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KITA SAKYTINIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ VERTö. TAUTOS ATMINTIS IR 
PASAULöVAIZDIS. 

 
Dr. Jolanta Zaborskait÷ 

 

Mano pranešimas bus šiek tiek kitoks. Aš turbūt mažiau kalb÷siu apie technologijas, tačiau turiu vieną 
id÷ją, vieną tikslą, kurį dabar įvairiomis progomis stengiuosi įgyvendinti. T.y. noriu kuo plačiau ir kuo 
aktyviau pakviesti visus besidominčius mūsų istorine atmintimi naudotis vienu šaltiniu, kuris yra ne 
visai įprastas. Kitaip tariant, ir šiame pranešime ir kitoms įvairiomis progomis esu kalb÷jusi, kad 
Didysis lietuvių kalbos žodynas yra pats didžiausias mūsų filologijos veikalas XX a. Jo keturių su puse 
milijono pagrindin÷ ir pus÷s milijono papildymo kartoteka iš tikrųjų yra ne tik kalbin÷s informacijos 
saugotojos, bet labai įdomios ir rimtos ir istorin÷s atminties talpyklos ir mūsų pasaul÷vaizdžio ir 
pasaul÷vokos atspindžiai. Kod÷l taip yra? Tod÷l, kad žodynas buvo rašomas ypatingu būdu. Jis yra 
kolektyvinis veikalas daugybe prasmių. Pirmiausia jis yra kūrinys, sukurtas iš didžiulių kartotekų. Šito 
žodyno ideologija buvo dvejopa, t.y. rašytin÷s kalbos – iš rašto išrašyti žodžiai su iliustraciniais 
sakiniais, ir sakytin÷s kalbos – tose pačiose ekspedicijose kalbantis su žmon÷mis užrašytos ištraukos iš 
gyvenimo. O šios ištraukos neatsiranda atsitiktinai. Pirmiausia klausydamas žmogus to, ką pasakoja 
informacijos pateik÷jas, sakinius pasirenka tokius, kokie jam yra svarbūs įvairiom vertybin÷m 
prasm÷m. Pirmiausia su žmogum kalba apie tai, kas yra įdomu ir vienam ir kitam. Po to jis užsirašo tai, 
kas jam pačiam atrodo vertinga. Tai gali būti vertinga kalbos požiūriu, tačiau tai gali būti vertinga ir 
socialiniu, istoriniu, psichologiniu ir estetiniu (pvz., gražiai skamba) požiūriu. Ir štai mes turime tokią 
didžiulę sankaupą, tokį didžiulį turtą mūsų tikrov÷s atspindžių kartotekų, užrašytų gyvom lūpom, gyva 
ranka, dažnai su data, su tikslesne nuoroda, nei yra Didžiajame lietuvių kalbos žodyne. Kitaip tariant, 
būtų didel÷ nuod÷m÷ šitais turtais nepasinaudoti. Kalbine prasme mes, be jokios abejon÷s, juo 
naudojam÷s. Kalbininkai naudojasi Didžiuoju lietuvių kalbos žodynu kaip labai išsamiu, giliu, puikiu, 
nuostabiu šaltiniu, kuris yra skirtas indoeuropeistikai, baltistikai, lituanistikai ir t.t. Tačiau kod÷l gi 
mums nepasinaudoti juo kitu aspektu. Ir kad save suvoktume ir kad savo istorine atmintį vienu ar kitu 
aspektu išgrynintume. Žodynas, iš esm÷s, ir jo kartotekos jau savaime yra metaduomenys. Tačiau tai 
metaduomenys mūsų savivokai ir mūsų istorinei atminčiai. Ir įsivaizduojant visų pirma žodyno tekstą 
kaip tam tikrą leksikografinį diskursą. Kas yra žodyno leksikografinis straipsnis, tai yra štai toks 
tekstas. Iš vienos pus÷s jis atrodo lyg ir nerišlus, iliustracijos yra labai įvairios, bet kita vertus jos turi 
savo vidinę logiką. Kod÷l būtent tais, o ne kitais sakiniais mes iliustruojame T÷vyn÷s sąvoką. Ir tokiu 
būdu galima bandyti perskaityti, ką mes iš tikrųjų manome apie t÷vynę, apie kitus mums svarbius 
vertybinius dalykus. Kaip min÷jau, leksikografinis straipsnis atsiranda iš keturių su puse milijono 
kartotekos, kuri yra kažkieno surinkta, užrašyta. Rašant žodyną žodyno rašytojas iš daugyb÷s lapelių 
atsirenka tuos, kurie jam svarbūs. Tuomet skaito redaktorius, kuris dar pataiso tuos sakinius, gali 
pakeisti vienus kitais taip pat tur÷damas savo logiką. Tuomet skaito vyriausiasis redaktorius, kuris dar 
pakoreguoja tuos sakinius. Taip buvo daroma, kai žodyną stengiamasi sovietmečiu ideologizuoti ir 
paversti sovietiniu kūriniu, nes jie labai bijojo to žodyno. Jie keit÷ sakinius, pvz. garsus žodyno 
vyriausiojo redaktoriaus Vytauto Vitkausko pavyzdys,  kad bobos eina į bažnyčią, keit÷ sakiniu, kad 
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bobos eina į kiną. Iš tikrųjų tokie dalykai yra labai svarbūs. Ir žiūrint į jų vertybinę situaciją, mes iš 
tikrųjų galime m÷ginti skaityti savo istoriją kitaip. Čia aš papildymų kartotekoje įd÷jau šį pavyzdį, kuris 
labai gerai atspindi, kad tas kuris užraš÷ sakinį ir tas kuris pateik÷ jie kalb÷jo šiuo atveju apie abiem 
rūpimus socialinius dalykus. Kiekviena kortel÷ tur÷jo pažintinę vertę, pvz. jei žodis negird÷tas, kalbine 
prasme vaisingas (retorinis aspektas) arba gražiai skamba (estinis) arba atspindi žodžių rink÷jo jausmus 
(psichologinis) arba atitinka žodžių rink÷jo pageidavimus (socialinis). Tai iš tiesų labai įdomus tyrimas. 
Mano pasiūlymas būtų skaityti šį žodyną vertikaliai ir stengtis interpretuoti kiekvieną iliustracinį 
žodyno tekstą nurodant teksto veik÷jus, jų vertybes, pagalbininkus, atributus ir kt. Jei atsižvelgsime į 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro surengtos konferencijos tikslą ir temą ir į 
skaudžią Lietuvos gyventojų istorinę atmintį, tur÷tų būti įdomu ir verta apžvelgti leksikografijos 
straipsnius apie tremtį, tremtinius ir partizanus. Be to, reikia pasteb÷ti, kad tokie žodžiai, kaip 
tremtinys, pasirodo 16 žodyno tome, kuris buvo išleistas 1995 m. Tačiau galima lengvai pasteb÷ti, kad 
be įžymaus Lietuvos gyventojų dvasios prisik÷limo šauklio ir tautiškumo puosel÷tojo ir labai svarbios 
asmenyb÷s lietuvių tautos istorijoje ir kultūroje Bernardo Brazdžionio n÷ra nurodoma jokių kitų 
konkrečių asmenų ir n÷ra gausu iliustracijų. Ta pati situacija pastebima, kai žiūrime terminą 
„tremtinys“, kai prie žodžio „partizanas“ nurodomas bibliografijos sąrašas (16 tomas, 1995 m.). Taip 
gali būti d÷l to, kad, kaip jums matyt žinoma, kiekvieną žodyno tomą sudaro apie 1000 puslapių ir šie 
tomai buvo surinkin÷jami apie 10 metų. Tod÷l gali būti, kad tekstas buvo parašytas prieš išleidžiant 
tomą – dar sovietmečio laikotarpiu. O tomas, kuriame yra žodis „partizanas“ buvo išleistas 1975 m. 
Šiame tome vengiama ideologinių sakinių, kurie buvo plačiai vartojami tuo metu išleistuose 
standartiniuose žodynuose. Ir, mano manymu, tai parodo labai gilią pagarbą mūsų tautos laisv÷s gyn÷jų 
istorinei atminčiai. Kaip neutralumo pavyzdį galima pamin÷ti Salom÷jos N÷ries eil÷raštį, kuriame žodis 
„partizanas“ gal÷jo būti labai lengvai pakeistas žodžiu „sovietų partizanai“. Tačiau jis liko nepakeistas. 
Tokių sakinių yra daug kartotekoje (1973 m.). Vis d÷lto, tam tikra istorin÷ atmintis n÷ra laisvai 
išreiškiama žodyne ir galima aiškiai pasteb÷ti tam tikrą tautinį požiūrį. Kalbant apie formą, ne tik apie 
turinį, gal÷čiau pamin÷ti, kad Didįjį lietuvių kalbos žodyną galima rasti ir internete adresu www.lkz.lt. 
Be to, man asmeniškai buvo labai įdomu, kokio pobūdžio informacija yra saugoma papildymų 
kartotekoje. Papildymų kartotekoje yra kaupiama medžiaga (istorin÷ atmintis), kuri buvo surinkta po 
to, kai buvo išleistas žodyno tomai. Pati kartoteka, kalbant apie formą, yra skaitmenin÷, visa 
skaitmenizuota, turi paiešką pagal antraštinius žodžius. Ją galima pažiūr÷ti institute, internete jos kol 
kas n÷ra. Kol kas ji yra skirta tam, kad būtų rašomi žodynų tomai. Mane nustebino, kad apie tremtį 
gyvų sakinių vis d÷lto daug n÷ra, bet iš tikrųjų tas gyvas pasakojimas yra toks, kad geriau būt šaudę ką 
tremtin vež÷. Na visiškai aiški emocija. Daugiau yra literatūrinio pasakojimo, tai yra vis d÷lto jau 
naujoje kartotekoje išrašyta tikrai nemažai kortelių iš prisiminimų, arba literatūrinis arba istorinis 
publicistinis pasakojimas, kurie yra skirti tremčiai. Tokių sakinių žinoma yra. Ir vienas labai įdomus 
dalykas, kurį irgi galima būtų interpretuoti. Kartotekoje tremtis siejama su įvairiais istoriniais 
asmenimis, pvz., apie R. Gudauską. Kas mane labiausiai sujaudino, kas man pasirod÷ labai svarbus 
dalykas, mūsų labai pagarbus santykis su šituo, kad vis d÷lto tremtis siejama su šventuoju. Tremtinys 
įdomiai prilyginamas šventajam. Tremtinys. Irgi ne kažin kas, tokių gyvų liudijimų ir užrašymų n÷ra 
daug. Čia tremtinykų yra labai daug. Tremtinykam be eil÷s išmoka, dabartin÷ situacija, 1995 m. Kaip 
buvo žmon÷s tose tremtyse, ką jie ten mat÷, ką kent÷jo. Labai nustebau pati savo sakinį suradus, 
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užrašytą 1986 m. Taip pat yra literatūrinis pasakojimas. Ir v÷lgi įdomu, kad tas kas rinko kartotekai 
žodžius iš prisiminimų, kalba apie upes. Tremtinį sieja su up÷m. Įdomi informacija ir interpretacija. Na 
ir partizanai. Apie juos kalbama daugiau. Mes turime daugiau kartotekoje kortelių, gyvo pasakojimo. 
Pusbrolis buva miški partizanas, kap vadina. Jau bruolis partizanu buvo prie vokiečių. Čia A. Girdenio 
sakinys, reikšm÷ tokia, 1991 m. V÷lgi interpretacija. Bet visa tai fiksuota ir visa tai mes galime ir visa 
tai mes galime interpretuoti. Ir istorinis dalykas. Kaip tuos žmones prad÷jo kankinti, taip ir prad÷jo jie 
eiti į partizanus. Taip kad gyvo pasakojimo apie partizanus yra daugiau. Ir istorinis pasakojimas 
kartotekoje žinoma yra fiksuojamas. Yra toks įdomus dar vienas šaltinis. Jis jau tam tikra prasme 
sugrupuotas, atrinktas, sumodeliuotas, bet iš jo, mano supratimu, ir istorikai ir etnologai ir sociologai 
gali rasti daug įdomios medžiagos savo tyrin÷jimams pagrįsti. Nes šitos atkarp÷l÷s, šitie gyvo 
pasakojimo gabal÷liai irgi turi didžiulę vertę ir ją tikrai reik÷tų naudotis. Dar turiu pasakyti, kartoteka 
didžioji (4,5 milijono) irgi yra skaitmeninama ir ji irgi bus kažkada pasiekiama su visom datom, su 
pateik÷jais, su smulkesniu geografiniu aprašymu ir t.t. Tai dar turime ir šitą šaltinį ir kviečiu visus 
skaityti jį kitaip, kad gal÷tume save geriau pažintume, kad patirtume vaizdingos kalbos saldumą ir 
malonumą, atrastume nujaučiamus savosios tapatyb÷s bruožus, jų yra ir daugiau, yra ir nelabai smagių 
mums patiems, pvz., pinigai iliustruojami, kad jie yra reikalingi kyšiams duoti. Sunku įsivaizduoti britų 
arba vokiečių žodyną, kad ten būtų tokių dalykų. Kad atgaivintume istorinę atmintį ir suprastume, kas 
ir kod÷l vyksta su mumis ir mumyse XI a. I-ojoje pus÷je. Ateikite į Lietuvių kalbos institutą ir 
naudokit÷s – šie turtai yra visi mūsų. 

 


