Lietuvių kalba ir kitos kalbos
Pasaulyje yra apie 3000 kalbų. Įvairias kalbas vartoja skirtingas skaičius žmonių, pavyzdžiui, kinų kalba
šneka daugiau kaip 1 mlrd., anglų – 320 mln., rusų – 280 mln. žmonių. Kai kuriomis kalbomis šneka tik po
kelis tūkstančius ar kelis šimtus žmonių. Tokios yra kai kurių Afrikos genčių, Amerikos indėnų, Kaukazo
aūlų kalbos.
Esama kalbų, kurios kasdieniame gyvenime nebevartojamos ir laikomos mirusiomis. Tokia yra lietuvių
kalbai buvusi artima prūsų kalba. Kai kurios mirusios kalbos vartojamos tik tam tikrose srityse. Pavyzdžiui,
lotynų kalba yra Katalikų bažnyčios ir mokslo terminijos kalba.
Žmonės yra sukūrę ir dirbtinių kalbų. Iš jų labiausiai paplitusi esperanto kalba, XIX a. sugalvota kurį laiką
gyvenusio ir dirbusio Lietuvoje (Veisiejuose) gydytojo Liudviko Zamenhofo.
Pagal kilmę kalbos skirstomos į šeimas. Didžiausios yra indoeuropiečių (romanų, germanų, slavų, indų ir
iranėnų, keltų, baltų), finougrų (estų, suomių, vengrų kalbos), tiurkų (turkų, uzbekų, kazachų, totorių,
azerbaidžaniečių, karaimų) kalbų šeimos.
Vieną indoeuropiečių šeimos šaką sudaro baltų kalbos. Baltai skirstomi į vakarų ir rytų baltus. Vakarų baltų
kalbomis laikomos dabar jau mirusios prūsų ir jotvingių, o rytų baltų – lietuvių, latvių ir mirusios kuršių,
žiemgalių, sėlių kalbos. Iš baltų kalbų gyvos yra lietuvių ir latvių kalbos.
Lietuvių kalba kaip atskira kalba susiformavo VII a. Lietuviai vieninteliai iš baltų buvo sukūrę savo
valstybę. Lietuvių kalba tada tik šnekėta, manoma, kad ir senieji kunigaikščiai šnekėjo lietuviškai. Su
Vakarų Europa susirašinėta lotynų kalba, o su Rytų – senąja kanceliarine slavų kalba. Lietuvių rašomoji
kalba atsirado tik XVI a., bendrinė kalba susiformavo tik XIX a. pabaigoje.
Dabar lietuvių kalbą vartoja apie 4 mln. žmonių. Be Lietuvos, lietuviškai kalbama Baltarusijos vakaruose,
šiaurės rytų Lenkijoje gyvenantys lietuviai, išeiviai iš Lietuvos JAV, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje,
Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir kt.
Ar žinote, kad...
... pirmoji lietuviška knyga išėjo tik XVI a viduryje?
Martyno Mažvydo „Katekizmas“ pasirodė 1547 metais.
...pirmasis lietuvių kalbos žodynas – Konstantino Sirvydo trikalbis (lenkų, lotynų, lietuvių) žodynas,
išspausdintas 1620 m.
…Didysis lietuvių kalbos žodynas rengtas 100 metų?
2002 m. baigtą leisti žodyną (juo galima naudotis ir internete) sudaro 20 tomų, 20 tūkst. puslapių ir apie
500 tūkst. straipsnių (www.lkz.lt).
... seniausias lietuvių žodyno sluoksnis – 5 tūkst. metų senumo indoeuropietiškoji leksika?
Tokių lietuviškų žodžių kaip vyras, šuo, avis, dūmas, pirštas ir kitų atitikmenys sanskrite (klasikinėje
senovės indų, induizmo kalboje) yra stebėtinai panašūs!
...pirmoji lietuvių kalbos gramatika – 1653 m. išleista „Grammatica Litvanica“, ją parašė Danielius
Kleinas.
...daugybė populiarių lietuviškų vardų yra labai „gamtiški“?
Eglė, Rūta, Rasa, Aušra, Linas, Gintaras, Miglė.
... Lietuva yra vienintelė šalis, pastačiusi paminklų knygų „kontrabandininkams“?
Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikais (1863–1904) šie žmonės, mūsų vadinami knygnešiais,
rizikuodami savo laisve ir net gyvybe iš Rytų Prūsijos į Lietuvą slapta gabendavo lietuviškas knygas.
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