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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goje nerandame net atskiry morfologijos ir sintaksés daliy. Daug formy varto-

senos dalyky pateikta biidvardzio, skaitvardzio, veiksmazodzZio skyriuose, ypac

apibidinant dalyviy formas. Daiktavardzio, bidvardzio, veiksmazodzio skyriy
gale trumpai paminétos ir svarbiausios kalbos daliy darybos ypatybeés (prieSdeliniai, priesaginiai vediniai). Linksniy (8), prielinksniy (9) ir jungtuky (11) skyriai jau i8tisai skirti sintaksei (178-202). Atskiru (10) skyriumi apibudintos laiko
raiskos priemonés (202-206), o toliau 12-14 skyriuose aprasyta vientisinio ir
sudétinio sakinio sandara (210-229), derinimas (230-235) ir zodziy tvarka (236247). Knygos gale pridétas svarbiausios literatiiros sqaraSas ir dalykiné rodykle.
Gramatikos dalyku apraSymas knygoje orientuotas j dabartine kalbos norma. Trumpu istoriniy komentaru, i8skirty petitu, paprastai pateikta tik tais at-

vejais, kai autoriui rapéjo paaiskinti kai kuriy formy skirtumus (pvz. balsiy kaitos laipsnius, metatonija, Saussure’o ir Leskieno désnius) arba i8rySkinti lietuviu kalbos gramatinés sandaros specifika. Tiek savo sandara, tiek ir gramatikos

duomeny pateikimo bidu Terje Mathiasseno knyga yra naujas ir originalus darbas. Jo metodinius privalumus, be abejo, ivertins vartotojai, daugelyje uzsienio
Saliy studijuojantys lietuviy kalba ir vartojantys jos duomenis kalbotyros tyrimams. Cia tik noré¢iau atkreipti démesj j tai, kaip autorius pateikia ir aiskina
tuos dalykus, kurie iki Siol gramatikos apraSuose ir kituose lietuviu kalbotyros

darbuose yra interpretuojami skirtingai, dél kuriy neretai diskutuojama.
Vienas i§ jy — tai nelinksniuojamos bidvardziy formos (géra, ma/onu

ir

pan.), kurias vieni tyrineétojai yra siule atriboti nuo giminés kategorijos ir laikyti

negimininémis formomis (Aldona Paulauskiene), prieveiksmiais (Aleksas Girdenis, Vladas Zulys) atskiros ,,bisenos kategorijos“ Zodziais (Kazimieras Musteikis), o kiti pagal vyraujan¢ciq tradicija laiko bevardés giminés formomis (Ade-

le Valeckiené, Dalija Tekoriené ir kt.). Mathiassenas jas vadina specialiomis
,bevardes gimines“ formomus (special neutral forms 62 t t.) ir ai8kina, kad

bevardés giminés (meutra/) terminas yra pateisinamas diachronijos poziuriu.
Kartu jis sitlo alternatyvy termina — (bidvardzio)
nekaitomoji forma (the

indeclinable form). Sis terminas, be abejo, geresnis uz megiminine forma,
taciau sunkiai pritaikomas dalyviams, turintiems kitokias nekaitomasias for-

mas — padalyvius. Pats autorius, pasitles ta termina, toliau raSo tik apie specialias bevardés giminés (meutra/) formas.

Veiksmazodzio apraSas grindziamas dabartineje lietuviy kalbotyroje jau isi-

tvirtinusiu pozitriu j 3 asmens forma kaip gryna kamiena ir vienodas visu laiku
1 ir 2 asmens galtnes. Tai leidzia papras¢iau ir nuosekliau apibudinti visa veiksmazodzio formy sistema naudojantis daug mazesniu morfologiniy formanty in-

ventoriumi, negu buvo daroma seniau. Siuo atzvilgiu autorius duoda gera pa-

vyzdj Lietuvos mokyklu gramatikoms ir kai kuriems misy universitetiniams studijy kursams, kur 3 asmens formy kamiengalio balsis vis dar laikomas galine.

Gramatikoje iSskirtos keturios veiksmazodzio nuosakos: tiesiogine, liepia-

moji, tariamoji ir netiesioginé. Kalbedamas apie netiesiogine nuosaka (the re-
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fative mood) autorius atkreipia demesj j tai, kad ji turi ta pacia laiko ir riiSies

formu apimti kaip tiesiogine. Tai nesanti universali zyméty nuosaku ypatybé
(paprastai jos turincios maziau laiko formy negu tiesiogine nuosaka); ji lei-

dzianti kelti klausima del tos nuosakos ypatingos vietos kalbos sistemoje (134—
135). Ta autoriaus mintis dar syki primena galimybe netiesioginés nuosakos pa-

radigma interpretuoti ir kaip atskira akivaizdumo (evidencialio) kategorija, kuria yra i8skyres ir apibidines Romanas Jakobsonas.

Liepiamosios nuosakos formy grupe laikoma vad. leidZiamoji/geidziamoji

nuosaka (permissive /optative). Siuo atzvilgiu kalbamasis darbas sutinka su
kitomis dabartinémis gramatikomis. Taciau prie minéto liepiamosios nuosakos
pogrupio skiriamos esamojo laiko 3 asmens formos su dalelytémis fegu(/) ir
té, pvz., tegi(/) ateina, teateina (129). Lietuvos kalbininky darbuose tos
formos dabar yra skiriamos prie tiesioginés nuosakos, kaip ir bisimojo laiko 3
asmuo su tomis paciomis dalelytemis, pvz., fegu(/) ateis, teateis (jy autorius
visai nemini), 0 savitu liepiamosios nuosakos pogrupiu laikomos tik formos su

-ie, -ai (teateinié, terasa’). Cia bity galima diskutuoti su autoriumi, ar pride-

ta modaline dalelyté yra pakankamas pagrindas skirti tiesioginés nuosakos esa-

mojo ir busimojo laiko formas prie kitos — liepiamosios nuosakos.

Tariamosios nuosakos isskirti du laikai: esamasis (present subjunctive) ir
butasis (past subjunctive). Poziiris j sudétines tariamosios nuosakos formas su
veiksmazodzio
biti tariamaja nuosaka ir bitojo laiko veikiamuoju dalyviu
kaip j Sios nuosakos bitajj laika yra visai pagristas jy semantine prieSpriesa

vientisinéms formoms laiko reiksmés pagrindu, plg.: pifkciau: biciau pitkes,

turéciau: biiciau turéjes (132).

Skyriuje apie veiksmazodzio riiSies kategorija i8rySkintas jos santykis su
funkcine sakinio perspektyva, kuris gerokai skiriasi nuo angly kalbos: dél gra-

matiskai neapibreztos papildinio vietos veiksmazodZio atzvilgiu lietuviy kalbo-

je galimi jvairis angly kalbos pasyviniy (ypa¢ trinariy) konstrukcijy atitikmenys (142-145). Tiktai be reikalo beasmenés konstrukcijos patvirtinama,

kad...

(one confirms that...) variantu laikomas tokia reik’me bendrinei kalbai nebidingas pasakymas patvirtina, kad... (143). Daug diskusijy kelianéias lietuviu
kalbos konstrukcijas su intranzityviniy neveikiamuju dalyviy bevardés giminés

formomis (cia Zmoniy

gyvenama / gyventa

ir pan.) autorius apibidina kaip

formaliai pasyvines (formal passives), nurodydamas jy beasmenj pobidi ir modalinius atspalvius (144).
Beje, prie veiksmazodziy, neturin¢iy sangraziniy formu, nereikéty minéti
veiksmazodzio by6ti (148), nes jis daznai vartojamas su sangrazos formantu ta
pacia reikSme.
Neasmenuojamosios veiksmazodzio formos knygoje skirstomos j tris gru-

pes: 1) bendratj (infinitive), 2) padalyvius/ pusdalyvius ir dalyvius (gerunds and
participles), 3) veiksmazodinj daiktavardj (verbal noun). Nauju ir savitu badu
apibrézta ir aptarta vad. ,,gerundijy“ grupé, kuriai priskiriamos ,,dalyviu for254

mos, vartojamos adverbialine funkcija“ (163). Pasak autoriaus, ta grupe sudaro

du nelinksniuojami (indeclinable) gerundijai, atitinkantys esamojo ir butojo kar-

tinio laiko padalyvius (seinant,

iséjus), ir du pusiau linksniuojami gerundijai,

atitinkantys pusdalyvj ir bitojo kartinio laiko veikiamujy dalyviy vardininka

(iSeidamas, -a, iséjes, -usi). Pusdalyviy koreliacija su Salutinj veiksma reiSkianGiais (resp. adverbialiniais) dalyviais yra jau ne sykj konstatuota, ir dabar lietuviu kalbotyroje apskritai linkstama pusdalyvj laikyti esamojo laiko veikiamojo
dalyvio forma, specializuota aplinkybinei (adverbialinei) funkcijai. Tuo budu
pusdalyvis jtraukiamas j dalyviy posistemj. Aptariamoje gramatikoje nueita prieSingu keliu: tiek pusdalyvis, tiek su juo koreliuojamas bitojo kartinio laiko veikiamuju dalyviy vardininkas priskirti prie gerundijy. Taciau taip darant reikety
gerundijais (pusdalyviais) laikyti ir esamojo bei bitojo laiko neveikiamujy dalyviy vardininko formas, kurios turédamos aplinkybine (adverbialine) funkcija
koreliuojamos su pusdalyviais bei bitojo kartinio laiko veikiamujy dalyviy vardininkais ries ir laiko pagrindu (atnéSdamas: atnéSes = atnesamas: atnestas). Tad autoriaus pasitlytas sprendimas labai iSplésty dalyviniy formy homonimija: tas pacias bitojo kartinio laiko veikiamujy ir esamojo bei butojo laiko

neveikiamyjy dalyviu vardininko formas reikety laikyti arba dalyviais, arba is

dalies linksniuojamais gerundijais tik pagal funkcija. Beje, prie ,,i8 dalies linksniuojamy gerundijy“ pateikta forma doméjes (154) reikéty pataisyti j sangra-

zine

doméjesis.

Apibiidindamas nelinksniuojamus gerundijus (resp. padalyvius) autorius mini
tik aplinkybine (adverbialine) ju vartoseng. Savitos konstrukcijos su aiskinamo-

sios reikSmés padalyviais (pvz.: Zina j@ verkiant/ verkus/ verksiant) i grama-

tika neitrauktos, gal todél j ja nepateko ir bitojo dazninio bei bisimojo laiko
padalyviai, kurie, pasak autoriaus, esa ,,ypa¢ reti* (extremely rare 152).
Treciaja neasmenuojamujy veiksmazodzio formy grupe gramatikoje laikomi
veiksmazodiniai daiktavardziai (verba/ nouns) su priesaga -imas/-ymas (165—

167). Autorius pabrézia ju didelj produktyvuma: jie gali biti daromi beveik i§
kiekvieno veiksmazodzio. Tai, be abejo, priartina tuos vedinius prie morfologi-

niy formy ir pateisina jy itraukima j veiksmazodZio sistema, ypa¢ kalbos mokymui skirtame darbe. Prie vardazodiniy dariniu, jeinanciu j veiksmazodzio sistema, lietuviy kalbos veiksmazodinius daiktavardzius su -imas/-ymas yra skyres
ir Alfredas Sennas savo 1966 m. gramatikoje 224-225 (greta infinityvo, dalyviu,
padalyviy etc.); lotyny kalbos veiksmazodiniai vardazodZziai su priesaga -nd-,
vad. gerundijai, taip pat tradiciSkai laikomi veiksmazodZio sistemos nariais.

Vientisinio sakinio sintaksé aptarta remiantis verbocentriniu sakinio mode-

liu. Tarinys laikomas centrine sakinio dalimi, nes a) beasmeniy sakiniy pagrin-

dine dalis yra tarinys, b) priklausomosios sakinio dalys (papildiniai, aplinkybés)
tiesiogiai priklauso nuo tarinio, bet ne nuo veiksnio. Su centrine sakinio dalimi
— tariniu — veiksnys siejamas tarpusavio priklausymo (interdependency) santy-

kiu (212). Taigi ia vadovaujamasi panasgiais principais kaip Lietuviy kalbos ins-
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titute parengtose gramatikose. Diskutuotina atrodo mintis, jog apibendrintuo-

se teiginiuose ir vad. ,,amzinyjy tiesy“ nusakymuose nera praleidziama jungtis

yra, pvz.. Zmogus yra mirtingas (212). Sio tipo sakiniai be jungties, reprezentuojantys indoeuropieciy nominalinius sakinius, nuo seno ir pla¢iai vartojami
lietuviu kalboje (4Zuolas kaitris médis; Zmogis mirtingas etc.). Naujas ir

idomus yra derinimo skyrius (229-235), kuriame apibidinta daug lietuviy kal-

bai savity derinimo atveju.
Paskutiniame knygos skyriuje apie zodziy tvarka (236-247) atskleistas aktualiosios sakinio skaidos vaidmuo jvairiy zodziy tvarkos modeliy parinkimui, tu

modeliy santykis su skirtingomis konstrukcijomis angly kalboje ir daug kity svarbiy Sios srities dalyku, kurie tokio pobudzio gramatikos kursuose iki Siol nebu-

vo nuosekliai aptarti.

Baigdamas noré¢iau pabreézti, kad Terje Mathiasseno knyga

pateikia

nuosekluy, glausta ir sistemiskq lietuviy kalbos gramatinés sistemos apraSa, ku-

ris bus naudingas ne tik studijuojantiems lietuviy kalba, bet ir bisimu gramatikos darby autoriams.

Vytautas Ambrazas

»yLINGUISTICA BALTICA* KETVIRTASIS TOMAS

Stai imame j rankas jau ketvirtajj 1992 m. Lenkijoje pradeto leisti tarptautinio baltistikos Zurnalo ,,Linguistica Baltica“ toma. Sis tomas ypatingas, jis skirtas Simtme¢iui nuo didziojo indoeuropeisto ir baltisto J. Kurytowicziaus gimi-

mo pamineti.

Pradzioje po trumputés pratarmés W.S moczynskis

(p. XI-XXV), Sio

puikaus baltistikos zurnalo sumanytojas ir redaktorius, apzvelgia savo moky-

tojo J. Kurytowicziaus gyvenima ir moksline veikla. Po to prisiminimais apie

J. Kurytowicziy dalijasi

W.Skatmowskis(p.

XXVII-XXXII), S. Urban-

czykas(p. XXXII-XXXVII), EStawskis (p. XXXIX-XL). Biografiné
dalis uzbaigiama issamia W.S moczyfiskio sudaryta baltistiniy ir slavistiniy
J. Kurytowicziaus darbu bibliografija (p. XLI-XLIX).

Toliau skelbiami 36 anglu, vokieciy, pranciizy, italu, rusy kalbomis parasyti
straipsniai jvairiais baltistikos, slavistikos, kai kurie ir indoeuropeistikos klausimais. Dziugu Siame ,,Linguistica Baltica* tome (kaip ir kituose) matyti Lietuvos kalbininky pavardes. Pirmiausia minetinas Z.Zinkeviciaus
straipsnis
(p. 83-91), kuriame remiantis rankraStiniy tekstu, uzraSytu prieS pasirodant M.
Mazvydo Katekizmui, analize keliama hipotezé, kad rankrastiniy lietuvisky rasty
galejo buti jau Mindaugo laikais.S. Karalitinas
(p. 135-140) pateikia
originalia 4mZzaus etimologija. Velionis V. Grinaveckis
(p. 145-148)
zemaiciy tarmeje pasitaikanti zodj kénka ,,puSis“ susiejo su la. kuoks ,,medis“
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