ré ir ileido “Lietuviy kalbos raSybos zodyna mokykloms” (1956-1980 m. iSéjo 6
leidimai), su Pr. KniiikSta - “Mokomaji lietuviy kalbos ra8ybos ir kirciavimo

zodyna” (1983-1996 m. iSéjo 4 leidimai), su V. Kosuchinu — mokyklai skirta
“Lietuviy-rusu kalby Zodynq” (1956), su K. Gaiveniu ir V. Sernu “Mokyklinj
lietuviy-rusy kalby zodynq” (1985). A. Lyberis sudaré ir didesnj, platesnei visuomenei

skirta “Lietuviy-rusy kalby zodynq”, kurio 1-ajame leidime (1962)

pateikta apie 37 000, 0 2-ajame pataisytame ir papildytame leidime (1989) apie
65000 zodziy.

Dar studijyu metais A. Lyberis pradéjes bendradarbiauti “Naujojoje romuvoje” (bene pirmoji 1935 m. pasirodZiusi jo publikacija supazindino visuomene su
J. Baléikonio leidziamais J. Jablonskio Ra§Stais), véliau moksliniuose leidiniuose

ir periodikoje paskelbé nemazZa straipsniy lietuviy leksikografijos, leksikologijos, terminologijos, kalbos kultiiros ir kitais klausimais, reikSmingy prisiminimy
iS lietuviy kalbotyros istorijos ir apie atskirus kalbinininkus.

1996 m. lapkricio 6 d. savo 87-ajj gimtadienj A. Lyberis sutiko beveik SeSerius metus vargintas sunkios ligos, o lapkri¢io 22-oji buvo paskutiné jo gyvenimo
diena. Vilniaus KarveliSkiy kapinese gausus artimuju, mokiniy, bendradarbiy,
biciuliy birys atsisveikino su daug nuveikusiu, graziy darbo vaisiy palikusiu kalbinininku, Sviesaus atminimo mokytoju ir Zmogumi. Antanas Lyberis ir jo darbai jéjo i lietuviy kalbotyros istorijq.
Kazys Morkanas

IN MEMORIAM

RUDOLFAS GRABIS (1906-1996)

1996-ieji latviy kalbotyrai — skaudziy netek¢iy metai: per anksti taip didzZiai
pamégta savo mokslo sritj paliko Latvijos universiteto profesoré Marta Rudzyte,
nebaige pradetu darby emigracijoje iSauges latgalietis, Viskonsino universiteto

profesorius Valdis Zepas, graziai devyniasdesimtmetj atSventes, vertingais darbais
papuosta savo zemiskaja kelione gruodzio 17 d. baige ir Ridolfas Grabis, vienas
zymiausiy pastarujy desimtmeciy latviy kalbos tyrinétoju.

R. Grabis gimeé 1906 m. rugpjuicio 11 d. buvusio Kidumo vals¢iaus “Gribzuose”
(Césiy rajone). 1934 m. baigé Latvijos universiteta. Cia jo mokytojai buvo Ana

Abele, Ludis Berzinis, Janis Endzelynas ir kiti zymieji ano meto latviy filologai.
1931 m. J. Endzelyno redaguotame Latvijos filology draugijos zurnale

“Filologu biedribas raksti” buvo paskelbta pirmoji R. Grabio, dar studento,

rimta publikacija - jo gimtosios tarmes apraSas (“Kiiduma pagasta izloksnes
apraksts”). 1935 m. tame paciame Zurnale iSspausdintas kitas R. Grabio

dialektologinis straipsnis “Pastabos apie Straupes parapijos tarmes” (“Piezimes
par Straupes draudzes izloksném”).

R. Grabis mokytojavo Rygos gimnazijose, déste Rygos mokytojy institute.
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Kelis kartus i8leistas jo su kitais paraSytas latviy kalbos vadovélis mokykloms
“Zodis ir sakinys” (“Vards un teikums”. 1945-1947 m. jis - Latvijos universiteto

deéstytojas.
1946 m. J. Endzelynas pakvieté R. Grabj dirbti j ka tik jsiktrusios Latvijos

Moksly akademijos Kalbos ir literatiiros instituta. Beveik trisdesimt mety jis

faktigkai vadovavo Sio instituto kalbininky darbui. 1970-1974 m. buvo ir instituto

direktoriaus pavaduotojas.
R. Grabio vadovaujamas kalbininky kolektyvas parengé patj iSssamiausiq
dabartinés latviy kalbos struktiros apra’q “Dabartinés latviy literatirinés kalbos

gramatika”(“Misdienu latvieSu literaras valodas gramatika”, I-II, Riga, 1959,

1962). Uz §j veikala R. Grabiui drauge su kitais autoriais 1965 m. buvo paskirta
Latvijos valstybiné premija.
R. Grabis vadovavo ir Latvijos terminology darbui. 1963 m. buvo iSleistas jo
ir Dzidros Barbarés bei Anos Bergmanés parengtas “Kalbotyros terminy Zodynas”
(“Valodniecibas terminu vardnica”, Riga, 1963). Buvo jis ir pokario mety
svarbiausio latviy leksikografijos veikalo “Latviy literatirinés kalbos zodyno”

(“Latviegu literaras valodas vardnica”, 1-8, Riga, 1972-1996) redakcijos kolegijos
pirmininkas.

Paskelbé R. Grabis vertingy latviy kalbos istorijos tyrinéjimy. Pirmiausia Cia

minétina jo studija “XVII amiiaus latviy kalbos gramatiky apzvalga” (“Parskats

par 17. gadsimta latviesu valodas gramatikam”. — Valodas un literaturas instituta

raksti, V, 1955, 205 —266. Ipp).

Pasitraukes j pensija, kalbinininkas labai glaudzius rySius palaike su savo

gimtuoju Kidumu. Lygiai po SeSiasdeSimt mety pertraukos jis vel sugrjzo prie
savo jaunystés dieny temos ir paskelbé tartum pirmosios kalbinés publikacijos
tesinj “Kiidumo tarmés tekstus” (“Kiiduma izloksnes teksti”, Riga, 1991).

Zmonés, kuriems teko bendrauti su Siuo latviy kalbininku, visada jj atsimins
kaip miela, nuosirdy zmogy. Salia gimtosios kalbos R. Grabis labai myléjo latviy
liaudies daing. I$ motinos pasakojimy kalbininkas prisimindavo, jog Siy dainy
melodijas jis puikiai pakartodavo net tada, kai dar nemokéjo iStarti Siy dainy

zodziu.
1968 m. R. Grabis buvo i&rinktas Latvijos Moksly akademijos nariu
korespondentu, 0 1992 m. — garbés nariu.

Miré Rudolfas Grabis Rygoje. Palaidotas Antruosiuose Misko kapuose. Tegul

jam biina lengva gimtoji smiltis.

Algirdas Sabaliauskas
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