, 
Teksto lingvistika, Lietuvių kalbos kultūra ir stilistika, Darybiniai 
sinonimai, anglistams Teksto redagavimas, visų studijų programų 
studentams bendrauniversitetinius dalykus Specialybės lietuvių kal-
ba, Akademinė komunikacija, Erasmus studentams Lietuvių kalba 
ir kultūra, magistrantams Variantiškumas ir sinonimija, Tekstų ana-
lizės principai ir kryptys, Lietuvių kalbos frazeologija, doktorantams 
Specialusis dalykas disertacijos tema. 

Studijuodama Vilniaus universitete (1982–1987) su Profesore Eval-
da Jakaitiene artimiau nebendravau (seminarinius, kursinius, diplomi-
nį darbą rašiau iš kitų disciplinų ir pas kitus dėstytojus  – V.  Labutį, 
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A. Piročkiną ir B. Stundžią). 1987 m. gavusi kvietimą dirbti Šiaulių pe-
dagoginiame institute (ne be V. Labučio rekomendacijos) susipažinau 
ir dirbau su kolega prof. K. R. Župerka, kuris vėliau ir pasiūlė diser-
tacijos vadove rinktis E. Jakaitienę. Taigi artimiau su Profesore ėmiau 
bendrauti fiziškai būdama toliau – gyvendama ne Vilniuje, o Šiauliuo-
se. Dabar, iš laiko perspektyvos, galiu pasakyti, kad tai buvo laimingas 
ir lemtingas susitikimas. Aš įstojau į aspirantūrą, ji (būnant motinys-
tės atostogose) virto doktorantūra, taigi tik turėdama Vadovę, kuri su-
prato ne visada mokslo darbui palankias mano gyvenimo aplinkybes, 
kuri tikėjo ir skatino nenuleisti rankų, dirbti, rašyti, kuri pasiūlydavo 
galimas tyrimų kryptis, kuri kritiškai, bet pagrįstai vertino ne tik (ne 
tiek) studijų procesą, bet rezultatą, parašiau ir apgyniau disertaciją. 
(Primintina, kad studijų pradžia buvo visai kitais (nekompiuterizuo-
tais) laikais, aš net esu išsisaugojusi rankraštinio būsimos disertacijos 
teksto dalis su Profesorės komentarais.) E.  Jakaitienės kompetencija 
man nekėlė abejonių (primenu, kad mano disertacija tiesiogiai susijusi 
su žodžių daryba ir sinonimija, o Profesorė yra šių sričių specialistė), 
ji man buvo didžiausias autoritetas, todėl Vadovės žodis, kad diserta-
cija parengta, buvo svarbiausias. Beje, prof. E. Jakaitienės metaforišką 
mintį apie tai, kad analizuojant, tyrinėjant, rašant mokslinį darbą rei-
kia mokėti padėti tašką, aš įsidėmėjau, prisimenu, kartais net pasakau 
savo studentams (juk išties visada galima eiti gilyn arba platyn, gali-
ma tyrinėti vis naujais aspektais, bet ką nors tiriant reikia mokėti ir 
užbaigti, apibendrinti, sustoti ar stabtelėti). Man E. Jakaitienė yra ne 
tik mokslinio darbo vadovo, bet ir apskritai Mokslininko pavyzdys – 
būtent Profesorė man parodė, kad kritiką galima pasakyti pozityviai, 
neužgaunant žmogaus, taigi savo profesinėje veikloje (vadovaudama 
baigiamiesiems darbams, ekspertuodama, recenzuodama mokslo dar-
bus, vertindama disertacijas, dirbdama Valstybinėje lietuvių kalbos 
komisijoje ir pan.) laikausi pozicijos visada pasakyti kritines pastabas 
ir įžvalgas, bet tai daryti pagarbiai, suvokiant, kad kiekvienas tyrėjas, 
mokslininkas turi teisę rinktis, turi teisę manyti kitaip, turi teisę net tą 
pačią empirinę medžiagą analizuoti ir interpretuoti savaip.
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Irena SMETONIENĖ 2000 m. apgynė disertaciją „Garsinės rek
lamos stilius“. 
Vilniaus universiteto profesorė. Šiuo metu studentams dėsto bendrau-
niversitetinį dalyką Retorika, lituanistams Normos teoriją ir istoriją, 
užsienio kalbų filologams ir vertėjams – Bendrinė kalba nuostatos ir 
vartosena.

Profesorė Evalda mums dėstė leksikologiją, vadovavo mano kursi-
niam ir diplominiam darbui, taigi, ją jau šiek tiek pažinojau – ir kaip 
žmogų, ir kaip mokslininkę. Man, studentei, ji paliko nepaprastai šil-
to, sugebančio su šypsena pasakyti bjauriausias pastabas ir todėl ne-
įžeisti, neišgąsdinti, bet kartu reiklaus, matematišku mąstymu apdo-
vanoto žmogaus įspūdį. Šios savybės jaunam žmogui, pradedančiam 
savo kelią, buvo labai patrauklios. Kai ieškojau disertacijos vadovo, net 
nedvejodama kreipiausi į Evaldą, žinojau, kad tik ji padės išsikapstyti 
iš susigalvotos mokslinės temos. Pasirinkau Lietuvoje visiškai nena-
grinėtą, prieštaringai vertinamą objektą – reklamą. Profesorė pažadėjo 
vadovauti ir padėti, kiek galės, tačiau aiškiai davė suprasti, kad tema 
jai tolima, reikės daug dirbti pačiai. Taip prasidėjo artimesnis mūsų 
bendravimas. Gal tema tuo metu ir buvo jai tolima, bet kaip vertinti 
turimą medžiagą, ko joje ieškoti, kaip apibendrinti ir iš reklamos išpeš-
ti mokslinį grūdą, ji tikrai puikiai išmanė. Išklausiusi arba perskaičiusi 
tai, ką atradau, pasiūlydavo dar paieškoti to ar ano, palyginti su tuo ar 
anuo, pasvarstyti, koks poveikis būtų, jeigu tekstas būtų parašytas taip 
ar anaip. Tikrai būdavo juodų dienų, kai atrodė, kad iš to mano dar-
bo nieko neišeis, bet profesorė neleido pasiduoti, liepė ieškoti, ieškoti, 
ieškoti. Ir laiku sustoti, nes disertacijai rašyti skirtas laikas turi pradžią 
ir pabaigą. Sakiau per disertacijos gynimą ir dabar galiu pakartoti – 
Evalda buvo man kaip mama (gera, miela, atlaidi, bet ir griežta) ir nors 
mes, visa katedra, buvome jos vaikai, doktorantams ji buvo ne šiaip 
mama, bet MAMA.
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Visada jaučiau jos palaikymą ir dirbdama katedroje – o buvo mo-
mentų, kai jų tikrai prireikdavo. Tai buvo žmogus, kurio galėjai klausti 
visko, kas tau neaišku, kas neduoda ramybės, dėl ko abejoji. Galėjai 
guostis, galėjai išsilieti – ji buvo visada pasiruošusi padėti.

Profesorės patarimai buvo neįkainojami ne tik rašant darbus (diplo-
minį, disertaciją, straipsnius, pranešimus), bet ir dirbant Valstybinėje 
lietuvių kalbos komisijoje. Ji prisidėjo prie to, kad aš ten pakliuvau, bet 
nuoširdžiai padėdavo ne todėl, o todėl, kad ji kitaip nemoka, taip yra 
išauklėta, taip supranta savo misiją. Kad ir koks laukdavo nemalonus 
posėdis, kai pamatydavau įeinančią Evaldą, širdis aprimdavo – žino-
jau, kad neleis manęs „suėsti“ kritikams, bet neleis ir man nuklysti į 
lankas ar priimti netikusį sprendimą. 

Profesorei Evaldai esu dėkinga už labai daug dalykų…

Sigita RACKEVIČIENĖ 2001 m. apgynė disertaciją „Kauzacijos 
raiška Baltijos regiono kalbose (kauzatyviniai veiksmažodžiai ir 
veiksmažodiniai junginiai)“.
Mykolo Romerio universiteto profesorė. Dėsto šiuos dalykus: Gretina-
moji leksikologija ir leksikografija, Kompiuteriniai terminų tyrimai ir 
tvarkyba, Antroji užsienio kalba (norvegų).

Profesorė Evalda Jakaitienė buvo mano darbų vadovė nuo trečio 
kurso iki pat doktorantūros pabaigos  – kursinio, Bakalauro, Magis-
tro darbų ir galiausiai Daktaro disertacijos, iš viso aštuonerius metus. 
Mes taip pat kartu dirbome dviejuose projektuose, skirtuose lietuvių–
norvegų ir norvegų–lietuvių kalbų žodynų rengimui. Per visus šiuos 
metus profesorė tapo mano svarbiausia Mokytoja, atvedusia mane į 
nuostabiai įdomų gretinamosios leksikologijos pasaulį, atskleidžiantį 
įvairių tautų kalbinius ir kultūrinius skirtumus, leidžiantį naujoje švie-
soje išvysti gimtąją kalbą ir jos ypatybes.
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Kiekviena Vadovės konsultacija man būdavo šventė, kurios labai 
laukdavau. Vadovė visuomet labai įdėmiai išstudijuodavo mano teks-
tus, primargindama juos pastabomis, niekuomet negailėjo laiko diskusi-
joms, žinojau, kad ir kaip būčiau įstrigusi savo tyrimuose, išėjusi turėsiu 
nurodytą kelią, kuriuo galiu toliau eiti. Būtent šios konsultacijos kūrė 
mane kaip mokslininkę, mokė mąstyti, sisteminti, analizuoti ir lyginti 
kalbų duomenis, įžvelgti kalbų panašumus ir skirtumus, suvokti prak-
tinę mokslinių tyrimų prasmę. Būtent to dabar mokau savo studentus, 
dėstydama leksikologiją ir terminologiją bei vadovaudama studentų 
ir doktorantų darbams. Rengdama konsultacijas, visuomet prisimenu 
mūsų su Vadove pokalbius, neretai pagalvoju, kaip vieną ar kitą proble-
mą spręstų mano Vadovė, ką ji patartų. Stengiuosi kiekvienam studentui 
skirti tiek dėmesio, kiek tik reikia, nes būtent taip dirbo mano Vadovė.

Esu dėkinga iš visos širdies Vadovei už sukrautą didžiulį kraitį, ku-
ris nuolat lydi mane profesiniame gyvenime. Ir esu be galo laiminga, 
kad iki šiol galiu Vadovei paskambinti, pasitarti ir žinau, kad ji visuo-
met mielai padės ieškoti atsakymų į visus kylančius klausimus. Ačiū, 
mieloji Vadove, kad buvote ir esate mano gyvenime!

Egidijus ZAIKAUSKAS 2002 m. apgynė disertaciją „Teoriniai 
performatyvų pagrindai“.
Vilniaus universitete 1992–2005 m. dėstė Lietuvių leksikologijos kur-
są, vedė seminarus. Nuo 2007 m. dirba Europos Komisijoje. 2007–
2016 m. buvo terminologas, dabar yra Europos Komisijos atstovas 
Lietuvoje kalbos ir vertimo reikalams.

Teoriškai mano disertacijos vadovas buvo tuometis Vilniaus uni-
versiteto rektorius prof. Rolandas Pavilionis. Tačiau praktiškai profe-
sorius buvo labai užsiėmęs universiteto reikalais, be to, vis labiau šlijo 
sveikata, tad praktiškai man reikėjo apsieiti be vadovo. Arba kliautis 
kita pagalba, neformalia. Svarbiausia pagalbininke tapo Evalda. Žino-
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jau, kad visada galiu kreiptis patarimo, paprašyti peržiūrėti ką parašęs, 
aptarti galimus kelius. Tiesa, kai reikalas pasisukdavo į analitinę ar kal-
bos filosofiją, sakydavo: „Šitai tu pats geriau išmanai“. Tačiau Evaldos 
patarimai semantikos, lingvistinės pragmatikos ir apskritai tokio tipo 
mokslinio darbo klausimais visada buvo išsamūs ir vertingi. Vis dėlto 
Evalda primygtinai nespyrė nerti vien į disertaciją, nes puikiai suprato, 
kad ne vien moksliniu darbu esame sotūs. Juk tuo metu iš doktoranto 
stipendijos tegalėjau įpirkti vienus batus. Veikiausiai tai suprasdama 
Evalda, kai jau su visam pargrįžo iš Norvegijos, mums, jaunesniems 
kolegoms, vis parūpindavo pinigingesnių ir, neretai, įdomesnių, dar-
bų. Svarbiausia, filologinių – kad ir vilkas būtų sotus, ir avys sveikos. 
Taip, Evaldos skatinami, padedami ar vadovaujami, rengėme nuotoli-
nius savo dėstomų dalykų kursus, kūrėme lietuvių kalbos leksikos bazę 
dvikalbiams žodynams, taip tapome ankstyvojo Europos Sąjungos ins-
titucijų terminų banko „Eurodicotom“ projekto nariais. Tokie darbai 
disertacijai, be abejo, kliudė, arba, teisingiau, ją atidėjo, tačiau leido 
jaustis oresniam ir bręsti kaip plačių interesų mokslininkams. O kai ga-
liausiai mano disertacija sugulė į vientisą tekstą, Evalda buvo pirmoji, 
kuri ją perskaitė ir palaimino. Galiausiai prieš pat gynimą dėl adminis-
tracinių reikalavimų tapo ir formaliąja mano disertacijos vadove.

Jūratė LUBIENĖ 2003 m. apgynė disertaciją „Lietuvių kalbos ša
kniniai garsų veiksmažodžiai“.
Klaipėdos universiteto docentė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Da-
bartiniu metu bakalaurantams dėsto Lietuvių kalbos leksikologiją ir 
leksikografiją, Dialektologiją, magistrantams – Etnolingvistiką, dok-
torantams – Specialųjį dalyką disertacijos tema. 

Pažintis su profesore Evalda Jakaitiene prasidėjo neakivaizdžiai. Tik 
baigusi studijas, Klaipėdos universitete gavau pasiūlymą dėstyti akcen-
tologiją, morfologiją, leksikologiją, kalbos kultūrą, lietuvių kalbos di-
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daktiką. Ruošdamasi paskaitoms, skaičiau šūsnių šūsnis literatūros, ir 
didžiausią įspūdį man padarė Vilniaus universiteto mokslininkės Eval-
dos Jakaitienės darbai. Būtent jie paskatino domėtis leksine semanti-
ka, apie kurią maža ką tuomet buvau girdėjusi. Šio mokslo „kietieji 
riešutėliai“, taip sunkiai išsilukštenantys gliaudant juos savarankiškai, 
man tapo aiškių mokslo teiginių logiška sistema tik vėliau, klausantis 
nepamirštamų Profesorės paskaitų doktorantams. Lankiau jas pusme-
tį, kiekvieną pirmadienį naktiniu traukiniu atvažiuodama iš Klaipėdos 
į Vilnių, bet to visiškai pakako, kad dalykinėmis žiniomis, oratoriniais 
gebėjimais ir bendražmogiškosiomis savybėmis sužavėjusios Dėstyto-
jos vaizdinys giliai įsirėžtų atmintin ir taptų Pedagogo etalonu.

Profesorės Evaldos sutikimą būti mano mokslinio darbo vadove 
laikau viena didžiausių likimo dovanų. Disertaciją rašiau su pertrū-
kiais, ilgai, bet dabar tai atrodo privalumas – turėjau daugiau ir įvai-
resnių galimybių bendrauti su charizmatiškąja Mokytoja. Jai esu labai 
dėkinga už daugelį dalykų. Už smulkia rašysena pieštuku surašytas 
pastabas juodraštiniuose disertacijos variantuose. Už laiku išsakytą 
mintį, kad disertacija, kaip ir kiti moksliniai darbai, turi ne tik pra-
džią, bet ir pabaigą. Už mokslinę toleranciją ir pedagoginę kantrybę, 
kai man (ir ne tik man), populiarios reklamos žodžiais tariant, „at-
sitikdavo gyvenimas“. Dėkoju už diskusijas apie švietimo ar mokslo 
sistemos problemas, kai po disertacijos gynimo mane buvo sudomi-
nęs administracinis darbas; už orų paprastumą ir brandžią išmintį 
įvairiais gyvenimo laikotarpiais šnekantis apie buities mažmožius ar 
būties subtilybes. Už visuomet nuoširdų dalijimąsi didžiaisiais savo 
proto, dvasios ir širdies lobiais. 
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Loreta VAICEKAUSKIENĖ 2004 m. apgynė disertacją „Naujųjų 
lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika“.
Vilniaus universiteto profesorė. Dėsto ar dėstė Kalbotyrą (semantika, 
leksikografija, tekstynų lingvistika, sociolingvistika), Danų kalbą ir 
vertimą, Mokslinio darbo rašymą ar Tiriamąjį projektą Skandinavų 
filologijos studentams, Sociolingvistiką Šiaurės Europos kalbų ir kul-
tūrų programos magistrantams.

Prisimenu savo disertacijos vadovę dar ir kaip dėstytoją – šviesų, 
patraukliai ir įtraukiančiai pasakojantį žmogų. Tokia ji lieka ir ilga-
laikėje atmintyje: gerbianti jauno kolegos pasirinkimą, leidžianti augti 
savarankiškai, palaikanti, paremianti, pagirianti. Ir visada, visada ma-
tanti platesnį tavo gyvenimo kontekstą nei vien mokslinis darbas – pir-
miausia, mažuosius jo dalyvius. Kaip mama.

Jurgis PAKERYS 2005 m. apgynė disertaciją „XVI a. Mažosios Lie
tuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba“.
Vilniaus universiteto profesorius. Dėsto Kalbotyros įvado paskaitas ir 
veda seminarus įvairių filologijų studentams, skaito Tipologijos įvadą 
bakalaurantams ir Bendrąją morfologiją Bendrosios kalbotyros ma-
gistrantams.

Rašau šias pastraipas po dviejų seminarų šeštadienį nuotoliniu 
būdu – dėstyti savaitgaliais rudenį dar visai nauja, o nuotolinis būdas 
paplito pavasarį kartu su pandemija. Nežinau, ar seminarai pavyko – 
vieno skaitinio aptarimas buvo lyg ir nieko, bet kito – strigo; su pirmą-
ja grupe vieną užduotį praleidau, nes abejojau, ar ji būtina, bet su kita 
visgi pabandžiau  – ir galbūt sudominau. Daugybė mokyklos ir uni-
versiteto valandų į mano atmintį atplūsta su tiršta nuobodulio banga, 
kurios dėstydamas bijau labiausiai – ir iš savęs, ir iš auditorijos. Dabar 
jau susitaikiau, kad tai privalomas akademybės valktis, kurį tik protar-
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piais pavyksta praplėšti. Neabejotinai pirmasis Universiteto žmogus, 
pro tą uždangą pas mane pranėręs, buvo profesorė Evalda. Galėtum sa-
kyti, kad jai padėjo su kitais nesupainiojamas skambus balsas, einantis 
kiaurai pro katedrų ir auditorijų duris, bet tai būtų netiesa. Balsas dar 
derėjo su pakeliamais antakiais: lyg pažiūri truputį į lubas, tada į audi-
toriją ir būtinai pagauna tavo žvilgsnį. Čia irgi būtų tuščias triukas, bet 
intonavimą ir mimiką valdė stiprus vidinis interesas, kuris studentus 
labiausiai prižadina ir nesileidžia suvaidinamas.

Antrąsyk nubudau jau kursinio darbo seminaruose Būgos auditori-
joje. Ten gal įdomiau apmąstyti faktą, kad iš vienos pusės ta auditorija 
yra pirmame aukšte, o iš kitos – antrame, bet ne profesorės Evaldos 
seminaruose. Parinkusi lyg ir nesudėtingų žodžių – laužas, griūti – ji 
mus sugebėdavo panardinti į daugiareikšmį chaosą, iš kurio reikėdavo 
išplaukti pačiam susiraišiojus struktūrinės semantikos plaustą. Kartu 
susodindavo skirtingų kursų studentus – tada tai atrodė natūralu, bet 
dabar suprantu, kad tokiai grupei uždegti reikia ypatingų malkų ir kū-
rėjo. Nežinau, kieno žodžiai bus šalia mano pastraipų, bet jei su tavim 
buvom kartu Profesorės seminaruose, tai žinok, kad sveikindamasis 
prisimenu, kad tu (taip pat ir tu) esi būtent iš tų seminarų. Jų metu 
atradau Leksinę semantiką ir labai įtikėjau valentingumu – greičiausiai 
būtent tada pažinau formalizuotą ir verifikuojamą kalbos aprašą. Aiš-
ku, mūsų reikšmių dėlionės buvo naivokos ir dažnai pro šalį, bet Pro-
fesorė kantriai į tas klejones žiūrėjo ir neleido suprasti, kad nieko čia 
neišeina. Dabar galvoju, kad tai buvo šventa kantrybė ir dar didesnis 
talentas už gebėjimą pažadinti per paskaitas.

Iki pirmadienio liko kiek daugiau nei para – per tą laiką turiu su-
siraišioti savo pairusį plaustą – jei plaukčiau su profesore Evalda, būtų 
giedra, o dabar prognozė rodo lietų visai savaitei. Bet reikia pabandy-
ti – dėl reikšmės struktūros ar struktūros reikšmės.
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Eglė GUDAVIČIENĖ 2007 m. apgynė disertaciją „Lietuvių kal
bos direktyvai“. 
Šiuo metu Vilniaus universitete dėsto Lingvistinės pragmatikos, Se-
mantikos kursus Kalbotyros magistrantams ir Sociolingvistikos semi-
narus bakalaurantams.

Prisimenant, kaip likimas suvedė su profesore, regiu kaip mes, an-
trakursiai, blaškomės ilgame pirmo aukšto koridoriuje rinkdamiesi 
lietuvių kalbotyros kursinių darbų dėstytojus. Ir pataikau praverti bū-
tent tas duris, kurioje studentų laukia Evalda ir kviečia mus įeiti. Šiltas 
ir pagarbus bendravimas, leidžiantis užsimiršti, kad priešais mus stovi 
profesorė, o mes viso labo tik antrakursiai. Įstrigo metodiškas, nuose-
klus ir labai kantrus darbas su mumis. Juodraščių taisymas su gausybe 
pastabų ir komentarų, kur dar pagalvoti, kitaip išreikšti mintis. Done-
laičio skaitykloje buvo tokia lentynėlė, kur vieni kitiems palikdavome 
savo kursinius. Skaitėme vienas kito darbus, recenzavome, matėme, 
kaip skirtingai galima parašyti apie tą patį žodį. Iš Evaldos visada buvo 
justi rūpestis, kad išmoktume, pasiimtume, kas duodama. Atmintyje 
išlikusi ne viena frazė, tapusi sentencija. Žodį reikia išnešioti ir tik tada 
gali sėsti apie jį rašyti. Jutome, kad tai ne tik apie žodį, bet ir apie to-
lesnę gyvenimo perspektyvą. Reikia daug ir nuosekliai dirbti. Evalda 
labai vertino šią savybę.

Bakalaurą rašyti Evalda pasiūlė pas Egidijų Zaikauską iš lingvisti-
nės pragmatikos srities. Taip patekau į jos mokinio rankas. Užsukda-
vusi pas Egidijų į Lietuvių kalbos katedrą pasikonsultuoti, dažnai juo-
du rasdavau diskutuojant, juokaujant.  Jeigu ne Evaldos paraginimas, 
turbūt ir doktorantūrai nebūčiau ryžusis. Šis gyvenimo tarpsnis buvo 
įdomus vadovaujant Egidijui Zaikauskui, nes erdvės tyrimams daug, 
lietuvių kalbos direktyvai šnekos aktų teorijos aspektu beveik netyri-
nėti. Tačiau kai Egidijus išvyko ir formaliai likau be vadovo, Evalda, 
kaip visada, tvirtai ir patikimai suėmė į savo rankas. Nors būta duobių, 
dvejonių, bet jausmas, kad esi su žmogumi, kuris tikrai padės, vedė 
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pirmyn. Iš disertacijos vadovės labai aiškiai supratau, kad tai tik dar 
vienas gyvenimo etapas, privalau jį pabaigti. 

Evalda žavėjo ne tik kaip puiki savo dalyko specialistė, įdomi pe-
dagogė, bet ir formavo mūsų nuostatas. Kad universitetas yra daugiau 
nei mokslo įstaiga. Kolegiški santykiai, pagarba ir dėmesys vienas ki-
tam yra pamatinė vertybė. Dėstymas, darbas su studentais gali būti kū-
rybiškas ir įtraukiantis. Gali perskaityti daugybę knygų apie mokymo 
metodus, bet tai, ką patyrei pats, kas paliko neišdildomą įspūdį, – to 
neišmokys joks vadovėlis. Tikras ir gyvas ryšys su Mokytoju įspaudžia 
pėdsakus visam gyvenimui. Todėl esu labai dėkinga likimui ir toms 
durims, kurias pravėriau visiškai atsitiktinai.

Daiva SINKEVIČIŪTĖ. Vilniaus universiteto profesorė.
Dėsto Lietuvių kalbos leksikologiją, Lietuvių ir Romanų onomastiką, 
veda Kalbotyros seminarus.

Pažintis su Profesore prasidėjo nuo pirmųjų studijų metų, kai Eval-
da Jakaitienė buvo grįžusi iš Oslo universiteto ir skaitė Leksikologijos 
paskaitas. Per jas atrodydavo, kad tolimos kitakalbės šalys su savo bi-
bliotekomis ir mokslo darbais pamažu artėja prie mūsų. Tokia savivo-
ka atsirasdavo Profesorei lietuvių kalbos leksikos analizės atvejus pa-
lydint kitų kalbų žodžių analizės pavyzdžiais, pasakojant apie vakarų 
mokslo literatūros autorių darbus ir jų rezultatus.

Man patiko, kad per paskaitas Profesorė teikdavo įvairios leksikos 
pavyzdžių, nes tokiu būdu formavo nuostatą, kad prasminga ir įdomu 
tirti visas kalbos atmainas nuo bendrinės kalbos iki žargono, o kalbos 
reiškiniai yra sisteminiai, kartojasi, tik reikia mokėti juos atpažinti. Ne-
mažai dėmesio buvo skirta ir tarminei leiksikai – dažnai išryškėdavo 
rytų aukštaičių vilniškių tarmės leksikos savitumas, kas rodė Evaldą 
Jakaitienę esant gimtojo krašto ambasadore.
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Vilma ZUBAITIENĖ
Vilniaus universiteto docentė. Dėsto pasirenkamuosius Lietuvių lek-
sikografijos (Lietuvių filologijos studentams) ir Leksikografijos (Kal-
botyros ir Dalykinės teisės kalbos magistrantams) kursus, yra dokto-
rantūros dalyko Leksinė semantika konsultuojanti dėstytoja.

Profesorę rinkausi tiek kaip kursinių, tiek kaip bakalauro ir ma-
gistro darbų vadovę. Nesiblaškiau. Tikrai žinojau, kad būtent su šia 
Dėstytoja ir Mokslininke noriu dirbti. Ir neapsirikau. Bakalauro darbą 
rašiau iš veiksmažodžių sinonimijos ir semantikos, o magistro – jau 
iš penkių Mažosios Lietuvos žodynų leksikografinio metodo: aiški-
nausi, kaip dvikalbiuose žodynuose pateikiama fonetinė, gramatinė ir 
semantinė informacija apie lietuvių kalbos žodžius, kaip kito vartose-
nos pavyzdžiai, kas tai lėmė, ar buvo kas nors rašoma žodynuose apie 
žodžių kilmę ar vartoseną. Pirmas mokslinis straipsnis taip pat buvo 
su Profesore, iš žodžių daugiareikšmiškumo senuosiuose dvikalbiuose 
žodynuose. Būtent dėl to Profesorė nebegalėjo būti mano disertacijos 
gynimo komitete. O kodėl ne ji disertacijos vadovė? Iki šiol atsimenu 
jos žodžius: senuosius žodynus geriau išmano Giedrius Subačius, ku-
riam tu būtum pirmoji doktorantė. Taigi netapau Profesorės doktoran-
te dėl noro padėti jau dviem žmonėms iš karto ir, žinoma, akademinio 
sąžiningumo, kurio taip dabar siekiama  – ką gali padaryti kitas ge-
riau, tepadaro. Kita vertus, būtent Evalda Jakaitienė per gynimą visos 
auditorijos (buvo gausi) paprašė rasti man vietą Vilniaus universitete, 
suprasdama, kad visa tuo metu vykusi administracinė painiava univer-
sitete tam buvo visiškai nepalanki, reikėjo suvaldyti Fakulteto biudže-
tą, sumažinti etatų, o aš juk turėjau etatą Valstybinėje lietuvių kalbos 
komisijoje. Nenoriu prisiminti tų metų, kai mąsčiau, kodėl nepatekau 
į universitetą, verkiau daug, nes tikrai norėjau dirbti su studentais ir 
maniausi tikrai galinti tą daryti. Tai jau istorija. Dabar yra dabartis. 
Buvo likusi niša – leksikografija. Ją pabandžiau ir užpildyti. Rengdama 



~  28  ~

pasirenkamuosius Lietuvių leksikografijos, Leksinės tipologijos kursus 
bakalaurantams visada turėjau prieš akis Profesorės darbus, žinoma, ir 
jos monografiją „Leksikografija“. Iš santykio su lietuvių leksikografija 
išaugo ir įvairių programų magistrantams pasiūlytas kursas „Leksiko-
grafija“. Iki galo supratau, kiek šita sritis daug apima – turi išmanyti 
viską: fonetiką, gramatiką, leksiką, o visų pirma semantiką. Žodžiai 
draugauja su kitais ne be pagrindo, tekstas ir kontekstas atneša naujų 
reikšmių. Žinoma, visų jų į žodynus nesurašysi, bet turi išmanyti ir 
mokėti paaiškinti, kaip ir kodėl jos atsirado. Profesorei išėjus iš univer-
siteto ir nebesutikus konsultuoti doktorantų leksinės semantikos eg-
zaminui perėmiau ir šį dalyką. Taigi jei perfrazuotume frazeologizmą 
„Žmogus yra savo likimo kalvis“, galėčiau drąsiai siūlyti „Evalda Jakai-
tienė yra mano pedagoginės veiklos mūza“. O ką jau aš ten nukaliau ar 
dar nukalsiu, tegul vertina jau kiti...

Parengė Vilma Zubaitienė
2020-11-05
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175. Kalendienė Danutė. Daugiareikšmių būdvardžių jaunas, naujas, 
senas semantinė struktūra lietuvių ir vokiečių kalbose. – Vilniaus 
universitetas, 1983.

176. Barauskaitė Dalia. Emocinės būsenos veiksmažodžiai lietuvių 
kalboje. – Vilniaus universitetas, 1988.

177. Jakelaitytė Janina. Intelektinės veiklos veiksmažodžiai lietuvių ir 
latvių kalbose. – Vilniaus universitetas, 1991.

178. Vaskelienė Jolanta. Lietuvių kalbos darybiniai sinonimai (Veiks-
mažodžių abstraktai). – Vilniaus universitetas, 1998.

179. Smetonienė Irena. Garsinės reklamos stilius. – Vilniaus universi-
tetas, 2000.

180. Rackevičienė Sigita. Kauzacijos raiška Baltijos regiono kalbose 
(kauzatyviniai veiksmažodžiai ir veiksmažodiniai junginiai).  – 
Lietuvių kalbos institutas, 2001. 

181. Zaikauskas Egidijus. Teoriniai performatyvų pagrindai.  – Vil-
niaus universitetas, 2002.

182. Lubienė Jūratė. Lietuvių kalbos šakniniai garsų veiksmažodžiai. – 
Klaipėdos universitetas, 2003. 

183. Vaicekauskienė Loreta. Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių nor-
minimo teorija ir praktika. – Vilniaus universitetas, 2004.

184. Pakerys Jurgis. XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir 
priesaginių veiksmažodžių daryba. – Vilniaus universitetas, 2005.

185. Gudavičienė Eglė. Lietuvių kalbos direktyvai. – Vilniaus universi-
tetas, 2007.
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186. Mikulėnienė Danguolė. Metatonija bendrinės lietuvių kalbos ga-
lūnių darybos vardažodžiuose. – Vilniaus universitetas, 1987.

187. Maskaliūnienė Nijolė. Lietuvių kalbos leksiniai konversyvai.  – 
Vilniaus universitetas, 1989.

188. Tekorienė Dalija. Lietuvių kalbos būdvardžių bevardė giminė: sin-
taksė ir semantika (habil. dr. dis.). – Vilniaus universitetas, 1990.

189. Šeškauskienė Inesa. Gretinamoji kelių lietuvių ir anglų kalbų er-
dvės prielinksnių analizė. – Vilniaus universitetas, 1995.

190. VaičiulytėSemėnienė Loreta. Lietuvių kalbos būdvardžių valen-
tingumas. – Lietuvių kalbos institutas, 2001.

191. Jakulis Erdvilas. Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir 
jų istorija. – Vilniaus universitetas, 2002.

192. Labanauskienė Renata. Substantivierter Infinitiv im Deutschen 
und Italienischen und seine äquivalente im Litauischen und Ru-
sischen (Sudaiktavardėjusi bendratis vokiečių ir italų kalbose bei 
jos atitikmenys lietuvių ir rusų kalbose).  – Vilniaus pedagoginis 
universitetas, 2002.

193. Būdvytytė Aina. KŪNO koncepto aksiologinis aspektas lietuvių ir 
vokiečių kalbose. – Šiaulių universitetas, 2003.

194. Drukteinytė Vaida. Sintagminiai veiksmažodinės metaforos požy-
miai. – Klaipėdos universitetas, 2003.

195. MickūnaitėGriškevičienė Aurelija. Aktualioji skaida lietuvių ir 
norvegų kalbose. – Vilniaus universitetas, 2004.

196. Satkauskaitė Danguolė. Rugsėjo 11-osios diskurso reikšminiai žo-
džiai vokiškoje spaudoje. – Vilniaus universiteto Kauno humanita-
rinis fakultetas, 2005.
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A. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos

197. Murmulaitytė Daiva. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno veiksma-
žodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos 
-imas/-ymas ir galūnės -a vediniai).  – Lietuvių kalbos institutas, 
1997.

198. Savickienė Ineta. Lietuvio vaiko daiktavardžio morfologija. – Vy-
tauto Didžiojo universitetas, 1999.

199. Mikelionienė Jurgita. Naujoji Lietuvos leksika (1991–1996 m. 
kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu). – Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2000.

200. Džežulskienė Judita. Lietuvių kalbos substantiva mobilia (mobi-
lieji daiktavardžiai). – Vytauto Didžiojo universitetas, 2001.

201. Sakalauskienė Vilija. Valdymo semantinis laukas baltų kalbose. – 
Lietuvių kalbos institutas. – Vytauto Didžiojo universitetas, 2001.

202. Racevičiūtė Ragnė. Anglų ir lietuvių kalbų somatinių frazeologiz-
mų metaforinė motyvacija. – Vilniaus universitetas, 2002.

203. Mikulskas Rolandas. Koreliuotų nominacinių sistemų funkciona-
vimas lietuvių kalbos tarmėse. – Lietuvių kalbos institutas. – Vy-
tauto Didžiojo universitetas, 2002. 

204. Macienė Jurgita. Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika. – Šiaulių 
universitetas, 2003.

205. Šimėnaitė Zita Virginija. Daugiareikšmio žodžio semantika ir de-
rivacija (Daiktavardžio širdis mikrosistema). – Lietuvių kalbos ins-
titutas / Vytauto Didžiojo universitetas, 2003.
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206. Toleikienė Reda. SIELA ir PROTAS lietuvių ir vokiečių kalbose. – 
Šiaulių universitetas, 2004.

207. Gudzinevičiūtė Ona Laima. Substantiva Communia lietuvių kal-
boje. – Šiaulių universitetas, 2008.

208. Judžentytė Gintarė. Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchroni-
ja ir diachronija. – Vilniaus universitetas, 2009.

209. Plaušinaitytė Lina. Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis 
metodas. – Vilniaus universitetas, 2010.

B. Humanitarinių mokslų habilituoto daktaro disertacijos

210. Labutis Vitas. Lietuvių kalbos sintaksė.  – Vilniaus universitetas, 
1994.

211. Župerka Kazimieras. Kalbos priemonių konkurencija kaip lietu-
vių kalbos stilistikos objektas. – Vilniaus universitetas, 1995.

212. Stundžia Bonifacas. Dabartinės lietuvių kalbos kirčiavimo siste-
ma. – Vilniaus universitetas, 1995.

213. Vitkauskas Vytautas. Lietuvių kalbos tarmių morfoneminiai reiš-
kiniai ir jų svyravimas. – Lietuvių kalbos institutas, 1999.

214. Marcinkevičienė Rūta. Corpus Linguistics and the Usage of the 
Lithuanian Language = Tekstynas ir lietuvių kalbos vartosena. – 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. 

215. Usonienė Aurelija. Sintaksės ir semantikos sąveika. Jutimo ir su-
vokimo veiksmažodžiai lietuvių ir anglų kalbose. – Vilniaus uni-
versitetas, 2002. 
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216. „Litauisk-norsk og Norsk-litauisk ordbok = Lietuvių-norvegų ir 
Norvegų-lietuvių kalbų žodynas“. Oslo universiteto (Norvegija) 
projektas. Oslo/Vilnius (1996–1999).

217. „Kompiuterinė duomenų bazė dvikalbiams lietuvių kalbos žody-
nams“, VU Lietuvių kalbos katedros projektas, remtas Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos (2002–2004).

218. „Littera: Lietuvių identitetas kultūrų dialogų kontekste“, išplėsti-
nis projektas, vykdytas Vilniaus universiteto lituanistinių katedrų, 
finansuotas Lietuvos mokslo ir studijų fondo (2004–2006).
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219. Jakaitienė Evalda // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 
1978, t. 4, p. 614.

220. Jakaitienė Evalda // Tarybų Lietuvos enciklopedija.  – Vilnius, 
1986, t. 2, p. 91.

221. Darbų vežimą traukia: [pokalbis su VU Liet. k. ved. E. Jakaitiene] 
/ kalbėjosi Elena Sliesoriūnienė // Moteris. – 1990, nr. 5, p. 14–15.

222. Gimtojo žodžio paslapčių aiškintoja: [apie kalbininkę E. Strazdai-
tę-Jakaitienę] / A. Rosinas, D. Tarvydaitė // Literatūra ir menas. – 
1991, saus. 5, p. 13.

223. Jakaitienė Evalda // Lietuvių kalbos enciklopedija.  – Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 273–274.

224. Skambus balsas filologijos šurmulyne / R. Venckutė, A. Pakerys // 
Gimtoji kalba. – 2000, nr. 3, p. 27–29.

225. Evalda Jakaitienė / Algirdas Sabaliauskas // Visuotinė lietuvių en-
ciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 
2005, t. 8, p. 474–475.

226. JakaitienėStrazdaitė Evalda Marija // Kas yra kas Lietuvoje 
95/96. – UAB Neolitas, 2007, p. 199.

227. JakaitienėStrazdaitė Evalda Marija // Kas yra kas Lietuvoje. Lie-
tuvos moterys. – UAB Neolitas, 2007, p.164.

228. Jakaitienė Evalda Marija // Kas yra kas Lietuvoje. – UAB Neolitas, 
2009, p. 640.
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229. Jakaitienė Evalda // Lietuvių kalbos enciklopedija.  – Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 236.

230. Vertybių perkainojimo laikotarpiu reikia pusiausvyros. Inter-
viu su profesore Evalda Jakaitiene // Žalgiris, nr. 52. – 2010, kovo 
10 d. – Specialus dienraščio Respublika priedas.

 231. Evalda Marija Jakaitienė // Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui 
(ELIP) –  Žiūrėta 2020-10-22. – Prieigos būdas: https://lietuvai.lt/
wiki/Evalda_Marija_Jakaitien%C4%97  – [paskutinį kartą pildyta 
2020-06-15, 8:28].
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