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Netekome gyvosios lituanistikos enciklopedijos

Šių metų vasario 20 d. eidamas 94-uosius metus mirė Vilniaus universiteto profesorius 
akademikas Zigmas Zinkevičius, daugelio Lietuvos lituanistų ir baltistų mokytojas, 
autoritetas, pasaulyje labiausiai žinomas Lietuvos humanitaras, Lietuvių kalbos draugi-
jos garbės narys, UkmergNs rajono garbės pilietis.

Netekome lituanisto, baltisto, lietuvių kalbos istoriko, dialektològo, onomastikos 
specialisto, simboliškai reprezentuojančio ištisą pokarinę epochą, savitą istorinės bal-
tistikos aukso amžių. Vilniaus universitete, kuriam atiduota didžioji gyvenimo dalis, 
Profesorius sukūrė reikšmingiausius mokslo darbus, išugdė būrį lituanistų – Lietuvos ir 
užsienio aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, mokslo institutų darbuotojų. Talento 
įvairiapusiškumu ir fenomenaliu darbštumu su Profesoriumi vargiai kas galėjo lygintis, 
o kur dar žmogiškasis žavesys…

Atsisveikinome su itin plataus akiračio lituanistu, kalbos istoriją natūraliai siejusiu 
su senąja literatūra, istorija, archeologija, mitologija. Kalbos istorija jam buvo tarsi kokia 
kūlgrinda, vedanti į lietuvių tautos proistorę, didybės ir nuopuolio laikus (antai pasku-
tinė Zinkevičiaus knyga taip ir pavadinta: „Lietuviai: praeities didybė ir sunykimas“, 
2013, 22015). 

Į paskutinę šios žemės kelionę išlydėjome aukščiausios prabos lituanistą, subrendusį 
gūdžiausiu stalininio sovietmečio laiku.

Atsisveikinome su mokslininku ir lituanistinių institucijų vadovu, gebėjusiu neutra-
lizuoti kolegų tarpusavio intrigas, sudaryti kritikai ir skirtingoms nuomonėms palankią 
atmosferą. Kai Zinkevičius vadovavo VU Lietuvių kalbos, Baltų filologijos katedroms, 
kolegų pokalbiuose neretai būdavo galima išgirsti: „Vedėjas netrukdo dirbti, toleruoja 
struktūralizmą, naujoviškus požiūrius.“ Dar būtina pridurti, kad jis visada ištiesdavo 
ranką kiekvienam – kolegai, studentui, kaimynui, giminaičiui, patekusiam į biurokrati-
jos ar kasdienio gyvenimo pinkles. Buvo taurus ir gero linkintis žmogus.

Lietuvių kalbotyrą ir baltistiką Zigmas Zinkevičius praturtino ir vertingomis mono-
grafijomis, straipsniais, ir mokomaisiais bei plačiajai visuomenei skirtais darbais, paga-
liau – nepamirštamais pranešimais konferencijose ir žaviomis paskaitomis. Profesorius 
daug nusipelnė, kad pokarinės okupacijos metais Vilnius taptų pasauliniu baltistikos 
centru. Jam iki paskutinių gyvenimo dienų rūpėjo lituanistikos mokslo ir studijų būklė, 
aukštosiose mokyklose vykdomos reformos.

Zigmas Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodáusių vienkiemyje, netoli Ukmer-
gNs miesto, ant Šventõsios kranto. Baigęs UkmergNs Antano Smetonos gimnaziją, 
1945 m. buvo priimtas į Vilniaus universiteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 
Kaip mokslininką, ypač lietuvių kalbos istorijos specialistą, Zinkevičių daugiausia išug-
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dė turtinga Lituanistikos seminaro biblioteka – joje pradėjo dirbti laborantu pirmaisiais 
studijų metais. Gimnazijoje gerai išmokęs vokiečių kalbą, galėjo sėkmingai gliaudyti 
daugiausia vokiškai parašytą baltistikos literatūrą. Baigus universitetą su pasisekimu 
pradėta skaityti lietuvių kalbos istorinė gramatika, dialektologija – dalykai, kuriems pa-
sirengė savarankiškai, kurių niekas jam nebuvo dėstęs.

1955 m. Zinkevičius apgynė filologijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją 
„Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai“, kiek vėliau ji paskelbta 
lietuvių ir rusų kalbomis. 1967 m. už brandų mokslo veikalą „Lietuvių dialektologija“ 
(1966), iki šiol plačiai cituojamą, jam suteiktas filologijos mokslų daktaro (atitinka ha-
bilituotą daktarą) laipsnis, o po metų – ir Lietuvos valstybinė premija. 1969 m. tampa 
profesoriumi, 1990 m. – Lietuvos MA, o 1991 m. – Lietuvių katalikų MA nariu.

Ilgiausiai Velionis išdirbo Vilniaus universitete – 44 metus (iki 1994). Čia ne tik dėstė, 
bet ir administratoriaus duonos ragavo: 1956–1968 m. buvo Istorijos ir filologijos fakul-
teto prodekanas, 1973–1988 m. – Lietuvių kalbos, o 1988–1991 m. – Baltų filologijos 
katedros vedėjas. Algirdas Sabaliauskas, žymiausias lietuvių kalbotyros istorikas, beje, 
klaũsęs pirmųjų Zinkevičiaus skaitomų kursų, yra prasitaręs, kad su Velionio „pedago-
ginio darbo pradžia yra sietinas ir pokario lietuvių kalbotyros pakilimas“. Pokarinės ir 
vėlesnNs lituanistikos keliai ir kryžkeliai plačiai aprašyti autobiografinėje knygoje „Prie 
lituanistikos židinio“ (1999). 
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Trumpai Zinkevičius buvo Lietuvių kalbos instituto direktoriumi (1995–1996), o 
1996–1998 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministru.

Iškiliausias Zigmo Zinkevičiaus darbas yra šešių tomų „Lietuvių kalbos istorija“ su 
rodyklėmis ir bibliografija (1984–1995), apdovanota Lietuvos Respublikos mokslo pre-
mija (1996 ir 1998 išleistas sutrumpintas šio veikalo variantas anglų kalba). Tokios apimties 
kalbos ir tautos istorijos panorama gali didžiuotis reta tauta. Kelia nuostabą ir pasigėrė-
jimą mokslininko pasiryžimas išgvildenti itin plačią ir sudėtingą temą, kurios paprastai 
imasi būrys tyrėjų. Su fundamentalia kalbos istorija Zinkevičius įėjo ne tik į Lietuvos, 
bet ir pasaulio kalbotyros istoriją. „Mano gyvenimo tikslas – lietuvių kalbos istorija“, – 
yra prasitaręs viename pokalbyje su žurnaliste.

Zinkevičius sistemingai ir kryptingai dirbo ir labiau nei kas kitas buvo pasirengęs 
šį tikslą įgyvendinti. Būdamas visai jaunas, tik įkopęs į ketvirtą dešimtį, ėmėsi Kazi-
miero Būgos, genialiojo mūsų kalbininko, palikimo, – kruopščiai parengė ir išleido jo 
„Rinktinius raštus“ (3 tomai, 1958–1961). Be minėto dialektologijos veikalo, knygos apie 
įvardžiuotinių būdvardžių istoriją, jis buvo parašęs ir dviejų dalių „Lietuvių kalbos is-
torinę gramatiką“ (1980–1981), monografiją „Lietuvių antroponimika“ (1977), kurioje 
išnagrinėjo lietuviškų pavardžių lenkinimo procesą. Buvo ištyręs ne vieno senųjų raštų 
autoriaus kalbą. Toks įdirbis, platus akiratis, įgimtas darbštumas, enciklopedinė atmin-
tis leido jam užsikrauti ant pečių daugiatomį kalbos istorijos veikalą.

Zinkevičius, be abejonės, produktyviausias ir daugiausia cituojamas pokario lietuvių 
kalbininkas, kone iki paskutinių gyvenimo metų intensyviai ir nuosekliai dirbęs mokslo 
darbą. Lietuvių katalikų MA yra išleidusi jo „Rinktinių raštų“ 4 tomus (2002–2004), kur 
sudėti svarbesni mokslininko straipsniai. Baigiantis antrajam tūkstantmečiui įsitraukta 
į lietuviškų poterių kilmės tyrimą (studija „Lietuvių poteriai“, 2000), o pastarąjį naujojo 
tūkstantmečio dešimtmetį grįžta prie mėgstamos vardyno tematikos. Kasmet dienos 
šviesą išvysdavo viena dvi knygos, iš jų išskirtina kapitalinė monografija „Lietuvių as-
menvardžiai“ (2008).

Būdamas lietuvių kalbos istorikas, Zinkevičius puikiai išmanė ir Lietuvos bei lietu-
vių tautos istoriją. Kalbinius ir etninius pokyčius, vykusius rytinėse Lietuvos žemėse, jis 
aptarė knygoje „Rytų Lietuva praeityje ir dabar“ (1993; 1996 m. išversta į rusų kalbą). Dvi 
knygelės skirtos lietuviškam paveldui Suválkų ir Augustãvo bei Ba[stogės (Lenkija) pa-
vardėse (2010, 2011). Skyrium išnagrinėtos Vilnijos lenkakalbių pavardės (2012). 2004 m. 
išleista knyga „Istorijos iškraipymai“ o 2006 m. – „Lituanistikos (baltistikos) mokslas 
ir pseudomokslas“. Pirmojoje su publicisto aistra kẽliamos Lietuvos istorijos falsifika-
cijos atkurtosios nepriklausomybės metais, antrojoje kritiškai vertinamos šiuolaikinių 
romantikų lituanistinės ir baltistinės „teorijos“. 
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Šie veikalai parašyti populiariai, juos skaito ne tik mokslo, bet ir platesnė visuomenė. 
Tokių darbų, taip pat ir skirtų aukštajai bei vidurinei mokyklai, Velionis yra išleidęs 
daug – vien juos surašyti būtų nemenkas užsiėmimas. Lygiai nelengva būtų išvardyti 
lituanistikos sritis, kuriose reiškėsi mokslininkas, problemas, kurias jis gvildeno, moki-
nius, kuriuos išleido į gyvenimą. Ko gera, beveik visais lietuvių kalbos klausimais Zig-
mas Zinkevičius bus taręs savo žodį, daugeliui pasaulio lituanistų, baltistų bent netiesio-
giai padaręs didesnę ar mažesnę įtaką.

Zigmas Zinkevičius buvo gyva lituanistikos enciklopedija, paprastas ir visiems priei-
namas žmogus – su juo galėjo konsultuotis ir mokslininkas, ir studentas, ir mokinukas. 
Ir visais klausimais. Visada buvo galima gauti retesnę knygą ar straipsnį iš jo unikalios 
ir nuostabiai sutvarkytos bibliotèkos, kurios katalògą sudarė vaikaitis Mindaugas, taip 
pat pasukęs lituanisto keliu. Lituanistė ir žmona Regina – buvusi Velionio studentė, ne-
pamainoma mokslininko pagalbininkė. 

Už nuopelnus Lietuvos mokslui Zigmas Zinkevičius 1995 m. buvo įvertintas Didžio-
jo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, 2015 m. – ordinu „Už nuopel-
nus Lietuvai“, jam paskirtos Kazimiero Būgos (1995) ir Nacionalinė pažangos premijos 
(2007), o VDU 1994 m. suteikė garbės daktaro vardą. Mokslininkas yra plačiai pripažin-
tas tarptautiniu mastu: Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos narys 
(1982), Norvegijos MA narys (1991), Latvijos MA užsienio narys (1995), Latvijos univer-
siteto garbės daktaras (1991), tarptautinės Herderio premijos laureatas (1994).

Paskutinio poilsio Zigmas Zinkevičius atgulė Vilniaus Antakalnio kapinėse, Meni-
ninkų kalnelyje. Atsisveikinome su ryškiausia pokarinės lituanistikos ir baltistikos as-
menybe, palikusia mums ištisą biblioteką mokslo, mokomųjų ir platesnei visuomenei 
skirtų kūrinių, neišdildomų prisiminimų. Dar ilgai mus lydės iškilaus mokslininko ir 
didelio žmogaus šviesa.

Bonifacas Stundžia


