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Žodynininkė Zita Virginija Šimėnaitė

(1950 10 14 – 2016 08 01)

Rugpjūčio 1 d. netekome kolegės žodynininkės 
Zitos Virginijos Šimėnaitės. Norėjome, kad ji 
būtų su mumis kuo ilgiau. Tikėjome, kad ji įveiks 
sunkią ligą ir tesės pažadą – pasikvies buvu
sias bendradarbes į savo sodybą PasuojNs kaime 
MolLtų rajone, ten kartu pasibūsime, pabraidysi
me Suõjo ežere. Deja, rugpjūčio 4 d. važiavome 
į Ãlantą apimti netekties skausmo. Zita sukvietė 
buvusius kolegas paskutinį kartą atsisveikinti… 
Kaip kalbėjo tądien per mišias klebonas Kęstutis 
Kazlauskas šv. Pranciškaus žodžiais, – ją apglėbė 
sesuo Mirtis. 

Zita Šimėnaitė gimė 1950 m. spalio 14 d. Šakic 
mieste. 1969 m. baigė Kretingõs vidurinę moky
klą, 1974 m. – Vilniaus universitetą (specialy
bė – lietuvių kalba ir literatūra). 1973 m. pradėjo 
dirbti MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
(dabar – Lietuvių kalbos institutas) Žodynų sky
riuje. 1973 m. buvo vyr. laborantė, 1974–1991 m. – jaunesnioji mokslinė bendradar
bė, 1991–2012 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2013 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, 
2005–2014 m. – Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro vadovė.

Kaip ir daugeliui kitų Lietuvių kalbos instituto leksikogrãfų, didžiojo „Lietuvių kal
bos žodyno“ rengimas jai buvo viso gyvenimo darbas. Kartu su kitais žodynininkais 
ji rašė LKŽ 12–18 tomų tekstą (1981–1997). Redagavo 17–20 tomų tekstą (1996–2002), 
buvo 17 tomo redaktorių kolegijos narė, rengė šio žodyno elektroninį variantą (2005, 
atnaujinta versija 2008), antrą elektroninį leidimą (2013), buvo šio leidimo redaktorių ko
legijos narė. Ji surinko ir parengė medžiagą LKŽ svetainei (www.lkz.lt), padėjo rengti 
naują jos versiją (tikimasi, kad ši svetainė ims veikti 2016 m. pabaigoje). Prisidėjo prie 
LKŽ papildymų rengimo: kartu su kitais suformulavo papildymų rengimo principus, 
inventorizavo papildymų kartoteką, rengė „LKŽ kartotekos instrukciją“ ir buvo jos at
sakomoji redaktorė (2013), rašė papildymų žodyno tekstą, redagavo duomenų bazės 
nesisteminius atvejus. Iš viso Zita Šimėnaitė parašė apie 740 p. (daugiau kaip 70 autori
nių lankų) pagrindinio LKŽ teksto – trumpų ir ilgų žodyninių straipsnių. Juose buvo 
paveldėtųjų baltiškų, lietuviškų žodžių, senų ar naujesnių skolinių, žodžių, kilusių iš 
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tautos kūrybingumo ir poreikių, įaugusių į tautos sąmonę ir gyvenimą. Tarp Zitos ap
rašytųjų – lietuvių būčiai esminiai daugiareikšmiai žodžiai širdis, vaikas, tamsa, tan-
kus, trūkti, vaikščioti, vainikas, velnias ir kt., apaugę gausybe metaforų, palyginimų, 
patarlic, frazeologizmų. Tokių žodžių straipsnius su jų vaizdingais gyvosios kalbos 
sakiniais galima skaityti kaip meno kūrinius. Taip ir buvo pasielgta pristatant LKŽ 
17 tomą – naujomis prasmėmis suskambo žmonių patirtis ir išmintis Zitos Šimėnaitės 
rašytame žodyniniame straipsnyje vaikas, skaitomame aktorės Aldonos Vederaitės.

Kartu su kitais kolegomis Zita Šimėnaitė parengė „Mokomąjį lietuvių kalbos žo
dyną“ (2000; 2 patais. leidimas 2010), „Frazeologijos žodyną“ (2001), buvo „Bendrinės 
lietuvių kalbos žodyno“ (nuo 2012 m. skelbiamas dalimis LKI svetainėje) rengimo grupės 
narė. Už „Frazeologijos žodyną“ kartu su bendraautoriais 2002 m. apdovanota Lie
tuvos mokslo premija, tais pačiais metais kartu su kitais gavo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės padėką už nuopelnus didžiajam „Lietuvių kalbos žodynui“. 

Zitos Šimėnaitės vadovaujama darbo grupė pagal jos ir Danutės Liutkevičienės su
kurtas nuostatas parengė „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ septintą pataisytą ir pa
pildytą leidimą (vyr. red. Stasys Keinys, 2012). Kartu su kolegomis ji prisidėjo prie Endrės 
Bojtaro (Endre Bojtár) „Lietuvių–vengrų kalbų žodyno“ rengimo darbų (2007).

Zitą Šimėnaitę ypač sudomino vienas iš jos LKŽ rašytų žodžių – 23 réikšmes ir 
daugybę frazeologizmų turintis, plačių darybinių ryšių daiktavardis širdis. Iš šio lek
sikografinio darbo išaugo teorinė tema. Zita Šimėnaitė parašė ir 2003 m. apgynė dak
taro disertaciją „Daugiareikšmio žodžio semantika ir derivacija (Daiktavardžio širdis 
mikrosistema)“. Ši disertacija ir straipsniai jos tema „Daiktavardžio širdis semantika“ 
(Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1997, p. 62–87), „Daiktavardžio širdis dariniai“ (Lietuvių 
kalbotyros klausimai 35, 1995, p. 148–168), „Frazeologizmų su daiktavardžiu širdis seman
tika“ (Leksikografijos ir leksikologijos problemos, 2003, p. 225–252) gali būti laikomi komp
leksinių daugiareikšmio žodžio tyrimų pavyzdžiu. 

Rinko kalbos duomenis, dalyvavo daugiau nei dešimtyje ekspedicijų įvairiose Lie
tuvos vietose. LKŽ kartotekai užrašė apie 10 000 tarminių žodžių. LKŽ papildymų 
kartotekoje rasime jos užrašytų kortelių iš DubOčių (1971), Skáistgirio ir Žagãrės (1975), 
Daũgų (1979), Krãžių (1981), Kavársko (1983), PalLvenės (1986), Seinc (1989), Grgšlaukio 
(1990), Sãlako (1991), Kùktiškių (1991, 1993, 1996), VajasOškio (1991, 1993, 1994), Salantc  
(1994), Iñturkės (1995, 1996). Retesnį, įdomesnį žodį, gražesnį pasakymą gaudydavo ir 
darbe. Nemažai kortelių užrašė iš žodingosios LKŽ kartotekų tvarkytojos švenčioniš
kės Elenos Ažusienienės (1931–2013), su kuria institute tam tikrą laiką darbavosi vie
name kambaryje. Žodžius rinko ir iš rašytinių šaltinių: periodinės ir mokslo spaudos, 
Antano Vaičiulaičio, Romualdo Granausko ir kitų rašytojų raštų. 

Ypač domėjosi rytų aukštaičių MolLtų krašto tarme. Daugybę kortelių užrašė iš 
savo močiutės Zofijos Siminkevičienės (1901–1984), gerai mokėjusios Alantõs šnektą. 
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PasuojNs kaime bėgo Zitos vasaros ir savaitgaliai, čia buvo ranka pasiekiama ir teta 
Valerija Kazakevičienė (1925–2012). Ir iš jos Zita žodynui užrašė ne vieną tūkstantį kor
telių: Nieko nepirko, tik akis papenėjo; Vieversiukas patręšė, nori, kad užaugtų bulbos; Iš 
jaunumės dūksta, koks patiko, ir eina (teka), o paskui apsimuša, protan daeina; Vištytės 
vandeninės per vandenį lekia, tekš, tekš su kojytėm; Vėlai atsikelk vasarą – nematai 
ryto; Kaip už ausies – viską sušveitė… Sukaupusi daug alantiškių pasakojimų garso įra
šų, pradėjo spaudai rengti šios šnektos tarminių tekstų rinkinį su komentarais „Šneka 
alantiškiai: tarminiai tekstai“. 2001 m. suorganizavo į Ãlantą leksikogrãfų ekspediciją. 
Sykiu išvaikščiojome ne tik Ãlantą, bet ir aplinkinius ŠilOnkos, Padva_nių ir kitus kai
mus. Drąsu ir šviesu buvo žygiuoti jos jau išvaikščiotais takeliais, jausti, kad vietiniai 
ją laiko sava, priima kaip artimą žmogų, atvirai pasakojasi savo gyvenimus, dalijasi 
viskuo, ką turi. Gaila, kad dėl kitų darbų gausos, o paskui ir dėl pablogėjusios sveikatos 
šių tekstų iki galo parengti leidybai taip ir nesuspėjo (buvo numačiusi parengti spaudai 
apie 12 autorinių lankų tekstų).

Mokslo spaudoje Zita Šimėnaitė paskelbė straipsnių leksikos, frazeologijos, frazeo
grafijos, leksikografijos kláusimais. Dalyvavo tarptautOnėse konferencijose ir semi
naruose Vilniuje, Gardine, Kaliningrade, Ostromece, Rygoje. Įvairiais aspektais tyrė 
LKŽ leksikografinius šaltinius, leksikogrãfų Jono Kruopo, Antano Lyberio darbus. Ją 
domino lietuvių ir lenkų leksikografijos sąsajos (žr., pavyzdžiui: Związki leksykografii pols
kiej i litewskiej, Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bydgoszcz, 
2010, p. 158–166). Nagrinėdama skirtingus to paties kūrinio vertimus pasisakė už ana
loginį, o ne pažodinį frazeologizmų vertimą (Žvilgsnis į „Pakeltos velėnos“ frazeologizmų 
vertimus, Meninio vertimo problemos. Sud. Eugenijus Matuzevičius, Arvydas Valionis, 1980, 
p. 183–199). 

Dirbo įvairiuose projèktuose, ne vienam vadovavo: „Lietuvių dvasinės kultūros raiš
kos: elektroninis etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių sąvadas“ (RaSa, www.aruodai.lt, 
2003–2006), „Lietuvių kalbos žodyno kartotekos kaupimas“ (2006), „Netirtų šnektų lek
sikos paveldo kaupimas“ (2007, vadovė), „Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kar
totekos elektroninio varianto rengimas“ (2007–2008, vadovė), „Protų susigrąžinimo 
programos parengimas ir įgyvendinimas“ (2008, koordinatorė), „Mažai tirtų šnektų 
leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas“ (2009–2010), „Konstantinas 
Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas“ (2012, vadovė), „Konstantino Sirvydo 
darbai ir jo epocha“ (2013, vadovė) ir kt. Vadovavo studentams pagal Lietuvos mokslo 
tarybos projèktą „Studentų mokslinė praktika“ (2006–2008). Koordinavo pagal progra
mą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ vykdomo investicinio projèkto „IRT 
sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas 
bei galimybių jais naudotis sudarymas“ darbus „Lietuvių kalbos žodyno kartotekos 
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skaitmeninimas“ ir „Vienakalbių lietuvių kalbos žodynų skaitmeninimas“ (2012–2015), 
ypač daug prisidėjo prie šio projèkto koncepcijos kūrimo. 

Buvo įsitraukusi ir į tarptautiniùs projektùs. 2012 m. vadovavo projèktui „Litua
nistika Vengrijoje“ (buvo atlikti du dideli darbai: parengta spaudai ir išleista į vengrų 
kalbą išversta Algirdo Sabaliausko knyga „Mes baltai“, parengtas lietuvių kalbos va
dovėlis vengrakalbiams studentams „Susitikimai su Lietuva“, jo autorė Aranka Lac
chazi (Laczházi)). 2013 m. bendradarbiavo EUROPHRAS (Europos frazeològų asociacijos) 
projektè „Widespread Idioms in Europe and Beyond“ („Europoje ir už jos ribų paplitusios 
idiomos“). 2013–2014 m. vadovavo projèktui „Baltarusių–lietuvių kalbų žodyno rengi
mas“ (internetinis žodynas parengtas 2014 m. bendradarbiaujant Lietuvių kalbos institutui ir 
Bresto valstybiniam A. S. Puškino universitetui). 

Sudarė lietuvių kalbos frazeologijos literatūros 1956–1997 m. rodyklę (1998), kal
bininkų Kazimiero Eigmino (Homo sum: žodžiai Kazimierui Eigminui, 1998, p. 283–294), 
Sofijos Kėzytės (1999), Kazio Pakalkos (2000), Irenos Ermanytės (2007), Klementinos 
Vosylytės (2008), Aldono Pupkio (2008, su Aldonu Pupkiu), Antano Lyberio (Antanas Ly-
beris. Leksikografijos teorija ir praktika, 2009, p. 410–422) bibliografijos rodykles, pirmojo 
žodynininko Konstantino Sirvydo bibliografiją (1960–2013) (Leksikografija ir leksikologi-
ja 3, 2013, 387–405). Pataisė ir papildė Vytauto Vitkausko bibliografijos rodyklės antrą 
leidimą (2005), redagavo Antano Balašaičio (2011) bibliografijos rodyklę.

Sudarė leidinius „Dvidešimt Lietuvių kalbos žodyno tomų“ (2002, su Jolanta Za
barskaite), „Antanas Lyberis. Leksikografijos teorija ir praktika“ (2009, buvo šio leidinio 
mokslinė redaktorė), „Leksikografija ir leksikologija. Konstantino Sirvydo darbai ir jo 
epocha“ (2013, buvo šio straipsnių rinkinio vyriausioji redaktorė). Buvo rinkinio „Leksi
kografija ir leksikologija 2“ vyriausioji redaktorė (2010), „Gimtosios kalbos“ žurnalo 
konsultantų grupės narė. Simboliška, kad paskutinis Zitos Šimėnaitės redaguotas vei
kalas buvo Aldono Pupkio monografija „Juozas Balčikonis ir didysis Lietuvių kalbos 
žodynas“ (2013). 

Zita labai stengėsi ir rūpinosi, kad būtų pradėta rengti knyga „Atsiminimai apie 
Vytautą Vitkauską“ (2015). Jau nujausdama artėjančią ligą surengė išvyką į KuršLnus 
parsivežti mFdžiagos iš Algio ir Jadvygos Vitkauskų namų ir iš KuršLnų Vytauto Vit
kausko bibliotèkos. Sulaukusi išleistos knygos ragino nepamiršti kitų Olgus metus dir
busių žodynininkų, didžiojo LKŽ rengimo istorijos.

2002 m. daug jėgų atidavė dokumentiniam filmui „Europos dinozauras“ apie lietu
vių kalbą ir lietuvių kalbos mokslui bei kultūrai svarbų veikalą – didįjį „Lietuvių kal
bos žodyną“ (režisierė Vitalija Steponavičiūtė, scenarijaus autorius Albertas Žostautas, opera
torius Algimantas Liutkevičius): kartu su kūrybine grupe važinėjo po MolLtų apylinkes 
(Avi[čių, Antãliežių, PasuojNs kaimus), kalbino informantus, dalijosi kūrybinėmis idė
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jomis, vėliau padėjo suorganizuoti filmo sutiktuves Alantõs dvare ir Lietuvių kalbos 
institute. Ji taip pat konsultavo filmo „Būti kalboje“ (2005) kūrybinę grupę (režisierius 
Juozas Javaitis, scenarijaus autorė Elena Jolanta Zabarskaitė, operatorius Donatas Buklys).

Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė vertino Zitą Šimėnaitę kaip 
turinčią ypatingą gebėjimą telkti žmones, patriotę, leksikografijos ir leksikogrãfų met
raštininkę, žodynų, kitų knygų, bibliografijų rengėją, sudarytoją ir redaktorę, gražų 
žmogų ir kolegę, susitelkusią į esminius dalykùs ir svarbiausias vertybes. 

Zita Šimėnaitė buvo praktiškas žmogus, o tai retas bruožas tarp filològų. Ji mokė
jo paisyti protingo saikingumo, o redaguodama – glaudinti tekstą ir atrinkti tai, kas 
svarbiausia. Laikėme ją estete. Nedidelio ūgio, smulkaus sudėjimo, visada stilinga. Jai 
tiko ir mažybinis vardas Zitelė… 

Labai mylėjo ir gražiai prižiūrėjo gėles. Puoselėjo aplinkos grožį. Galbūt menišku
mą paveldėjo iš mamos tautodailininkės Emilijos Paulikienės (1928–1985). Parengė jos  
nėrinių nuotraukų ir raštų albumą „Dovanoju skarą, staltiesėlę…“ (1996). Nuoširdžiai 
rūpinosi leidžiamų knygų skoningu apipavidalinimu. Puikiai fotografavo – žmones, 
gyvūnus, gamtos vaizdus, gėles… Instituto kolegos atsimena bibliotèkos fojė jos šer
mukšnių nuotraukų parodą, šventinius sveikinimus su originaliomis fotografijomis. Ji 
surengė Lietuvių kalbos institute dirbusių ir dirbančių leksikogrãfų nuotraukų parodą 
„Iš žodynininkų albumo“: daugelį metų rinko įvairių fotogrãfų darytas senas ir naujas 
kolegų nuotraukas, vis papildydavo ankstesnių bendradarbių kauptą albumą. Ar daug 
kas galėjo nujausti 2014 m. pavasarį, kad ši paroda – tai tylus Leksikografijos centro ir 
jo vadovės Zitos Šimėnaitės atsisveikinimas su Lietuvių kalbos institutu? 

2016 m. pradžioje Zita dar spėjo padovanoti bičiuliams savo sudarytą šių metų ka
lendorių. Jame – jos pačios fotografuoti PasuojNs vaizdai, kiekvienam mėnesiui pa
rinktos kūrėjų citatos. Liepos mėnesio lape lemtingai vinguriavo Justino Marcinkevi
čiaus žodžiai: tai kas gi tu – ar kūnas, ar dvasia, gyvenime, saldžioji mūsų liepa? 

Zita mokėjo džiaugtis gyvenimu, mylėjo jį, brangino šalia esančius žmones. Rūpi
nosi aplankyti jau nebedirbančius kolegas ar bent pakalbinti juos telefonu. Jos meilės 
ir dėmesio teko visiems: ne tik apliñkiniams, bet ir dailės parodoms, fotografijoms, 
naujausioms knygoms, priglaustai baltapūkei katytei Baltukei, sodyboje auginamoms 
nakvišoms ir kosmėjoms…

Atrodė, kad ir urna su Zitos Virginijos palaikais, dvi baltos plunksnos, gausybė 
gėlių, šarvojimo salėje rodomos skaidrės su jos nuotraukomis ir jos fotografuotomis 
PasuojNs pievomis ir ežeru, ir iš kapinių atsiveriantys Alantõs peizažai derėjo su jos 
meile grožiui ir plačia širdimi…

Gertrūda Naktinienė, Aurelija Gritėnienė


