IN MEMORIAM ANTUONINA REKENA
(1928-1998)
Miasu broliai latviai vél neteko zymios savo gimtosios kalbos tyréjos: 1998 m.
vasario 25 d. po ilgos sunkios ligos mire Liepojos aukStosios pedagogines

mokyklos profesoré Antuonina Rekena (Antonina Rekéna, Jurgelane).
Velioné

buvo

gimusi

netoli nuo

Lietuvos

pasienio,

Kalupés

valsciuje,

Daugpilio apskrityje (dabar Baluozkalnas, Ruozkalny valsé., Preiliuy raj.).
Vidurine mokykla lanké Daugpilyje ir Preiliuose. 1952 m. baigé Latvijos

valstybinio pedagoginio instituto (Rygoje) latviy kalbos ir literatiiros bei logikos

ir psichologijos specialybe. 1952-1953 m. deste psichologija Césiy mokytoju

institute. Nuo 1953 m. dirbo Liepojos aukStojoje pedagoginéje mokykloje — deste
psichologija, latviy kalbos dialektologija, istorine gramatika, balty kalbotyra.

1998 m. pradzioje A. Rekenai buvo suteiktas Valstybés mokslininkes emerités

garbés vardas.
1962 m. kalbininké apgyné daktaro disertacija ,,Kalupés tarme“. Sia tema

paskelbé keleta straipsniy. Lietuviy kalbos tyrinetojams ypa¢ idomis jos
straipsniai, kuriuose nagrinéjami Sios tarmés rySiai su lietuviy ir slavy kalbomis'.
Latviy kalbos lituanizmy problemos lieciamos ir A. Rekenos straipsnyje apie
Rainio ,,Fausto“ vertimo kalba’.

1975 m. buvo isleista didelé A. Rekenos monografija ,,Amatininkysteés leksika

kai kuriose Latgalos piety tarmése ir jos rySiai su atitinkamais pavadinimais

slavy kalbose“ (Amatniecibas leksika dazas Latgales dienvidu izloksnés un tas
sakari ar atbilstoSajiem nosaukumiem slavu valodas. Riga, 1975). Si monografija
taip pat yra labai vertinga lietuviy kalbos leksikos tyrinétojams. 1978 m. uz Sia
knyga A. Rekenai buvo paskirta Janio Endzelyno premija. Ji su kai kai kuriais

kitais straipsniais sudaré ir 1993 m. Rygoje apgintos A. Rekenos habilituoto
daktaro disertacijos ,,Piety Latgalos tarmiy leksika“ pagrinda.

PrieS pat mirtj A. Rekena dar suspéjo pamatyti savo gyvenimo didiji darba —

dviejy tomy »Kalupés tarmés zodyna“ (Kalupes izloksnes vardnica 1, A-M, 2,
N-Z, Riga, 1998). Si nepaprastai graZiai iSleista veikalq autorei pabaigti padejo
Sarmyté Lagzdinia, Tamara Elsté, Valija Sarkané, Astra Kremane-Treimane,
Janis Elksnis, o galutinai spaudai parengé misy bidiulis, buves Latvijos ne-

paprastasis ir igaliotasis ambasadorius Lietuvoje dr. Albertas Sarkanis.

'Rekéna
A. Priedékla da- un paligvarda da nozimes un lietojums augszemnieku dialekta
izloksnés salidzinajuma ar lietuvieSu un slavu valodam. — LatvieSu valodas teorijas un prakses
jautdjumi. Riga, 1967, 81-93; Latviesu valodas sakari ar lietuvieSu valodu un slavu valodam
Kalupes toponimu atspogulojuma. - Latviesu valodas un literatiiras problemas. Riga, 1970, 152165, ir kt.
*Rekéna A. Apvidvardu lietojuma ipatnibas ,,Fausta* atdzejojuma. — Raina gadagramata
1988. Riga, 1988, 86-112.
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Vienas paskutiniyjy svarbesniy A. Rekenos darby buvo paskelbtas vilniskéje

,»Baltisticoje“ — ,,Piety Latgalos tarmiy ir lietuviy kalbos zodziy darybos
paralelés“ (Dienvidlatgales izlokSnu un lietuvieSu valodas paraléles varddari-

nasana, 1996, 31 (1), 53-70).
Kurybingiausi Antuoninos Rekenos metai prabégo Liepojoje, taciau ji, anot

jos kolegu, ,,Sirdyje visa gyvenima liko Latgalos valstieciy dukra, darbsti, atkakli

ir kartu tokia jautri, kitus uZjaucianti“. Tokia Antuonina Rekena liko ir jos
draugams Lietuvoje.

Algirdas Sabaliauskas

260

