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Kalbininkas, þodynininkas
Chackelis Lemchenas*
Izraelis Lempertas

1923 m. iðëjusioje knygoje Þydai Lietuvoje profesorius (vëliau  akademikas)
Augustinas Janulaitis raðë, kad be Lietuvos þydø istorijos Lietuvos istorija bûtø nepilna. Yra tai, be abejojimo, dalis Lietuvos visuomenës istorijos...1 Dabar, kai þydø po
Holokausto liko saujelë, sunku ásivaizduoti, kad Lietuvoje gyveno daugiau kaip 150 000
þydø, o prijungus Vilniø ir Vilniaus kraðtà, jø susidarë beveik ketvirtis milijono. Tai
buvo gausiausia tautinë maþuma. Per 650 gyvenimo Lietuvoje metø þydai áneðë didelá
indëlá á kraðto valstybingumo raidà, jo modernizavimà, ûká, kultûrà. Suprantama, ne
visà þydø kuriamà kultûrà galima laikyti indëliu á lietuviø kultûrà. Religiniai màstytojai kûrë þydø, bet ne lietuviø kultûrà. Taèiau tai buvo Lietuvos kultûros dalis.
Vilniaus Gaonas Elijahu, gyvenæs XVIII a., vienas didþiausiø pasaulio þydø religiniø
iðminèiø, garsino Vilniø, Lietuvà visame pasaulyje. Bet buvo (ir dabar esama) þydø,
be kuriø neámanoma ásivaizduoti tautinës lietuviø kultûros. Vienas ið jø buvo neseniai miræs þymus lietuviø kalbininkas, þodynininkas Chackelis Lemchenas.
Per beveik 98 gyvenimo metus,  o jis dirbo visà gyvenimà, tik visiðkai pasiligojæs paskutiniaisiais gyvenimo metais nebegalëjo dirbti,  jis nuveikë labai daug.
Sveikindamas já 90-meèio proga akademikas Zigmas Zinkevièius raðë: 
lietuviø
kalbininkai didþiai vertina Jûsø indëlá á lituanistikà2. Kitas akademikas, Kazys Ulvydas,
raðo apie jo nuostabià veiklà leksikografijos, terminologijos, kalbos normalizacijos ir
jos kultûros srityse ir dar priduria, kad jis  puikus vertëjas ir talentingas pedagogas3.
Jo veikla buvo ávairiapusë. Jo darbø bibliografija apima daugiau kaip 200
pavadinimø. Bet svarbiausia jo veikloje buvo þodynai. Bûtent ðioje srityje pirmiausia
atsiskleidë jo kalbininko talentas, puikios þinios, kalbos dvasios suvokimas, nepaprastas mokslininko kruoptumas, didþiulë atsakomybë uþ kalbos kultûrà. Ðias savybes jis iðsiugdë dar jaunystëje. 1923 m. ástojæs á Kauno universiteto humanitariniø
mokslø fakultetà (Vytauto Didþiojo vardas universitetui buvo suteiktas vëliau, 1930 m.),
jis mokësi pas lituanistikos didþiavyrius J. Jablonská, K. Bûgà, V. Krëvæ-Mickevièiø.
J. Jablonskis, lietuviø bendrinës kalbos tëvas, greit atkreipë dëmesá á gabø ir kruopðtø
studentà, puikiai atliekantá visas uþduotis.
Kalbotyros skyriaus humanitaras Chackelis Lemchenas,  raðë J. Jablonskis 1924 metais,  yra, kiek turiu pastebëjæs, nepaprastas studentas: nedaug tëra studentø, kurie taip gerai, kaip jis, nusimano apie
lietuviø kalbos dalykus4.
Profesorius gëdino kitus studentus, kad
nelietuvis taip gerai gali iðmokti kalbà,
o tokioje didelëje auditorijoje tik keli lietuviai taip moka taisyklingai sudëlioti
kirèius (beje, tarp tø keliø studentø buvo vëliau tapæ áþymiais kalbininkais
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* Straipsnis aprobuotas serijos Lietuvos valsèiai
Mokslo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas 2002
12 24.
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Janulaitis A. Þydai Lietuvoje, Kaunas, 1923, p. 3.
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Darbai ir polëkiai, sud. Rozina J., Pailis P., Vilnius, 1994, p. 16.
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Ten pat, p. 17.
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A. Salys ir P. Skardþius). J. Jablonskis pakvietë Ch. Lemchenà jam padëti; Lemchenas iki paskutiniø dienø didþiuodamasis pasakojo, kad dirbo sekretoriumi pas didájá
kalbininkà.
Pirmasis fundamentalus Ch. Lemcheno rusølietuviø kalbø þodynas pasirodë
1949 m. Tokio pobûdþio þodynas tada buvo labai reikalingas, jis turëjo didelæ paklausà, tad po keliø metø buvo parengta ir iðleista antroji jo laida, pusantro karto
didesnës apimties. Ch. Lemchenas rengë ávairios paskirties, skirtingiems vartotojams
taikytus þodynus  maþàjá rusølietuviø kalbø þodynà, mokykliná, stambø. Mokykliniø þodynø iðëjo 7 laidos.
Ið ðiø þodynø,  rao þymus lietuviø kalbininkas V. Vitkauskas,  Lietuvos moksleiviai mokësi ne tik taisyklingos rusø kalbos,
bet ir taisyklingai lietuviðkai (ypaè kirèiuoti)5.
Svarbiausias Ch. Lemcheno darbas þodynø srityje neabejotinai yra keturiø tomø rusølietuviø kalbø þodynas (19821985 m.), kurá rengë keli autoriai, bet didesnæ dalá
(pirmàjá ir antràjá tomus bei dalá ketvirtojo) parengë Lemchenas, kuris buvo ir ðio
didþiulio darbo vadovas. Áþymaus kalbininko A. Sabaliausko teigimu, is þodynas
yra laikytinas vienu svarbiausiø lietuviø leksikologijos paminklø. Ðio darbo autoriams, tarp jø Ch. Lemchenui, paskirta 1987 m. valstybinë premija.
Ch. Lemcheno parengti darbai yra labai aukðtos kalbos kultûros, nepaprastai
kruopðtûs, kûrybiðki. Rengiant þodynus, kartais tekdavo koreguoti leksikà, naujai
kurti þodþius. Tai buvo daroma labai profesionaliai. Pavyzdþiui, þodá áîëåëüùèê
anksèiau versdavome þodþiu sirgalius, kuris kalbininkø poþiûriu nëra visai tinkamas.
Lemchenas pasiûlë þodá aistruolis, ir is þodis prigijo, jis átrauktas á akademiná Lietuviø kalbos þodynà.
Visus pokario metus iki pensijos Ch. Lemchenas dirbo leidyklose, redagavo
daugiausia mokslo veikalus. Ir ðiame bare jo nuopelnai yra neákainojami. Jis redagavo
tarptautiniø þodþiø þodynus, daugelá terminø þodynø (teisës, geografijos, chemijos
ir kt.), o èia juk ypaè reikalinga kalbos dvasios þinovo kritinë akis. Gausybë þmoniø
ateidavo pas já konsultuotis  ir pradedantys redaktoriai, ir patyræ kalbos þinovai.
Gal akivaizdþiausias jo, kaip kalbos redaktoriaus, pripaþinimas buvo tai, kad bûtent
jam buvo patikëta redaguoti akademinæ trijø tomø lietuviø kalbos gramatikà. Jis raðë
mokslinius straipsnius apie lietuviðkø terminø darybà, kas buvo ypaè aktualu ruoðiant terminø þodynus, nagrinëjo subtiliausius kalbos dalykus (plg. kad ir 1963 m.
Kalbos kultûroje iðspausdintà straipsná Veiksmaþodiniai daiktavardþiai su priesaga -(i)acija)6. Greta to jis këlë ir bendruosius, principinius kalbos klausimus. Minëjau, kad kartais jis pasiûlydavo naujadarus, bet darë tai labai santûriai, atsargiai;
neatsitiktinai jo pasiûlyti terminai visi prigijo. Kartu jis grieþtai pasisakë prieð kai
kuriø autoriø besaiká polinká atsisakyti ásigalëjusiø tarptautiniø þodþiø, pakeisti juos
nevykusiais naujadarais. Primindamas treèiojo deðimtmeèio kai kuriø entuziastø
siûlymus þodá kultûra keisti þodþiu ádarbë, literatûrà  ratuomene, direktoriø  tvarkovu,
jis cituoja J. Jablonská, kuris 1925 metais raðë:
5
Ten pat, p. 25.
6
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383

PAPILË

 leiskime jai (kalbai) augti saviðkai, savomis tautos taisyklëmis, kiðte nekiðkime á jà be jokio reikalo visokiønaujadarø 7
Sunku apþvelgti visus jo, kalbininko, veiklos barus. Bet negalima nepaminëti dar dviejø dalykø. Prieð
karà Ch. Lemchenas daug metø dirbo þydø gimnazijose lietuviø kalbos mokytoju. Jau 1924 m., dar net neápusëjæs universiteto studijø, jis pradëjo dirbti Ukmergºs
þydø gimnazijoje. Gimnazijos mokytojui buvo bûtinas
aukðtasis iðsilavinimas. Ukmergës minëtai gimnazijai
buvo labai reikalingas kvalifikuotas lietuviø kalbos mokytojas, o rasti toká tais metais buvo nelengva. Tada
J. Jablonskis rekomendavo savo studentà, ir Ðvietimo ministe- Chackelis Lemchenas
rija paskyrë já  studentà  mokyti þydø jaunuolius valstybinës Kauno þydø
kalbos. Ch. Lemchenas tapo puikiu mokytoju. Tiek Ukmergºs, gimnazijos moksleivis.
tiek iauliÿ, tiek Ka÷no þydø gimnazijø buvæ jo mokiniai ir 1921 m.*
dabar já prisimena su didþia pagarba ir meile. Jis labai rimtai
þiûrëjæs á ðá darbà (beje, viskà, kà jis darë, jis darë rimtai, atsakingai). Tai rodo toks
faktas. 1928 m. lietuviø kalbos ir literatûros mokytojø respublikinëje konferencijoje
Kaune jis skaitë praneðimà Kuo skiriasi lietuviø kalbos ir literatûros mokymas nelietuviø mokykloje nuo to paties dalyko mokymo lietuviø mokykloje. Praneðimo
tekstas buvo paskelbtas þurnale vietimo darbas. Manau, kad ir dabar i problema
lieka aktuali, iki galo ðis reikalas nëra iðspræstas. Neretai lietuviø kalba rusams ar
lenkams dëstoma (ir ne tik mokyklose, bet ir ávairiuose suaugusiøjø kursuose) tinkamai (o kartais ir visiðkai) neatsiþvelgiant á klausytojø gimtosios kalbos dësnius
(kuriø lietuviø kalbos dëstytojai neretai ir neiðmano) ir dël to ne visada pasiekiama
norimø rezultatø. Ch. Lemcheno praneðimas, manau, buvo pirmas mëginimas ðià
problemà iðkelti, o jo pareikðtos mintys ir ðiandien reikðmingos.
Nemaþi Ch. Lemcheno nuopelnai ir kaip vertëjo. Mokytojaudamas jis stengësi
priartinti þydø jaunimà prie lietuviø literatûros, kultûros; versdamas þydø raðytojø
veikalus á lietuviø kalbà, jis siekë supaþindinti lietuviø visuomenæ su jidið literatûros
klasikais  I. L. Perecu, Ðolom Aleichemu ir kitais. Ch. Lemchenas buvo vienas ið
trijø vertëjø, parengusiø 1931 m. iðleistà þydø apysakø antologijà lietuviø kalba. Ir
vëliau jis vertë, taip pat redagavo kitø vertimus ið jidið kalbos á lietuviø kalbà.
Ch. Lemcheno vertëjo veikla prasidëjo labai savotiðkai, ásimintinu epizodu. Kauno
universitete treèiojo deðimtmeèio pradþioje buvo ásteigta Semitologijos katedra. Vadovauti ðiai katedrai buvo pakviestas Nachmanas Ðapira, Kauno vyriausiojo rabino
sûnus, apsigynæs disertacijà judaikos tema Vienos (Austrija) universitete. Prieð patvirtinant jo kandidatûrà, N. Ðapira turëjo pateikti mokslo praneðimà, vad. habilitaciná darbà. Kadangi N. Ðapira tada dar nemokëjo lietuviø kalbos, jis savo darbà apie
þymø hebrajø raðytojà kaunietá Abraomà Mapu paraðë hebrajø kalba (beje,
* Visos io straipsnio nuotraukos yra i Valstybiviena Kauno gatviø pavadinta A. Manio Vilniaus Gaono þydø muziejaus fondø.
pu vardu). Straipsná jis davë iðversti ver- 7 Darbai ir polëkiai, p. 66.
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tëjø biurui. Vertëjas, matyt, silpnai mokëjo lietuviø ar hebrajø kalbà. Darbo recenzentas prof. Mykolas Birþiðka labai neigiamai já ávertino, ypaè paþymëdamas, kad
tekstas labai painus, vietomis visikai nesuprantamas. Tada N. apira, kaþkieno patartas, papraðë Ch. Lemchenà ið naujo iðversti praneðimà. Ðákart prof. M. Birþikos
recenzija buvo teigiama. Man pavyko archyve aptikti abi recenzijas; Ch. Lemchenas
tada dar nebuvo pasakojæs ðios istorijos. Að papasakojau Ch. Lemchenui apie keistà
ávyká, kada po triuðkinanèios recenzijos N. Ðapira per labai trumpà laikà sugebëjo
taip kardinaliai perdirbti savo praneðimà. Tada Ch. Lemchenas prisiminë tà istorijà.
Að parodþiau jam abi recenzijas, jam buvo labai ádomu, nes iki tol nebuvo jø matæs.
***
Ch. Lemchenas visa savo esybe mylëjo lietuviø kalbà, jis gyveno pasinëræs á
jà, jos subtilybes. Ne deklaracijomis jis reiðkë savo meilæ, o veikla, visu gyvenimu.
Labai bûdingas epizodas, nusakantis jo poþiûrá á lietuviø kalbà, nors tai nedera
epizodu vadinti, nes tai lëmë visà tolesná jo gyvenimà. Karo baigtá jis sutiko Dachau
koncentracijos stovykloje Vokietijos vakaruose, kur buvo iðveþtas ið Kauno geto; iðvadavo Dachau amerikieèiai, Ch. Lemchenas turëjo pasirinkimà, já kalbino vykti á
Vakarus, juolab kad giminiø Lietuvoje jis nebeturëjo, visi buvo iðþudyti hitlerinës
okupacijos metais (kad þmona liko gyva, jis tada neþinojo). Ch. Lemchenas santûriai
atsakë, kad ið viso, kas jam buvo brangu, liko tik lietuviø kalba, tad kur kitur, jei
ne á Lietuvà, jis galás vaþiuoti. Pasakyta be patetikos, be pozos, poza jam buvo visikai
svetima, bet tai buvo lemtingas sprendimas.
Bûdamas lietuviø kalbininkas, Ch. Lemchenas liko þydu. Ir në per nago juodymà nenutautëjo. Puoselëdamas lietuviø kalbà, jis mylëjo ir jidið, þydø kalbà. Kai
uþkalbindavau já lietuviðkai, jis su bûdinga jam atlaidþia ðypsenële sakydavo  gal
kalbëkime mame lon, t. y. gimtàja, motinos kalba. Þydø Lietuvoje po baisiosios katastrofos buvo likusi saujelë, visas Ch. Lemcheno darbas buvo susijæs su lietuviø
kalba, nuolat bendravo jis su lietuviais, tad, matyt, pasiilgdavo gimtosios kalbos.
Daugelis þydø sovietmeèiu nutautëjo. Nelengva buvo tada bûti þydu; iki Stalino
mirties (1953 m.) viepatavo ið esmës atviras valstybinis antisemitizmas; po 1953 m.
þydø atvirai nepersekiojo, nebeðaudë (Stalino laikais buvo nuþudytas visas þydø
kultûros elitas, pradedant didþiuoju aktoriumi ir reþisieriumi Saliamonu Michoelsu),
bet þydams buvo nelengva ásidarbinti, ypaè á prestiþiðkesnes pareigas, á kai kurias
aukðtàsias mokyklas neámanoma buvo ástoti, nebuvo në vienos þydø mokyklos, hebrajø kalba buvo uþdrausta, þydø kultûra engiama, naikinami net jos pëdsakai (antai
visos þydiðkø pavadinimø Vilniaus gatvës  Þydø, Gaono, Straðûno ir kt.  pervardintos). Nemaþa þydø stengësi nuslëpti savo tautybæ, vaikai bûdavo uþraomi ne
þydais, kad stodami á aukðtàjà mokyklà jie neturëtø papildomø sunkumø dël vadinamojo penktojo anketos paragrafo (tautybë). Tais laikais gimë anekdotas: þydas pildo
anketà (asmens áskaitos lapà); klausimas  ar tarnavote baltagvardieèiø kariuomenëje?  Ne.  Ar priklausëte prieðiðkoms partijoms?  Ne.  Ar buvote hitlerininkø
nelaisvëje?  Ne.  Ar buvote teistas?  Ne.  Tautybë?  Deja, taip.
Taigi Ch. Lemchenui buvo svetima bet kokia mintis slëpti savo tautybæ. Esu
tikras, jam ir á galvà negalëjo ateitis tokia mintis. Ið jo dvelkë orumas visais atþvilgiais.
Ir, manau, net pikèiausi antisemitai niekada neuþgauliojo jo dël tautybës.
© www.llt.lt
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Dideli Ch. Lemcheno nuopelnai þydø kultûrai, literatûrai, o ypaè  jidið kalbai. Jau minëjau, kad jis iðvertë nemaþa þydø raðytojø kûriniø á lietuviø kalbà. Jis
redagavo ir kitø autoriø vertimus ið jidið kalbos. 1938 m. jis atliko labai ádomø
Pakrúojo medinës sinagogos, pastatytos 1801 m., tyrimà, kurio rezultatus paskelbë
þurnale Gimtasis kratas8. Manau, tai buvo unikalus tokio pobûdþio tyrimas anais
laikais. Straipsnyje yra reikðmingø, profesionaliø komentarø. Pavyzdþiui, apraðydamas gausià sinagogos tapybà, jis nurodo ant lubø nupieðtà leviatanà, laikantá savàjà
uodegà savo þiotyse, ir aikina, kad, pagal þydø padavimà, leviatanas tokiu pavidalu
yra apsupæs pasaulá, ir, jei tik jis iðleistø uodegà ið burnos, pasaulis tuoj sugriûtø.
Kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybë ir prasidëjo tautybiø atgimimas,
Ch. Lemchenas jau buvo ápusëjæs devintàjá deðimtmetá, bet kiek ámanydamas jis padëjo atsikûrusiai þydø bendruomenei, pirmiausia, þinoma, kalbos dalykuose (leidþiant
bendruomenës laikraðtá, ruoðiant uþraðus ant paminklø þydø masiniø þudyniø vietose ir kt.). Mes já vadinome þydø kultûros patriarchu.
Didþiausias Ch. Lemcheno indëlis á þydø kultûrà  tai ilgameèiai Lietuvos
þydø tarmës ir lietuviø kalbos poveikio jai tyrimai, apibendrinti studijoje Lietuviø
kalbos átaka Lietuvos þydø tarmei. Lietuviðkieji skoliniai9. Kalbininkai raðo, jo ði
nedidelë knyga paliko patá ryðkiausià pëdsakà ne tik þydø, bet ir lietuviø kalbotyroje;
tai nepaprastai kruopðèiø tyrimø apvainikavimas. Dar prieðkario Lietuvoje, kada þydø buvo gausu visuose miesteliuose, jis rinko gyvosios kalbos pavyzdþius ir pats
vienas sukaupë tikrà kalbos lobynà. Kalbos pavyzdþiø jis rinko daugelyje vietoviø,
ypaè Þemaitijoje, taip pat ðnekëdamasis su kolegomis mokytojais, su savo mokiniais,
nemaþa perliukø iðgirdo vaþinëdamas ið bendrakeleiviø Ketvirtajame deðimtmetyje,
apibendrinæs sukauptà medþiagà, jis Vytauto Didþiojo universitete apgynë diplominá
darbà. Pokario metais jis toliau sistemino, analizavo surinktus kalbos faktus, studijavo naujas kalbotyros publikacijas ir, áveikæs nemaþa sunkumø, 1970 m. paskelbë
ðá darbà atskiru leidiniu.
Knyga yra lingvistinë, bet jos pradþioje autorius pateikia labai reikðmingø
bendrø þiniø apie þydus apskritai, apie þydus Lietuvoje, jø istorijà, jidið kalbà, Lietuvos þydø tarmæ, apie kalbø sàveikà. Ið knygos suþinome, kad prieð karà ið 16
milijonø pasaulio þydø 1012 milijonø kalbëjo jidið, ið kuriø maþdaug 3 milijonai 
Lietuvos þydø tarme. Ch. Lemchenas nurodo, kad kalbø skoliniø tyrimas turi istorinæ
vertæ, leidþia suvokti tautø santykius. Tautos viena ið kitos skolinasi sàvokø, paproèiø, prietarø ir pan. Ir visa tai atsispindi kalboje. Tad lietuviðkø skoliniø tyrimas
yra didþiai pamokomas ir ádomus, raðo autorius. Svetimus þodþius paprastai skolinasi ne visa tauta, bet tam tikri visuomenës sluoksniai ir verslo grupës, o vëliau
tie skoliniai patenka á bendrinæ tautos kalbà. Suprantama, kalbamieji skoliniai pateko
á þydø kalbà ne per talmudistus, atitrûkusius nuo gyvenimo, savo ðventàjá mokslà
teþinanèius, plevenanèius religijos aukðtybëse10. Tie skoliniai atëjo per þmones, aktyviai
bendravusius su lietuviais  per pirklius, amatininkus, smuklininkus ar kaimieèius.
Ch. Lemchenas nagrinëja skolinius
nepaprastai kruopðèiai, sàþiningai, jo analizë, iðvados yra visiðkai patikimos, kaip 8 Ten pat, p. 101106.
9
Lemchenas Ch. Lietuviø kalbos átaka Lietuvos þydø
ir viskas, kà jis darë. Jokios konjunktûtarmei. Lietuviðkieji skoliniai, Vilnius, 1970, p. 140.
ros, siekimo kam nors átikti ar atvirkð- 10 Ten pat, p. 17.
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èiai, baimës kam nors nepatikti. Jis rëmësi visa didþiule savo erudicija, kalbø (ne
tik lietuviø, jidið, hebrajø, lenkø, rusø, bet ir kitø) mokëjimu. Bet koks pavirðutiniðkumas, nepakankamai pagrástos iðvados jam nepriimtinos. Antai jis polemizuoja su
prieðkario autoriumi, jidið kalbos puoselëtoju, bet nepakankamai kvalifikuotu ir atsakingu kalbininku, linkusiu bet koká panaðumà aiðkinti kaip lietuviø kalbos poveikio
jidið kalbai pavyzdá. Sakykim, anas autorius teigë, kad þydiðkas prietaras, jog iðkrintantá dantá nereikia mesti ant grindø, bet geriau mesti ant krosnies ir pasakyti: Pelyte,
pelyte! tai tau kaulinis dantis, duok man geleþiná,  paskolintas ið lietuviø. Bet ne tik
lietuviai turi toká posaká, teigia Ch. Lemchenas, lygiai toká pasakymà turi rusai, vokieèiai, ukrainieèiai ir kiti; manoma, kad dantis kaþkaip susijæs su pele net Japonijoje,
Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje. Kiekvienu atveju Lemchenas remiasi kalbø tyrinëtojø
publikacijomis, þodynais. Taigi neaiðku, ið kur atëjæs ðis prietaras, ir ðio atvejo negalima laikyti lietuviðku skoliniu. Bet ten, kur Lemchenas áþvelgia skoliná, visada tai
labai rimtai moksliðkai pagrásta. Ir tie þodþiai, kurie pateikiami leksikinës dalies
72-uose puslapiuose, yra visiðkai patikimi, tai skoliniai. Autorius ne tik pateikia skoliniø þodynëlá (600 þodþiø), jis ávairiapusiðkai nagrinëja skolinimosi procesà, analizuoja, kaip lietuviø kalbos þodþiai paverèiami þydø kalbos faktais, kaip jie áauga
á svetimà kalbà. Knygoje nagrinëjama skoliniø fonetika, morfologinë jø struktûra,
skoliniø semantika. Ðtai kai kuriø skyreliø pavadinimai: kirèiuotøjø skiemenø balsiø
atliepimai; nekirèiuotøjø skiemenø balsiø atliepimai; dvibalsiø atliepimai; konsonantizmas... Semantinëje dalyje pateikiama reikðminë þodþiø klasifikacija  þemës ûkis
ir namø ruoða, gamta, ne þydø buities sàvokos, pavardës (beje, bûta Lietuvoje þydø
ir su grynai lietuviðkomis pavardëmis, pvz.: Graþutis, Keturakis, Þemaitis ir kt.),
pajuokiamoji kalba ir t. t. Suprantu, kad anaiptol neádomu skaityti tik knygos skyreliø
pavadinimus, bet man rûpi parodyti, kokio lygio analizæ atliko autorius. Yra knygoje
ir þaismingø dalykø. Autorius pasakoja, kad Kurþemës þydai, prisigëræ vokiðkos
kultûros, á kitus þydus þiûrëjo ið aukðto, pravardþiuodavo juos zameter chazer (þemaièiø kiaulë). Na, o þemaièiø þydai neliko skolingi ir savo oponentus vadino Kurlender indikes (Kurþemës kalakutai). Arba toks paðiepiantis þodis Kulnekaker, sudarytas pagal lietuviðkà aptriestakulnis
1990 m. vienas iðkiliausiø dabarties jidið kalbos specialistø profesorius Dovydas Kacas, tuometinis Oksfordo jidið kalbos ir literatûros programos direktorius, ákalbëjo Chackelá Lemchenà iðversti savo knygà á jidið kalbà, kad ji taptø prieinama
mokslininkams ir studentams visame pasaulyje. Su jam bûdingu atsakingumu Lemchenas ëmësi ðio darbo, neapsiribodamas tik vertimu: jis gerokai perdirbo savo studijà, papildë jà ir 1992 m. pateikë naujà jos variantà jidið kalba. Tada jam buvo 88
metai. Darbas atspausdintas leidinyje Oksforder jidið11.
Ðis darbas vertingas ne tik lietuviø ar jidið kalbø specialistams, bet ir ádomus
bet kurios dvikalbystës, kalbø sàveikø tyrinëtojams  pabrëþia þymiausi lietuviø kalbininkai, o leksinë jo dalis  tai tikros kalbos versmës.
***
Ch. Lemchenas intensyviai dirbo
iki gilios senatvës. Labai reta tokio darbðtumo þmonës. Praeito ðimtmeèio deðim© www.llt.lt
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Chackelis ir Ela
Lemchenai
su sûnumis Viktoru
(kairëje) ir Azarijumi.
1940 m.

tojo deðimtmeèio vidury kartu su bendraautoriumi Ch. Lemchenas ëmë rengti naujà
didelá, dviejø tomø rusølietuviø kalbø þodynà. Kiekvienas autorius rengë po vienà
tomà. Darbui ápusëjus, bendraautoris mirë. Ir Ch. Lemchenas uþbaigë visà didþiulá
darbà  ne tik savo, bet ir bendraautoriaus tomà, kurá teko gerokai papildyti, perdirbti, redaguoti. Jam tada buvo devyniasdeðimt treji metai.
Toks sunkiai ásivaizduojamas darbingumas buvo ne tik ilgo gyvenimo iðugdyta
savybë, ne tik sàþiningumo iðugdytos prievolës jausmas, ne tik áprotis. Manau, tai
buvo Lemcheno laimë, kad jis iðsaugojo norà ir sugebëjimà dirbti, nepaisant ávairiø
sveikatos sutrikimø, taip pat regëjimo problemø  garsiojoje Fiodorovo klinikoje Maskvoje jam buvo persodinta akies ragena. Po operacijos jis negalëjo þiûrëti televizijos,
jo namuose ir nebuvo televizoriaus. Virtuvëje stovëjo senas VEF radijas, ir jis kasdien
klausydavosi þiniø ið Izraelio jidið kalba. Man regis, tai buvo vienintelis poilsis nuo
darbo, kurá jis sau leisdavo; man neteko matyti, kad jis suktø radijo rankenëlæ, ieðkodamas kitos laidos. Kartoju, darbas jam buvo ne tik áprotis, tai buvo psichologinë
uþuovëja, kuri gelbëjo já nuo visø baisybiø, kurias jam teko pakelti, naðtos. Ir ta
prasme iðsaugotas darbingumas buvo jo laimë.
Chackelis Lemchenas gimë 1904 m. balandþio 21 d. Papílëje, gausioje þydø
ðeimoje. Mokytis jis pradëjo tradicinëje þydø religinëje pradþios mokykloje  chedere.
Jis mëgdavo pasakoti, jog pirmasis jo mokytojas chedere buvo mano senelis Faivuðas
Levinsonas, kuris, anot Lemcheno, buvo modernus pedagogas, neapsiribodavæs tik
Toros skaitymu, bet pasakodavæs ávairias istorijas, o ypaè mëgdavæs vedþioti vaikus
á pievas, miðkus, pasakojo apie kraðto gamtà, augalus. Vëliau, Pirmojo pasaulinio
karo metais, kai Kauno gubernijos þydai 1915 m. buvo iðtremti, labai sunkiomis
sàlygomis Lemchenas Penzoje (Rusija) stengësi tæsti mokslus, nors po revoliucijos
ðvietimo sistemoje buvo visiðka suirutë. Ðeimai gráþus á Lietuvà, jis baigë Kauno þydø
gimnazijà ir, kaip minëta, 1923 m. pradëjo lituanistikos studijas Kauno universitete.
Nuo 1924 m. pradëjo mokytojauti, dëstë lietuviø kalbà þydø gimnazijose Ukmergëjê,
Kaunê, iauliuosê. Universitetà baigë 1936 m., kadangi dirbo, studijos uþsitæsë, kas,
beje, tada buvo visai normalu.
© www.llt.lt
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1929 m. vedë Elà Volsonytæ, buvusià mokytojà. 1931 m. gimë sûnus Viktoras, 1936  sûnus Azarijus. 1940 m.
Noachas Priluckis, áþymus þydø filologas, 1939 m. prasidëjus Antrajam pasauliniam karui pabëgæs ið Varðuvos ir
apsigyvenæs Lietuvoje, pakvietë Ch. Lemchenà dëstyti þydø tautos istorijà Þydø
kalbos ir literatûros katedroje, kuri buvo ákurta Vilniaus universitete 1940 m.
ir kurios vedëju buvo paskirtas N. Priluckis. Humanitariniø mokslø fakulteto
taryba vienbalsiai patvirtino Ch. Lemchenà katedros asistentu. Ch. Lemchenas stebëjosi ir didþiavosi, kad taryba
vienbalsiai já patvirtino. Deja, pradëti
dirbti katedroje (jis turëjo skaityti kursà
nuo 1941 m. rudens semestro) jam neteko  prasidëjo VokietijosSSRS karas,
Lietuva buvo hitlerininkø okupuota, katedra buvo likviduota, prasidëjo masinës þydø þudynës.
Chackelis Lemchenas
Paèioje okupacijos pradþioje Ch. Lemcheno gyvybei ikilo Antrojo pasaulinio
mirtinas pavojus. Pirmomis karo dienomis já suëmë baltaraiðtis karo iðvakarëse
ir norëjo vestis su savimi; tà dienà vyko baisios þudynës Lietûkio garaþe ir veikiausiai jis ten bûtø nuvestas. Bet ðá kartà Ch. Lemchenà iðgelbëjo
J. Jablonskis, tiksliau  Jablonskio vardas (Jablonskis jau seniai buvo miræs). Buto,
kuriame su ðeima gyveno Ch. Lemchenas, savininkas pulkininkas leitenantas Mikolajûnas suriko ant baltaraiðèio: kaip tu drásti liesti geriausià Jablonskio mokiná! Baltaraiðtis paliko Ch. Lemchenà ramybëje. Taèiau nuo geto niekas iðgelbëti negalëjo.
1941 m. lieposrugpjûèio mën. visi Kauno þydai, tarp jø ir Ch. Lemcheno ðeima,
buvo suvaryti á getà. 1944 m. kovo 27 d. per vadinamàjà vaikø akcijà abu Lemcheno
vaikuèiai  trylikos metø Viktoras ir aðtuoneriø metø Azarijus  buvo pagauti, iðveþti
á Osvencimà ir ten nuþudyti dujø kameroje. 1944 m. liepos mën., likvidavus Kauno
getà, Lemchenas iðveþamas á Dachau koncentracijos stovyklà, o þmona Ela  á Ðtuthofo koncentracijos stovyklà. 1945 m. geguþës 2 d. Dachau iðvaduojamas ir tø paèiø
metø birþelio mënesá Ch. Lemchenas gráþta á Lietuvà. 1946 m. pavasará gráþta ir
þmona Ela. Þmona mirë 1979 m. lapkrièio 14 d. ir nuo tada Lemchenas liko visiðkai
vienas, tik tolimi giminës buvo uþsienyje, bet kontaktai su jais sovietmeèiu buvo labai
apriboti. Jau atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, ið Australijos atvyko treèios eilës
sûnënas (Ch. Lemcheno sesers anûkas), kino reþisierius Rodney Freedman. 1999 m.
jis baigë kurti dokumentiná filmà, kurá pavadino Uncle Chackel (Dëdë Chackelis).
Filme su didele meile pasakojama apie þydo, pergyvenusio hitlerinës okupacijos siaubà, tragiðkà likimà.
Lietuvos visuomenë þino Ch. Lemcheno darbus, bet ið esmës nieko neþino apie
jo gyvenimà, jo þmogiðkàsias savybes. O tai verta, gal net dar didesnës pagarbos ir
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nuostabos, negu jo darbai. Tai anaiptol neturi bûti suprasta kaip mëginimas sumenkinti jo darbø reikðmæ.
Ch. Lemchenas neávykdë jokiø garsiø þygdarbiø, gyveno
labai kukliai, bet visas jo gyvenimas buvo þygdarbis. Nedidelio ûgio, tikrai ne galiûnas, jis buvo tikras dvasios
milþinas. Sunku ásivaizduoti gyvenimo smûgius, kuriuos
jam teko patirti. Kokias fizines kanèias, badà, ðaltá teko
pergyventi gete! O paþeminimai, baisaus likimo laukimas
kiekvienà dienà? Bet baisiausia  mylimø vaikuèiø netektis. Ir visiðkas bejëgiðkumas jiems kuo nors padëti. Po
to  atskyrimas nuo þmonos, neþinia iki 1946 metø.
O koncentracijos stovykla, kurioje kasdien þûdavo daugybë þmoniø, kur beveik nebuvo ðansø iðgyventi? O daugiau kaip 20 metø visiðkos vienatvës po þmonos mirties? Bet Chackelis Lemchenas 
Ch. Lemchenas, tas silpnas i paþiûros þmogus, nepalûþo, jis Minties leidyklos
pajëgë iðlaikyti dvasios stiprybæ ir mokslo kûrybos galià. Kiek po redaktorius. 1966 m.
visø patyèiø, baisiø kanèiø  tiek fiziniø, tiek dvasiniø  jo dû- I. Fierio nuotr.
ðioje turëjo susikaupti kartëlio, neapykantos, átûþio! Bet jis liko
geranorikas, kupinas tolerancijos þmonëms, pasirengæs kiekvienam patarti, padëti.
Buvo labai rimtas ávykis, kuris kitam tikrai bûtø tapæs nelengvu þmogiðkumo
iðbandymu. KGB suëmë þinomà leidëjà Antanà Kniûkðtà, kuris hitlerinës okupacijos
metais vadovavo valstybinei leidyklai, ir apkaltino já bendradarbiavimu su naciais.
Manau, nereikia aiðkinti, kas per ástaiga buvo KGB ir kokie buvo jos veiklos metodai.
Ch. Lemchenas, geto kalinys, buvo paskirtas ðios leidyklos korektoriumi, ir kurá laikà
kasdien buvo vedþiojamas ten dirbti. Ch. Lemchenas ten ir susipaþino su A. Kniûkðta. Þinoma, normaliomis sàlygomis bûtø visiðkai natûralu liudyti nekalto þmogaus
naudai, bet kai visa tai susijæ su KGB ir kada toks rimtas, net baisus kaltinimas,
juolab kad vadovavimas leidyklai hitlerinës okupacijos metais neásigilinus tikrai gali
bûti vertinamas kaip kolaboravimas, tada ne vienas bûtø rimtai pagalvojæs, ar verta
kiðtis á ðá reikalà. Ch. Lemchenui minties likti nuoðaly nekilo, jis nesvyruodamas
paraðë iðsamø ginamàjá raðtà, árodinëdamas, kad leidykloje A. Kniûkðta buvo sutelkæs antifaðistiðkai nusiteikusius þmones, kad jis pritarë antihitleriniams leidyklos
darbuotojø pasisakymams, kad jis labai humaniðkai elgësi su geto kaliniais.
Esu tvirtai ásitikinæs, kad tas gerasis, kilnusis þmogus nebuvo nei
faðistas, nei faðistø talkininkas,  raðë Ch. Lemchenas12.
Niekada Ch. Lemchenas nesiskundë, kad likimas já nuskriaudë. Negaliu jo ásivaizduoti suirzusio, pikto, pakëlusio balsà. Niekada jis nepasakydavo pikto þodþio apie
kità, nepaðiepdavo, nerodë nepagarbos, nors tarp jo paþástamø tikrai buvo ir tokiø,
kurie nebuvo nusipelnæ pagarbos. Bet jeigu að bandydavau kà nors negera apie toká
þmogø pasakyti, jis tokiai ðnekai nepritardavo; nepeikdavo ir manæs, tik atlaidþiai
nusiypsodavo. Að ir nebedrásdavau toliau plëtoti tokio pokalbio, o vëliau ið
viso atpratau nuo tokiø kalbø. Jis buvo 12 Darbai ir polëkiai, p. 152.
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aukðèiausios prabos inteligentas; greta jo ir paðnekovai darydavosi kilnesni. Jis tiesiog
spinduliuodavo gerumà, þmogiðkumà, taurumà, inteligencijà geriausia to þodþio prasme. Raðytojas Grigorijus Kanovièius raðo, kad ligi ðiol ryðkiai prisimena savo pirmàjá
pojûtá, kai susipaþino su Ch. Lemchenu: virð jo ðvietë nimbas, kurá turi ðventieji ir
kankiniai didþiøjø dailininkø drobëse, man Chackelis Lemchenas  ventasis13.
Ch. Lemchenas nebuvo tikintysis, bet Dievo priesakai jam buvo natûrali elgesio
norma. Esu tikras  net ir sunkiausiais, baisiausiais gyvenimo momentais jis nenusiþengë në vienam Dievo ásakymui. Jis neturëjo ko atgailauti dël nuodëmiø, jis tikrai
jø neturëjo.
Yra tokia þydø legenda, esà pasaulis laikosi ant 36 ðventøjø, lamed vovnikais
vadinamø. Niekas neþino, kas jie tokie, ir patys jie neþino, kas esà. Manau, kad
Chackelis Lemchenas tikrai buvo vienas ið jø. Tik abejoju, ar ámanoma rasti dar 35
tokiø ðventøjø.
Uþ savo veiklà jis buvo apdovanotas  jam suteiktas nusipelniusio kultûros
ðvietimo darbuotojo garbës vardas, paskirta valstybinë premija, devyniasdeðimtmeèio
proga apdovanotas Gedimino ordinu. Lietuvos þydø bendruomenë iðrinko já bendruomenës garbës nariu. Uþ ðventà gyvenimà, deja, apdovanojimai nëra skiriami.
Tiek darbais, tiek savo gyvenimu Ch. Lemchenas ákûnijo dviejø tautø draugystæ; jis árodë, kad galima mylëti lietuviø kalbà ir bûti geru þydu; skirtingos tautybës
neturi atitolinti þmoniø, trukdyti jø draugystei.
Chackelis Lemchenas mirë 2001 m. lapkrièio 11 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus atsiuntë þydø bendruomenei laiðkà, kuriame paþymëjo
didelius velionio nuopelnus lietuviø kalbotyrai ir iðreiðkë uþuojautà visiems, kam
brangûs jo darbai ir vardas. Po Ch. Lemcheno mirties liko þodynai, studija apie
lietuviø kalbos átakà jidið kalbai, apdovanojimai, liko puiki knyga, kurioje surinkti
kalbininkø, raðytojø straipsniai apie Ch. Lemchenà, jo publikacijos, darbø bibliografija, jo gyvenimo ir veiklos kronika; knygà sudarë Judita Rozina ir Polina Pailis
jo devyniasdeðimtmeèiui14. Visi ðie paminklai primins visiems áþymøjá kalbininkà,
nuostabø þmogø. Tiems, kas já paþinojo, nereikia jokiø iðoriniø þenklø  jo didi
asmenybë neiðdildoma ið atminties.

Straipsnis Versmës leidykloje gautas 2002 12 24, spaudai parengtas 2006 11 20.
Straipsnis spausdintas Lietuvos valsèiø monografijoje Papilë II, III dalys,
Vilnius, Versmë, 2006, p. 382391 (vyriausioji redaktorë sudarytoja Vida
Girininkienë).
Straipsnis interneto svetainëje www.llt.lt skelbiamas nuo 2007 09 06.
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