bartiniy organizacijy pavadinimus, pakeité ar isbrauke sensteléjusias datas. ‘To-

kie iliustraciniai pavyzdziai tapo psichologiskai jtaigesni.

Palyginti su ankstesniais ,,Kanceliarinés kalbos patarimais“, nauja ir tai, kad

kartu su knyga parengtas ir kompiuterinis ,,Patarimu“ variantas. Siais kompiuterizacijos laikais tai sudaro galimybe ir tiems, kurie atprate nuo ,,literaturos*,

pasitikrinti jiems iprastu budu viena ar kita kalbos fakta.
Zinoma, sunku tikétis, kad ,,Kanceliarinés kalbos patarimai“ gali iSspresti
visas esamas reikalu rastu kalbos problemas. Kanceliariné kalba — tik bendrinés

kalbos atmaina, jai privalomi norminés kalbos reikalavimai, désniai ir taisyklés.
Jeigu istaigos zmogus néra gerai iSmokes lietuviy kalbos, nejau¢ia jos sistemos,
iSmoktas vieno ar kito kanceliarizmo vartojimas padéties i$ esmés nepagerins.

Bet Gia jau ne vien kalbos mokovy ripestis. Kaip ir tai, kad, Lietuvai ,,harmonizuojantis“ su Europos Sajunga, i kanceliaring kalba i$ pazodiSkai verCiamy kon-

venciju, sutarciy ir kity dokumenty vél neplisteletu primityviy svetimybiu ir

vertiniuy srautas. Tokios ligos simptomu, deja, jau yra.

Tai liudija aptartojo ,,Kanceliarinés kalbos patarimu“ leidinio prasme ir ro-

do, kad pabaigos Siam darbui (kaip ir galimybei jj toliau tobulinti) nematyti.

Gediminas Samulionis

DIALEKTOLOGE IS PASAUKIMO
1999 m. rugséjo 29 d. ilgai sirgusi mire izymi lietuviy kalbos tarmiu tyréja,

humanitariniy moksly daktaré Elena Grinaveckiené. Ji gimé 1928 m. birzelio
10 d. Jurbarke, Suopiy Seimoje. Vaikyste praleido graziame Imsrés slényje, kur
tévai turéjo nedideli tkeli. 1947 m. baigusi Jurbarko gimnazija istojo 1 Vilniaus

universiteto Istorijos ir filologijos fakulteta, kuriame studijavo lietuviu kalba.
Cia ji susiZavéjo dialektologija — ir jau visam gyvenimui. Pirmiausia émé tirti
savo gimtinés tarme. Jurbarkiskiy tarme aprasé ir savo diplominiame darbe.

1952 m. baigusi universiteta Elena Grinaveckiené labai trumpai dirbo Zur-

nalistini darba. Jau tais paciais metais istojo i Lietuviy kalbos ir literatiros instituto aspirantira ir tuoj pat isitrauke i tarmiy studijas. Rinkdama medZiaga

savo disertacijai ,,Mituvos upyno tarme“, ji iSvaikSCiojo visa Jurbarko rajona ir
igijo puikiy tarmés fakty rinkimo igidziy. Didelio vakaru aukStaiciy tarmeés

ploto i8samaus apraSo disertacija apgyné 1958 m.

Baigusi aspirantura, Elena Grinaveckiené pradejo dirbti Lietuviu kalbos ir
literaturos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje. Jau nuo 1950 m.

buvo pradétas sistemingas visy lietuviu kalbos tarmiu tyrimas, rengiantis leisti
,,Lietuviy kalbos atlasa“. Grinaveckiené iS karto isitrauke j S| darba — dialektologija tapo jos paSaukimu. Pradejusi dirbti jaunesniaja moksline bendradarbe,

222

ji iskilo iki skyriaus vadovés pareigu. Véliau dél susiklos¢iusiy aplinkybiu, ku-

rios priklause ne nuo jos, pareigy pavadinimas keleta karty keitési, bet ji, visai
nekreipdama j tai démesio, visa laika kruop8¢iai dirbo savo mégstama tarmiu
duomeny rinkimo, apdorojimo ir skelbimo darba.
Grinaveckiené prisidéjo prie visy svarbiausiy bendru skyriaus darby rengimo ar redagavimo. 1963 m. buvo isleistas jos ir Juozo Senkaus redaguotas ,,Lietuvos upiy ir ezery vardynas“. 1970 m. paskelbtas chrestomatinis leidinys ,,Lietuviy kalbos tarmés“, kurio didele dalj sudaré ir redagavo &i dialektologé. Apie

20 mety trukes tarmiy fakty ,,Lietuviy kalbos atlasui* rinkimas ir tvarkymas

buvo pagrindinis Grinaveckienés darbas. Ji yra Sio veikalo trijy tomy, iSéjusiy

1977 m. (Leksika), 1982 m. (Fonetika) ir 1991 m. (Morfologija) viena i§ autoriy, redaktoriy ir Respublikinés mokslo premijos ( 1994) laureadiy.

Grinaveckiené yra paskelbusi apie 90 moksliniy straipsniy. Daugelis is ju

spausdinti Instituto periodiniame leidinyje ,,Lietuviy kalbotyros klausimai*

(LKK). Pirmuosiuose trijuose jo tomuose (1957, 1959, 1960) skelbiami kai kurie jos disertacijos skyriai. Vertinga disertacijos medZiaga spausdinama ir véliau
(pvz., LKK XV t., 1974: ,,Mituvos upyno tarmés veiksmazodis“). Ekspedicijose
surinkta medziaga kartkartémis vis aptariama jos straipsniuose.
Greitai Grinaveckienés dialektologiné veikla iSsiplété uz Lietuvos ribu. Ji
atsidejo lietuviy kalbos tarmiy tyrimui Baltarusijoje. Cia susipazino su baltaru-

siy Kalbotyros instituto darbuotojais, jsitrauke j jy ekspedicijas, tyrusias baltarusiy kalbos tarmes ir Baltarusijos vietovardzius Lietuvos pasienyje, iSaiskino

ne vieng baltarusiy kalboje vartojamo vietovardzio ar bendrinio Zodiio lietuviékuma. Pririnkta daug lietuvisky tarminiy teksty i§ Breslaujos, Rodinios rajonu,

paskelbta ir keletas straipsniy. Igijusi autoriteta, ji pakvieciama kapitaliniu dar-

by ,,Baltarusijos mikrotoponomika‘“ ir ,,Siaurés vakary Baltarusijos ir jos paribio baltarusiy tarmiy Zodynas“ redaktore. Paskambins, budavo, jai i$ Minsko, ir
skuba j gelezinkelio stotj — reikia kaimynams padeti, juos pakonsultuoti.

Grinaveckiené tyré lietuviy tarmes ir Latvijoje, Daugpilio ir Kraslavos apy-

linkese, skelbé straipsniy apie jy ypatybes (pvz., ,,Kai kurios Daugpilio lietuviu
snektos gramatinés ypatybés*, LKK XXIII t., 1983). Ji buvo iSmokusi latviu
kalba ir mielai bendravo su Latvijos kalbininkais, globodavo juos, atvykusius i

Lietuvoje rengiamas mokslines konferencijas.

Daugiausia jégu skirdama dialektologijai, Grinaveckiené nebuvo abejinga ir
kitoms lietuviy kalbos mokslo sritims, ypaé kalbos kultirai. Ji yra paskelbusi

nemazZa straipsniy Instituto leidZiamoje ,,Kalbos kulttroje“, Kalbos sekcijos lei-

dinyje ,,Musy kalba“, periodinéje spaudoje. Pastaruoju laiku jos straipsneli
y
nuolat buvo galima skaityti ,,Lietuvos aide“.
Dar universitete Juozas Baléikonis buvo jtraukes Grinaveckiene j ,,Lietuviu

kalbos zodyno“ medziagos rinkima. Ir tas darbas jai puikiai sekési. Ji mokéjo
prakalbinti pasnekova taip, kad Sis atsiverty ir atgyty primirsta leksika. O Zo-

dziy rinkéjai to tik ir reikédavo. I kiekvienos ekspedicijos ar isvykos ji atneSda-
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vo Zodynui didoka pluosta lapeliy su kruop&éiai uZra8ytais idomiais sakiniais.
Tokiy lapeliy Grinaveckiené yra pateikusi apie 30 000. Vien is jos surinkty Zodziu
iSeity didelis zodyno tomas. Daugelis jos uzraS8yty zodziu yra pateke j ,,Lietuviu
kalbos Zodyno“ iSspausdintus tomus. Daug ju bus panaudota ir Zodyno papil-

dymams. Jos zodziai rinkti i8 visos Lietuvos, i§ visy lietuvi8kai kalban¢iu parapi-

ju. Bet, Zinoma, daugiausia iS Jurbarko, kur ji leisdavo savo atostogas, kur dau-

gelis ja pazinojo ir gerbé. Zodynas skaudiiai pasiges tokios zodziy rinkéjos...

Kad gabus ir darbStus zmogus daug dave lietuviy kalbos mokslui, nieko nuostabaus. Bet ar imanoma isivaizduoti, kad didziausia savo darbu dali Grinaveckiené atliko jau kankinama nepagydomos ligos. Kiekvienas Zengtas Zingsnis jai
buvo nepakeliamai skausmingas. Savo kan¢ia neSina ji éjo ir éjo per Lietuva,

pas lietuvius... kol priglaudé nuo gimtujy namy matomi Jurbarko kapai.

Jonas Paulauskas

JANIS ENDZELYNAS

MOKINIU

IR BENDRADARBIU ATMINTYJE

Janis Endzelins atminds, pardomas, véestulés. Sast. Dzidra Barbare,

Brigita

BuSmane. Red. kol. B. BuSmane, A. Stafecka, V. Skujina (red. kol. vad.),
M. Stengrevica. Riga, 1999: LatvieSu valodas institiits, 323 p.

Latviy kalbos institutas i8leido idomia atsiminimu knyga apie Zymiausia
latviy kalbos tyreja Jani Endzelyna, kuri lietuviy kalbininkai, tai nurodoma ir
Sioje knygoje, yra pavadine latviy milzinu. Skelbiama beveik keturiasdesimties autoriu atsiminimai. Vyriausioji jy Mérija Saulé-Sleiné, gimusi praéjusio
SimtmeCcio pabaigoje, susipazinusi su J. Endzelynu dar jaunystéje ir drauge

praleidusi paskutinius jo gyvenimo metus, jauniausioji, be kita ko, knygos
redakcinés kolegijos vadove, Valentina Skujinia, su studenty delegacija sveikinusi kalbininka 85-uju gimimo metiniy proga ir laidotuviu procesijoje neSusi

viena iS jo ordinu.
Galima sakyti, visuose atsiminimuose J. Endzelynas iSkyla kaip nepaprasta
asmenybe. Visiems didziulj ispidi paliko jo legendinis punktualumas, be jokiu
uzrasu skaitytos turiningos paskaitos, griezti egzaminai, nepakantumas jokioms
kalbos klaidelems (net menkiausioms tarmybéms), nesitaikstymas su jokiais autoritetais.
Ypaé daug idomios informacijos ne tik apie J. Endzelyno asmenybe, bet ir
apie visa Latvijos kulttirini gyvenima, pirmiausia universiteta ir jo profesira,
randame Karlio Dravinio, jo zmonos Veltos Rukés-Dravinios, Rudolfo Grabio
atsiminimuose (pastarieji i$ dalies jau buvo paskelbti R. Grabiui skirtoje knygoje Savai valodai, Riga, 1997).
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