tanciy skai¢ius dar sieké ko ne tikstantj asmenu, kuriy daugiausia buvo Zaseciy sodziuje, maziau Pagiriuose, Nardiuose, Stréloje, Teteikiuose ir kt. NeZinia,

kiek lenky kalbininkai J. Rozwadowskio palikimo archyve dar ras skelbtiny dalyky, ta¢iau leidinys ,,Zietelos apylinkiy lietuviy tarmé Naugarduko kraSte“ liks

kaip vienas vertingiausiy J. Rozwadowskio lituanistiniy darbu, praturtinusiy lie-

tuviy dialektologijg. Uz tai visiems lenky kalbininkams, prisidéjusiems prie Sio
darbo parengimo spaudai, didziausia miisy padéka.
Aloyzas

Vidugiris

REIKSMINGI DARBAI ISKILAUS KALBININKO SIMTMECIUI
XX amZiaus Europos kalbotyra neatskiriamai susijusi su lenky kalbininko
Jerzy Kurytowicziaus vardu. Remdamasis struktirinés analizés metodais Sis nepaprastai plataus akiracio tyrinétojas atskleidé naujy perspektyvy lyginamojoje
ir bendrojoje kalbotyroje, o savo novatoriskas mintis realizavo daugelyje mo-

nografijy ir kity darby, kurie savo tematika apima ne tik indoeuropieciy, bet ir
kity Seimy (ypa¢ semity) kalbas. Kokios gyvos dabar jo idéjos ir tradicijos, akivaizdziai rodo du dideli straipsniy rinkiniai, sudaryti Woiciecho Smoczynskio ir
paskelbti Simtujy Kurytowicziaus gimimo metiniy proga. Vienas is ty rinkiniy,

skirtas baltistikai ir slavistikai, i8¢jo kaip musy kalbininkams gerai Zinomo tarp-

tautinio Zurnalo ,,Linguistica Baltica“ ketvirtasis tomas (Kurytowicz Memorial
Volume Part Two, Krakéw, 1995, 333 p.). Kitas, dar didesnis, rinkinys yra skirtas bendriesiems bei metodologiniams kalbotyros klausimams ir ivairiy (daugiausia indoeuropie¢iy) kalby raidai (Kurytowicz Memorial Volume Part One.
Analecta Indoeuropaea Cracowiensia Vol. II, Krakéw,1995, 593 p.). Ta rinkini

ia ir norétume trumpai aptarti. I8 jame paskelbty darby matyti, kaip Kuryto-

wicziaus mintys toliau tesiamos ir atsispindi dabartiniuose jvairiy kalby raidos
tyrimuose.
Lietuviy istorinei kalbotyrai Kurytowicziaus darbai ypa¢ svarbiis savo meto-

dologiniais ir teoriniais principais. IS daugelio rinkinyje paskelbty straipsniy Cia
noréCiau atkreipti démesj j tuos, kuriuose nagrinéjami dalykai galéty paskatinti

musy kalbininkus apmastyti ir atidziau patyrinéti atitinkamy lietuviy kalbos ir

kity balty kalby reiSkiniy raida.

]Zymiojo kalbininko biografija, mokslo darbai ir jy metodiniai postulatai ap-

tarti rinkinio sudarytojo ir redaktoriaus Smoczynskio jvadiniame straipsnyje
(,,Jerzy Kurytowicz 1895-1978. On the hundredth anniversary of his birth“, XI-

XXIV). Taikydamas indoeuropie¢iy kalby lyginamajai gramatikai funkcinj po-

ziurj j kalba, Kurytowiczius daugiausia tyré ne atskirus kalbos elementus, bet ju
tarpusavio santykius ir jy sistemy geneologija, o tuos kalby vienety santykius

apibrézeé atsizvelgdamas j jy opozicijas, neutralizacijos atvejus ir hierarchija.
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santykiTiriant opozicijy kaita ir jy raidos krypti galima nustatyti kalbos kitimy
vidines
ne chronologija. Pazymétina, kad Kurylowicziaus apibréZta ir isbandyta
KazlausJono
ky
kalbinin
Lietuvos
ir
ta
rekonstrukcijos metodika buvo panaudo
ko, Vytauto Maiiulio ir kt. darbuose; ji sékmingai taikoma ir dabar.

Lietuviy ir kity balty kalby veiksmazZodziy laiko ir veikslo kategoriju tyrine-

tojus turéty sudominti Axelio Holvoeto straipsnis (,,Jerzy Kurytowicz on verbal
aspect“, 19-24). Jame toliau plétojamos mintys apie indoeuropie¢iy prokalbei
rekonstruojama nediferencijuota veikslo/laiko kategorija, kurios remuose imperfektyvinis esamasis laikas buves prieSinamas perfektyviniam bitajam laikui
(preteritui). Slavy kalbose veikslas yra tiesiogiai nepriklausomas nuo laiko, o

imperfektas virtes bituoju laiku, tad Kurytowiczius tokiq bikle laiké vélyva laiko/veikslo kategorijos raidos pakopa. Palygings slavy, romany ir graiku kalby
duomenis Holvoetas priéjo isvada, kad slavy kalby veiksmazodziy skirtingi veikslo kamienai galéje susidaryti ir nepriklausomai nuo veikslo pozitriu zymeétuy
laiko formu. Tad slavy imperfektyvinés (eigos veikslo) formos galéjusios buti
artimesnés senajam imperfektui negu buvo manoma iki Siol. Kartu Holvoetas
pabré7ia, jog toliau tiriant veikslo kategorija labai svarbu skirti du veikslo opoziciju tipus: tiesiogiai susijusj su laiko nurodymu ir nuo jo nepriklausoma.

Leszeko Bednarczuko straipsnyje (,,Typologie et isomorphisme du systeme

indo-européen“, 39-48) bandoma

apzZvelgti svarbiausias indoeuropie¢iu pro-

kalbés gramatinés sistemos ypatybes Siuolaikines kalby tipologijos pozitriu. Tarp

ju autorius nurodo dideli postpozicinés derivacijos vaidmeni, fleksiniy galuniy
sinkretizma, labiau iSplétotas vardaZodines kategorijas ir maziau — veiksmazodines. Zodziy santykiai buve rei8kiami linksniais ir postpoziciniais prielinks-

niais (t. y. polinksniais, arba postpozicijomis), taip pat postpoziciniais jungtukais ir daugeliu dalely¢iy. Zodziy tvarka buvusi jvairuojanti, bet vyraves SOP
(resp. SOV) modelis. Autorius teigia, kad kai kuriy kalbininky spejama ergatyviné ar aktyviné sakinio sandara nepalikusi aiSkiy pédsaky seniausiuose indo-

europieciy kalby tekstuose. Akuzatyvo vartojimas tiesioginio papildinio linksniu laikomas argumentu, prieStaraujanciu ergatyvines sakinio sandaros rekonst-

rukcijai tuo laikotarpiu, kai indoeuropieciai turéjo fleksinio tipo gramatine sistema. Straipsnyje keliama mintis, jog agliutinacinio ir izoliacinio tipo elementai, pastebimi kai kuriose indoeuropie¢iy kalbose, gali buti atsirade del kitu
Seimy ir kitokio tipo kalby poveikio. ISorine kitokio tipo kalby jtaka aiskinamas
ir veiksmazodzio laiky sistemos siauréjimas, audityvo (resp. netiesiogines nuo-

sakos) kategorija, ergatyviné sakinio konstrukcija ir veiksmazodzio pradineé vieta kai kuriose kalbose. Vis délto reikéty atsizvelgti j tai, kad ide. kalby senoveje
pastebime daugiau agliutinacijos bruozy, o santykiniy morfemy funkcijos yra

labiau diferencijuotos negu vélesniais raidos laikais, stipréjant morfemy fuzijai
bei sinkretizmui. Tai, beje, ryskiai matyti ir lietuviy kalbos fleksijos, ypa¢ linksniavimo, istorijoje. Tad bent kai kurie agliutinacijos reiSkiniai (pavyzdziui, san-

tykiniy morfemy, ypa¢ priesagy, didesnis semantinis savarankiskumas) gali bu-
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ti paveldéti, juos nebitina aiskinti kontaktais su kity tipy kalbomis.
Baltu kalby infinityvy ir supino (siekinio) konstrukcijy raida padeda aiSkiau
suprasti José Luis Garcia-Ramono straipsnyje pateikti Vedy kalbos duomenu
tyrimo rezultatai (,,Zur Konkurrenz von Dativ und Akkusativ von Nomina actionis und Abstrakta im Indogermanischen“, 101-114). IS jy matyti, kad veiksmazodzio abstrakty akuzatyvas nuo seniausiy laiky turéjes kryptingumo (Ziel)

reikSme, 0 datyvas reiskes tiksla (Zweck). Taciau konteksto salygojamais atve-

jais su judéjimo veiksmazodZiais (ved. a-ya ‘eiti’, vaA ‘vaziuoti’ ir pan.) tu reiksmiy skirtumas buves neutralizuojamas ir abiejy linksniy formos galéjusios reikSti
paskirti. Akuzatyvas buves dazniau vartojamas su neprieSdéliniais ir intranzityviniais, datyvas — su prieSdéliniais ir tranzityviniais veiksmazodzZiais. Balty kalby infinityvai taip pat yra iSriedeje i$ paskirtj reiskusio datyvo, supinas — i§ akuzatyvo, taciau supina Cia paprastai matome tik su judéjimo veiksmazZodziais. Vis
delto lietuviy ir latviy tarmése randami supino vartosenos atvejai su ‘noréti’,

‘galéti’ reikSmiy veiksmazZodzZiais (plg.aut. LKK XXXII,

100) leidzia manyti,

kad kitados ir balty kalbose veiksmazodziy abstrakty datyvai ir akuzatyvai —

infinityvy bei supino pirmtakai - buvo vartojami panaSiai kaip senojoje indy

kalboje Vedy laikotarpiu.
Apie sanskrito infinityvy su -fum, kilusiy i8 veiksmazodziy abstraktu akuzatyvu, vartosena kalbama ir Josto Gipperto straipsnyje (,,Zur Syntax des Infinitivs auf - Zum im Altindischen“, 255 —277). IS gausiu ir detaliai isnagrinéty duo-

meny matyti, kad beasmenése konstrukcijose su bevardés giminés bidvardzio
forma sakyam ‘galima’ Sie infinityvai buvo siejami ir su akuzatyvu, ir su nomina-

tyvu panaégiai kaip lietuviy kalbos konstrukcijoje ga/ima pjauti rugius / rugiazir

pan. Tad jsidémeétina autoriaus iSvada, jog tokios sanskrito beasmenés konstrukcijos esanCcios naujos kilmés, iSriedéjusios i$ asmeniniu. Tai pravartu turéti omenyje tiriant lietuviy ir latviy kalby vad. objekto nominatyvo kilme.
Baltistai, tiriantys veiksmazodzZio laiky sistemos raida, turéty atkreipti démesj ij Paolo di Giovine straipsni apie preterita su ilguoju Saknies vokalizmu
vakarinése indoeuropieciy kalbose (,,Sul preterito a vocalismo radicale lungo

nelle lingue indoeuropee ‘occidentali’“, 115-129). Kaip zinoma, baltyu kalby

butojo laiko formos su ilguoju balsiu iki Siol interpretuojamos skirtingai: vieni
tyrinétojai kartu su Nicolas van Wijku, Christianu Stangu, Jonu Kazlausku jas

laiko senovinémis, paveldétomis, o kiti pritaria Kurytowicziui, laikiusiam jas
naujesnémis, susidariusiomis balty kalby dirvoje. Staipsnio autorius,

1990 m.

paskelbes didele knyga apie indoeuropie¢iy perfekta (Studio sul perfetto indo-

europeo. Parte I, Roma: ,,La Sapienza“), pateikia naujy argumenty uz tai, kad
ir lotyny, keltu bei germany kalby preterito formos su ilguoju Saknies vokalizmu esancios ne senojo perfekto refleksai, o inovacijos, susidariusios nepriklau-

somai kiekvienoje kalby grupéje, silpnéjant reduplikacijos vaidmeniui ir nykstant paciam perfektui. Apie indoeuropie¢iy perfekto kilme is perifrastinés konstrukcijos su veiksmazodiniu vardazodZiu ir jungtimi kalbama taip pat Witoldo
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Stefanskio straipsnyje (,,L’origine du parfait en indo-européen“, 131-135).

1976 m. zurnale ,,Baltistica* XII (1), 25-29 buvo paskelbta jidomi Eriko P.

Hampo hipotezé apie indoiranénuy, graiky, armény perfektui budingo augmento galimus pédsakus lietuviu kalbos prieSdéliniy veiksmazodziy butojo laiko

formose: tuos pédsakus rodas kir¢io atitraukimas j prieSdeélj iS kitados prie§
Sakni buvusio ir véliau isnykusio kirciuoto augmento (plg. padtioda — padave ir
pan.). Siame rinkinyje isspausdintame straipsnyje autorius panasiu bidu re-

konstruoja augmenta (ide. e-) ir albany kalbos veiksmazodzio dha ‘duoti’ for-

mose. Lygindamas jas su atitinkamomis balty kalby veiksmazodzio formomis

jis mano, kad tai galinti buti albany, balty ir slavy kalby bendrybe (,,Albanian
dha ‘give’, 395-398).
Svarbis indoeuropie¢iy kalby veiksmazodzio sistemos susidarymo klausi-

mai svarstomi ir Reinhardo Stempelio straipsnyje apie statyvo, perfekto ir medijaus santyki (,,Stativ, Perfekt und Medium: Eine vergleichende Analyse fiir

das Indogermanische und Semitische“, 518-528). Busenos — veiksmo opozicija

laikoma pirmine, pacia seniausia. AiSkinama, kad bisenos veiksmazodziai kitados buve nediferencijuoti nei laiko, nei nuosakos ar ruSies atzvilgiu ir sudare

indoeuropie¢ciy perfekto pamata. RiSies kategorija ir aktyvo — medijaus priesprieSa priskiriama tik veiksmo reikSmeés veiksmazodziy formoms. Autorius ap-

taria atvejus, kur bisenos (statyvine) ir rezultating reikSme i8 pirminiy bisenos
veiksmazodziy perémusios medijaus formos, nurodo semity kalbos paraleles.
Lietuviy kalbos kiekiniai skaitvardziai septyn/ir devyni nuo seno kildinami
iS rekonstruoty ide. formy ‘septp/septmm it ‘neup. Atitinkamos germany ir ana-

toly kalby formos nagrinéjamos Kennetho Shieldso Jr. straipsnyje (,,On the
Indo-European origin of the Germanic cardinals ‘7’ and ‘9’“, 505-512). Cia
aiskinama, kad indoeuropieciy skaitvardis, zymintis ‘7’, turéjes Sakni ‘sep-, prie

kurios buve pridéti ,,nesinguliariniai* elementai

*-¢ ir “-7. Tuo bidu susidare

dubletai ‘sep-tir “sepn>*sepm, o del jy kontaminacijos atsirades ‘sept, kurio

refleksas lotyny kalboje yra septem. Taciau dar pries ‘sepp virtima sepm prie jo
germany ir anatoly dialektuose buves pridétas antrasis ,,nesinguliarinis“ elementas -f ir taip susidariusi germany kalboms rekonstruojama praforma ‘sept.

Panagiai prie Saknies “new- buves pridétas ,,nesinguliarinis *-7, o germany ir

anatoly kalbose dar ir *-¢. Pirmines formas ‘sepgtir “newt autorius mano kitados buvus bent dviejuose — germany ir anatoly — dialektuose. Pagal Si aiskinima
germany kalby skaitvardzius, zymin¢ius ‘7’ ir ‘9’, reikéty kildinti i§ kiek skirtingu praformy negu atitinkamus balty kalby skaitvardZius.

Cia paminéti straipsniai, labiau susije su lietuviy istorinés kalbotyros proble-

momis, sudaro tik nedidele dalj knygoje paskelbty darby. Joje randame 61
straipsni, i8 kuriy 3 skirti Kurytowicziaus gyvenimui ir darbams, 8 — bendriesiems ir metodologijos klausimams, 9 — indoeuropeistikos problemoms, 4 — hetity, 2 — tocharu, 7 — indoiranénu, 2 - arménu, 7 - graiku, 1 — albany, 3 — lotynu,
5 —keltu, 6 - germanu, 3 —semity ir 1 —tiurky kalboms. Rinkinyje idéta Woicie-
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cho Smoczynskio sudaryta Kurytowicziaus darby bibliografija (XXXV-XLVIJ),

o knygos gale — Zodiiy ir pavardZiy rodyklés. Si puikiai parengta ir labai turininga knyga nieku nenusileidzia geriausiems tokio pobidzio Vakaru Europos leidiniams. Kartu su jau minétu antruoju Kurytowicziui skirtu tomu (Linguistica
Baltica 4) ir to paties Woiciecho Smoczynskio parengtu memorialiniu rinkiniu
Janui Safarewicziui (Analecta Indoeuropea Cracoviensia Vol. 1, Cracoviae, 1995)

tai gali buti pavyzdys, kaip ir mes turétume pagerbti zymiausiy Lietuvos kalbininky atminima.

Vytautas Ambrazas

LIETUVIU KALBOS STUDIJU VADOVAS
TERJE
MATHIASSEN.
A SHORT GRAMMAR OF
LITHUANIAN, Columbus, Ohio, 1996: Slavica Publishers, INC, 256 P.
Pastaruoju deSimtmeciu daugelyje Europos Saliy pastebime lietuviy kalbos
studiju pagyvéjima. Lietuviy kalbos kursai skaitomi ne tik Latvijos, Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos, bet ir Italijos, Svedijos, Norvegijos, Suomijos, Cekijos ir kitu
Saliy universitetuose, daugelyje jy vykdomi svarbis lituanistikos tyrimai, kuria-

mi nauji periodiniai balty kalbotyros leidiniai!. Ta¢iau iki Siol labai triko universitetinéms studijoms pritaikyty lietuviy kalbos gramatikos vadovy angly kal-

ba. Ta spraga padeda uZpildyti neseniai pasirodziusi Oslo universiteto profesoriaus Terje Mathiasseno ,,Trumpa lietuviy kalbos gramatika“.

Gramatikos autorius — lietuviy kalbininkams gerai Zinomas baltistas ir slavistas, Norvegijoje tesiantis savo mokytojo Christiano Stango lituanistikos studijy tradicijas. Jis puikiai kalba lietuvi8kai ir yra paskelbes daug svarbiy lietuviy

kalbotyrai darbu. Ilgq laika déstydamas lietuviy kalba Oslo universitete jis sukaupé didelj Sios srities patyrima, kuriuo ir pasinaudojo savo gramatikoje.

Gramatika susideda i§ trumpo ivado ir 14 skyriu. Ivade pateikiama Siek tiek
duomeny apie lietuviy kalbos vieta tarp kity kalby, pagrindines jos tarmes ir
dabartine bikle. Pirmajame skyriuje (21-36) apibiidinta bendrinés lietuviu kalbos fonologiné sistema, jos realizavimas Snekamojoje ir rasomojoje kalboje,
taip pat balsiy ir priebalsiy kaita ir kirtis bei priegaidé. 2-7 skyriuose (37-177)
aptarti morfologijos dalykai pagal zodziy klases (vad. kalbos dalis), jy morfolo-

gines kategorijas ir kaityba. Atsizvelgiant i knygos vartotojo praktinius poreikius, formy ir jy funkcijy apra’ymas néra vienas nuo kito grieZtai atskirtas, kny-

Vienas i8 naujausiy — Pietro U. Dini ir Nikolajaus Mikhailovo redaguojamas Res Balticae. Miscellanea
italiana di studi baltistici. 1, 1995; 2, 1996; 3, 1997, Pisa.
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