W. Mariczako ”Laringaly teorijos kritika” (Critique de la théorie des laryngales”, p. 237-247), St. Stachowskio ”Graiky kalbos vaidmuo osmany turky ~
kalbos istorijoje ("Die Rolle des Griechischen in der Geschichte des Osma-_

nisch-Tiirkischen”, p. 377-385), W. Stefariskio ”Keletas pastaby, liecianéiy—

indoeuropieciy kalby jvardziy galiines” (”Quelques remarques concernant la—
flexion pronominale en indo- européen”, p. 393—400), K. T. Witczako ”’Pro- —
tetiniai balsiai’ hetity ir kitose anatoly kalbose” (”’Prothetic vowels* in Hittite—
and other Anatolian languages”, p. 495—502) ir kt.
j
Sis straipsniy rinkinys yra ne tik grazus zymiojo lenky kalbininko, labai ~
placiy interesy mokslininko, Sviesaus atminimo Zmogaus pagerbimas, bet ir _
svarus indelis j tas filologijos sritis, su kuriomis Janas Safarewiczius buvo—
glaudzZiai susijes, o Sio rinkinio parengéjas Wojciechas Smoczyniskis nusipelno_
nuosirdZiausios savo kolezy padékos.
4
Algirdas Sabaliauskas

APIE LATGALIECIUS IR JU KALBA
Galbut daug kas ir nustebs, bet net Latvijos ambasadorius Lietuvoje Albertas Sarkanis viena proga pasakes, jog latgalieciams'lietuviu kalba yra i8- j
mokti lengvesné negu latviy bendriné kalba”. Apie Siuos latgaliecius, kurie—
net ir savo kalba kartais linke laikyti atskira balty kalba, o ne latviy kalbos—
tarme, mes labai maZai zinome. O tai savotiski ne tik bendros kilmés, bet ir_
bendro likimo miisy broliai. Juk jie kaip ir dauguma lietuviy — katalikai. Jy
kra8te darbavosi nemaza lietuviy kilmés kunigy. Daugiau kaip du Simtme-_
éius Sis kraStas buvo Lietuvos ir Lenkijos valstybes dalis. Drauge mes tapome
Rusijos imperijos dalimi. Drauge netekome spaudos lotynikais raSmenimis.
Lietuvos ”vargo mokykla” tiksliai atitinka latgalieciy ”moates skola pi ratina”
(*motinos mokykla pric ratelio”). O jy valdiskose mokyklose kabéjo uZragas:
"Ilo naTHcKM roBopuTL crporo Bocnpemlaerca”.
4
IS esmés latgalieciy problemai skiriaimas Latvijos universiteto Balty kalby
ir Latviy literattiros katedry leidinys ”Baltu filologija. V. Rakstu krajums”
(Atb. red. Dz. Paegle. Riga, 1995). Dalis Gia publikuojamy straipsniy yra_

praneSimai,

skaityti

1994

m.

kovo

18 diena

jvykusioje

zymaus

latviy

kal-—

bininko Arturo Uozuolo (Ozols, 1912—1964) atminimui skirtoje tradicinéje j

konferencijoje, kurios tema sj karta buvo ”Latgala ir Latgalos latviy kalba”. ©
Atskiri leidinyje publikuojami straipsniai yra jdomis ir lietuviy kalbos, —
Lietuvos istorijos tyrinétojams. Istorikams, be abejo, yra idomus E. Mugureviciaus straipsnis ”Ragytiniai Saltiniai ir archeologijos medZiaga apie sena-_

Ja latgaliy istorija” (”Rakstitie avoti un arheologijas materiali par latgalu
senako

4

vésturi”, p.

7—12).

Cia aptariama

rusy

metrasciy

Norova

(Neroma,

4

i

q Latviai specialiai vartoja_terming latgaliesi latgalieéiai’, nes terminas latgaft ~

latgaliai’ mokslinéje literatiiroje Zymi senqjq balty genti, kuri gyvenusi tiek Latga- —
lo. Je, tick Vidzemeje ir kuri dave varda latviy tautai ir valstybei.
4

NorkitnasZ. Friends, never foes. An interview with the Latvian Ambas- 4
sador to Lithuania-Mr Alberts Sarkanis. Lithuania in the World, 1995, 3,
18.
j
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Morava), kuri buvo méginama sieti_su antikos autoriy neurais, misy Nerimi,
o kity laikoma perrasinetojy klaida vietoje Lotowa. Henrikas latvis (XIII a.)
savo ”Livonijos kronikoje” latviy ir latgaliy vardus pavartoja kaip sinonimus:
”Lethos, qui proprie dicuntur Lethigalli” (letai, kurie iS tikryjy vadinami
latgaliais”). Manoma, jog nuo XVI/ a. latgaliai jau vadinami latviais.
Kalbos istoriky demesio ypaé vertas A. Stafeckos straipsnis ” Latgaliediy rasomosios kalbos norminimo eiga ir dabartiné bukle” (” Latgaliesu rakstu valodas norméSanas gaita un stavoklis mtsdienas”, p. 18—23). Autoré
konstatuoja fakta, kad Salia latviy bendrinés (literaturinés) kalbos, kuri susiformavo latviy zemai¢iy (lejaslatvieSu) tarmés pagrindu, jau beveik trys
gimtme€iai egzistuoja antroji latviy kalbos raSto tradicija, kuri remiasi latviy aukSstai¢iy tarmeés latgaliskosiomis Snektomis. Tai yra latgalieciy rasto
kalba, kuri ”i8kentusi antraji spaudos draudima’, vel atgimsta”. S. Stafecka
pateikia yee
pasitlymy, kaip reikety reformuoti dabartine latgalieciy
kalba. Siulo praturtinti ja tarmiy leksika, ”atgaivinti” kai kurias morfologijos
formas, jtvirtinti placiau tarmése vartojamas fonetines ypatybes ir t. t.
Is I. Kristovskos straipsnio ”Zvilgsnis { XIX a. latgalieciy gramatikas”
("Ieskats 19. gs. latgalieSu gramatikas” , p- 13-17) suzinome, jog pirmoji
latgalieciy gramatika 1817 m. 400 egzemplioriy tirazu buvo igleista Vilniuje.
Jos autorius, vieny nuomone, buves J. Akelevicius, kity — J. Rimkeviéius.
Viena is dviejy zinomy rankrastiniy XIX a. latgalieciy gramatiky saugoina Vilniuje, Martyno Mazvydo bibliotekoje. Ji parasyta 1817 m. Autorius
:
nezinomas*.
Daug idomiy fakty pateikiama L. Leikumos straipsnyje ”Latgalos latviy
kalba mokykloje” (”Latgales latvieSu voloda skola”, p. 24—33). Apie 1625
m.

(ne véliau

1628 m.) jéezuitai

Daugpilyje

ikure pirmaja

Latgalos

mokykla.

1757—1844 m. Kraslavoje veiké Heche seminarija, kuri buve svarbiausias
ano meto Latgalos kultiiros centras. 1907 m. Rezekneje buvo atidaryta pirmoji parapijos mokykla, kurioje latgalietiskai buvo mokoma ne tik tikyba,
bet

ir kiti

dalykai.

1923

m.

Svietimo

ministerijos

Mokykly

departamento

nurodymu, Latgalos mokyklose pirmuosius dvejus metus visi dalykai buvo
mokomi latgalietiskai, ” *valstybinés kalbos literaturine tarmé mokoma nuo
treciyjy mokslo mety”. Nuo 1989 m. Latvijos universiteto Filologijos fakultete déstomas specialus kursas ”Latgalieciy raSomoji kalba” (nuo 1994 m. Sis
kursas skaitomas latgalietiskai). Atgyja latgalieciy spauda. Tagiauj Latgalos
mokyklas gimtoji Sio kra3to kalba (ar tarmé) eina dar labai nedrasiai. Kaip
jdomia Sio straipsnio detale reikéty pamineti, jog lietuviy seminaristy pakurstytas F. Trasunas kartu su J. ViSnevskiu Peterburgo Dvasinéje seminarijoje
1884 m. pradejo is Latgalos kilusiems seminaristams déstyti latgalieciy kalba.
Su Latgalos tematika taip pat susijes O. BuSo straipsnis ” Latgalos vietovardziai latviy bendrinéje kalboje. Problemos” (”Latgales vietvardi latvieSu
literaraja valoda. Problemas”, p. 34—37), V. J. Zepo straipsnis ”Apie Latgalos vietovardzius Endzelyno Darby rinktinéje” (” Par Latgales vietvardiem
3 Gia autoreé turi alvoje, jog nuo 1934 m. 1 Latgalos mokyklas ivedama beveik
vien bendrine latviy falba. 1938 m. baigia savo egzistavima laikraStis ” Latgolas
Skola”, o Antrasis pasaulinis karas ir tarybiné valdzia latgalie¢iams atneSa antraji,
nors neoficialy, spaudos draudima.
BreidaksA. Anonims latgalisu gramatikas manuskripts. — Katélu Dzeive,
1990,

Nr.

8, 34.
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Endzelina Darbu izlase”, p. 38—39).
Is kitos tematikos leidinyje spausdinamy straipsniy pirmiausia norétysi
atkreipti démesi j P. Vanago straipsni ”1586 mety latviy katekizmo teksto
kilmé” (”1586. gada latvieSu katehisma teksta izcelsme”, p. 52—62), kuriame pateikiama kruop§ti Sio latviy kalbos paminklo Saltiniy analize.
Lietuviy kalbos tyrinétojams gali buti idomis ir kiti cia skelbiami straipsniai: M. Rudzytés ”Apie braslavieciy leksika” (Par braslavieSu leksiku”, p.
40—43), V. Rukés-Dravinios ”Senosios tvoros Siaurés VidZeméje apie Valmiera” (”Senie Zogi Ziemelvidzemé ap Valmieru”, p. 44—51), A. Rekenos ”J.
V. Gétés Fausto” vertimo veiksmazZodZiy formy ypatybés” ("Verba formu
Ipatnibas J. V. Gétes ”Fausta” atdzejojuma”, p. 63—71), A. Kalnaéos ”Laiko kategorija latviy gramatikose” ("Laika kategorija latviesu gramatikas”,
p. 72—80), J. Grigorjevo ”Latviy bendrinés kalbos balsiy akustiné charakteristika” (”Latvie3u literaras valodas patskanu akustisks raksturojums”, p.

:

81—83).

~
—
iq
~
—
—
—
~
~
—
—
—

;

P. Vanagas recenzuoja australy kalbininko T. G. Fennello parengta nauja —
Adolphijo latviy kalbos gramatikos (1685 m.) leidima. Jis taip pat pateikia —
labai iSsamia lietuviy 1993-1994 m. kalbinés literattros apzvalga. L. Ba-~
luodé rago apie Vilniaus universitete 1994 m. ivykusj tarptautini seminara—
*Lituanistika pasaulio universitetuose”, apie tais paciais metais Kaune, Vy- —
tauto DidZiojo universitete, jvykusia konferencija ”Lietuva-Latvija: praeitis, ©
dabartis, ateitis”.
A. Stikané informuoja apie Latvijos Filology draugijos veikla, T. Karma — apie Tartu universitete ivykusia Baltijos arealo tauty—
ragomujy kalby problemoms skirta konferencija, S. Kliavinia — apie Rygoje —
vykusj seminara ”Kalba ir technologija Europoje po 2000-jy mety. Baltijos
perspektyva”.
Pagerbiamas Zymios latviy kalbininkés Alysés Lauos (1914—1994) atmi-_

nimas.

7
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LATVIY

LIAUDIES

DAINU. SINTAKSE

Pagaliau sulaukéme jau prieS kelis de3imtmeéius Zymaus latviy kalbinin- ~
ko Alfredo Gaterio para3ytos monografijos ”Lettische Syntax: die Dainas”!

(Latviy sintaksé:

(liaudies) dainos).

Remiantis labai gausia liaudies dainy —

medZiaga, joje issamiai iSanalizuota latviy liaudies dainy kalbos morfosintak-—
se. A. Gateris — vienintelis tyrinétojas, kuris latviy liaudies dainy sintaksei
yra skyres atskira, didelés apimties darba (analitine ir sintetiné knygos dalys—

kartu sudaro 648 puslapius).

Truputis apie 3io veikalo autoriy. A. Gateris gimé 1921 m. balandZio 24 a
d. Siaurés ryty Latvijoje, Kalncempiy vals¢iuje, Spyvuliuose. 1941 m. baiggs —
Maduonos gimnazija, 1942 m. germany filologijos ir indoeuropieciy kalboty: Gaters

Bade
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A. Lettische Syntax:

die Dainas.

Herausgegeben von Hildegard —

Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien:

Lang, 1993.
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