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Peteris Arumaa (toliau Aruma) iki Siol yra pats Zymiausias esty baltistas. |
lietuviy kalbotyros istorija jis tvirtai jéjo savo darbais, iS kuriy Zymiausi yra

"Lietuvi5ki Vilniaus kraSto tarmiy tekstai su gramatinémis pastabomis" (1930) ir
"Lietuviy kalbos asmeniniy jvardZiy istorijos tyrinéjimai" (1933). Ne maZiau

svarbis ir kiti didesni (pvz., "PraslaviSka gramatika". 1964) ar smulkesni jo
darbai. TaGiau lietuviy dialektologijai, kaip apskritai lietuviy kalbos mokslui,
vertingiausi yra Arumos surinkti ir paskelbti, ir neskelbti tekstai i8 pietrytiniy
lietuviy kalbos Snekty, kurios viena po kitos dabar nepaprastai spardiai
keliauja j nebiitj, Gaila tik, kad tiek daug lituanistikai pasidarbaves
mokslininkas iki Siol tiek Lietuvoje , tiek ir Estijoje dar per maZai Zinomas.
Plagiau pasidométi Arumos darbais ir asmenybe paskatino 1988 mety

pavasario iSvyka j Tartu, kur rasta daug (apie 900 sasiuvinio psl.) jo ranka

lietuviSkai uZraSyty tarminiy teksty.

Aruma

gerai suvoké Lenkijos okupuoty ir brutaliai niokojamy pietrytiniy

lietuviy Snekty varginga padétj
Pietrytiniai lietuviy kalbos ploto

ivairumu,

baltarusiy,

kerindia
paskui

archaika
lenky

ir jy nepaprasta reik3me kalbotyrai.
pakra&tiai skiriasi nepaprastu Snekty

ir dél

ir

glaudzZiy

dabar

rusy)

kontakty

kalbomis

su

slavy

(pirmiausia

susidariusiy

naujybiy

specifika. Cia kiekviena parapija, o kartais net kaimas skiriasi vis kitokia
snekta Snektele. UZtenka paminéti nepakartojama istoriSkai susiklostiusia
Snekty

mozaika

dabartinéje

Ryty

ir Pietryciy

Lietuvoje

(Zarasq,

Ignalinos,

Svendionitj, Moléty, Vilniaus, Traky, Saléininky, Varénés ir kituose rajonuose)

ir Siaurés vakary Baltarusijoje (Breslaujés raj. Apso, Breslaujés,

Vidziy

apyl.,

apyl.,

Varenavo

Gervétiy,

Benekainiy,

Pastoviy

Rimdzifiny,
raj.

Kauléliskiy,

raj. Jiravo,

Kamoji,

Lefitupio

apyl.,

Pelekonitj,

Astravo Taj.

Kliuk8ioniq apyl., Vijés raj. BokSto, Didi, Laziny

Arménikiy,
Notiés,

Asavés,

Balatnés,

arba

Pelesés, Rédiinios, Zirmany

Varendvo,

apyl.

Gafdino

taj, ASiuzids, Parisées, Pérvalko apyl., Diatlovo, arba Zietelos, raj. ir apyl.). O

Kiek dar liko Baltarusijoje atsidirusiy apylinkiy, kur iki XXa. pradzios buvo
daugiau ar mazZiau lictuvi3kai kalbandiy, bet iki tol arba nebuvo nuosekliau

lirtos, arba

Bistr¥Gios,

8

net nebuvo

Zengusi

{ jas kalbininko

koja

(pvz.,

Astravo

raj.

Kieméliskiy, MikailiSkiy, Varnioniq apyl., ASmendés raj. Grduzidkiy,

Klev¥éios, Palioniy apyl., Smurgdiniy raj. Sali, Sniegonity apyl., Vijos
Gerandiniy, LipniSkiy, Subdtninky, Surviliskiy, Tak6riSkiy apyl. ir kt.).

raj.

Vargu ar kur kitur, bent Europoje, yra kita pana3i kalba, kuri pasizyméty

tokia Snekty jvairove. Tai ne tik lietuviy kalbos, bet ir apskritai miisy kultiros

fenomenas. TaGiau taip pat vargu ar kur kitur taip, kaip Gia, buvo ir i§ esmés
tebéra jau antras Simtmetis naikinamos ir niokojamos lietuviy Snektos tiek
Baltarusijos Siaurés vakaruose, tiek ir Lietuvos pietryciuose, kur lietuviy teliko
mazuma. Cia kiekviena Snekta Snektelé savo originalumu ir nepakartojamumu
yra

gyvas

ty

viety

lietuviy

etninés

priklausomybés

dokumentas.

Deja,

pietrytiniy lietuviy kalbos ploto pakraSciy istorija taip pat yra gyva ne tik
miisy Snekty nykimo, bet ir lietuviy etninio ploto mazZéjimo istorija, kuriq
daZniausiai lemia galingesniy kaimyny politika ir tos politikos veikiami
nutaute ar nutaustantys miisy gentainiai.

Taigi Siuo poZiiiriu ir vertintina kalbininko Arumos

veikla. Jis Siy lietuviy

Snekty tyrimo istorijoje paliko neiSdildoma pédsaka ne tik kaip mokslininkas,

tyrinétojas, bet ir kaip tam tikras Sio kra3to metraStininkas bei diplomatas.

Aruma buvo plataus diapazono ir gerai pasirenges kalbininkas. Gimé jis
1900 m. spalio 11d. (senuoju stiliumi rugséjo 28d.) Estijoje, netoli Tartu, Piltsama

mieste

(dabar

rajono

centras),

amatininko

Seimoje.

1920m.

baigé

Tartu

gimnazijq ir 1921m. jstojo j Tartu universiteto Istorijos ir filologijos fakulteta,
kurj 1927m. baigé magistro laipsniu. Universitete studijavo indoeuropieciy
kalbotyra, slavy ir finougry filologijga. Slavy kalby profesorius buvo
L.Masingas, kurio jaunystés kalbiniais darbais doméjosi tuo metu j kalbotyra
pasinéres
kalbotyra

devyniy
talenty Zmogus
Antanas
désté prof. E.Kiekersas. Jam mirus

Baranauskas.
Indoeuropieciy
1938m. Arumai buvo lemta

uZimti buvusio profesoriaus ir indoeuropieciy kalby katedros vedéjo kéde. Jau
nuo gimnazijos laiky Aruma doméjosi finougry kalbomis: esty kalba ir jos
tarmémis, véliau suomiy, vengry,

Uralo finy, lybiy ir kt. O svarbiausia, Tartu

universitete jis pradéjo baltisto kelig, paraSes diplominj darba "O nopaake cos
B JIMTOBCKOM s3HIKe, MECTO [viaroua B HayasIbHOM MpesoxKeHHH".
Po studijy, gaves uZsienio stipendija, trejus metus lavinosi Berlyne, kur

Klausé Schultze’s déstomy graiky, vokiediy, lietuviy ir sanskrito kalbu.
M.Vasmer’io — slavy filologijos, H.Liiders’o — sanskrito, J.Pokorn’o — kelty
kalby, J.Marchwart’o — persy kalby. Ketvirtus metus, rinkdamas daktaro

disertacijai medZiaga, praleido Lietuvoje ir Lenkijoje. 1931-1932 m. tobulinosi
Prahoje, klausési
slavy kalby paskaity pas profesorius $.Smetanka,
M.Weinhart’a,

J.Torak’a,

O.Hujer’j.

Dirbo

Dancigo

(Gdansko),

Karaliaudéiaus,

Kauno ir Vilniaus bibliotekose, taip pat tyré pietrytinio lietuviy kalbos ploto
pakraSdio Snektas.
Nuo

1933

m. P.Aruma

Tartu. universitete skaité rusy

literatiira ir slavy

filologija. 1934 m. apgyné daktaro disertacijg ir buvo paskirtas Tartu
universiteto slavy filologijos ekstraordinariniu profesoriumi. 1939 m. Arumai
suteikiamas slavy filologijos ir indoeuropietiy lyginamosios kalbotyros
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ordinarinio profesoriaus vardas. Dirbdamas universitete, tyré rusy tarmes
Estijoje, dalyvavo uZsienyje vykusiuose slavisty kongresuose. Buvo Esty
mokslo draugijos sekretorius, redagavo Svedy-esty kalby Zodyna, sudaré ir
redagavo Esty mokslo darby rinkinj ("Liber' saecularis") ir kt. Kad Aruma kaip
baltistas buvo vertinamas, rodo ir tai, jog 1938 m. Latviy filology draugija
Rygoje jj iSrinko nariu korespondentul, 1940-1941 m., patyres didelj tarybiniy
pareigiiny nepasitenkinima jo asmeniu (tai matyti vien i8 keliskart grazia rusy

kalba

raSyty

autobiografijy),

Svedija, kur 1982 m. ir miré.

frontui

artéjant,

1944

m.

P.Aruma

emigravo

j

Laimei, isliko didelis P.Arumos surinkty tarminiy teksty pluoStas.
Daugiausia teksty uZraSyta iS pietrytinio lietuviy kalbos ploto pakraS¢io Snekty:
Gervééiy, Laziiny, Dievénidkiy, Zietelos, mazZiau i8 Rédinios apyl. Kargaudi
ir Klaisiy kaimy, Kamojij apyl. RamaSkoniij k. Siek tiek teksty uZragyta ir is
vadinamyujy pagrindiniy lietuviy kalbos tarmiy apie Jurbarka, Uteng ir kt.
Daugiausia yra risliy pasaky, maZiau dainuy, jvairiy pasakojimy, kartais atskiry
sakiniy,

ZodZiy,

uZraSyti

pieStuku

linksniavimo

lygia

ir asmenavimo

gra%ia

raSysena,

paradigmy.

Tekstai

supaprastinta

sukirdiuoti,

transkripcija.

Taigi

Arumos surinkti tarminiai tekstai yra svarbiis ne tik lietuviy dialektologijai bei
apskritai kalbotyrai, bet ir tautosakai, etnografijai ir kt.
Dalj sukaupty

tarminiy teksty Aruma

gana greit parengé ir per trumpa

laikqa paskelbé su vokiSkai paraSytu jvadu ir placiomis gramatinémis
pastabomis “Litauische mundartliche. Texte aus der Wilnaer Gegend. Mit
grammatischen Anmerkungen" (Dorpat, 1930). Tai pirmasis moksliSkai
parengtas
pateikta

lietuviy

iS

tarminiy

DieveniSkiy,

teksty

Gervéciy,

rinkinys.
Laziiny

Cia

ir

bemazZ

Zietelos

po

lygiai

apylinkiy.

teksty

Tekstai

uzraSyti palyginti labai gerai, nors ir gana sudétinga transkripcija. Baltistai
praturtéjo parankine knyga, kurios svarba
nesumazZéjo iki Siy dieny.
AtvirkStiai, jos reikSmé netgi kyla. Juk Aruma tekstus uZraSinéjo tuo metu, kai

tradicinés Snektos visose minétose vietose natiraliai tebefunkcionavo. Daugelio

ty apylinkiy kaimy Seimose lietuviSkai tebeSnekéjo dar visy karty Zmonés.
Gaila tik, kad Aruma nepaskelbé visy savo surinkty lietuvisky tarminiy
teksty. Kyla klausimas, kodél j minéta teksty leidinj nepateko taip pat i

netolimy pakraStiy Snekty Rédiinios ir Kamoji apylinkése uZraSyti tekstai. Gal
per maZa jy teturéjo, o surinkti daugiau nesuspéjo. O gal lémé kiti motyvai?
Prisimintina,

kad

Aruma

tuo

paciu

metu

ra3é

ir

daktarine disertacija

"Untersuchungen zur Geschichte der litauischen Personalpronomina", 1933 m.

paskelbta Tartu. (5j darba Aruma dedikavo Vilniaus Lietuviy mokslo draugijai.
Apie jj vienaip ar kitaip atsiliepé K. Avizonis, P. Skardiius, Chr.
S. Stangas, F.

Spechtas). Sioje stambioje, daugiau kaip 300 psl. turinioje studijoje, daugiausia

nagrinéjamos retos asmeniniy jvardZiy formos, kuriy autorius
apsciai prisirinko
1

noes

Duomenys
imti i8 Arumos autobiografijy,
caer
t
i rasyt 'y rusy iri esty kalbomisis jvairioms
jvairioms atestacinéms
inéms
komisijoms 194m, esanciyI Tartu universiteto
Mokslines bibliotekos RankraSciy skyriuje. Daugiau

Sucmien

P.Arumos biografijai dar yra Tartu centriniame valstybiniame istorijos archyve (F.
2100.

p. 2. B. 662) ir Tartu Kreicvaldo literatariniame muziejuje.
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s
i8 senyjy lietuviy raSty. Stebina, kaip gerai jis buvo iSstudijaves senuosiu
bet ir
rastus — ne tik MazZvydo, Bretkiino, DaukSos, Sirvydo, Morkiino,

sioms i
treviaeilius XIXa. lietuviy raStijos paminklus. |domiausia, kad jvairiau
eny
atitikm
senuju rasty surinktoms asmeniniy jvardZiy formoms daugiausia
.
Aruma rado Gervétiy, Laziiny, Zietelos ir maZiau Dieveniskiy Snektose

Matyti, tai ir lémé, kad autorius, publikuodamas surinktus tekstus, apsiribojo

ir
minéty viety Snektomis. [eity, kad Arumos paskelbti tarminiai tekstai
senyju
gramatinése pastabose daZni ty Snekty formy gretinimai su atitinkamais

raSto paminkly duomenimis yra tik tam tikras disertacijos priedas ir pirmoji
\
solidi publikacija disertacijos tema.

Arumos surinkty, ypaé pakraStiniy lietuviy kalbos Snekty, teksty reikSmé

yra nepaprastai didelé. Buvusios pilnavertés Laziiny ir Zietelos 5nektos jau
merdéjo pokario metais, kai lietuviy kalbininkai jas pradéjo tirti. Dabar
Zietelos Snekta jau visai i8nykusi,paskutines gyvavimo dienas leidZia keli
lietuviSkai mokantys Laziiny apylinkiy seneliai. Prie iSnykimo slenkscio
Kamojij ir Rédiinios Snektos. Lietuviy kalbos vartojimo plotai vis mazéja apie

Dieveniskes, Gervédius, Pelesa.
Be to, Gia ne tik maita lietuviSkai kalbanéiy asmeny, bet labai skursta ir
prastéja patios vietos Snektos. Net ir iS maZens lietuviSkai kalbéje asmenys jau
daZnai savo kalba primirSe ir Sneka deformuota Snekta. Tradiciniy Snekty

erozija, daZniausiai dél gyventojy asimiliacijos, Cia reiskiasi visais kalbos
lygmenimis: fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksés. Todél, lyginant
Arumos uZfiksuota ir vélesniy tyréjy sukaupta medZiaga, galima nustatyti,
kaip ty Snekty lygmenys pakito. Tiesa, tai padaryti, be specialiy studijy, bity

nelengva. Reikéty detaliai i8Sifruoti sudétingg Arumos spausdinty teksty
transkripcija. Kiek akivaizdesni yra morfologijos ir leksikos kKlody skirtumai.
Morfologijos klodo pakitimai daugiau ar maZiau paliesti bemaz visy véliau

Z.Zinkevitiaus,
(J.Senkaus,
kalbininky
raSiusiy
Snektas
Sias
apie
kt.).
ir
k
E.Grinaveckienés, A Jonaitytés, J.Kardelytés, T.Sudni
Daugiau galima kalbéti apie leksika. Cia pasitenkinsime paminéje viena
kita Arumos uZra3yta Zietelos Snektos Zodj, kurie ra3omo, Zietelos Zodyno

kartotekoje

téra vieninteliai,

ty. kity tyrejy neuZra’yti,

nepaliudyti.

Tokiu

badu i8 Arumos uZraSyty teksty suzinome maZai girdéty ZodZiy ar jy reikSmiy

(pvz.,

kliufikti

"Gulbéti,

giedoti

(apie

lakStingala)":

salaujys

kliufikia;

i
métinykas "biitybé, tvarkanti mety laikus", miegulys "snaudulys", pléstelét

"plekSteléti" ir kt.), paprasty ar retesniy prieSdéliniy ar priesaginiy vediniy
(pvz., iSkl6ti, pralékti, insilipyti "jsikibti", mélyniimas ir kt.), jvairiy skoliniy
ar hibridy (pvz., Kalina "putinas", karandcija ll karanavoné "vainikavimas,
kariinavimas",

karanavétis

“vainikuotis,

karinuotis",

karona

“vainikas,

karina", machteléti “mosteléti" ir kt.). Esama kito kamieno ar kirciavimo
Zodziy (pvz., klonis vietoj dabar jprasto klénis ir kt.).
Gaila tik, kad mus pasieké ne visi Arumos uZraiyti tekstai, neiSvenge,

kaip ir autorius, karo negandy. O juk tiek nedaug tereikéjo, kad Sie tekstai visi
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biity Zuve. ISgelbéjo juos lietuviy kalbininky bidiulis Estijos moksly akademijos

akademikas, Tartu universiteto profesorius Paulius Aristé. Po karo likes tuSgias

Arumos

butas buvo

iSgrobtas.

Visos kambariy

ir koridoriaus grindys

buvo

nuklotos staiga pasitraukusio profesoriaus uZraSy ir suplé3yty knygy lapy2. Ta

tragedijq liudija ir iSlike su gerokais tarpais bei sumai8ytais puslapiais tarminiai
tekstai, ne vienas lapas suglamZytas ir sumindytas. PavyzdzZiui, vien Zietelos

teksty, rankraSciy aplanke iSblaSkyty per penkias vietas, paties autoriaus ranka
sunumeruota iki 141 psl., triksta apie 20-30 psl. Laziiny Snektos tekstai pagal

naujajq numeracija (matyt, kaip P.Aristé juos nuo grindy surinko) atsidiré
keturiose vietose, DieveniSkiy ir Gervétiy tekstai — dviejose. Tik nuotrupy —
po kelis puslapius — telike i§ Kamojy ir Rodiinios apylinkése surinkty teksty.
Apskritai, skaitydamas aiSkia ir grazia ra8ysena Arumos uZraSytus tekstus,

negali atsistebéti, kaip puikiai jis mokéjo lietuviSkai, Niekaip nepasakytum, jei

nezinotum, kad juos raSé ne lietuvis. Todél tuo labiau jauti dékingumg ir
prieraisuma Siam pavydétino darbStumo esty mokslininkui, kuris baltistikai
(kaip ir slavistikai) liko iStikimas iki savo amZiaus galo°.
Be to, Aruma, vazinédamas j Pietryciy Lietuva, atsidirusia Lenkijos
sudétyje, neretai atlikdavo tarsi Lietuvos pasiuntinio ir Vilnijos ambasadoriaus
vaidmenj. Pasakojama, kad Vilnijos kultiros ir Svietimo. draugijoms Selpti
neretai
jis perduodaves
Lietuvoje
surinktas
aukas,
gabeno
jas per

Cekoslovakija, Danciga, Latvija, nes tiesioginiy diplomatiniy Lietuvos rySiy su
Lenkija

tuomet

DieveniSkiy,

mokytoja

K.

persekiojama

nebuvo.

Rodiinios

Juodiené.

Ir

dabar

apylinkiy

ir niekinama

Ir

tai

lenky

dar

seneliai,

labai

nenuostabu:

&iltai

Nuolat

valdininky,

Arumos

ji. minédavo

lietuviy

slékty,

0

kalba

varda

mini

zietelidké

draudZiama,

atvaZiaves

jaunas

uZsienietis uZguituosius kalbina jy gimtaja kalba. Cia Aruma buvo isigijes
nuosirdziy draugy ir pagalbininky. Tai rodo gervéti8kio valstiecio Petriko

korespondencija ir tarmiSkai prira3ytas pasakojimy sasiuvinis. P.Aruma
Gia
vadinamas
labai gerbiamu,
_brangiausiu
lietuviy
bigiuliu,
_prieteliumi,
geradariu ir uZtaréju. [5 tiesy tai jaudinantys ZodZiai.

P.

Aruma,

kaip

plataus

profilio

specialistas, indoeuropeistas buvo

kalbininkas,

balty

ir

igijes tarptautinj pripazinima.

slavy

kalby,

Taciau kaip

baltistas didZiausiq paminkla sau pasistaté tirdamas pietrytines
lietuviy kalbos
Snektas. Greta tokiy kity tauty mokslininky kaip E. Volteris,
O. Brochas, Chr.

S.

Stangas,

J. Rozwadowskis,

V.

Porzezifiskis,

J. Otrebskis,

G.

Gerullis,

E.

Fraenkelis ir lietuviy K. Biigos, J. Jablonskio, J. Baléikonio,
J. Senkaus ir kt. P.
Arumaa pagal darby svarba, be abejo, uZima vieng i8kiliausiy
viety.

EE

eee

a
2Apie tai 1988m, balandZio 14d. siy eilugiy autoriui
i§ teksty aplanko /Signatiira ERA Leedu 3/ pirmajame pasakojo prof, P.Aristé. IS dalies tai matyti ir
puslapyje esancio jraSo.
., ,, Pladiau apie P.Arumos kalbinius darbus zr, A, Sabaliau
skas. Lietuviy kalbos tyrinéjimo istorija
iki 1940m. V., 1979, P. 233-235.
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BEITRAG VON P. ARUMAA FUR DIE FORSCHUNG DER
SUDOSTLICHEN MUNDARTEN DER LITAUISCHEN SPRACHE
Zusammenfassung
Im

Artikel

werden

die

Forschungen

der

litauischen

Sprache

vom

beriihmtesten estnischen Baltisten Peter Arumaa analysiert. Die gréfte
Aufmerksamkeit wird auf seine aufgeschriebenen Texte aus DievéniSkés,
Gervétiai, Kamojai, Laztinai, Rédinia, Zietela und aus anderen schnell
schwindenden, aber fiir die Sprachforschung sehr wichtigen siiddstlichen

Mundarten der litauischen Sprache gelenkt. (P. Ariste, der andere vertraute
Freund der litauischen Sprache hat den grofen Teil dieser Handschriften
wahrend des zweiten Weltkrieges vom Untergang gerettet und fiir das
Literaturmuseum von Kreitzwald in der Stadt Tartu tibergegeben.) Es wird fiir
das Ostlitauen wichtige Kultur- und Diplomatie- tatigkeit von P. Arumaa
akzentiert.
:
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