bendrinéje latviy kalboje vartojami lituanizmai, pvz., gimis, pagiras, nors ir
pastarieji disertacijoje paminéti gana daznai). Recenzenty nuomone, geriau
buty buve j zodyna itraukti visus lituanizmus, nes pati disertanté pripazista,
kad apibendrinanéio Siy skoliniy tyrinéjimo latviy kalbotyroje dar nera. Be
to, disertanté Zodyne duoda ir nagrinétyjy lituanizmy etimologijas, i8 kuriy
daugiau negu ketvirtadalis yra jos patios igaiskintos. Tiek autoré, tiek recenzentai pabreze ir disertacijos praktine reikSme — pagal disertantés sudaryto

apklauso klausimus sukaupta medZziaga galima naudotis kaip sudarant lat-

viy kalbos snekty zodynus, taip ir seminaruose apie tarmiy leksika, kalby
kontaktus (Daugpilio pedagoginiame universitete tai jau daroma) bei kitur.

1995 m. birZelio 20 d. Liepojos pedagoginéje aukstojoje mokykloje daktaro disertacija ” VingroSanas termini latvieSu valoda” (Gimnastikos terminai
latviy kalboje”) apgyné Sios auk3tosios mokyklos déstytoja Vilma Kalmé.
Oficialieji disertacijos recenzentai: habil. dr. V. Skujinia, doc. dr. G. Smiltniece, prof. habil. dr. J. Rozenbergas.
Disertacijoje nagrineta vienos sporto sakos — gimnastikos— leksika, analizuojami Sios srities terminy pakitimai laikotarpyje nuo 19 a. septintojo
deSimtmetio iki dabar bei duodami konkrettis patarimai, kaip tobulinti latviy kalbos gimnastikos terminus. V. Kalmés tyrinéjimo specifika salygoja
pasirinktosios nagrinéjimo srities — gimnastikos — specifika: Cia kaip terminologiniai vienetai vartojami ne tik terminai, bet ir iStisos sintaksinés konstrukcijos. Dél to issiplecia paties pavadinimo termanas ribos. Deja, kaip
nurode recenzentai, ne visada aiSku, kokiais kriterijais remiantis kai kurios
sporto komandos laikomos komandterminais arba konstrukcijos, nurodanéios
tam tikry elementy atlikima (t.y., Siy elementy aprasymai) — Zodzty junginiy
terminais ar sakinio terminais. Taciau, nepaisant Siy neaiskumy, recenzentai
jvertino didele specifine disertacijos reiksme ne tik sporto terminologijai, bet
ir viso latviy terminy mokslo raidai.

Evija LIPARTE

IN MEMORIAM VALIJA DAMBE (1912-1995)
1995 m. spalio 15 d. Rygoje miré ir Sio miesto Misko kapinése baigé savo Zemiskaja kelione jzymi latviy kalbininké Valija Dambé (Vallija Dambe).
V. Dambe buvo viena is nedaugelio latviy kalbininky, kuri dabartine latviy
kalbotyra siejo su prieskariniu Latvijos universitetu, geriausiomis Sio latviy
kulttros Zidinio tradicijomis.
V. Dambeé gimé 1912 m. geguzés 26 d. Rygoje. 1941 m. baigé Latvijos
universiteto Klasikinés filologijos skyriy. Salia klasikinés filologijos universitete ji taip pat lanké ir balty filologijos paskaitas.
Nuo 1946 m. V. Dambé dirbo Latvijos Moksly akademijos Kalbos ir literatios institute. 1963. m. jai be specialios disertacijos uz latviy toponimikos
tyrinejimus buvo suteiktas filologijos moksly kandidato laipsnis.
Is Siy jos tyrinéjimy ypaé minétina studija ”Blydienés vietovardZiai kaip
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praeities liudininkai” (” Blidienes vietvardi ka pagatnes liecinieki”. — Rakstu
krajums... J. Endzelinam. Riga, 1959, p. 391—452), kurioje jrodoma, kad
Ziemgaliai, kaip ir lietuviai bei priisai, islaiké priebalsius k, g prieS prieSakinés eilés balsius. Latvijos vietovardziy rinkimo istorija ir tyrinéjimo tradicijos
buvo aptartos pla¢iame V. Dambés straipsnyje ” VietovardZiy rinkimas ir tyrinéjimas Latvijos TSR” (”Vietvardu vak3ana un péetigana Latvijas PSR”.
— Latvijas PSR Z.A. Valodas un lit. i-ta Raksti, III, 1954, p. 175-187).
*Lietuviy kalbotyros klausimuose” (1963, 6, p. 247—267) ji paskelbé studija
”Keletas pastaby apie Latvijos TSR pietvakariy dalies vietovardzius” (” Dazi
vérojumi Latvijas PSR dienvidrietumu dalas toponimika”, p. 247—267).
Tiek latviy, tiek lietuviy vardyno tyrinétojams labai svarbi V. Dambes

studija ”Saknys bal(i)-, pal(i)- (garsy kaita) vietovardZiuose Slapios vietos
reikSme” (”Saknes bal(i)-, pal(i)- (skanu mija) ar slapjas vietas nozimi vietvardos”. — Veltijums...J. Endzelmam, Riga, 1972, p. 125—150).
1990 m. buvo isleista V.Dambes knyga ”Latvijos gyvenamyjy viety ir jy
gyventojy pavadinimai” (” Latvijas apdzivoto vietu un to iedzivotaju nuosau-

kumi”. Riga. 1990).

Vienas paskutiniyjy svarbesniy V. Dambes tyrinéjimy buvo straipsnis
” Apie Rygos vardo kilme” (” Par Rigas varda izcelsmi” — Onomastica Lettica,

Riga, 1990, p. 5—20).

Bene patia didZiausia savo mokslinés veiklos mety dalj velioné paaukojo
darbams, susijusiems su didZiojo latviy kalbininko Janio Endzelyno vardu. Ji
papildé, redagavo ir toliau tesé J. Endzelyno veikala ”Latvijos TSR vietovardZiai” (” Latvijas PSR vietvardi”. Riga, 1956—1961; tolimesni V. Dambes parengti veikalo tomai, deja, jau daug mety vis dar leidykloje). Su kitais latviy
kalbininkais V. Dambé nepaprastai kruopSéiai spaudai parengé ir redagavo

J. Endzelyno ”Darby rinkting” (” Darbu izlase”, I-IV. Riga, 1971—1982; III
t. Lir II dali parengé viena V. Dambe).
{
1993 m. Latvijos Moksly akademija V. Dambei suteiké garbés daktaro
laipsni.
i
V. Dambé gerai mokejo lietuviy kalba, daug karty lankési Lietuvoje. NuoSirdus draugystés rySiai ja siejo su musy vyresniosios kartos kalbininkais Juozu Baléikoniu, Jonu Kruopu, Juozu Senkumi, Kaziu Ulvydu. Ji dalyvavo
ir 1964 m. Vilniuje Jono Kazlausko iniciatyva organizuotoje konferencijoje,
kuri dave pradzZia veliau tarptautinémis tapusiomis baltisty konferencijoms.
Valija Dambé buvo be galo kukli, nuoSirdi kolegeé, jvairiais bidais padejusi
ne vienam musy kalbininkui, tarp jy ir siy eiluéiy autoriui. Adit.

Algirdas Sabaliauskas
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