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Neseniai i§ Maskvos kalbininko, slavisto, jZymaus bulgary kalbos
tyrinétojo, filologijos moksly daktaro Grigorijaus Venediktovo su lietuviSkomis
dedikacijomis atéjo knygy siunta ("Atgimimo epochos bulgary literatiriné
kalba"! ir "BulgaristiSkos studijos"2 ) lietuviy kalbininkams (konkre¢iai kalbos
istorikui dr. A. Sabaliauskui).
I5 Siy dviejy knygy miisy skaitytojui jdomesné ir pricinamesné yra pirmoji,
ta¢iau egzotiSkesné antroji, raSyta bulgariSkai, kuriq pats autorius atviruke su
naujametiniais sveikinimais pristato Sitaip: "Knygos "bbarapucrwauM cryAMHn”
gavau iS Bulgarijos tik keleta egzemplioriy. Siunciamas Jums galbit vienintelis
mano tévynéje Lietuvoje. Jiisy G. Venediktovas".

GraZiai lietuviSkai kalbantis ir raSantis mokslininkas gimé ir augo Siaurés
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deSimtmetyje Vilniuje baigé vidurine mokykla. Todél autorius juokaudamas
sako, jog pirmiau iSmokes lietuviskai ir tik paskui rusiSkai. Maskvos
universitete baiges slavistikos studijas atsidéjo bulgaristikai. Dabar G.

Venediktovas yra daugelio knygy autorius, vienas Zymiausiy bulgary kalbos
istorijos mokovy buv. Soviety Sajungoje. Jo studijy objektas — bulgary

bendrinés kalbos formavimosi ir norminimo problemos tautinio atgimimo
laikotarpiu. Daugelj ty problemy jis jau aptares straipsniy rinkinyje "IS
dabartinés bulgary literatiirinés kalbos istorijos"S .
Lietuva ir Bulgarija sieja daugelis istorijos paraleliy ir kitokiy tiesioginiy ar

netiesioginiy tarpusavio rySiy. Abi jos yra vidurio Europos valstybés, abi
XIX a. pradéjo vaduotis i8 svetimyjy jungo: bulgarai iS turky valdZios ir graiky
dvasinés priespaudos, 0 lietuviai i5 carinés Rusijos ir lenky dvasinio jungo.
Kaip Lietuvoje mokslo, literatiiros ir religijos kalba buvo jprasta laikyti lenky
kalba, taip Buigarijoje tokiq pat funkcija turéjo graiky kalba. Abiejy tauty,
bulgary

ir lietuviy,
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tautinio atgimimo patriarchas J. Basanavitius. Zymus bulgary kalbos ir
tautosakos tyrinétojas J. Venelinas dar 1825 m. pagal tautybe bandé suskaiGiuoti
ir Lietuvos gyventojus. 1877-1878 m. kovose dél Bulgarijos iSsivadayimo i8
turky jungo rusy bulgary puséje paguldé galvas nemaZa lictuviy. Tai matyti i5
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Balkany peréjos ties Sipka gynéjy pavardzZiy ir lietuvisky maldaknygiy,

likusiy Sipkos muziejuje4 .

Be lietuviy ir bulgary tauty istorijos paraleliy, nemaZa yra ir nesutapimy,
kuriuos lémé specifinés jy raidos aplinkybés. Prisimintina, kad Bulgarija yra
senovinés baZnytinés slavy kalbos, kitaip dar vadinamos senovinés bulgary
kalbos, tévyné. RaSmenis bulgary kalbai IX a. pritaiké Bulgarijos krikStytojai,
graiky vienuoliai Kirilas ir Metodijus.
BemazZ penkis Simtmedius kente turky priespaudq bulgarai ankstiau
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dél gimtosios

kalbos

ir

laisvés. Ta pati cariné imperija, siekusi valdyti visq slavy pasaulj ir padéjusi
bulgarams iSsivaduoti i§ turky jungo, sau pasiliko teise globoti didesne
Bulgarijos dalj ir toliau smaugti lietuviy tauta.
Daug analogijy (kaip, beje, ir skirtumy) su lietuviy tautinio sajtidZio istorija
galime rasti skaitydami G. Venediktovo darbus apie bulgary bendrinés kalbos
formavimasi tautinio atgimimo metu. Iki XIX a. pradZios vyravo religinio
turinio darbai,

raSyti

senaja baZnytine

slavy

(arba senovine

bulgary)

kalba.

Pasaulietinio turinio literatiiros uZuomazgy pasirodo XVIII a. gale, o nuo XIX a.
pradzios ima rodytis vis daugiau pasaulietiniy knygy, ra3yty dabartinés
bulgary kalbos (ryty ar vakary) tarmémis. Visose jose aktyviai Zadinama
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rodosi kalbiniy darby, vyksta diskusija, kokiu pamatu turéty formuotis
bendriné bulgary kalba. 1835 m. pasirodo pirmoji spausdinta N. Pilskio

bulgary kalbos gramatika. Tais paciais metais Gabrove pradéjo veikti pirmoji
mokykla gimtaja kalba. 1844 m. pradétas spausdinti pirmasis bulgary

laikraStis. 1865 m. Peterburge iSéjo N. Gerovo parengtas pirmasis bulgary
kalbos Zodynas. Gyviausias tautinis sajiidis truko nuo 1860 m. iki 1878 m. 1869
m. susikiré Bulgarijos mokslo bidiuliy draugija, kuriai véliau priklausé ir

misy J. Basanavidius.
jkurtas universitetas.

Bulgarijai iSsikovojus placiqg autonomija,

1888 m. buvo

G. Venediktovo tyrinéjimais, bulgary bendriné kalba faktiSkai susiformavo

per antrajj ir treciajj XIX a. ketvirtj rytinés (arba balkany) tarmés pamatu, nes

iS Sio ploto buvo daugiausia raSto darbininky.
Anotuojamoji
G. Venediktovo
knyga

“Atgimimo

epochos

bulgary

literattiriné kalba (Norminimo ir tarminio pagrindo pasirinkimo problemos)"
yra labai turtinga faktinés medZiagos. Pirmajame knygos skyriuje daugiausia

nagrinéjamos tautinio bulgary sajiidZio apraiskos ir bendrinés kalbos
formavimosi prielaidos, ankstyviausios bulgary bendrinés kalbos norminimo
kryptys bei tendencijos. Atskirai aptariama G. Rakovskio bandymas sukurti
archaizuotos bendrinés kalbos (su gausiais senovinés baZnytinés slavy kalbos
elementais) koncepcijq ir ginéai dél paciy bulgary pasivadinimo, t.y. etnonimo
"bulgaras, bulgarai”.
’
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Antrasis knygos skyrius daugiausia skirtas svarbesniy bulgary bendrinés
kalbos gramatikos reiSkiniy raidai aptarti, ypa¢ jvairiy morfemy ir dalelydiy,
primenanéiy artikelj, jvairiy linksniy ir bendradiy raSybai bei vartojimui.

Tretioji dalis, apimanti puse knygos, skirta atgimimo epochos bulgary
bendrinés kalbos tarminio pagrindo pasirinkimo problemoms. Pirmiausia
supaZindinama su to meto tarmiy klasifikacijomis: ryty bulgary (dar vadinty

bulgarais aukStaidiais, arba Balkany — Ryty ir Vidurio Bulgarija ir Trakija) ir
vakary bulgary (kartais vadinamy Zemaiciy bulgary, arba makedony ir Sopy
— Piety ir Vakary Bulgarija ar Makedonija). Toliau aptariamos vykusios

diskusijos

dél

bendrinés

kalbos

pagrindo

pasirinkimo

ir jvairiy

kriterijy.

Daugiausia buvo laikomasi monodialektinio bendrinés kalbos pagrindo. Vieni
gyné rytiniy bulgary tarmés pagrinda, kiti - vakariniy, treti sitilé remtis ty

tarmiy sinteze. Autorius metodiSkai aptaria visy Siy krypciy argumentus uz ir
prieS. Kad bulgary kalba susiformavo rytiniy bulgary tarmés pagrindu, lémé
ta tarme raSiusiy autoriy skaicius ir iSleisty
pralenkes vakariniy bulgary sriciy autorius.
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paraSyta jdomiai, naujoviSkai, be pasenusiy ideologiniy Stampy.
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