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T.S.Thurstonas: matuojant kalbos groii lietuviai turdtq uiimti
pirm4 viet4

Theodoro S. Thurstono ra5inys apie lietuviq kalb4 primena odg:
,,Ji pralenkia visas kitas Europos kalbas savo antikibkumu, garsq
grynumu ir savo nuostabia gramatine strukttrrao,. Nors straipsnis
raSytas dar l94l metais, jis lietuviq aptiktas ir interneto
svetain€se praddtas skelbti tik visai neseniai. Ir, nenuostabu,
sukdld nauj4 pasididiiavimo savo kalba bang4.

LIETU\TTUKAIBA
Theodoras S. Thurstonas

Lietuviq kalb4 kokia sena ji bebDtq, pasiZymi nuostabia struktdr4
tobulesne uZ sanskrit4 ir graikq kalb4, Zodingesne negu lotym4 kalba
ir nepalyginamai imantresne, negu bet kuri iS paminetg trijq. k vis
delto lietuviq kalba turi su visomis trimis kalbomis didesni
giminingum4, negu kad gamta btrtq bttq galejusi sukurti, ne tik
veiksmaZodZiq Saknyse, bet ir taip pattr gramatines struktiiros
formose bei LodLi4morfologinej konstrukcijoj. Toks ai5kus
giminingumas, kad bet koks filologas gali mafrti labai ai5kiai, kad
sanskritas, graikq ir lotynq kalbos turejo issivystl.ti is bendro saltinio
. lletuvrr+ k3lbos. Del pana5ios prieZasties galima daryti prielaid4,
kad heruliai, rugiai, gotai, senpriisiai, latviai ir jq kalbos buvo tos
padios kilmes, nes jie buvo senoves lietuviai.



Mokslininkai ya pripazing lietuvius primityvios arijq kultDros ir
civilizacijos atstovais. fzymus filologai sutinka, kad lietuviu kalba vra
ne.tik seniausia kalba pasaulyje iiandien, bet ir anjq pripaLintakaip
iq kalbq Saltinis prie5 pastebint sanskrito evoliucii4. ii.torriq tutOo,
senumas ir jos gramatine strukt[ra priskiria j4 tam padiam
laikotarpiui kaip ir seniausias sanskritas - 2000m. pr.m.e. arba dar
anksdiau.

Lietuviq kalba yra arijq prokalbe, ir zymiems kalbininkams buvo
Linom4 kad ji buvo Snekamoji - nera5yine kalba, vartojama
Furopoj e daugel1 Simtmediq. Tadiau nauj ausi lingvistiniai tyrinej imai
aiSkiai 1rodo. kad lietuviq kalba buvo ra5oma netgi prie5
krikSdionlbes erq. nors kaip seniai prie5 krik5dionyb.s er4, yra sunku
nustanli. Bet remiantis lingyistiniais jrodymais ir senoviniais rastais
Indrjoj ir Persijoj galima many-ti, kad lietuviq karba buvo rasoma net
1000 metq prieS Kristaus gimim4.

Turlingiausias iietuviq kulh*os paveldas yraiq kalba, kuri yra vienas
i5 didziausiq Znonijos pasiekimq. Ji pralenkia visas kitas Europos
kalbas sa'o antrJ<rskumq garsq glmumu ir savo nuostabia sramatine
strukt[ra. Galima aiSkiai matfi auksdiausiai i5r.yst5rtos grairatikos ir
rS natdraliq ir graZiq jrl kalbos garsq, kad lietuviai iS tiezu tureio
kurybrngumo genijq labai ankstyvoje mDsq civilizacijos eroje.
Lietuviq kalbos balsiq sistema yra labiausiai antikine savo sliliumi. Ji
yra senesne negu sanskritas, latviq, graihl ir tot5,nq kalbos dia
]Sd::ry? tuarka. Lingvistines paleontologijos duomenimis y,ra riesa,
kad_ i5 visq kalbq tik lietuviq kalba iSlaike primityviosios arijq
Snekamosios kalbos grymum4 nuo to tolimo antiiinio laikotarpio iki
giq dienq Daugelis antikrniq kalbq seniai iinyko iS Zmonijos
istorijos, tadiau lietuviq kalba ya kaip antikinis balto marmuro
paminklas, kuris tebestovi neapne5tal laiko dulkemis po daugelio
Simtmediq ilgaamZes Zmonijos istorijos



Lietuviq kalbos morfologija ai5kiai mums atsklei dLiadaus^
nei5ai5kintq senovds civilizacij os istoriniq paslap ti4, zyfrai ispredia
lingvistikos mokslo horizontus ir prapledia-Zmo"l; o, Zi"iu, upi" ;o,dar neatskleistE praeiti.

Atradimas lietuviq kalbos slebetino pana5umo su avesta (senqja persr.l
kalba) ir su sanskritu akjvaiz%jai atvere nauius horizontus
lingvistikos mokslo srityj e, remiantis lyginamosios morfologij os
i5vadomis. Dar daugiau, lietuviq kalbos morfologija itikinaiai iroao,kadvaldandioji klase arva senovds rytltr+ ( Hittite--Gititis) valdovai
turejo pavardes, panaiias i lietuviq. ?ymus anglq mokslininkas
Robert G. Latham buvo absoliudiai teisus, kai jis pareiske: ,"paiioie
kalboje gl.,di daugiau, negu bet kuriuose jos kd.inirrose...,.'bi*di.r,
pasaulis butq daug turtingesnis kult[ros atZvilgiu, jei Lietuva brltq
nepriklausom4 kadangi iietuvirl tauta atstovauja ne tik arijq
prokalbes civilizacijai ir kultdrai, bet taip pat turi didZiausia
brangenybg pasaulyje - savo senoving gaLi1kalb4.

Lietuviq kalba i5aukstinra der jos antikiskumo bei groZio ir del jos
9i9:1": reik5mes lyginamosios filologijos mokslui ne tik Zinomq
kalbininh! bet ir didZiausio iS visq fi1osofu - Imanuelio Kanto.
Sekandios fragmentines citatos iS garsirl kaibotyros mokslininkg
{aruu ngodvs lietuvirl kalbos vertingum4 ir svarb4 pasaurio larli-*ai.
Benjamin W. Dwight savo knygoje ,"N4odernioji fiiologija, labai
stipriaj pabreLia didZiulg lietuviq karbos reiksmg kalboltyros moksrui.
Jis taip sako apie lietuviqkalb4: ,,IS visq Europos kalbq lietuviq kalba
turi didZiausi4 skaidiq maloniniq ir maZybiniq Lodhfi4,durrgiuu rregu
rsqTy ar italq kalbos, netgi ruqu, ir jie gali buti dauginamile gali
p1$eda1t juos prie veiksmaZodZiq ir prieveiksmiq, lygiai kaip"prie
btrdvardZiq ir dalltavardhirl. Jeigutautos vert6, imant vis4 iminljE,
!19 T:*":rma kalbos ryoLiu,tui li.turriq tauta turetq uZimti pirmq
vtet4 turopos tautq larpe...



izymus anglq lingvistas Isaac Taylor savo knygoje ,,Arijq kilme,.
(,,The Origins of the Aryans") parei5kia labai idomq ir svarb4
komentar4 apie lietuviq kalb4. Jis teigia, kad anlq civilizacrja turejo
bllti lietuvil+ gJrvenamose vietose. Jis komentuoja taip: ,,Galima
spelioti, kad, jeigu turetume lietuviq literatriros iS to laikotarpio kaip
seniausia indq literahlra, galetume su didesniu tikrumu teigti, kad
arijq kalbos lop5ys turejo bUti lietuvirl apg5,ventoje teritorijoje".

Anot Zinomo anglq mokslininko Robert G. Latham, lietuviq kalba
turi daugiau giminingumo su sanskrito kalba, negu bet kokia kit4
gyva ar mirusi4 kalba pasau$je. Savo knygoje ,*Apra5omi
etnologija" (,,Descriptive Ethology") jis taip iisirei5kia apie lietuviq
kalb4: ,,Be abejones, sanskrito giminingumas su lietuviq kalbayra
didesnis, negu bet kokia kita kalba Sioje Zemdie

Lietuviq kalbos svarbum4 taip pat pripaLtno naujqjq laikq didZiausias
filosofas Imanuelis Kantas (1724-1804), kun's buvo gimgs
Rytprusiuose ir gerai mokejo lietuviq kalb4. Savo Lietuvir; - vokiediq
kalbq Zodyno pratarmeje jis ra56, kad lietuviq kalba nusipelno b[ti
valstybes apsaugoma. Jo komentaras apie lietuviq kalb4 turi didelg
istoring reikimg, nes jis yra autoritetingas ir patikimas. Jis buvo ne tik
filosofas, bet ir kalbininkas. Jis taip komentuoja apie lietuviq kalb4:
,,I5 tikrqjq, jokia kita pasaulio kalba ndra gar.usi tiek auk5tq pagl,rimq
kaip liefuviq kalba. Lietuviq tautai buvo priskirta didele garbe uZ
sukurimq detaliq i5dailinim4 ir vartojim4 auk5diausiai ifiystos
Zmogi5kos kalbos su savita graiiar ai5kia fonologija. Be to, pagal
lyginamEja kalbotlr4 lietuviq kalba 5,,ra labiausiai kvalifikuota
atstovauti pirmyk5tei arijq civilizacijai ir kultDrai,..


