

Mokslo ðviesà
skleidþiantis ið Ðiauliø
Kas domisi lietuviø kalbos, ypaè lingvistinës stilistikos, mokslu, tas þino, kad Kazimieras Romualdas Þuperka yra vienas þymiausiø Lietuvos kalbininkø. Savo
darbais, ávairiapusê kûrybinga veikla Kazimieras Þuperka pane¤gia tezæ, kad tik sostinëje, kur sutelkti kultûros ir mokslo ce¹trai, gali iðaugti ðviesiø asmenybiø.
Savitas yra Kazimiero Þuperkos, kaip lituanisto,
kelias, jau beveik penki deðimtmeèiai susijæs su Ðiauliais. Èia, á Ðiaulius, septyniolikmetis (gimæs 1937 m.
kovo 4 d.), baigæs Dotnuvõs vidurinæ mokyklà, bûsimasis mokslininkas 1954 m. atvaþiavo studijuoti lietuviø kalbos ir literatûros. Kaip tik tais metais Ðiauliø
mokytojø institutas buvo pertvarkytas á Ðiauliø pedagoginá institutà (nuo 1997 m. universitetas). 1958 m.
ypaè gerai baigtos lituanistikos studijos; geriausias pirmos laidos absolventas paliktas dëstyti institutê. Taigi
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nuo 1958 m. eita, ieðkota, kurta, augta drauge su ta paèia aukðtàja mokykla. Jos augimo metai, jos istorija  neatskiriama Kazimiero Þuperkos
gyvenimo dalis. Kartais pats mokslininkas pabr¸þia, kad Ðiauliai netapæ jam labai artimi;
tik aukðtoji mokykla lemtingai veikusi jo gyvenimà: savi jos þmonës, ypaè  Lietuviø
kalbos katedros, Humanitarinio fakulteto. Universitetas profesoriui  kaip gimtieji
Këdãiniø rajono Gëlãiniai.
Þuperkos kelias Ðiauliø universitetê  nuo ieðkanèio mokslinio darbo temos jaunuolio iki habilituoto humanitariniø mokslø daktaro (1996 m. vasario 8 d. apgintas habilitacinis darbas Kalbos priemoniø konkurencija kaip lietuviø kalbos stilistikos objektas),
nuo asistento iki doce¹to (1971), profesoriaus (2000). Su lietuviø kalbos stilistika, jos
teorija ir praktika bëgo Þuperkos metai. Ðiandien jis, geriausias profesoriaus Juozo Pikèilingio mokinys (ne syká Profesorius dþiaugësi savo aspiranto darbais, didþiai juos vertino), yra þymiausias Lietuvos stilistas. Jis atidþiai studijavo savo mokytojo, lietuviø lingvistinës stilistikos pradini¹ko, darbus mokydamasis Vilniaus universiteto aspirantûroje
19661969 m. ir vëliau. Kûrybiðkai ðiø darbø mintis apmàstë, atrinko, kas, jo manymu,
perspektyviausia. Be abejo, remtasi garsiausiø uþsienio stilistø, ypaè èekø, stilistikos teorijomis. Ne veltui staþuota Èekijoje, Brno universitetê (19741975). Ryðia¤ su èekø
mokslininkais iki ðiol nenutrûkæ. Vëliau buvo staþuoèiø Latvijoje ir Rusijoje. Pamaþu
kurta sava stilistikos samprata.
Daktaro (anuomet vadinta kandidato) disertacijoje Ðalutiniø sakiniø ir dalyviø, pusdalyviø ir padalyviø konstrukcijø sinonimika dabartinëje lietuviø kalboje (1969) apibû-

dinama stilistikos ir sintaksës sankirta, aptarta sintaksiniø sinonímø reikðmë ir stilistiniai
skirtumai. Disertacijos keliamos problemos buvo ypaè aktualios, nes tuo metu atsirandanti lingvistinë stilistika ieðkojo vietos tarp kitø kalbos mokslø, reikëjo tikslia¤ apibûdinti jos objêktà, stilistinius kalbos iðteklius. Apgynæs daktaro disertacijà, Þuperka spaudai parengë mokymo priemones  paskaitø konspektùs: Mokiniø stiliaus klaidos ir jø
taisymas (1972), Praktinë stilistika (1977), Praktinë stilistika. Sinonimai (1978),
Stiliaus figûros (1980). Nors knygeliø autorius nurodë, kad jose pateikiamoji stilistika
yra praktinë, kad ji skiriama bûsimiesiems pradinukø mokytojams, vis dëlto ðiuose paskaitø konspêktuose esama ir naujø teorijos dalykø, daug kur tikslinami terminai. Èia
Þuperka tikslia¤ apraðë, koks yra stiliaus ir kalbos klaidos santykis. Kalbëdamas apie
sinonimùs, autorius pateikë sinonímø rûðiø apþvalgà, aptarë sinonímø skirtumus. Nesunku pastebëti, kad á sinonimùs paþvelgta naujai: pavyzdþiui, pirmà kartà lietuviø kalbotyroje, apraðant morfologinius sinonimùs, einama nuo reikðmës prie formos. Vienoje ið ðiø
knygeliø pirmà kartà minimas konkurento terminas (remiamasi èekø kalbininko, Brno
universiteto profesoriaus Milano Jelineko darbais). Nauji teorijos dalykai, þinoma, neliko neávertinti: knygeles skaitë studentai, mokytojai, kalbininkai. Rengdamas knygeles
kalbininkas galvojo ir apie stilistikos vadovëlá. Toks vadovëlis pasirodë 1983 m. Tai buvo
Lietuviø kalbos stilistika. Apie ðá autoriaus darbà, nors jis paraðytas, kaip sakoma pratarmëje, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos bei defektologijos specialybiø studentams, Lietuviø kalbos enciklopedijose raðoma, kad tai veikalas, kuriame padëti
lietuviø kalbos stilistikos, kaip lingvistinës disciplinos, pagrindai. Ðiame vadovëlyje stilistiniai kalbos iðtekliai aptariami konkurencijos aspektù, nuo apråðomosios stilistikos,
nagrinëjanèios kalbos pakopø stilistinius iðteklius, pasukama prie funkcinës stilistikos
aptarimo; kuriama kalbos stilistinë sistema  visø pakopø kalbos vienetø atranka ir iðdëstymas ávairiuose tekstuose. Á stilistiniø iðtekliø skyriø patenka konkuruojantys vienetai
(variantai, sinonímai, stiliaus figûros). Ðioje stilistikoje tikslinami ir kalbëjimo akto funkcijos, ir stilistiniø ypatybiø, ir funkciniø stiliø tipø terminai, aptariama stilistinë reikðmë.
Pateikiami du stiliaus klaidø tipai  funkciniø stiliø normø paþeidimai ir bendrõsios
stiliaus kultûros paþeidimai.
Lietuviø kalbos stilistikoje iðkeltà kalbos priemoniø konkurencijos temà Þuperka
brandino toliau. Ðia tema jis paskélbë daugiau kaip 20 straipsniø, skaitë praneðimùs mokslinëse konferencijose, paskélbë beveik visø praneðimø tezês ar iðspausdino paèius praneðimùs. Visa ði veikla leido autoriui parengti jau minëtà habilitaciná darbà. Ðio darbo
referato ávade apþvelgiama lingvistinës stilistikos kryptys ir dabartinë lingvistinë lietuviø
kalbos stilistika (tyrimø kryptys). Trijuose skyriuose supaþindinama su bendrosiomis ir
konkreèiosiomis kalbos priemoniø konkurencijos problemomis. Tai komunikacijos intencija, konkurencija ir sinonímai, konkurentø semantinio artimumo laipsnis, konkurencija ir stilistikos aspektai, sintaksinë kondensacija kaip konkurencijos posistemis ir kt.
Apgynæs habilitaciná darbà, Kazimieras Þuperka toliau tyrë metalingvistinës funkcijos raiðkà nelingvistiniuose tekstuose, funkciniø stiliø skyrimo kriterijus, stiliaus normas,
domëjosi stilistinës analizës problemomis. Beje, jau 1993 m., norëdamas, kad atsirastø
daugiau besidominèiø ðiomis problemomis, parengë knygelæ Stilistinë teksto charakteristika, kur spausdinama jo paties ið èekø kalbos iðversta Prahos universiteto profeso-
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riaus Karelo Hausenblaso studija Dël bendrosios stilistinës tekstø charakteristikos (Jano Nerudos novelës Trijose lelijose stilius ir prasmë), ádëtas nagrinëjamosios novelës
originalas ir vertimas. Su stilistine teksto analize yra susijæs ir profesoriaus darbas Lietuviø kalbotyros ir komunikacijos katedroje. Kazimieras Þuperka vadovauja kompleksinei
temai Poetika ir stilistika. Profesorius gvildena ypaè aktualià teksto analizës ir interpretacijos problemà; vertingi jo straipsniai, kuriuose jis pagrindþia meniná stiliø kaip
bendrinës kalbos funkciniø stiliø sistemos atmainà. 1997 m. pasirodë vadovëlis Stilistika  1983 m. iðleisto vadovëlio Lietuviø kalbos stilistika sutrumpintas ir perkurtas
variantas. Norëdamas supaþindinti su naujais kalbos tyrimo metòdais, profesorius iðvertë
ir parengë Prahos universiteto profesoriaus Frantiðeko Èermako knygà Lingvistikos metodologijos pagrindai (1999 m. ji paskelbta Darbuose ir Dienose pavadinimu Kalbos
tyrimo metodai). Svarstydamas lingvistinës stilistikos teorijos problemâs, rengdamas
praktines uþduotis, mokslininkas kasdien susiduria su meninio stiliaus pavyzdþiais, domisi, kaip minëta, meninio stiliaus savitumu, seka lietuviø groþinës literatûros raidà, yra
prasitaræs, kad mokykloje buvæs ðioks toks raðinëtojas. Taigi Þuperkai yra artima literatûra (beje, jà yra dëstæs, kai baigë studijas). 1997 m. jis sudarë rinktinæ Sielos tëvynë 
kalboj, kur átraukë lietuviø poezijà gimtosios kalbos tema. Knygos ávade sudarytojas
plaèiai apþveµgia, kaip kalbos tema atsispindi poezijoje (nuo Martyno Maþvydo iki ðiø
dienø). Ið viso Þuperka yra paskelbæs daugiau kaip 180 mokslo darbø, ið jø deðimtis
uþsienio bei pripaþintuose Lietuvos mokslo leidiniuose.
Kita su moksline veikla susijusi profesoriaus darbo sritis  bendradarbiavimas su
mokykla. Naujø mokslinio tyrimo rezultatø, naujø, originaliø áþvalgø Þuperka nuolat
pate¤kia ir lietuviø kalbos ir literatûros mokytojams. Jie stilistà paþásta kaip vadovëliø
autoriø ar bendraautorá. 1971 m. pasirodþiusiame Lietuviø kalbos vadovëlyje IXXI
klasei Þuperkos paraðyti du sintaksinës stilistikos skyriai. Kitame vadovëlyje (Lietuviø
kalba. Mokymo priemonë XIXII klasei, 1990) profesorius raðo apie funkcinius stilius,
stiliø sàveikà. Tikra dovana lituanistams buvo Þuperkos knygos  Lietuviø kalba. Stilistika. Vadovëlis XII klasei (2001), Lietuviø kalba. Vadovëlis XIXII klasei(drauge su
Giedre Èepaitiene, 2005); Lietuviø kalba XIXII klasei: Mokytojo knyga (2005). Remdamasis savo sukurtõs lingvistinës stilistikos pagrindais mokslininkas naujomis idëjomis
dalijasi ir su jaunuomene. Aká traukia teorijos ir praktikos dalykø darna, dëstymo nuoseklumas, átaigumas. Á stiliø þvelgiama naujoviðkai: kalbëdamas apie stiliø ir jo veiksnius,
autorius aiðkina, kas yra kalbëjimo aktas, situacija ir funkcijos; teksto turinys siejamas su
tikslumu, adresatas  su aiðkumu, teksto apimtis  su glaustumu ir t. t. Aiðkindamas
stiliaus ir kalbos vienetø santyká autorius raðo ne tik apie stiliø ir þodá, stiliø ir formà, bet
átraukia ir minèiø apie stiliø ir tekstà. Beje, mokyklai Þuperka yra parengæs ir knygelæ
Leksikos ir frazeologijos pratimai IVVI klasei ir fakultatyvui (1975, 1983).
Mokslininkas, kilstelëjæs lietuviø kalbos stilistikà sistemos link, daugelio stilistikos
vadovëliø autorius,  ne tik ðitaip galima apibûdinti Kazimierà Þuperkà. Profesorius yra
garsus gimtojo þodþio propaguotojas, pasiryþæs tarnauti visuomenei. Vyresnºs kartos televizijos þiûrovai prisimena Þuperkà átaigia¤ kaip ir prof. Pikèilingis aptariantá kalbos vienetø vartosenà. Yra daug þmoniø (ne tik lituanistø), kurie klausësi, kaip jis ávairiuose
miestuose ir miesteliuose mokë saugoti lietuviðkà þodá. Profesoriaus skaitomas paskaitas
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noriai lanko Ðiauliø universiteto studentai ir kitø aukðtøjø mokyklø lituanistai (bakalaurai, magistrantai, doktorantai). Traukia juos pedagoginis talentas, asmenybës þavesys, ãiðkios vertybinës nuostatos. Klausytojai suvókia profesoriø gerbiant tradicinæ kalbotyrà,
turint aukðtus autoritetùs, matant dëstomo dalyko naujumà. Ðiuo metu profesorius skaito
pasirenkamuosius dalykùs (neprofesinæ kalbotyrà, kalbos temà lietuviø poezijoje) bakalaurams. Be jø, yra dëstæs funkcinæ stilistikà magistrantams ir funkcinæ kalbotyrà doktorantams. Anksèiau jis dëstë lietuviø kalbos leksikologijà, akcentologijà, kalbos kultûrà.
Vienas naujausiø Kazimiero Þuperkos dëstomø dalykø yra neprofesinë (visuomenës)
kalbotyra.
Universiteto þmonës, daug ðiaulieèiø þino, kad Þuperkai visada rûpëjo savos mokyklos ateitis. Ir ne tik tai. Ir Ðiauliø, ir Lietuvos. Apdovanotas organizåciniais gabumais,
Þuperka yra Universiteto Senato narys. Be to, jis ilgametis Lietuviø kalbotyros ir komunikacijos katedros vedëjas. Profesorius yra vienas svarbiausiø moksliniø konferencijø
organizatorius. Be jo neásivaizduojama në viena kalbos mokslo konferencija, vykstanti
Ðiauliuose. Jis  vienas ið kas metai rengiamø tekstotyros tarptautíniø konferencijø iniciatoriø ir organizatoriø.
Þuperka þinomas kaip nuolatinis moksliniø knygø, straipsniø recenzentas. Jis yra
Valstybinës lietuviø kalbos komisijos narys, Latvijos mokslo tarybos uþsienio ekspertas.
Valstybinio mokslo ir studijø fondo, Lietuvos mokslo premijø komitêto praðymu yra
recenzavæs mokslo ir mókomuosius darbus, atlikæs tokiø darbø ekspertizæ.
Lietuvos kalbininkai paþásta Þuperkà kaip daugelio lietuviø kalbos mokslo leidiniø
redaktoriø. Jis yra keliø redakcijø kolegijø narys: Filologija (ÐU), Kalbos aktualijos
(ÐU), Kalbotyra (VU), Didaktinë lingvistika (VPU), Valoda un literatûra kultûras
apritç (Latvijos universitetas). Be to, profesorius buvo ir yra daugelio magistro, daktaro
darbø vadovas, taip pat keliolikos komitêtø narys. Daug kartø buvo daktaro laipsnio
disertacijø oponentas Lietuvoje (daþniausiai) ir Latvijoje, habilitacijos komitêto narys.
Èia, Ðiauliuose, gyveno ir gyvena Kazimieras Þuperka, èia atranda naujø áþvalgø. Ne
vienõs tokios áþvalgos savitumà ir vertæ pastebëjo, ávertino þymûs kalbininkai. Ðiandien
profesorius Kazimieras Þuperka savo darbais atsistojo ðalia þymiøjø ir yra pripaþintas.
Stilistinës minties vedlys, mielai dalijantis savo patirtá ir kolegoms, ir mokiniams, ieðkantis ir atrandantis kûrëjas, matyt, yra laimingas, nes kûryba, kaip sakoma, yra ramstis sielai.
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