rengejams.
Knygoje spausdinama ir 1930 m. Zurnale “Izglitibas ministrijas méneéraksts” paskelbto P.Berento straipsnio ”Pirmas latviesu valodas macibas sastaditajs” fotokopija. Faktigkai tai ligi Siol issamiausia J. G. Rehehuseno biografija, nors néra Zinoma, kur ir kada jis buvo gimes, kur éjo mokslus, kada
miré. Zinoma, jog apie 1628 metus Kure buvo iSventintas j evangeliky liuterony kunigus. Spéjama, jog per zmonga galéjes biti latviy leksikografo Johano
Langijo giminaitis. Sis straipsnis taip pat yra i&verstas j angly kalba. Drauge
su angli8ku vertimu knygoje publikuojama ir A. Bylensteino vokisko straipsnio faksimilé is 1901 mety J. G. Rehehuseno gramatikos leidimo.
Taigi i taip kruopS¢iai australy kalbininko parengta knyga yra tartum
savoti8ka pirmosios latviy gramatikos enciklopedija, kurioje vienoje vietoje
sukaupta ligi Siol jvairiuose leidiniuose isblaskyta medZiaga, pateikta i8sami gramatikos teksto analizé, o vertimai j angly kalba labai palengvins gia
medZiaga naudotis platesniems tyrinétojy, besidominéiy latviy kultira ir jy
kalbotyros istorija, sluoksniams.
Panasiu principu sudaryta ir antroji T. G. Fennello knyga ”Seventeenth
Century Latvian Grammatical Fragments”. Sioje knygoje publikuojami du
svarbus su latviy kalbos gramatika susije XVII amziaus dokumentai — vadinamasis ”Einhorno sinopsis” (”Declinationum Letticarum ex D. Einhornij
contra Rehehusium tractatu Synopsis brevis”) ir ”Biuchnerio fragmentai”.
Salia faksimilinio teksto, anglisko vertimo, placiy komentary, ¢ia skelbiamiir A. Bylensteino, A. Augstkalnio, J. Zéverio ”Einhorno sinopsio” leidimai.
”Biuchnerio fragmentai” publikuojami daugiausia remiantis L. Arbuzovo
leidimu (”17.g.s. latvieSu gramatika bij. Kurzemes hercogu biblioteka Péterpili”. — Filologu biedribas raksti, 1925, 5, p. 106—125). Drauge su angliskais
vertimais Cia taip pat skelbiama A. Augstkalnio straipsnio ” VeclatvieSu rakstu apskats” (Rakstu krajums, 1930, 20, p. 109—110), J. Zéverio straipsnio
*Veci latvieSu valodas piemenekli rokrakstos” (Izglitibas ministrijas méne3raksts, 1937, 5, p. 619—621) iStraukos ir K. Dravinio straipsnis ”Latviedu
gramatikas materiali Martina Bichnera albuma” (In honorem Endzelini, Chicago, 1960, p. 107—113).
Tre€ioji knyga skiriama 1685 metais Rygoje igleistai Georgo Dreselio (Dreszell) gramatikai ”Gantz kurtze Anleitung zur Lettischen Sprache”. Skelbiama
faksimilinis gramatikos tekstas, angliskas vertimas, labai platiis (p.147—421)
komentarai ir latvi3ky zodziy registras.
Labai malonu, kad Australijoje atsiranda lésy (The Australian Research
Grants Committee) tokiems veikalams leisti, bet, zZinoma, svarbiausia, kad
ten darbuojasi Zmogus, sugebantis tokius veikalus parengti.
Algirdas Sabaliauskas

PAMINKLAS

TEVY KALBAI

Netiketi likimo vingiai. Kartais tai, kas jau, rodos, amziams prarasta,
vel netikétai atgyja ir akimirkai suSvinta visu skaistumu, kad pakilty naujam
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gyvenimui musy Sirdyse ir atmintyje.
Istustéjusio Klaipédos krasto tarmés, nespétos kaip reikiant aprasyti, moksliskai beveik netyrinétos, jau visai baigé uZgesti. Beliko tik germanizacijos
iskraipyti jy pédsakai, ant pirSty suskai¢iuojami Zmones, mokantys 8io kraéto kalba. Lietuvininky zemé, kurioje daug Simtmetiy greta gyveno senieji
kurSiai, Zemaigiai ir vakary aukstaidiai (o gal ir kitos vakary balty gentys),
rodés, nebesulauks nei savo Kleino, nei Ruigio, nei Sleicherio su KurSaiéiu,
nei Gerulio su Stangu, nei kity iskiliy kalbininky, taip graziai jamzinusiy dar
skaudesnio likimo sulaukusia pietine MaZosios Lietuvos dalj. Ir staiga tai, kas
jau atrodé nebesugrazinama Lietuvoje, pradeda grizti i8 svetur...
1990 m. Cikagoje pasirodé Jono UZpurvio ”Trys kalbinés studijos” (” Drei
sprachwissenschaftliche Studien”), su dideliais vargais isleistos MazZosios Lietuvos fondo leidéjy bei reméjy. Po truputi, vienas po kito, ”Studijy” egzemplioriai émé keliauti { Lietuva. Cia Sis veikalas sukélé dideli susidomejima ir jo
autoriy iS maZai Zinomo emigracijos filologo padaré reiksmingu baltistu, uZimanéiu svarbia vieta lietuviy kalbotyroje. Labai simboliska, kad pirmakart
sia knyga mums pristaté kitas MazZosios Lietuvos tyrinétojas, taip pat kiles is
Klaipédos kragto, kalbininkas prof. V.Péteraitis, daug prisidéjes prie ”Studijy” sudarymo ir igleidimo. Jis padovanojo knyga Klaipédos Universitetui, su
didZiausia pagarba atsiliepdamas tiek apie darba, tiek ir apie jo autoriy.
Jonas Uzpurvis gimé 1891 m. gruodZio 12 d. Silutés apskrity. 1911 m. jis baigeé
mokytojy seminarijg, véeliau dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare kaip vokieciy
armijos karys. Po karo studijavo klasikine filologijg Vytauto Didziojo universitete,
mokytojavo pradzios mokyklose ir gimnazijose. Nuo 1941 mety iki uzdarant deste
vokieciy kalba Vilniaus universitete. 1949 m. kartu su Seima buvo trylikai mety
istremtas j Krasnojarsko miskus. Grizes iS tremties, kurj laikag gyveno Saugose ir
Silutéje, o 1967 m. iSvyko j Vakary Vokietijg. 1991 m. ziema J.UZpurvis atsvente
Simtaji gimtadienj. Sis jubiliejus neliko be atgarsio ir Lietuvoje — jis pazymétas
ivairiais renginiais ir Kaune Lietuvininky bendrijos organizuota grazia konferencija,
kurioje aptarta jvairialypé Sio talentingo ir darbstaus zmogaus veikla.
Gyvenimo blaSkomas, daznai net neturéjes tinkamy salygy, J.Uzpurvis visa gy-

venimg paskyre mokslui. Jis doméjosi ne tik Mazosios Lietuvos istorija ir kalba, bet

ir antikos autoriy ktiryba, italy ir ispany literatiira, Naujojo Testamento graikiskuoju vertimu. J.Uzpurvis buvo ne tik mokslininkas, bet ir iskilus pedagogas, kurj ir
Siandien su meile bei dekingumu prisimena jo buve mokiniai.

Siekdamas savo mintis padaryti prieinamas kuo gausesniam skaitytojy
buriui, J.UZpurvis daugiausia ragé voki8kai. Mums Siandien jdomiausia lituanistiné jo veikla, kurioje rySkéja ios pagrindinés kryptys: Madzosios Lietuvos istorija ir kalbotyra, lyginamoji baltistika, toponimika ir dialektologija.
Neturédamas specialaus lituanistinio pasirengimo ir bidamas atitrukes nuo
sparéios lietuviy kalbotyros raidos, J.UZpurvis nevienodai plaéiai ir profesionaliai reiskési visose minétose srityse. Vis délto nekelia abejoniy jo lingvistiniai gabumai, savaranki8kas ir originalus mastymas, didelé bendra erudicija,
mokslininko kruopstumas bei atsakomyhé. Ypaé vertinga, kad ”Studijy” autorius puikiai moka savo gimtaja Saugy tarme, kurig sovietinio gyvenimo
desimtmeéiai buvo bebaigia negriZtamai istrinti ne tik iS gyvenimo, bet ir is
istorinés atminties.
Aptariamaja knyga sudaro trys dalys (264 p.). Pirmoji ”Studijy” dalis —
*Saugy tarme” (”Die Saugener litauischen Mundart”) — paskirta gimtosios
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tarmeés tyrinéjimams.
Antrojoje dalyje ” Upés ir miesto vokisko pavadinimo Memel kilmé” (” Memel Strom — und Stadtbezeichnung”) — Nemuno ir Klaipédos vardy kilmé
aiskinama placioje istorinéje panoramoje: remiamasi senaisiais rasytiniais Saltiniais, gilinamasi j balty gen¢iy praeitj.
Trecioji dalis — ”Donelaicio ‘Keturiy mety laiky’ kirybos eiga” (”Zur
Entstehung von Donelaitis Werk ‘Keturi mety laikai’ ”) — Sio kurinio genezes tyrinéjimai.
Is visy trijy ”Studijy” daliy isryskéja J.UZpurvio paziuros ir Zinios, turima

bei panaudota medziaga ir mokslinés isvados.

Toliau bus bandoma trumpai

apzvelgti, ka jy autorius yra nuveikes jvairiuose mokslo baruose.
ISTORIJA. Poziuris , Lietuvos, ypaé MaZosios Lietuvos istorija, — tai
sritis, kur mokslas glaudziai susijes su politika ir net tautiniu mentalitetu.
Atskiry valstybiy pretenzijos j Klaipédos kra3ta ir Karaliauéiaus sriti dazZniausiai isplaukia i8 dviejy svarbiy dalyky, priklauso nuo dviejy kertiniy klausimy.
Atsakymai j Siuos klausimus pateikiami ir J.Uzpurvio ”Studijose”. Pirmasis
Jy yra toks: ar Stiduva, Skalva (Salavija) ir visas pamarys (Klaipédos apylinkés) yra buves dykra (Wildnis), ar nuo seno gyvenamos Zemés, turinéios
naturalia tasa? Istyres daugybe seny laiky kroniky, metrad¢iy, Vytauto laisky, ”Studijy” autorius laikosi pastarosios nuomones. Laikant sias Zemes nuo
seno gyvenamomis, reikia nustatyti, kas, t.y. kokios tautos Siose zemése yra
gyvenusios. J.Uzpurvis, kruopS¢éiai iSanalizaves daugelj sio kra’to vietovardziy ir remdamasis istorine medZiaga, prieina prie iSvados apie siy Zemiy
lietuviskuma.
LYGINAMOJI BALTISTIKA. Pratesdamas ir gerokai papildydamas nauja medZiaga bei originaliais pastebéjimais didzZiyjy baltisty K.Bugos, J.Endzelyno ir jy pasekejy pradéetus darbus, J.UZpurvis sava Zodj yra tares ir del
balty gen¢iy istorijos. ”Studijose” ne karta stengiamasi igsiaiskinti istorinius
prusy, Zemaiciy ir klaipédieciy santykius, pamario tarmése ieSkoma kursiy
substrato.
Pateikdamas jdomiy leksikos ir fonetikos paraleliy, ”Studijy” autorius
randa bendrybiy tarp klaipédiskiy tarmés ir prisy kalbos, pastebi priisy ir
zemaiciy tarmiy santykius. Kursiy kalbos pédsakai jzvelgiami Saugy tarmeés
kiréiavimo sistemoje (labiausiai akcentuojamas kiréio atitraukimas ir su juo
susijes Zodzio galo trumpéjimas). Gaila, kad Sis klausimas netirtas placiau,
nebandomos lokalizuoti istorinés zemai¢iy ir kurSiy ribos, neaptariami jy kalbiniai rySiai. Autoriaus surinkta ir leidinyje pateikta toponiminé ir lingvistine medZiaga leidZia Siuo ir kitais klausimais padaryti daug platesnes iSvadas,
negu randame ”Studijose”, ir todél yra nejkainojamos vertés velesniesiems
tyrinétojams.
TOPONIMIKA IR ANTROPONIMIKA. J.UZpurvis papildo lietuviy vietovardziy ir asmenvardziy tyrinéjimus naujomis idéjomis ir faktais, pasako
savo nuomone del kai kuriy svarbiy upiy ir miesty vardy, iki Siol tebekelianéiy diskusijas moksliniame pasaulyje. Visais atvejais ”Studijy” autorius
neuzZmirsta esas istorikas, ypa¢ daug démesio skiria vietovardzio atsiradimo
istorijai ir etimologijai.
Siems klausimams yra paskirta visa antroji leidinio dalis. Joje apzvelgiami visi Klaipédos kra3to upévardZiai, pateikiamas jy
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smulkus Zzemélapis. VokiSkuose Saltiniuose uzfiksuotos senesnés upevardziy
formos gretinamos su autoriaus laiky pavadinimais. Daugiausia rasoma apie
Nemuno varda, kuris laikomas senu, suregistruoti visi kiti Sios upes vardo
variantai, minimi jvairiuose Saltiniuose, ir graziai parodoma, kaip atsirado
iskraipyta vokiskoji forma Memel.
Is vietovardziy daugiausia analizuojamas Klaipédos vardas. Jo senuma
liudija Vytauto laiske uzfiksuota forma Klawppeda. Prie jidcmesniy etimologijy galima paminéti Dercekliy ir Nemirsetos vardy aiskinimus. Zodis Dercekliai, kaip rodo senasis uzZrasymas Darzeppeln, yra kilgs is derva ir cept” kepti”

(t.y.

vieta, kur verdama derva), 0 Nemirseta

(Nimersatt) aiskinama kaip

*nesantaikos, neramumy vieta” (”Ort des Unfriedens”). Abiejuose vietovardziuose ryskus kurSiy kalbos pédsakai.
Tarminés vietovardziy bei asmenvardziy formos ir jy sugretinimas su senesnémis, uzfiksuotomis istorijos Saltiniuose, leidzia J.Uzpurviui pateikti vertingy pastaby apie Saugy tarmés kirciavimo ir sudurtiniy ZodZiy strukturos
raida, plg. Mézgalé ir Mischkogallen.
DIALEKTOLOGIJA. Gimtosios Saugy tarmés aprasas — vertingiausia
”Studijy” dalis, uzZpildanti didele spraga lietuviy dialektologijoje. Sukaupta
autentiska medzZiaga teikia duomeny visoms kalbos sritims ir leidzia daryti
jdomiausias prielaidas bei i&vadas. J.UZpurvis, neturédamas specialaus dialektologinio issilavinimo, ne visus tarmés ypatumus yra lygiai igsamiai aprades
ir istyrinéjes. Be to, gimtosios tarmés faktai kartais atrodo labai jprasti, ir
gali tiesiog neateiti j galva, kad jie kelia naujy problemy ar padeda atsakyti
j senus klausimus. Juolab maloniai stebina autoriaus taiklus pastebejimai ir
apibendrinimai, kai ne i8 to kraSto kiles tyrinétojas net nejtarty esant tarmeje
ta ar kita reiSkinj — ypa¢ fonetinj.
;
Tarmés apragas susideda is trijy daliy: pirmoji — tai tarsi trumpa gramatika (” Grundziige der Saugener litauischen Mundart”), antroji — iliustraciniai
tekstai (” Beispiele der Saugener Mundart aus verschiedenen Lebenslagen”), o
trecioji — nedidelis zodynélis ("Ihr Klangcharakter auf Tonband”). [zanginéje apraso dalyje aptariami transkripcijos zenklai. Tarmés garsy perteikimas
specialia rasyba sudaré bene daugiausia sunkumy, leidziant ir redaguojant 8)
darba. Buvo pasirinktas supaprastintas raSybos variantas, ta¢iau ir jis nepadéjo iki galo ivengti visy keblumy. Sakysim, kietyjy ir minkstyjy priebalsiy
Zyméjimas taskeliais vir priebalsés ar po priebalse (vdlg ”valgo” ir vdlg ” valge”) néra labai patogus dalykas, nes koks taskelis tai, ziurek, "nutupes” ne
savo vietoje, tai visai pranykes. Triksta Zenkly ivairaus tipo balsiams zymeti:
grafiskai neskiriami ne tik o, atitinkantis bendrinés kalbos o ir uo (tarméje
jie greiciausiai neskiriami fonetiSkai), bet ir 0, kiles is paplatéjusio u, pvz.,
rops sopov "ropes supuvo”. Tas pat pasakytina ir apie é ir e, atitinkantiy
bendrinés kalbos é, ie ir e, i, Zyméjima. Tokiy priekaisty bity galima pateikti
ir daugiau, taciau Cia vél reikia prisiminti darbo isleidimo vargus. Tas, kas
norés pasitikslinti to ar kito garso tarimg, galés tai padaryti, pasiklauses j
juosta jra’yty teksty, kuriuose skamba paties autoriaus balsas.
”Grundziige” sudaro keturi skyriai, skirti jvairioms kalbos sritims apZvelg-

ti.

Pirmajame skyriuje apibréziamos tarmés ribos (pridedamas gana smulkus
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Saugy apylinkés Zemélapis). Keliais bruozais bandoma nusakyti tarmés vieta
ir santykj su kaimyninémis tarmémis, istorinj rysj su kalbomis, turéjusiomis
vienokj ar kitoki poveikj tarmei. RySkiausiu tarmées ypatumu laikomas kiréio
atitraukimas, kuris siejamas su kuréiy, latviy ir finy kalbomis. Ypaé dialektologijai vertingos jzangéléje, o vietomis ir patiame tarmés aprase, nurodytos pastabos apie Saugy tarmés santykius su kitomis klaipédiskiy tarmemis
(gaila, kad ty pastaby tiek nedaug!). Zinoma, kad Klaipédos kraste buta
ivairiy tarmiy, tai prisimena ir senieji Sio krasto gyventojai. Taciau jy pastebejimuose, kaip ir visuomet tokiais atvejais, paprastai isryskinamos atskiros
smulkmenos, daZniausiai skirtingas kai kuriy zodziy ar posakiy vartojimas.
Sisteminius skirtumus tegali pastebéti kalbininkas, o toks kalbininkas kaip
tik ir buvo J.Uzpurvis. Buty labai gerai, jei sios lyginamosios vakary tarmiy
studijos buty pratestos ir toliau.
Didziausias yra antrasis —- fonetikos
skyrius (Lautwandel). Jame
apraSomi ivairis tarmés garsyno ir kiréiavimo reigkiniai.
Kiréiavimas. Daug démesio skiriama priegaidéms, kurias autorius labai

gerai skiria ir stengiasi kruopStiai pazZymeéti, plg.

dukést-s ”Aukstas (bdv.)”,

dukst-s ”aukstas (dkt.)” ir dukgts ”atkstis”. Kaip jau minéta, ryskiu tarmés
bruozu laikomas kiréio atitraukimas, atsirades dél kity kalby jtakos. Gerai
isigilinus j pateikiamus pavyzdiius, galima pastebéti, kad Saugy tarmeje kirtis atitraukiamas visal kitaip, negu mums jau gerai Zinomose zemaiciy ar
aukstai¢iy tarmése. Cia, regis, negalima kalbéti apie fonetinés prigimties visuotinj ar net salygini atitraukima, plg. ilgos Saknies Zodzius su neatitrauktu
kiréiu kent ”keniu”, svész ”Sviesi”, galua, léktd ”liektu” ir pan.
Matyt, kirgiavimo savitumai susije ne su fonetiniais, o su morfologiniais
ar leksiniais dalykais. Siam kragtui itin budingas vietovardziy ar pavardziy
kiréiavimas pirmajame skiemenyje: Vilkyté, Kukoraté, Jédats, Jékumats ir
pan. Atitrauktinj kirtj turi skaitvardziai (pvz., penk, sé8, séptin), kai kurie tam tikros struktiiros daiktavardiiai (ypaé su galune -ys — drkels ”arklys”, kabils ”kablys”, gdids ”gaidys”, tingins *tinginys”, reciau su galune
-a — karéem, Zagat). Nepastovus kirtis bidingas tam tikroms veiksmazodzio formoms (pvz., esamojo laiko antrajame asmenyje kiréiuojama Saknis —
megti~ miégti ” miegi”, lékti~ liékti *lieki”, taéiau pirmajame asmenyje galtiné

— meégtu, léktu).

Zodizio galo trumpéjimas.
Saugy tarmé skiriasi nuo Siaurés ir piety Zemaiciy tarmiy tuo, kad joje trumpéja visos nekiréiuotos galinés — ne
tik trumposios, bet ir ilgosios: Zams "Zemas”, z6iks, vdékyts, drkils ”arklys”,
snarglin ”snargliné (tokia uzZeiga)”, Zém ”Ziema”, krét ”krito”. Sveiki islieka
tik dvibalsiai. Zodzio galui *Studijose” skirta daug démesio, ypaé smulkiai
aprasomi tie atvejai, kai sutrumpéjus galiinéms, susidaro sunkiai istariamos
priebalsiy samplaikos. Tuomet paprastai ijspraudziamas balsis (panaéus reiskinys yra ir Siaurés-aukstaiciy tarmése), pvz. dégans ”dugnas”, lepsan ”liepsnq”, didésens ”didesnis”. Gaila, kad giandien nejmanoma lokalizuoti tokio
trumpéjimo riby. Jy nustatymas galéty padeéti aiskintis tokios redukcijos
prieZastis. Gal tai kursiy ar jiems artimos balty genties substratas? O gal

vokieciy kalbos jtaka?
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kad
Vokalizmas. Vienas i§ ryskiausiy Saugy tarmés ypatybiy yra tai,
”kiekéms
o:
é,
bendrinés kalbos dvibalsius ie, wo tarméje atliepia ilgieji
langes
mas”, pémé ”piemuo”. ”Studijose” tai vadinama pakitimu ("uo wird

o”, ie entwickelt sich zu... y oder...

é”).

Siuo klausimu J.UzZpurvis laikosi

tradicinio poziurio. Mat dél istorinio ie : €ir uo: o santykio galimos ir kitos
anyms,
nuomonés. Juolab negalima sutikti, kad formose apy, prys, py *prie”,
tarmis
vakarine
kitomis
Su
ie.
is
kilgs
i
fonetiska
yra
y
baltyms, vdkyté ilgasis
é:
a,
siais
vienabal
ilgaisiais
virtimas
ei
at,
y
dvibalsi
sieja
mémis Saugy tarme
,
laks "laikas”, vjrd ”vyrai”, auksta ”aukstai”, vdds *veidas”, arklé ”arkliai”
kdrvé ”karvei”, déje »déjai, maté ”matei”.
*Studijose” ragoma ir apie u ir i platéjima (> 0, e). Kaip zinoma, toks
nera
platéjimas biidingas visiems vakary baltams. Gaila, kad autorius ne tik
kilmés
kitos
nuo
skyrési
aptares paplatéjusiy balsiy o ir e ilgumo (kad jie
ilgujy o ir e, kartais galima spresti is atitinkamy kiréio Zenkly), bet ir visai _
ne
neuzsimena, kad Sis platéjimas susijgs su vokaline harmonija. ”Studijose”
skiemens
io
tolimesn
nuo
omai
karta rasoma apie skirtinga e tarima priklaus
pe
(pvz., vas "nesu”, nes *nesi”). Todél keista, kad autorius visal neatkrei
eina
jy
po
kai
Tuomet,
démesio j tai, jog u ir i platéja ne visais atvejais.
galima
minkétas priebalsis, sie balsiai, regis, islieka nepakite — taip bent

spresti i8 pavyzdziu (plg. méd”mudu” ir mid ”mudvi”).

"Studijose” pateikta medziaga rodo dar vieng ryskia tarmés ypatybe: kir.
Ziuoti neilgéja air e (rats ”ratas”, Zéms *Zemas”, nas ”nesa”, mad ”medy”)
minksir
Konsonantizmas. Tarméje labai svarbus vaidmuo tenka kietyjy
tujy priebalsiy opozicijai. Sutrumpejus galiinéms, pagal 8i poZymj atskiriamos ivairios formos, ypaé veiksmazodZiy: laikai (bGig ”baigia” ir baig ”baigerge”), asmenys (bldun bliaunu, bliauna” ir blauwn ”bliauni”, gérs ”gersiu,
zenkly
si” ir gdrs ”gers”). Siuo atveju itin svarbia reiksm¢ igauna diakritiniy
as.
precizisk
labai
néra
atavilgiu
Siuo
zyméjimas. Deja, leidinys
Kaip Zinoma, Klaipédos krasto Zmoniy kalbai yra bidingi kai kurie pozymiai, atsirade dél vokieziy kalbos itakos — priebalsiy aspiracija, / minkstumas
ir pan. Galimas dalykas, kad tokius dalykus gali iggirsti tik paSaliecio ausis,
o patys tarmés atstovai jy tiesiog nejautia. Matyt, del to ir ”Studijose” sie
reiskiniai neminimi.
Tretiasis ”Grundziige” skyrelis skirtas morfolog ijai — tarmés
Pateikiama keletas
formy darybos ir kaitybos klausimams (Formenlehre).
my su gana
paradig
imo
asmenav
vardazodziy linksniavimo ir veiksmazodziy
kity skyriy
papildo
s
duomeni
skyriaus
trumpais komentarais. Morfologijos
tarmes
Saugy
apie
vaizda
tikra
tam
ti
pavyzdiiai, i8 kuriy galima susidary
gakoms,
zemaitis
artimos
formos
tarmés
formy sistema. Daugeliu atvejy
tarmes
ais
RySkesni
kalba.
prusy
net
ar
kursiy
su
lima ieSkoti paraleliy ir
morfologijos bruozZais laikytini Sie:

a) daugelio +kamieniy daiktavardZiy peréjimas i é kamieng:

ake ”akis”,

ar
ause ”ausis”, Zgse (plg. prisy sansy, kuris interpretuotinas kaip zansi
zansé), taciau naktis, degsnis *kaitra”;
b) vietoj bendrinés kalbos vienaskaitos naudininko galiinés -ui yra -0
(~uo), o vietoj daugiskaitos naudininko -iems yra -yms, Ppvz., bdrné ”ber-
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nui”, médzo ”mediZiui” (plg. tos patios kilmeés prieveiksmj pakelé ” pakeliui”),
anjms ”aniems”, vényjms ”vieniems”;
c) ivardzio tu formos tevés, téve ir tt. (su Sakniniu e) grei¢iausiai yra
kursiskos, plg. latviy tevis, tevi; tas pat pasakytina ir apie prielinksnius apg,
prijs, o ypat py ”prie” (plg. latviy pie ”prie”);

d) tarméje vartojamos Zemaitisko tipo atematinés (mégit, lektu, ati” einu”),

taip pat na-kamienés esamojo laiko formos pdun, Sdun, rjn, griun).
LEKSIKOGRAFIJA. Bitina pripazinti nemazus J.Uzpurvio, kaip leksikolografo, nuopelnus. Leksikos dalyky yra ivairiose tarmés aprago dalyse.
Ketvirtaji ”Grundztige” skyriy sudaro nedidelis vietovardziy ir asmenvardZiy sara3as su trumpu ypatingesniy tarmés zodziy zodyneliu. Savi zodziai
atskirti nuo skoliniy (tiesa, autoriui ne visuomet tai pavyksta), lyginama atskiry Klaipédos kraSto tarmiy leksika.
Ypatingos vertés yra treciojoje tarmés apraso dalyje idétas zodynas (Worterverzeichnis), kuriame yra apie 600 tarminiy Zodziy. Zodiiai uzrasyti tarmine transkripcija, reikSmés aiSkinamos vokiskai ir lietuviskai. Gaila, kad
daiktavardziy paprastai tenurodomas vienaskaitos vardininkas, budvardziy —
vyriskosios giminés vardininko forma, o veiksmazodziy — bandratis, ir todel
negalime pasidaryti pilnutinio vaizdo apie linksniavimo, asmenavimo ir kirdiavimo paradigmas. [domesni tarmés Zodziai: daga ”derlius, pjutis”, degsnis
*kaitra”, mauk ”madké (blauzdos apmovas)”, dst ”uostai, Usai”, snarglin
*snargliné (uzkandiné, kur girtaujama)”, stregts *striegtis (brautis, spraus- _

tis)”, Zvézdars ”Zvizdras (Zvirgzdas)”.

Zodyna labai pagyvina pridéti frazeologizmai, pvz., gaido pardev ” gaidziui
pardavé (=padegé)”, pats nags apynems *pats nagas apyniams (=kas jiems

reikia, kad augty)”.

Jonas Uzpurvis ne karta pabrézia, kad didele jtaka Klaipedos krasto tarmems yra padariusi bagZny¢ia. Per ja islaikytos (matyt, kartais ir naujai jsivestos — A.K.) kai kurios senosios formos. I8 tokiy formy pirmiausia paminetinos atematinés pirmojo asmens formos su galtne -mi (bégmi, esmi), veiksmaZodZiai su jspraustu enklitiku (pamistiprink ”pastiprink mane”, nemiduok
*neduok man”). Labai egzoti8kai atrodo ir suprieveiksméjusios iliatyvo formos dengunzengems, Zemenkrist, ypat kai jos pavartojamos tarméje, kuri del
vokieciy kalbos poveikio yra praradusi net ir paprasta inesyva (jo vietoje
vartojamas galininkas su prielinksniu 4).
»Studijy” autorius siclojasi dél savo kraSto ir jo kulturos likimo. Jis pabréZia ilgametes savo tévynainiy pastangas iSslaikyti kalba ir paprocius. Ne
tik lingvistams, bet ir istorikams, tautosakininkams bei etnografams nejkainojama yra antroji tarmés aprago dalis — Saugy tarmés tekstai (”Beispiele
der Saugener Mundart aus verschiedenen Lebenslagen”).
Greta pateiktas
vokiskas teksty vertimas. Si ”Studijy” dalis apima apie 80 smulkiu Sriftu
spausdinty puslapiy. Verte dar didina tai, kad tekstai pateikti ne tik popieriuje — prie jy pridétas ir magnetofoninis jraSas, kuriame galime isgirsti
paties J.UZpurvio balsa. Tekstai parinkti labai jdomiis ir vertingi, apimantys
daugelj gyvenimo srigiy. Cia yra ir linksmy istorijy, ir rimty pasakojimy,
iS kuriy galime susidaryti spalvinga autoriaus téviskes vaizda. Kalba gryna,
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germanizmy,
grazi, vaizdinga, kazkokiu stebuklingu bidu ivengta gausybes
UZpurvio
Jono
y
kurie paprastai gozia klaipédietiy tarme. Nekelia abejoni
kutekstas,
nysis
paskuti
literatiriniai sugebéjimai. Ypaé jautriai parasytas
likima.
Zmoniy
kra3to
sio
ys
riame pavaizduoti paukséiai, tarsi simbolizuojant
isilgai
Po Sviesiy vaikystés prisiminimy su neriantiomis ir veriantiomis
s,
gandrai
is
isdidZia
su
smiltinio kelio linksmomis frakuotomis blezdingomis,
klauliidnai
s
autoriu
ka,
kuriy karta vien ant savo stogo suskaitiaves vienuoli

sia:
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Kor mes, kor ané? Mes po ves pasaul y3sklaidyt, o ané — maéiau
Stuv
ys
gandars
—
uk
man
ant
dar
matas, kap anus maskéle sidud — er
ket
mert;
ms
ybdimynts, laba grata nesdens pazemt6, nakels 4 Gukst, vengda
maéiau grévej ntibangt. Gods, kad paukstyns nykst; al kas kalts?
autorius
Bebaigiant ragyti 8i straipsni, pasieke skaudi Zinia — ”Studijy”
pneiSnar
y,
Jonas Uzpurvis miré (1992 09 12). O tiek dar neatsakyta klausim
taip
kuria
j
,
liota misliy! Liko tik darbai — paminklas didzios meilés Tévynei
ir nebesugrizo...
Audrone Kaukiene
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