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Kreipimosi esmd:

2011 m. vykstan6i4 VU Filologijos fakulteto pertvark4 bltq galima vertinti labai gerai, jeigu ne

nuostata padaliniq nomenklaturoje savanoriSkai atsisaklti visko, kas susijg su lituanistika ir baltistika:
dabar numatomi fakulteto padaliniq pavadinimai (http:i/www.flf.vu.ltlstruktura/institutai/arksi)
puikiausiai galetq funkcionuoti bet kurioje pasaulio Salyje, nes atsisakoma savitumo, tauti5kumo zymiq.
Tokia kosmopolitine padaliniq nomenklatiira visiSkai neatitinka per amZius Vilniaus universitete
puoseletq tautiniq vertybiq todel kreipiames ir praSome dar pagalvoti priei apsisprendZiant Zengti toki
netinkam4 mokslo, valstybes ir lietuviq tautos atZvilgiu Zingsni.

Siuo metu vyksta Vilniaus universiteto peftvarka, todel noretume atkreipti J[sq demesi i kai

kuriuos jau rySkejandius, bet minint Lietuvos valstybes atkurimo Simtmet! netoleruotinus dalykus.

Tikimes geranori5ko bei i5mintingo Jusq indelio i Jusq institucijos tobulinimo proces4.

1. Vilniaus universiteto veiklos testinumas nuo XVI a. iki dabar. Dristame priminti Jums

gerai Zinom4 dalyk4 kad Vilniaus universiteto statute deklaruojamas veiklos tgstinumas nuo

Lietuvos didZiojo kunigaik5dio ir Lenkijos karaliaus Stepono Batoro 1579 m. balandZio I d.

privilegija ir popieZiaus Grigaliaus XIII tq padiq metq spalio 30 d. bule [steigtos t Academia

et Universitas Vilnensis Societatis Jesu pavadintos, 1832 m. Rusijos caro valdZios
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uZdary.tos, Lietuvos Valstybes Tarybos 1918 m. gruodZio 5 d. aktu atgaivintos kaip Vilniaus

universitetas, kuris pergyveno okupacijas ir Lietuvos Respublikos Auk5diausiosios Tarybos

1990 m. birZelio 12 d. istatymu atgavo autonomij4 todel Vilniaus universitetas visadayrair
buvo tas pats universitetas.

2. Lituanistine ir baltistine veikla Vilniaus universitete. Dar nuo 1612 m. Sio universiteto

aukletinis, veliau jo profesorius Konstantinas Sirvydas pats pirmasis uZsieme tiesiogine

lituanistine veikla Vilniaus universitete. Cia isisteigE XIX a. pradZios filomatrl ir filaretq

sEjtdZiai Ladino, Sviete ir ugde lietuviq taut4 bei rengd dirv4 lietuviq tautos atgimimui (k4

rei5kia vien Simono Daukanto darbai). 1919 m., vos atgavus Vilniaus universitet4 jis eme

garseti pasaulinio lygio indoeuropeistiniais ir lituanistiniais Jano Otrembskio ir Jano

Safarevidiaus tyrimais. XX a. 6-7 deSimtmediai, gudaus sovietmedio metas, o Vilniaus

universiteto baltistika, profesorius Jonas Kazlauskas ir jo mokykla, buvo pakilg i nematytas

auk5tumas, pradetas leisti iki Siol vienintelis pasaulyje Lumalas Baltistica, ikurta Baltq

filologijos katedra. Sovietq reZimo pasiprie5inimas lituanistinei ir baltistinei veiklai buvo

Ziaurus: 1961 m. atliktas ideologinis valymas VU Lietuviq literatlros katedroje - pa5alintos

destytojos Vanda Zaborckaite, Irena Kostkevidifite, Aurelija Rabadiauskaite ir Meile

Luk5iene, 1970 m. neai5kiomis aplinkybemis Zuvo profesorius Jonas Kazlauskas.

Simtmediais Vilniaus universitetas buvo lietuvybes Zidinys, i5 jo sklido meiles tautai dvasia,

kuri4jis skiepijo savo mokiniams.

Pra5ome Vilniaus universitete i5saugoti baltistikos, ypad lietuvirl kalbos, tyrimus ir destym4
jokiu budu neatsisakyti nuorodq i lietuviq kalb4 ir baltistik4padaliniq nomenklatlroje.

Sunerimq del gresmes lituanistikai ir baltistikai Vilniaus universitete i5kil[s baltistai dar vasar4

yra tiesiogiai kreippsi i Vilniaus universiteto Rektoriq apie pavojq ispeja ir Zinomi Lietuvos

lituanistai bei baltistai, jie ra5o straipsnius, dallvauja diskusijose Ziniasklaidoje ir susitikimuose su

visuomene, siekdami perspeti visuomenE del kosmopolitines politikos praZutingumo, todel

susipaZing su m[sq kreipimusi neabejodami ji palaiko: akademikas prof. habil" dr. Zigmas

Zinkevidius, profesoriai habilituoti daktarai Aldona Paulauskien0, Arnoldas Pirodkinas, Vitas

Labutis, Jfrate Sofija Lauditte, Laima Kalediene, Alvydas Butkus, habil. dr. Kazimieras Gar5va ir
dar ne vienas lituanistas, kuriam rDpi lietuviq tautos likimas.
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