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Rusijos Moksly Akademijos tikrasis narys, profesorius, habilituotas daktaras J urijus Stepanovas, kurio mokslo darby sarase rasime ir didelés apimties knygu, ir trumpesniy straipsniy iS

bendrosios kalbotyros, semiotikos,

kultiiros bei indoeuropeistikos, romanistikos ir baltistikos,

yra vienas Zymiausiy misy dieny Maskvos (tiksliau, matyt, biity sakyti — rusy) lingvistinés
mokyklos atstovy. Jis puikiai pazjsta XIX ir XX amiiuje jsitvirtinusias ios mokyklos kiréjy —
garsiy rusy filology — tradicijas, pats jau keli desimtmeéiai jas vaisingai plétoja ir atnaujina,
neisskiriant né mums itin brangios — nuo Filipo Fortunatovo laiky iki Siol nenutrikusios
tradicijos savo tyrimy erdvéje skirti vietos ir lietuviy kalbai. Labai ivairiis J. Stepanovo, kaip
mokslininko, interesai suformavo jo teoriniy paziiiry sistema, kuri, grindziama konkre¢iais
kalbos sandaros ir funkcionavimo stebéjimais, remiasi ,,idéjy filiacija (perimamumu)* ir ,,idéju
metamorfizmu™. Palyginti neseniai Rusijoje aiSkius kontirus jgijusi kalbos filosofijos ,,.naujojo
realizmo“ kryptis yra kuo glaudZiausiai susijusi su jos pradininko J. Stepanovo vardu.
Jurijus Stepanovas gimé 1930 m. liepos 20 d. Maskvoje. Studijuodamas Maskvos universitete romany filologija (ispany kalbos ir literatiros specialybé), papildomai mokési pranciizu,
angly ir vokieciy kalbuy, taip pat klasikiniy —lotynu, senosios graiky ir sanskrito. 1953-1956 m.
Maskvos universiteto aspirantiroje parengé kandidating (daktaro) disertacija iS senosios IX—
XIII a. pranciizu ir ispany kalby sintaksés. 1957-1958 m. tobulinosi Paryziuje —lanké E. J. Benveniste’o struktirinés analizés metody bei lotyny kalbos prielinksniy kursus, mokési Sorbonos aukStojoje vertéjy mokykloje, buvo uzsira’es j A. Martinet basky kalbos kursa bei
literatirologo Castexo naujujy laiky poezijos seminarq Sorbonoje. Grizes i§ pradziy dirbo
déstytoju ir vertéju SSRS UzZsienio reikaly ministerijoje. Maskvos universiteto pakviestas,
1961 m. émé vadovauti Pranciizy kalbos katedrai, o po mety tapo Bendrosios ir lyginamosios
istorinés kalbotyros katedros vedéju. Habilitacinj darba apgyné 1966 m. pirmujy dviejy savo
knygu pagrindu — Pranciizy stilistika ir Pranciizy kalbos struktiira (Stepanov 1965a, 1965b).
Profesoriaus vardas jam buvo suteiktas 1968 m.
1971 m. J. Stepanovas peréjo dirbti j Rusijos MA Kalbotyros instituta. IS pradziy dirbo Sio
instituto Bendrosios kalbotyros skyriaus vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu, o nuo 1989 m.
iki Siol yra Teorinés kalbotyros skyriaus vadovas. 1984 m. buvo iSrinktas Rusijos MA nariu
korespondentu, 1990 m. - tikruoju nariu. Nuo 1999 m. J. Stepanovas yra Rusijos MA Pasaulio
kultiiros istorijos mokslinés tarybos narys, taip pat yra buves arba ir Siandien yra jvairiy svarbiy
mokslo leidiniy redakciniy komisijy narys, Zurnalo Voprosy Jazykoznanija vyriausiojo redaktoTiaus pavaduotojas (1988-1994), Izvestija AN SSSR. Serija Jazyka i literatury redakcinés kolegi-
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jos narys (1973-1987). Daugelyje reiksmingy tarptautiniy lingvistikos ir semiotikos kongresu
bei simpoziumy skaité praneSimus, kaip vizituojantis profesorius lankési Danijos, Ispanijos,
JAY, Kubos, Prancizijos ir kity Saliy universitetuose. Ne karta yra skaites paskaity ir Lietuvoje Vilniaus universitete ir Lietuviy kalbos institute.
Arteéjant J. Stepanovo 70 mety sukak¢iai, jam, kaip kalbos filosofijos ,,naujojo realizmo“
krypties pradininkui, 1999 m. buvo dedikuota monografija ,,Kalbos filosofija: tarp sienu ir uz
sieny* (Filosofija jazyka: v granicach i vne granic 3/4. Tom posvjascen... akad. Ju. S. Stepanovu,
Char’kov: Oko). Taip pat ir Rusijos Moksly Akademija pagerbé savo akademika iSsamiu biografiniu bibliografiniu leidiniu Jurijus Sergejevicius Stepanovas (Logunov 2000), kuriame, be chronologinés ir abécélinés mokslo darby bei kitokiy rodykliy, spausdinama E. Kubriakovos parengta turininga ir analitiska jo mokslinés veiklos apybraiza. Tam paciam jubiliejui skirtas ir
Rusijos MA Kalbos ir literatiiros skyriaus sudarytas jspidingas 600 puslapiy straipsniy rinkinys Kalba ir kultiira: Faktai ir vertybés (Kubrjakova, Janko 2001). Penkiuose Sios knygos skyriuose skelbiami 47 straipsniai sudéti tokia tvarka: indoeuropieciy lyginamoji istoriné kalbotyra
(9), semiotika, kalbos filosofija, filosofija (12), teoriné lingvistika (11), lietuviy kalba (6), kultira ir menas (9). Lietuviy kalbai skirtas ketvirtasis skyrius pradedamas V. Rodionovo straipsniu
»Lietuviy kalba akademiko J. Stepanovo mokykloje“, toliau eina Z. Zinkevi¢iaus ,,Kada ir kaip
pasirodé pirmieji krikScioni&ki poteriai lietuviy kalba“, V. Vitkausko ,,Apie bendrosios giminés
formy pasikeitima zemaitiy snektose“, 0 kituose straipsniuose gretinamos lietuviu ir rusy
kalby fonologinés sistemos (K. GarSva), aptariamas jvardziy statusas gramatinéje kalbos sistemoje (A. Paulauskiené), balty ir slavy kalby prozodinés universalijos ir désniai (O. Poliakovas).
Minétoje J. Stepanovo biografinéje bibliografijoje (Logunov 2000) uZfiksuoti 238 jvairiis
1956-1999 m. spausdinti darbai — monografijos, straipsniai, mokslo darby recenzijos, mokslinese konferencijose ir suvaziavimuose skaityty praneSimy tezés, sudarytos arba redaguotos
knygos bei straipsniy rinkiniai, kuriems yra paras¢s placius, neretai atskirai studijai prilygstan¢ius jvadus ar iSsamius komentarus. Tarp tokiy minétinos jo iniciatyva Maskvoje 1974 ir
1995 metais iSleistos buvusio jo mokytojo, garsaus pranciizy kalbininko E. Benveniste’o knygos Bendroji lingvistika, Indoeuropieciy socialiniy terminy Zodynas ir straipsniy rinkinys Semiotika (M., 1983), kuriame paskelbta Algirdo J. Greimo ir J. Courté’s aiSkinamojo kalbos teorijos
zodyno dalis. Paties J. Stepanovo darby recenzijy ar atsiliepimy apie juos Rusijos bei kity Saliu
prestiziniuose mokslo Zurnaluose i bibliografija nurodo daugiau kaip penkiasdeSimt.
Savarankiskos mokslinés veiklos keliq J. Stepanovas pradéjo daugiau kaip prie’ keturiasdeSimt metu, kaip senosios romany kalby sintaksés tyréjas, ta¢iau jau nuo pat pradziy ryskéjo jo
siekis bet kurj savo tiriama konkrety dalyka jjungti j tam tikra platesne sistema, tad ir konkreciy
kalbos reiSkiniy apra’ymas jo darbuose natiiraliai ir glaudziai sutapo su kalbos tyrimo principu
ir metody apibendrinimu (Kubrjakova, Janko 2001: 18).
Be pirmyjy prancizy kalbai skirty knygy (Stepanov 1965a, 1965b), konkreéiyjy tyrimy krypCiai atstovauja daug aktualiausias indoeuropeistikos ir konkrecias romanuy, baltu, slavy kalby
gramatikos, akcentologijos ir etimologijos problemas nagrinéjanéiy J. Stepanovo straipsniu ir
straipsniy seriju, pavyzdziui, ,,Rusy linksniy teksto teorija apraSomojoje ir lyginamojoje istorinéje kalbotyroje“ (1988), ,,Skaiciavimas, skai¢iy pavadinimai, abécéliniai skai¢iy Zenklai indoeuropieciy kalbose“ (1989 a), ,.Baba-Jaga,
Jama, Janus, Jasonas ir kiti: Dél ,negrieZto“ lyginamojo
istorinio metodo“ (1995), ,,Neparadigminis indoeuropieciy kircio perkélimas: (1. Dél Wackernagelio ir Leskieno désniy)* (1997 b) ir kt. Neabejotina Sios krypties darby virSiine laikytina
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itin plataus atgarsio sulaukusi monografija Indoeuropieciy sakinys (Stepanov 1989). Ji recenzuota Maskvos zurnaluose Voprosy jazykoznanija bei Izvestija AN SSSR, Paryziuje leidziamame
zurnale Bulletin de la Société de Linguistique de Paris bei miusi8kéje Baltisticoje. V. Ambrazas Sia
monografija ivertino kaip ,,nauja balty ir kity indoeuropieciy kalby istorinés sintaksés tyrinéjimy pakopa“ (Ambrazas 1994: 112).
Kalbos tyrinéjimo metodologija, semiotikos ir kalbos filosofijos problemos, kalbos ir kultiiTos sasajos nagrinéjamos apibendrinamojo teorinio pobiidzio J. Stepanovo knygose Semiotika
(Stepanov 1971; iSversta j japonu, vengru ir bulgary kalbas), Dabartinés lingvistikos metodai ir
principai (Stepanov 1975a), Vardazodiiai. Predikatai. Sakiniai: Semiologiné gramatika (Stepanov
1981), Trimatéje kalbos erdvéje: Semiotinés lingvistikos, filosofijos, meno problemos (Stepanov 1985),
Pasaulio kultiiros konstantos: Alfabetai ir alfabetiniai tekstai dvitikystés laikotarpiu (Stepanov, Proskurin, 1993), Konstantos: Rusy kultiiros Zodynas: Tyrinéjimo bandymas (Stepanov 1997), Kalba
ir metodas: Dél dabartinés kalbos filosofijos (Stepanov 1998). Kelios buvusios Soviety Sajungos
aukStyju mokykly (tarp ju — ir Vilniaus universiteto) studenty kartos mokési iS J. Stepanovo
vadoveéliy Kalbotyros pagrindai (1966) ir Bendrosios kalbotyros pagrindai (1975b), kuris, beje, po
poros mety nuo pasirodymo buvo i8verstas j vietnamieciy kalba.
De&imt intensyvaus darbo metu Maskvos universitete (1961-1971) atskleidé ir subrandino
pedagoginj J. Stepanovo talenta. [Sraiskingos mylimo profesoriaus déstomo bendrosios kalbotyros kurso paskaitos sutraukdavo didziule studenty ir anuometiniy aspiranty (doktoranty) auditorija. Kai kurie §j kursa iSklausydavo kelis kartus, nes kiekvienais metais jo paskaitose
atsirasdavo naujos informacijos ir bidavo iskeliama vis kita aktuali teoriné ar metodologiné
problema, reikalaujanti kritisko jos sprendimy vertinimo. Savo vadovaujamoje katedroje J. Stepanovas jsteigé ir globojo nauja specializacija ,,Kalbiniy sistemy tipologija*, j kurios programa
buvo jtraukta ir lietuviy kalba. Laisvai pasirenkama jos kursa désté pats profesorius pakaitomis su savo aspirantais lietuviais. Norin¢iy pramokti lietuviskai tada irgi netriko.
Lietuviy kalba J. Stepanovui niekada nebuvo koks laikino susizavéjimo ar mados dalykas.
ISmokti ja pasiryzo 1962 m. po pirmojo savo apsilankymo Vilniuje ir SeredZiuje. Turédamas
pagavia kalbine klausa, per kelias jvairiose Lietuvos vietose praleistas vasaras puikiai ismoko
lietuviSkai. Galimas dalykas, kad ,,prisijaukinta* archajiska lietuviy kalba savaip paskatino gilintis 1 kalbos istorija ir menkiau iStirtas diskutuojamas indoeuropeistikos ir baltistikos problemas. Akcentiné zodzio struktira, veiksmazodzZio sistemos formavimosi

procesai ir istoriné

sintaksé — tai tos konkre¢iy lyginamujy istoriniy tyrimy sritys, kuriose J. Stepanovas bene
daugiausia yra pateikes nauju, netikétu, logiskai pagristu hipoteziy ir argumentuotu aiskinimy, nuosekliai grindziamy sisteminiu poZiiriu j kalba ir aiSkiai apibréZtais teoriniais ir metodiniais principais.
Lietuviy kalba, ismokta ne kalbas pamégusio romantisko jaunuolio, o jau subrendusio mokslininko, J. Stepanovui neliko vien tradicinis pagalbinis istoriniy indoeuropeistiniu tyrimy instrumentas. Savo teorinése knygose pateikdamas ir interpretuodamas daug jos faktu, ,,maza“
lietuviy kalba lygiomis teisémis su ,,didziosiomis* jis jjungé i gerokai platesnj kalbos mokslo
konteksta (kaip pavyzdj galima nurodyti knygoje ,,Dabartinés lingvistikos metodai ir principai“
isdéstyta hipoteze apie balty kalby tranzityviniy ir intranzityviniy veiksmazodziy opozicijos
susiformavima).
J. Stepanovas parasé apie 20 ,,grynajai* lituanistikai skirty straipsniy ir straipsniy seriju.
Dalis jy iSspausdinta Baltisticoje, kita dalis - Maskvoje leidziamuose kalbos mokslo zurnaluose
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Voprosy jazykoznanija, Izvestija AN SSSR ir kituose. Tarp baltistiniy J. Stepanovo darby ypaé
svarbi balty (ir slavy) veiksmazZodzio veikslo, tranzityyumo bei riiSies kategorijy istorijai skirta
straipsniy serija, 1976-1978 m. paskelbta zurnale Izvestija AN SSSR ir atskira knyga iSleistame
VIII tarptautiniame slavisty suvaziavime Zagrebe rusy kalbininky skaityty pranegimy rinkinyje Slavy kalbotyra (1978). Apibendrindamas ten iSdéstyta balty kalby tranzityviniy ir intranzityviniy veiksmazodziy ir slavy eigos bei ivykio veikslo opozicijy diachronine raida, monografijoje
Indoeuropieciy sakinys J. Stepanovas daro isvada, kad slavy eigos bei ivykio veikslo ir balty
tranzityviniy ir intranzityviniy veiksmazZodziy opozicijos istoriSkai yra susijusios — isriedéjusios
i$ bendro pirminio prototipo (aktyyumo-inaktyvumo prieSpriesos), ta¢iau balty kalbose veiksmg linkstama traktuoti objekto ir subjekto, o slavy — veiksmo ribotumo ir neribotumo poZiiriu.
Lietuviy (ir balty) veiksmazZodzio istorijos problematika J. Stepanova domina nuo pat jo lietuviy kalbos studijy pradzios — pirmasis spausdintas lituanistinis jo straipsnis buvo bandymas
savaip paaiskinti 3 a. formos yra kilme (Stepanov 1970). Siame straipsnyje iSdéstyta aiSkinima
véliau yra placiai motyvaves kitose publikacijose (Stepanov 1985b, 1989a: 225-233).
Ne tik su lietuviy kalba, bet ir su Lietuva bei lietuviy kalbininkais ir kultiros Zmonémis
J. Stepanova sieja seni nuolatiniai Sirdingi rySiai. Lietuvoje jis yra praleides ne vieneriu savo
atostogu ménesj, gerai pazjsta lietuviy teatra ir apskritai turi Gia daug bidiuliy, vienminéiy ir
mokiniy. Ypa¢ artima profesiné ir asmeniné draugysté jij siejo su profesoriumi Jonu Kazlausku, kurio tragiska mirtj 1970 m. rudenj J. Stepanovas labai skaudiiai i8gyveno. Matyt, galima
pasakyti, kad bitent per Sia dviejy bendraamZiy ir bendraminéiy bidiulyste uzsimezgé _ tvirti
J. Stepanovo rySiai su lietuviy kalbotyra, nes SeStajame deSimtmetyje J. Kazlauskas buvo vienas
i$ pagrindiniy Baltisticos zurnalo ir anuomet visasajunginémis vadintu tarptautiniy baltistikos
konferencijy organizatoriy. J. Stepanovas émé rasyti Baltisticai, nuo pat pradzios dalyvavo
beveik visose baltisty konferencijose Vilniuje ir Rygoje, buvo keturiy Vilniaus universitete
1967-1984 m. apginty habilituoto daktaro disertacijy oficialusis oponentas (J. Kazlausko,
K. Musteikio, A. Paulauskienés, A. Rosino) ir 1972-1985 m. Maskvoje parengty ir apginty
SeSiy lietuviy kalbininky daktaro (anuomet — filologijos moksly kandidato) disertacijy mokslinis vadovas (R. Venckutés, K. GarSvos, S. Krinickaités, G. Naktinienés, S. Valento, O. Poliako-

vo). Nuo grazios, ant Nemuno kranty SeredZiuje praleistos 1962 m. vasaros, kai lietuviy kalba
pirmakart pateko j jauno kalbininko lingvistinj akiratj, ji iki Siol tebéra jsitvirtinusi Sio be galo
darbtaus mokslininko i§ Dievo malonés tyrimy erdvéje ir uzima joje anaiptol ne paskuting
vieta. Simet sukanka jau keturi de’imtme¢iai, kaip J. Stepanovas yra nuoéirdus ir iStikimas
lietuviy kalbos bi¢iulis, o jo patraukli, iSskirting erudicija spinduliuojanti asmenybé visiems, ne
vien i§ knygy jj pazjstantiems lituanistams — didelis moralinis autoritetas, nepamirstamas mokytojas ir jtaigus mokslininko filologo pavyzdys.
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RUSU

BULGARISTIKA

IR

LIETUVA

Su Lietuva yra susij¢ du Zymis rusy mokslininkai, bulgary kalbos ir kultiiros specialistai: i§
Vengrijos kilgs rusy bulgaristikos pradininkas Jurijus Venelinas (gimimo — Georgis Hucas) ir i$
Lietuvos nuo Obeliy kiles vienas didziausiy siy dieny Maskvos bulgaristy prof. Grigorijus
Venediktovas.
Lietuviy kalbininkams G. Venediktovas jau senokai Zinomas is jo publikaciju ,,K istorii lituanistiki v Rossii“, konkre¢iai apie kalbininko Jono Juskos lituanisting medziaga ir korespondencija, kuri isliko ji globojusio rusy kalbininko I. Sreznevskio archyve. Be to, jis ne tik aktyviai
bendrauja su Maskvos lietuviy kultiiros puoselétojais, baltistais, bet ir palaiko glaudzius santykius su lietuviy kalbininkais, atsiun¢ia savo darby ir kitokios vertingos literatiros. Kalbininko

