vo Zodynui didoka pluosta lapeliy su kruop&éiai uZra8ytais idomiais sakiniais.
Tokiy lapeliy Grinaveckiené yra pateikusi apie 30 000. Vien is jos surinkty Zodziu
iSeity didelis zodyno tomas. Daugelis jos uzraS8yty zodziu yra pateke j ,,Lietuviu
kalbos Zodyno“ iSspausdintus tomus. Daug ju bus panaudota ir Zodyno papil-

dymams. Jos zodziai rinkti i8 visos Lietuvos, i§ visy lietuvi8kai kalban¢iu parapi-

ju. Bet, Zinoma, daugiausia iS Jurbarko, kur ji leisdavo savo atostogas, kur dau-

gelis ja pazinojo ir gerbé. Zodynas skaudiiai pasiges tokios zodziy rinkéjos...

Kad gabus ir darbStus zmogus daug dave lietuviy kalbos mokslui, nieko nuostabaus. Bet ar imanoma isivaizduoti, kad didziausia savo darbu dali Grinaveckiené atliko jau kankinama nepagydomos ligos. Kiekvienas Zengtas Zingsnis jai
buvo nepakeliamai skausmingas. Savo kan¢ia neSina ji éjo ir éjo per Lietuva,

pas lietuvius... kol priglaudé nuo gimtujy namy matomi Jurbarko kapai.

Jonas Paulauskas

JANIS ENDZELYNAS

MOKINIU

IR BENDRADARBIU ATMINTYJE

Janis Endzelins atminds, pardomas, véestulés. Sast. Dzidra Barbare,

Brigita

BuSmane. Red. kol. B. BuSmane, A. Stafecka, V. Skujina (red. kol. vad.),
M. Stengrevica. Riga, 1999: LatvieSu valodas institiits, 323 p.

Latviy kalbos institutas i8leido idomia atsiminimu knyga apie Zymiausia
latviy kalbos tyreja Jani Endzelyna, kuri lietuviy kalbininkai, tai nurodoma ir
Sioje knygoje, yra pavadine latviy milzinu. Skelbiama beveik keturiasdesimties autoriu atsiminimai. Vyriausioji jy Mérija Saulé-Sleiné, gimusi praéjusio
SimtmeCcio pabaigoje, susipazinusi su J. Endzelynu dar jaunystéje ir drauge

praleidusi paskutinius jo gyvenimo metus, jauniausioji, be kita ko, knygos
redakcinés kolegijos vadove, Valentina Skujinia, su studenty delegacija sveikinusi kalbininka 85-uju gimimo metiniy proga ir laidotuviu procesijoje neSusi

viena iS jo ordinu.
Galima sakyti, visuose atsiminimuose J. Endzelynas iSkyla kaip nepaprasta
asmenybe. Visiems didziulj ispidi paliko jo legendinis punktualumas, be jokiu
uzrasu skaitytos turiningos paskaitos, griezti egzaminai, nepakantumas jokioms
kalbos klaidelems (net menkiausioms tarmybéms), nesitaikstymas su jokiais autoritetais.
Ypaé daug idomios informacijos ne tik apie J. Endzelyno asmenybe, bet ir
apie visa Latvijos kulttirini gyvenima, pirmiausia universiteta ir jo profesira,
randame Karlio Dravinio, jo zmonos Veltos Rukés-Dravinios, Rudolfo Grabio
atsiminimuose (pastarieji i$ dalies jau buvo paskelbti R. Grabiui skirtoje knygoje Savai valodai, Riga, 1997).
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Knygoje atsiskleidzia tragiski pokario mety latviy kalbotyros puslapiai. Pries
J. Endzelyna nukreipiama pagrindiné marksizmo Salininky ugnis. | kova pries

mokslininka jsitraukia net ir komjaunimo organizacija. Jis priveréiamas palikti

universiteta. Spaustuvéje vos nesunaikinamas jau beveik baigtas rinkti latviskas

,Lettische Grammatik“ tekstas. (Ar ne likimo ironija: 1958 m. J. Endzelynui uz

Sia knyga paskiriama Lenino premija!). Pats pagrindinis tarybinis latviy ideologas Arvydas Pele 1952 m. iSspausdina straipsnj ,,Latviy kalbotyros padetis ir

respublikos kalbininky uZdaviniai“, kuriame niekinamas zymusis kalbininkas
ir jo mokykla. Ir, zZinoma, darosi litidna, kai i§ knygoje skelbiamy atsiminimu
suzinome, kad ne viena karta J. Endzelyna ,,triuskines“ ilgametis Kalbos ir literaturos instituto direktorius Evaldas Sokolas pats yra buves kankintas Jezovo
kaléjimuose. Deja, Sis komunistas idealistas ir savo gyvenimo pabaigoje pateko
i didele valdzios nemalone.
Esama knygoje ir linksmesniy vietu. Stai J. Endzelynas 1934 m. egzaminuoja
stojanCiuosius j universiteta (tarp ju yra ir V. Riiké, busimoji V. Riké-Dravinia).
Latvijoje ka tik po perversmo j valdZia atéjes Karlis Ulmanis. Vieno ig egzaminuojamujy profesorius staiga paklausia: ,,Ka jiis Zinote apie Karli Ulmanj?*.
Sis, vos kvapa atgaudamas, iSpyskina Latvijos prezidento biografijos duomenis.
»Ne apie $j Karlj Ulmanj jiisu klausiu“, — pertraukia J. Endzelynas. Jis mat
noréjes suzinoti, ka bisimasis studentas Zino apie XIX a. latviy leksikografa
vyskupa Karli Christiana Ulmani.
Arba Stai Karlis Dravinis, ij egzamina atéjes karika uniforma, po egzamino
kareiviskai sumuSa kulnimis, staigiu judesiu kelia ranka prie galvos ir tik auditorijoje pamates Sypsenas apsiZziiiri, kad jis be kepurés...
Kai Kalbos ir literatiiros instituto mokslinés tarybos posédyje vienas tarybos
narys, del kazko prieStaraudamas J. Endzelynui, nurodo, kad taip manas ir Janis Loja, 0 Sis ,,yra profesorius

ir senas Zinomas

kalbininkas“,

J. Endzelynas

supykes savo oponentui atkerta: ,,Kad jis yra senas, dél to abejonés néra, bet

kad jis taip pat ir Zinomas kalbininkas, néra zinoma“.

Negali nejaudinti J. Endzelyno korespondencija su atsidiirusiais Sibire jo
mokiniais. Jis nepabigo su jais susiraSinéti, siunté jiems savo knygas, net pinigu. Kai i8 Tolimyjy Ryty grizusi viena jo mokiné noréjo padékoti uz moraline ir
materialing parama, profesorius tik Sypteléjo, numojo ranka ir i8taré: ,,Neatsimenu — esu uzmirses. Dziaugiuosi jus matydamas“. Kai vertéja Milda Grynfel-

de, grizusi iS TaiSeto lagerio, i8 J. Endzelyno pasiskolino nemaza pinigu suma

bustui isigyti ir véliau noréjo ja grazZinti — Sis pinigy atsisake.
Lietuviy skaitytojams jdomu, kad buvusios J. Endzelyno mokinés laigkuose
dziaugiasi, jog tremtyje jos gerokai pramokusios lietuviu kalbos, ra8o, kad latviy mokyklose reikétu daugiau susipazinti su lietuviy literatura, nepasitenkinti
vien lietuviy liaudies dainomis, kaip buve iki Siol. J. Endzelynas, atsakydamas i
viena tremtinés laiSka, priduria: ,,Jisu isvaizda (korespondenté J. Endzelynui
buvo atsiuntusi savo nuotrauka. — A. S.) ir tai, kad galite skirti laiko lietuviu
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kalbai ir Saloméjos Neries poezijai, leidzia manyti, kad dabar galite ne tik egzis-

tuoti, bet ir gyventi“.
Arba Stai be galo tragisko likimo verteja, poliglote Silvija Kuze, du kartus
istremta j Sibira, nuo areSto slaps¢iusis ir Lietuvoje, gauna uzdavini Tomsko
universiteto Mokslineje bibliotekoje sutvarkyti uZsienio kalbomis iSleistas kny-

gas. Bibliotekos risyje ji pamato didziule apipelijusiy, voratinkliais apraizgytu
knygy kriiva (jai atrodo, kad Gia gali biti apie 10 tukstanciu, o direktoriaus

apskaiciavimu — 20-30 tukstan¢iy knygy). Pradejus tvarkyti Sia ,,.meSlu kriva*,
latvés démesi patraukia 1903 m. i8leistas antrasis Kri8janio Barono ,,Latviu dainu“ tomas. Zinoma, ji neiskenéia nepavaréius tolimoje tremtyje savo sirdZiai

tokia miela knyga. Ja nustebina knygoje pasitaikanCios ,,ripestinga smulkia ra-

Sysena rasytos pastabos, kurios liudija, kad dainy skaitytojas buvo kalbininkas*.

Cia pat randa ir keleta popieriaus skiauteliu, kurios jai galutinai padeda iSai8-

kinti, kad Siu pastaby autorius Kazimieras Biga'.
Sios apzvalgos autorius prisimena, kai 1961 m. profesoriai Borisas Larinas ir
Kostas Korsakas aptarinéjo jo straipsnj apie neseniai mirusj latviy kalbininka.
Jie jaunam autoriui pataré j straipsni ira8yti ir kokia nors kriti8ka pastabéle. B.
Larinas, pusiau juokaudamas, pasake: ,,Ka jis — sauleje ir tai esama démiu“.
Skaitydami atsiminimus, tokiy ,,demeliu“ galétume rasti ir Janio Endzelyno

gyvenimo kelyje. Ne visada jis sutaré su savo kolegomis*. Kazkodél nenoréjo,

kad jaunesni kalbininkai laikyty daktaro egzaminus. Daugelis buvo nustebe, kai
vieno doktoranturos egzamino neiSlaike savo biciuliy ir kolegu tiesiog genialiu
kalbininku laikytas Alvilis Augstkalnis*. Gana prieStaringa, galima sakyti, pagrindinés J. Endzelyno pagalbininkés Edytés Hauzenbergos-Sturmos laikysena. Keistoki zymiojo kalbininko santykiai su broliu. Labai komplikuotas jo Seimyninis gyvenimas. Taciau Sios ,,demelés* anaiptol negali uztemdyti Janio En-

dzelyno, kaip mokslininko, didybés*.

Algirdas Sabaliauskas

' K. Biiga 1919-1920 m. profesoriavo Tomske.
> ,Galima drasiai teigti, kad latviy kalbos tyrime ir medZiagos kaupime buty buve daugiau
pasiekta ir padaryta, jeigu Endzelynas, pats svarbiausias Sios srities ramstis ir stulpas, buty galéjes kiek daugiau rasti bendra kalba su kitais savo kolegomis“, — K. Dravinis.
> A. Augstkalnis 1940 m. apsipylé benzinu ir susidegino. Kai Sia tragiska Zinia J. Endzelynui
pranesé V. Rukeé-Dravinia, Sis suSnabZdeéjo: ,,Bent jau bitty pagalvojes apie savo vaikus™.
* Labai gaila, kad dél nesutarimy ra’ybos klausimais Sioje knygoje nebuvo isspausdintas Rasmos Grysles straipsnis ,,Endzelynas ir jo gimine“ (Endzelins un vina dzimta), kuriame pateikiama idomiy fakty apie zymiojo kalbininko prosenelius, jo palikuonis, pavardés kilme (visu trijy
broliy skirtinga pavardziy raSyba, pavarde kilusi i$ vok. Zem. Hanselin — mazybiné zodzio Hans
‘Jonas’ forma, kuri reiSké ne tik ‘Jonelis’, bet ir ‘maZasis pirStas’). R. Gryslés straipsnis véliau

buvo paskelbtas laikraStyje ,,Briva Latvija“ (1999 g. 8. maijs — 14. maijs, Nr. 18(607)), plg. t. p.
A. Mieze, R. Grisle. Endzelina dzimtas uzvards. — Ten pat, 1998 g. 3-9. janv. Nr. 1(542).
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