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Gerbiamieji,
Sirdingai aciii uz Lietuviy kalbos tarmes, kurias gavau Siandien. Tai yra tikrai puikus ir didZiai vertingas darbas: Salia Z. Zinkeviciaus Lietuviy dialektologijos tai antras didZiulis ne tik lietuviy bendrinés (literatirinés) kalbos prakti-

kai,
bai
Sios
dar

bet ir visam lietuviy kalbos mokslui, ypa¢ lietuviy tarmetyrai. Abu Sie daryra didelis zingsnis pirmyn, ir néra abejonés, kad toliau pasirodys daugiau
riSies specialesniy, nuodugnesniy atskiry tarmiy aprasy, tyrinejimy, kuriy
taip triksta.

Greitai permetus akimis visa §j darba, man krito j akis du dalykai. Visy pir-

ma transkripcija: ji yra tokia pat, kaip Lietuviy kalbos atlaso, naudota daugelio

ir jvairaus isilavinimo, bet nevienodo dialekgrafinio paruosimo rinkéjy bei uz-

ra8ytojy, ir todeél pasitaiko tam tikry nevienodumuy, kuriy visy nebegaléjote iSlyginti. Antra vertus, tenka kiek apgailestauti, kad del techniniy klii¢iy ar kitokiy
prieZasCiy &i transkripcija negaléjo biti daugiau suderinta su 1925 m. Kopenhageno fonetiky konferencijos nutarimais, kuriuos J. Gerulis, palyginti, gana sékmingai pritaikée savo tarminése studijose (Litauische Dialektstudien) ir P. Jonikas su A. Saliu tai toliau tes¢é Pagraman¢io tarmés aprase.

Bet man patiko, kad Jiis nusprendéte laikytis tradicinés klasifikacijos. Siaip
ar taip, man buvo didZiai gaila vidurio aukStai¢iy ir dziky, kuriuos A. Girdenis
su Z. Zinkevicium yra sumane pa8alinti. Bet kokia klasifikacija yra salyginé, ne
absoliutine: destis, kuris pozitiris tarméms skirstyti pasirodys akivaizdesnis, jpras-

tesnis ir praktiskesnis. Kita vertus, kq reiSkia pvz. Kupiskény tarmé, prie kurios

priskiriama ir subatény, o Sios nemaza kuo tarp saves skiriasi, pvz. ko-rva ir
ko-rvze? Paciame Subaciaus tarmés tekste jau yra kiek atmainy. Pvz. vietoj nebér buvo sakoma neba-r, vietoj mo-ki.n’t'is — mS-ki.t'is’, aiksté- — aikste. ir t.t.
Tiek Siuo tarpu. Dar karta a¢ciii uz puikia knyga, ir linkiu Jums visiems sék-

més — pasirodyti ir kitais puikiais darbais.
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