
2016 lapkritis GIMTOJI KALBA 21

Energingoji Janutė

Rudeniui nukrėtus lapus, lapkričio 28  d., dia lek to
lògė, žodynininkė, Lietuvių kalbos instituto Geoling
vistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja Janina 
Švambarytė-Valužienė mini 60ąjį gimtadienį. 
Apsisukus metų ratui, tinka peržiūrėti, perrinkti su
kauptus darbus ir ant jų pasilypėjus keliauti tolyn. Iš
rikiuoti Janinos nuveiktus darbus nelengva. Jų, reikš
mingų, atliktų nuoširdžiai, su polėkiu, nepaprastai 
daug ir įvairių. Kur tik Janinos įsisukta, ten viskas rai
buliuoja, mirguliuoja. 

„Sambūrio siela, pilna per kraštus besiliejančios 
energijos, ugningo charakterio, ji žodžio kišenėje ne
ieškanti asaba, prie savęs kitus traukianti kaip mag
netas geležį“,  – tokią Vilniaus universiteto studentę 
Janiną Švambarytę prisimena kalbininkas Aldonas 
Pupkis straipsnyje „Iš pupkininkų gyvenimo istorijų“ 
(Šiaurės Atėnai, 2016 03 15). XX a. 8ajame dešimtmetyje kalbininkas kvietė geriausius 
studentus važiuoti į ekspedicijas rinkti vardyno. Su Aldonu Pupkiu dirbęs būrelis buvo 
pramintas „pupkininkais“. Janina prie jų prisidėjo 1979 m. ir nebepasitraukė – ne tik 
rinko vardyną, bet vėliau dalyvavo ir kitose ekspedicijose, kuriose užrašinėjo žodžius 
„Kupiškėnų žodynui“, taip pat „Zanavykų šnektos žodynui“, „Kazlų Rūdos šnektos žo
dynui“. Janina – viena iš „Zanavykų šnektos žodyno“ teksto autorių. Ekspedicijose ir 
darbas, ir linksmybės suartino jų dalyvius, sukūrė tarpusavio ryšį, nenutrūkstantį iki 
šiol. „Pupkininkų“ bendravimą Janina labai brangina ir puoselėja.

Po studijų Janina Švambarytė trumpai Šiauliuose imasi mokytojos darbo, bet moks
lininkės kelias jai artimesnis. 1992 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kilmininko ir ga
lininko linksnių santykis Jono Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose“ (vad. Arnoldas Pi
ročkinas), grįžta į Šiaulius. Tampa Šiaulių universiteto dėstytoja, kurį laiką dirba miesto 
kalbos tvarkytoja. Aukštojoje mokykloje dėsto sintaksės, morfologijos, kalbos kultūros 
kursus. Kur tik Janina pasirodo, atsiranda knygų, konferencijų, susitikimų, dygsta nau
jos mokslo tyrimų idėjos. Nebesutalpindama savo idėjų paskaitose, 1996 m. Šiaulių uni
versitete Janina įkuria Dialektologijos centrą ir vadovauja jam daugiau nei dešimtmetį. 
Subūrusi ir jaunų, ir patyrusių mokslininkų būrelį, sukaupia gausią „Joniškio šnektų 
žodyno“ medžiagą. Remdamasi šia mẽdžiaga, su kolegėmis išleidžia tarmės mokomą
jį leidinį „Joniškio šnektų pratimai ir tekstai“ (vėliau ir kompaktinę plokštelę), rašo 
straipsnius, konferencijų pranešimus. Dialektologijos centre ji buria lituanistus, skatina 
jų bendravimą ir bendradarbiavimą. Į centro organizuojamas tarptautines konferenci
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jas suvažiuoja ne tik Lietuvos li
tuanistai  – čia pranešimus skaito 
ir mokslininkai iš Latvijos, Len
kijos, Baltarusijos, Kroatijos. Po 
konferencijų pasirodo straipsnių 
rinkiniai „Istoriniai tekstai ir vie
tos kultūra“ (2004), „Baltų kal
bų tarmės: rašytinis palikimas“ 
(2005), jų sudarymu ir leidyba 
Janina nuoširdžiai rūpinasi. 

Savo veikloje Janina Švam
ba ry tėValužienė daug dėmesio 
skiria jaunesniems kolegoms. 

Jos paragintos bendradarbės Dialektologijos centre rengia disertacijas, kurių ob jèk
tas – Jõniškio krašto šnektos. Dvi iš jų – Aušros Kaikarytės (1976–2016) ir Nerijos Jode
lienės – jau apgintos. Norėdama paremti gabius Šiaulių universiteto studentus, Janina 
įsteigia Juozo Miežio premiją – ji kasmet skiriama gabiems, aktyviems humanitarinių 
specialybių studentams. Kaip vertinimo komisijų narė ji ir iki šiol dalyvauja įvairiuose 
moksleivių meninio skaitymo, jaunųjų filològų konkùrsuose. Paskatinti jaunus žmones, 
padėti jiems Janinai labai svarbu.

Darbų Janina imasi karštai, energingai, įtraukdama aplink esančius, neleisdama ap
snūsti, apkiausti, nuolat trumpai primindama sau ir kitiems: „Reikia…“ Sunku ir su
skaičiuoti parašytus mokslo straipsnius, apžvalgas, recenzijas, visuomenei skOrtus kalbos 
patarimus. „Gimtosios kalbos“ skaitytojus Janina visada sudomina naujomis idėjomis, 
gebėjimu semti medžiagą iš tarmių žodynų ir originaliai ją interpretuoti. Bendradar
biauja ir su Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Naisic vasaros teatru, ją galima išgirsti radijo 
laidose, įvairiuose renginiuose, pristatymuose.

Šiuo metu Janina ŠvambarytėValužienė mokslinį darbą dirba Vilniuje, Lietuvių kal
bos instituto Geolingvistikos centre (buv. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje). Čia 
sukasi lituanistinių tyrimų projèktuose „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: 
punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, „Tarmių lek
sikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas“, „Tarmių duomenys „Lietuvių 
kalbos žodyno“ kartotekai“. Perkėlusi darbo vietą į Vilnių, Janina daug laiko ir dėmesio 
skiria Žiemgalos krašto šviesuolio Mato Slančiausko kalbos tyrimams. Straipsniais, pra
nešimais, interviu radijo laidose Janina pristato dar daug kam Lietuvoje mažai girdėto 
knygnešio, aušrininko, siuvėjo Mato Slančiausko darbus, atkreipia dėmesį į vaizdingą jų 
kalbą. Ištikimybės Slančiausko palikimui įrodymas – šiais metais išleistas Janinos suda
rytas žodynas „Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinki
nių leksika“. Solidus žodynas pristatytas Jõniškyje, VOlniuje, Šiauliuosè, Žagãrėje.

Janina Švambarytė, Aldonas Pupkis ir Daiva Petruitytė 
ekspedicijoje 1985 m.
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Kai padarius didelį darbą, rodos, galima būtų šiek tiek atsikvėpti, Janina, artimųjų švel
niai šaukiama Janute, tą pačią akimirką jau brandina naujus planus. Grįžusi iš Vilniaus, ji 
ir jaukiuose namuose sėda prie darbo stalo, kur dabar sudėliota mẽdžiaga, skirta dar vie
nam kraštiečiui – išeiviui Mariui Katiliškiui. Laukia nauji atradimai, straipsniai, leidiniai.

Tačiau Janinos namai – ne tik darbo vieta. Užuovėjos gatvėje jie tapę jaukia užuovėja 
draugams, kaimynams, tremtį dainomis prisimenančiai mamai Kotrynai, visų Ginkenų 
šaukiamai Katryte, ūkiškajam vyrui Liudui. Jų namai dažnai sulaukia svečių, o tada so
de rengiami kino vakarai, kelionių pristatymai, užsiliepsnoja Joninių laužas, įsisiūbuoja 
pokalbiai. Energingoji Janutė bent trumpam atideda mokslo darbus ir džiaugiasi kiek
vPenu užsukusiu žmogumi. Janina, Jums sveikatos ir gerovės! 

Nerija Jodelienė

Apžvalga

Arnoldas Piročkinas. Lietuvių kalbos savitumas. Lietuvių kalbos gretinimas su giminiško-
mis kalbomis. Vilnius: Margi raštai, 2016, 224 p. 

Jau ne vieni metai girdimi savąją 
kalbą menkinantys balsai jautres
niam žmogui, ypač humanitarui 
plačiąja prasme, užgauna širdį. 
Žeidžia ir savosios kultūros, sa
vosios valstybės nevertinimas. 
Ar taip išaugama iš okupacijos? 
Taigi pats laikas priminti kalbą 
vartojančiai visuomenei dalykùs, 
kurie brandina asmenybę, plečia 
akiratį, moko gerbti tai, ką turi
me. Kaip rašo knygos autorius, 
„Ką Dievs duoda  – kišk į mai
šą!“ (p.  116). O kai tuos maišus 
susistatai pasaulio kalbų mugėje, 
nustembi: ir tas artima, ir tas yra 
kaimynuose, o to jie neturi  – iš
barstė per šimtmečius…

Žinomo lietuvių kalbininko, 
Jo no Jablonskio darbų tyrėjo 
Ar nol do Piročkino knyga ilgai 
nepaleidžia skaitytojo dėl ke
lių priežasčių: pagarbos lietuvių 
kalbos mokytojams, savo šeimai 
(močiutei, kurios posakiai atsi

randa knygoje labai subtiliai api
bendrinant teiginius), Lietuvos ir 
pasaulio baltistams, kurių darbai 
cituojami, lyginami, apibendri
nami. Knyga dedikuota lietuvių 
kalbos mokytojams, kurie Pro
fesorių mokė ir kalbinę savivoką 
ugdė Jùrbarko, Kauno IX berniu
kų ir Šilùtės gimnazijose: Vladis
lovai Bylaitei, Bronei Čiutienei, 
Edmundui Dirgintui, Iliuminatai 
Giedraitienei, Algirdui Bukevi
čiui, Vladui Nausėdai. Knyga, 
kaip pratarmėje rašo Profesorius, 
turinti tikslą išryškinti lietuvių 
kalbos savitumą, turtingumą, 
kad skaitytojas „įgytų atsparos 
mėginimams menkinti savo tau
tos vertingiausią dvasinį kūrinį“ 
(p.  11). Anot autoriaus, „kalbas 
galima ir net reikia gretinti ne 
tam, kad nustatytume jų vertę ir 
sudarytume jų eilę, kaip dabar 
sudaromos valstybių eilės pagal 
šiokius ar tokius ekonominius 

rodiklius. Kalbų gretinimas lei
džia jas geriau pažinti. Tai reiškia 
įžvelgti ne vien jų ribotumą, bet 
ir atskleisti jų savitumą“ (p.  11). 
Knyga, kaip aiškėja iš pratarmės, 
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