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Pranas Skardzius — produktyviausias antrojo nepriklausomos Lietuvos de-

Simtmecio kalbininkas. Po Kazimiero Bugos, Jono Jablonskio mirties Pr. Skardzius ir Antanas Salys buvo zymiausi lietuviu kalbininkai, kuriems vienodai ri-

pejo tiek lietuviy kalbos mokslo, tiek ir praktikos reikalai. Studijas pradéje

Lietuvos universitete, ne tik klause K. Bugos, J. Jablonskio paskaitu, bet ir arti-

mai bendrave su Siais lietuviy kalbos tyréjais ir ugdytojais, véliau puikia lingvistine mokykla is¢je Leipcigo universitete, kur pagrindinis jy mokytojas buvo Jur-

gis Gerulis, Sie du kalbininkai, galima sakyti, sudaro atskira lietuviy kalbos mokslo raidos laikotarpi. Sio laikotarpio bendrinés lietuviy kalbos formavimasis taip
pat glaudZiausiai siejasi su ju vardais.
1944 m. Pr. Skardzius, kaip ir didziulis birys kity mokslininky, kultuiros veikéjy palikes Lietuva, pradéjo sunky tremtinio kelia. Tremtinio dalia buvo ypaé

skaudi, nes Pr. Skardzius, kaip mokslininkas, i$ karto buvo atpléStas nuo pa-

grindinio savo tyrinéjimo objekto — gyvosios lietuviu kalbos, jos tarmiu, ivairiy
rasytiniy Saltiniu, kartu ir pedagoginio darbo. Tiesa, 8i darba, nors ir labai sun-

kiomis salygomis, keleta mety jam teko dirbti Vokietijoje. Mat nuoSirdaus lie-

tuviy biciulio pranciizy kalbininko ir zymaus politinio bei karinio veikéjo Raymondo Schmittleino (Raimonas Smitlenas) ripes¢iu Titibingeno universitete
buvo ikurta balty kalby katedra, kurioje 1946-1949 m. désté ir pamainomis jai

vadovavo Pr. Skardzius ir A. Salys. Be kita ko, cia turéjo galimybe dar Lietuvoje
pradétas lituanistikos studijas baigti véliau Zinomi uZsienio lietuviy kultiros
darbuotojai Aleksandras Dundulis, Antanas MazZiulis, Domas Velicka ir kt.

Kiek salygos leido, Vokietijoje Pr. Skardzius dirbo ir kitoki mokslinj darba.
Zymiyjy vokieéiy baltisty Eduardo Hermanno ir Franzo Spechto paskatintas, i
vokie¢iy kalba jis verté savo veikala ,,Lietuviy kalbos Zodziy daryba“ (V., 1943).
Drauge su Stasiu Barzduku ir Jonu Martynu Laurinai¢ciu paraSé tuo metu lietuviams emigrantams labai reikalinga ir svarby veikala ,,Lietuviy kalbos vadova“

(Bielefeld, 1950).
Tai stambi (606 p.), net 5 tikstan¢ciy tirazu Lietuviy tremtiniy bendruomenés

isleista knyga. Ivadinéje jos dalyje aptariami tokie klausimai kaip lietuviy kalba
ir jos senove, dabartinés lietuviy kalbos pobidis, rasomosios kalbos raida, bendrine kalba ir jos vartosena, bendriné tartis, rasyba, norminés lytys. Pirmoji
knygos dalis skiriama praktinéms raSybos, skyrybos, kir¢iavimo problemoms.
Didziaja knygos dali sudaro lietuviy kalbos zodynas. Jame — ne tik bendriniai

zodziai, bet kartu ir geografiniai vardai, ivairiy lietuviy kultiros, mokslo veikejy pavardeés, net populiariis lotyniski posakiai. Zodziy reikimés kartais aiSkinamos ir svetimomis kalbomis. Didesne Zodyno dali, atrodo, parenge J. M. Laurinaitis. St. Barzdukas daugiausia darbavosi prie pirmosios veikalo dalies. Pr.
SkardZiui teko papildyti zodyna, raSyti ivadine dalj ir visa veikala redaguoti.
Suprantama, tai buvo sunkus darbas, 0 autoriy darbo salygos nepavydetinos.

Pr. Skardzius 1949 m. sausio 6 d. laiske Vincui Krévei-Mickeviciui raSe:

,,Paskutiniu laiku dirbdavau po 16-18 val. kas diena, ir daznai begaledavau

miegoti vos 3-4 val. Mat pasiryzau baigti ,,Liet. kalbos vadova“. IS pradzios

dirbome jj trise, bet vienas mano bendradarbis, plk. J. Laurinaitis, gavo Sirdies

priepuolj ir dabar jau ketvirta savaité guli ligonineje, jis, man rodos, man nebe-

galés daugiau padeéti. Bet visuomené to darbo laukte laukia [...]. Prenumeraty
jau baigiamas rinkti SeStas tukstantis“ (Ostrauskas 1983: 176-177). Arba Stai

istrauka i§ 1950 m. geguzés 14 d. lai8ko*: ,,AS dirbu skerdykloj paprastai po 8, 0

kartais ir net po 10 ar 11 val. Keliauti j imone turiu iStisa valanda; tiek pat laiko
sugaistu ir grizdamas namo. Pargrjzes namo, lig Siol turéjau taisyti gana sunkias

Vadovo korektiras, be to, dar viena kita straipsnelj paraSai laikraSciams, sulip-

dai butinesnj laiSka, ir viskas. Belieka laiko miegoti tik nepilnas 4—S val.“ (Ostrauskas 1983: 184).
Minétina, jog Siame veikale buvo pasiilyta ir kai kuriy raSybos naujoviy (djaurus, pjauti, galbut), kurios gerokai véliau priimtos ir Lietuvoje. Nors Siaip ¢ia
ateiktos raSybos naujoves kai kuriy kalbininky vertintos ir gana skeptiSkai.
Stai A. Salys, apzvelgdamas lietuviy leksikografijos istorija, nurode: ,,Jis (ty.
,Lietuviy kalbos vadovas“, A. S.), nors ir labai naudingas, nutoldamas nuo ipras-

tinés jablonskinés raSybos, j uzsienio lietuviy spauda ineSé tam tikros maiSaties,
kuri iki Siol dar neiSlyginta“ (Salys 1985: 237).
Savo veikala autoriai paskyré zymiesiems lietuviy kalbininkams J. Jablonskiui ir K. Bigai atminti.
Gyvendamas Jungtinése Amerikos Valstijose normalesniam moksliniam dar-

bui Pr. Skardzius galéjo atsidéti tik 1971 m. iSéjes i pensija. Bent i$ pradziy ir
materialinés Pr. Skardziaus gyvenimo salygos buvo gana prastos. Nors jis kvies-

tas atsideti darbui Bostono ,,Lietuviy enciklopedijoje“, bet ir Gia darbo salygos

jo, matyt, nepatenkino. To meto Pr. SkardZiaus nuotaikos ir gyvenimo aplinky-

bes ypaé atsispindi 1953 m. balandZio 13 d. laiske enciklopedijos darbuotoju
telkéjui raSytojui Stasiui Santvarui:
AS jau esu viska iki minimumo apskaiCiaves ir kitaip jau nebeiSmanau iSgy-

venti. A§ neturiu nei automobiliaus, nei pramogy lankau, nei sveciy priiminéju,
ir vis délto vos vos iSsiverciu su 3000 dol. Pvz.: nusipirkau PreobraZenskio etimologini rusu k. zodyna ir sumokeéjau per 16 dol. Dar brangesnj esu uzsiprenu-

* Nuo 1949 m. Skardzius gyveno Jungtinése Amerikos Valstijose.

meraves Vasmerio etimologini zodyna. W. Fenzlau disertacijos nufotografavimas irgi atsiéjo per 16 dol. ir t.t. Taigi, noredamas nors i§ dalies dirbti savo
mokslinj darba ir neatsilikti nuo mokslinés pazangos, a$ noréCiau bent i§ pra-

dziy gauti ne maZiau kaip 3 500 dol. metams; i Sios sumos jau a8 galéciau uZsimoketi ir valstybinius mokes¢ius“ (Keturakis 1995: 14). Nepaisant nepalankiy

salygu darbui, Pr. Skardzius visa tremties laikotarpi intensyviai darbavosi lietuviu kalbotyros baruose.

Kaip zinoma, dar dirbdamas Lietuvoje jis didelj démesj skyré lietuviy kalbos

kir¢iavimo problemoms. Ji domino
dalykai. Habilitacinis Pr. Skardziaus
»DaukSos akcentologija“ (K., 1935).
drinés lietuviy kalbos kir¢iavimas“

tiek kir¢iavimo istorijos, tiek ir praktikos
darbas Vytauto DidZiojo universitete buvo
Kirciavimo praktikai skirta jo knyga ,,Ben(K., 1936). Daugiausia naudodamasis Siais

veikalais, Pr. Skardzius, Cikagos Pedagoginio lituanistikos instituto paprasytas,
parase knyga ,,Lietuviy kalbos kirciavimas“ (Chicago, 1968). Joje sistemingai
iSdéstyti bendrinés kalbos kirciavimo dalykai. Taciau neapsiribojama vien jy kon-

statavimu. Lietuviy kalbos kir¢io ir priegaidés reiSkiniai cia lyginami ir su kity
kalby faktais, parodomas kir¢io ivairavimas lietuviy kalbos tarmése, dabartinés
kalbos ir ankstesnio (M. DaukSos ra8ty) kirciavimo skirtybés. Tiesa, kaip ir anks-

tesnéje knygoje, Cia pripazistama trumpiné priegaidé, nors tai prieStarauja ir

paties Pr. Skardziaus pateiktam priegaidés apibiidinimui. Dabartiniai lietuviy
akcentologijos tyrinétojai nesutinka ir su Pr. Skardziaus pateikiamu tradiciniu

pokirtiniy skiemeny priegaidés apibidinimu. Kelia abejoniy ir kai kurie knygoje sitlomi taip pat tradiciniai kir¢iavimo atvejai, sunkiai suderinami su dabartine vartosena (Laigonaité 1971: 209-211; Vidzitinas 1990: 90-102).

IS atskiry Pr.SkardZiaus straipsniu, skirty lietuviy kalbos akcentologijos problemoms, reikéty paminéti jo straipsnj ,,Lietuviy kalbos kir¢éiavimo senumas“
(Aidai, 1965, 6, p. 260-265), kuriame jis, trumpai aptares Sios problemos tyrinejimo istorija, fakti$kai recenzuoja rusy kalbininko V. Ilié-Svityéiaus veikala
» Vardazodzio akcentuacija balty ir slavy kalbose“ (,,Imennaja akcentuacija v
baltijskom i slavjanskom“. Moskva, 1963). Nurodes, jog ,,8iaipjau visas Sis autoriaus darbas sudaro gera ispudj“, Pr. Skardzius vis délto jsitikines, kad V. IliéSvityCius tik i§ dalies pasiekes savo tiksla, nes nemaiZa jo tariamy bendrybiy tarp
atskiry lietuviy kalbos kiréiuociy ir senojo indoeuropieciy kiréiavimo yra ,,abejotina ir kaip reikiant nepagrista aiskiais autentikais duomenimis ar giliau istoriskai neinterpretuota“.

Gin¢ytinas lietuviy kalbos istorinés akcentologijos problemas Pr. Skardzius

nagrineja ir labai i8samioje J. Kazlausko knygos ,,Lietuviy kalbos istoriné gramatika“ recenzijoje (Lituanistikos darbai. III. Brooklyn, 1973. p. 269-280). Jis
nesutinka su J. Kazlausko nuomone, jog rytie¢iai aukStai¢iai neskiria akitinés
ir cirkumfleksinés priegaidés. Nelinkes pritarti J. Kazlauskui, kad dabartiné lietuviy kalbos kilnojamoji kir¢io paradigma gali biti paveldéta i§ senovinio indoeuropieciy kirciavimo.

Vienas iS reikSmingesniy emigracijoje paskelbty Pr. Skardziaus darby yra
studija ,,Ankstyvesne ir dabartiné lietuviy bendrinés kalbos vartosena“ (Cikaga, 1971). Sia studija sudaro tokie skyriai: I. Lietuviy bendrinés kalbos vartose-

na, jos kriterijai ir normos. II. Ankstyvesnis lietuviy bendrinés kalbos kulturos

darbas ir jo vertinimas Lietuvoje. III. Zymesni dabartiniai polinkiai Lietuvoje.
IV. VeiksmazZodiniy priesagos -smas daiktavardziy vartosenos problema. V.
Prieveiksmiai su -in/ai, ju daryba ir vartosena. VI. Bendrinés kalbos santykiai
su liaudine ir kalbiniai taisymai Lietuvoje. VII. Rusy kalbos jtaka lietuviy bendrinei kalbai ir tolimesné tos kalbos raida.

I8 Sios studijos matyti, jog Pr. SkardZius labai atidziai seké lietuviy kalbos
raida Lietuvoje. Suprato jos gana sunkig situacija. Teigiamai vertino lietuviy

kalbininky pastangas kovojant su rusy kalbos jtaka.
Gyvendamas Jungtinése Amerikos Valstijose ir jausdamas daugelio Sio krasto lietuviy polinkj savo kalboje maZiau vartoti tarptautiniy zodziy, Pr. Skar-

dzius parasé knyga ,,Lietuviski tarptautiniy Zodziy atitikmenys* (Cikaga, 1973).

Tai idomus veikalas, kuriame pateikiama i8 tikrujy daug gery pakaitaly Ivai-

riems plaéiau ar siauriau vartojamiems vadinamiesiems tarptautiniams Zodziams.

Pr. Skardzius kategori8kai neprie&tarauja Siy ZodzZiy vartosenai. ,,] visus Cia tei-

kiamus ZodiZius, — ra8o jis knygos pratarméje, — reikia Zitréti ne kaip i kokius
autoriaus sitilymus, bet kaip i medZiaga, kuria skaitytojai gali individualiai pasinaudoti pagal reikalg ir skonj“ (p. 7). Pr.Skardzius nurodo, jog lietuviy kalboje
esama nemaza naujadaru, sudaryty savaimingiau negu, pavyzdziui, latviy, rusy
ar vokietiy kalbose. Cia jis turi galvoje tokius zodzius kaip dalykas, skersmuo,

vadovéelis, pusiausvyra. Geriausias ir didziausias, Pr. Skardziaus nuomone, Siuo

metu lietuviy kalbos naujadary Saltinis yra M. Niedermanno, F. Brenderio, A.
Senno ir A. Salio ,,Lietuviy rasomosios kalbos zodynas“ (Heidelberg, 1926—
1968). Stai keletas Pr. SkardZiaus sitilomy atitikmenuy: abzacas— jtrauka, adaptacija — pritaikymas, prietaika, anestézija— nejautra, boksas— kumstyneés, depas —
garveziné, ekskirsas— nuokrypa, farsas— jdaras, kamSalas, kimsinys, prizmé —
briaunys, tefminas — jvardas, vitrina— prekylangis. Daugelis atitikmeny labai
gerai parinkti ar paties Pr. SkardZiaus sudaryti. Taciau kazin ar kas nors Siuo
metu bity linkes bdksa keisti Kumstynémis ar termina — jvardu.

Lietuviy vandenvardziy tyrinétojams yra labai svarbi Pr. Skardziaus studija
»Lietuviy vandenvardziai su -at. Jy daryba, kilmé ir reik8meé“ (Lituanistikos
darbai. III. Brooklyn, 1973, p. 7-70). Sioje studijoje labai iSsamiai nagrinéjami

tokie lietuviy vandenvardzZiai kaip A/antas, Gdilintas, Salantas, Slavanitas, Vie+ vandenvardziai sudaryti panaSintas. Autorius daro i’vada, jog ,,Lietuviy
ar bendriniai zodziai. IS
asmenvardziai
Siai, kaip tos pat priesagos vietovardziai,
pradziy jie daugiausia yra buve bendriniai (apeliatyviniai) zodziai ar su priesagu pagalba sudaryti i bendriniy Zodziy; tam tikra jy dalis yra arba gali buti kile

i8 tikriniy vardy“ (p. 64). Studijoje labai teigiamai atsiliepiama apie tuo metu

dar jauny lietuviy kalbininky Broniaus Savukyno, Aleksandro Vanago hidroni-

my tyrinéjimus. Skeptiskai vertinami R. Schmittleino Sios srities darbai, nuro-

doma, jog jis ,.nemazZa senu, tikrai lietuvisky tikriniy vardy be jokio aiskesnio
pagrindo, kartais visai dirbtinai, kildina i8 germany kalby“ (p. 9). Apskritai reikia sutikti su studijos recenzentu A. Vanagu, jog ,,su Sia studija turétuy biti galutinai palaidota hipotezé, ginama bemaz tik R. Smitleino, kad dauguma lietuviy

vandeny vardy su -f- gali biti germanizmai“ (Vanagas 1976: 103).
A. Vanagas atkreipé démesj dar j viena svarbia Sios studijos ypatybe: ,,P. Skardzius — vienas i§ nedaugelio lietuviy onomastikos tyrinétojy, suvokes, kad hidronimo reikSmé — ne tai, ka rei8ké apeliatyvas, i§ kurio kilo hidronimas, o tai, ka

reiké tas Zodis virtimo nomen proprium metu. Ne zodzZio Saknis ar kamienas, o
visas hidronimas — su jo pamatine ir iS8vestine (darybine) reikime“ (Vanagas
1981: 17).

Minétinas Pr. SkardZiaus straipsnis ,,.X VI amZiaus lietuviy asmenvardZiai“
(Aidai, 1954, 1, p. 27-33), kuriame nagrinéjami K. Jablonskio ,,Istorijos archyvo“ pirmajame tome (K., 1934) paskelbty inventoriy asmeny vardai ir pavardes.
Prusy ir Zemaiciy dievy vardus Pr. SkardZius aptaria straipsnyje ,,Lietuviy
mitologiniai vardai* (Aidai, 1954, p. 218-226). Daug vietos Siame straipsnyje
skiriama V. Jaskeviciaus disertacijai ,,Lietuviy mitologijos studija“ (,,A Study in
Lithuanian Mythology“).
Labai vertinga yra Pr. SkardZiaus studija ,,Dievas ir Perkiinas“ (Aidai, 1963,

6, p. 253-257; 7, p. 311-318). Cia aiskinama Siu Zodziy daryba ir kilmé. Pr.

Skardzius nepritaria A. Senno nuomonei, jog suom. fa/vas ‘dangus’ turétu biti

kiles i$ baltiSkos formos * daivas — taivas Saltiniu galéjusi biti ir forma * desvas.

Taip pat jis, remdamasis latviy liaudies dainy pavyzdziais, linkes manyti, jog
lat. dievs yra dar i8laikes senajq reik’me ‘dangus’. Pr. Skardzius nepritaria
aiskinimui, jog. liet. perkiinas yra sietinas su lot. guercus ‘azuolas’ ir kitais
Sios Saknies Zodziais. Jam atrodo paprasciau bity slavy Perun sieti *per- ‘musti, trenkti’ 0 liet. Perkiinas su tos patios reik’més i&pléstine Saknimi * perk-,

kuri, nors ir nepaliudyta balty kalbose, gali biti pateisinama, plg. liet. jadtr:
Jaukti ir kt. Semantiskai toki siejima patvirtinty liet. dundulis ‘perkinas, griaus-

tinis’: dundéti, vok. Donner: skr. ténvati ‘o8ia, dunda, griaudzia’, lot. tonare
‘griausti’ ir kt.
1954 m. Lietuvoje

buvo

pakartotinai

iSleistos Antano

Juskos

,,Lietuviskos

dainos“. Siame leidimej Ju rengéjas A. Mockus Salia fotografuotiniy teksty pateiké ir savoti$kus literatirinius tekstus. L. Kuodys i8spausdino gana grieZta Siy

teksty kritika (Kuodys 1958: 555-578). Tai paskatino Pr. Skardzius parasyti jdomy straipsnj ,,Musy liaudies dainy kalbos dalykai* (Metmenys, 1962, 5, p. 9199). Straipsnyje parodoma, kaip atsargiai reikia elgtis literatiirinant dainy tekstus, iSkeliama liaudies dainy specifika. Ne visur Pr. SkardZius pritaria ir L. Kuo-

dzio pastaboms.
Paskutine, jau po autoriaus mirties paskelbta Pr. SkardZiaus studija yra ,,Nau-

jojo Testamento vertimo lietuviy kalba“ (Lituanistikos darbai. IV. Chicago, 1979,

p. 63-110). Joje analizuojama C. Kavaliausko i8 senosios graiky kalbos versto ir

V. Aliulio redaguoto, 1972 m. Lietuvoje iSleisto Naujojo testamento kalba. Autorius i vertima lygina su ankstesniuoju J. Skvirecko vertimu, kur vertejas, anot
prelato L. Tulabos, vir visko staté minties tiksluma ir Siam aukojo kalbos elegantiskuma“. Palygines abiejy vertimy rasybos, Zodynines, linksniy vartosenos,
sintaksines ir stilistines, sakiniy sandaros skirtybes, jis padaro i8vada, jog ,,Ka-

valiausko vertimo kalba yra pasigérétinai taisyklinga, sklandi, lengvai suprantama ir tikslinga, nors kartais ir savotiskiau iSreiSkianti originaling minti (p. 109).
Pr. Skardziaus nuomone

,,C. Kavaliausko vertimas, V. Aliulio redaguotus, yra

pirmas drasus Zygis visoje Sv. Ra&to vertimo lietuviy kalbos istorijoje“ (p. 109).
Labai jdomiis vadinamieji proginiai Pr. Skardziaus straipsniai, kuriuose ra-

Soma apie jvairius lietuviy kalbos tyrinétojus, kalbos puoselétojus, kultiiros veikéjus. Jie ypaé idomis del to, kad Pr. SkardZius Gia ne tik ivertina ju indéli i
,,Gimlietuviy kalbotyra, bet daznai jterpia savo prisiminimu. Daugiausia ,,Aidy“,

tosios kalbos“ Zurnaluose jis paskelbé straispnius apie A. Baranauska, J. Jablonski, J. Baléikoni, J. Gerulj, P. Jonika, J. M. Laurinaiti, J. Laukaiti, B. Larina,
M. Vasmeri, E. Fraenkeli, E. Hermanna ir kt.
Pr. Skardzius recenzavo daugybe Lietuvoje ir uz jos riby paskelbty lituanistikos ar apskritai baltistikos veikaly, ypa¢ minetinos jo i8samios recenzijos tokiy
veikaly kaip Z. Zinkeviciaus ,Lietuviu dialektologija* (V., 1966), J. Palionio
Lietuviu literatiriné kalba XVI-XVII a.“ (V., 1967), J. Kazlausko ,Lietuviu
kalbos istoriné gramatika“ (V., 1968), J. Pik¢ilingio ,,Lietuviy kalbos stilistika“
(V., 1971-1975), akademiné Lietuviu kalbos gramatika“ (V., 1965), »Lietuviu
kalbos tarmiy chrestomatija“ (V., 1970), P. Joniko ,,Lietuviy bendrinés raSomo-

sios kalbos kiirimasis antrojoje XIX a. puseje (Cikaga, 1972), J. Otrebskio ,,Gramatyka jezyka litewskiego“ (Warszawa, 1956-1965), Chr. S. Stangui pagerbti
rinkinys ,,Donum Balticum* (Stockholm,

1970), W. R. Schmalstiego ,,An Old

Prussian Grammar“ (University Park and London, 1974) ir kt.
Daugybe straipsniy lietuviy kalbotyros klausimais Pr. Skardzius paskelbé ,,Lietuviy enciklopedijoje“ (Bostonas, 1953-1969), ,,Encyclopedia Lituanica“ (Boston, 1970-1978).
Pr. Skardiius, gyvendamas Jungtinése Amerikos Valstijose, kaip ir anksciau
Lietuvoje, labai daug ra8é ivairiais lietuviy kalbos kulturos klausimais. Daugiausia jo iniciatyva Jungtinése Amerikos Valstijose buvo atgaivinta 1935-1941

m. Lietuvoje veikusi Lietuviy kalbos draugija. Pr. Skardzius — vienas aktyviausiy Sios draugijos organo ,,Gimtoji kalba“ bendradarbiu.
Kalbininkas parengé ir didelj ,,Ra8ybinj lietuviy kalbos Zodyna“, kuris iki

Siol neigleistas. Buves Pr. Skardziaus mokinys A. Dundulis Sio veikalo kopija
perdaves Vilniaus universiteto bibliotekai.
Lietuvoje intensyviai dirbti Pr. SkardZiui teko tik penkiolika mety. Dvigubai
tiek jis praleido tremtyje. IS pradZiy duong pelnesi fiziniu darbu. Veliau dirbo

Vasingtone Kongreso bibliotekoje. 1973 m. sausio 14 d. laiske amerikie¢iy baltistui W. R. Schmalstiegui Pr. SkardZius raSé: ,,A8 visa laika gyvenau mokslo
ruipestiais, bet paskutiniame amZiaus ketvirtyje a8 visai nedaug tegaléjau dirbti
tikraji mokslo darba: keli mano sugalvotieji ir iS dalies pradétieji moksliski darbai liko neivykdyti dél netikétos katastrofos“. Savo pamegtam kalbotyros dar-

bui Pr. SkardiZius visi8kai galéjo atsideéti tik i8éjes i pensija, deja, tik ketverius
metus prie’ mirtj. Taciau, nepaisant tokiy nepalankiy darbo salygu, ir tremtyje
jis padare daug.

Malonu, kad Lietuvoje, kaip tam tikra kalbos ugdymo programos dalis, numatoma isleisti Sio miisy zymiojo kalbininko ,,Rinktiniai raStai“. Juos rengia
profesorius Albertas Rosinas. Pirmasis ra8ty tomas — ,,Lietuviy kalbos zodziy
daryba“ jau iSleistas. Jame skelbiamas ir iSsamus A. Rosino straipsnis apie moksline Pr. SkardZiaus veikla. Ypa¢ lauksime tomy, kuriuose bus paskelbti maziausiai misy skaitytojams Zinomi tremtyje parasyti Prano Skardziaus darbai.
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THE SCHOLARLY ACTIVITY OF PRANAS SKARDZIUS IN EXILE
Summary
Pranas Skardzius (1899-1975) was one of the most prominent Lithuanian linguists of the
twentieth century. In 1929 he graduated from the University of Leipzig. In 1929-1939 Pr. Skardzius
gave lectures at Vytautas Magnus University in Kaunas, in 1939-1943 — at the University of
Vilnius. He worked in various fields of Lithuanian linguistics; he also made an important contribution to the standartization of Lithuanian. Like many workers of culture and science, he left
Lithuania in 1944. For some time he taught at the University of Tibingen in Germany. From
1947 up to his death Pr. SkardZius lived in the USA.
In spite of unfavourable conditions for scholarly activity he published many important works
in the field of Lithuanian studies. Special mention should be made of ,,A Reference book of
Lithuanian“ (,,Lietuviy kalbos vadovas“, 1950; co-authors Stasys Barzdukas and Jonas Martynas
Laurinaitis), ,Accentuation of the Lithuanian Language“ (,, Lietuviy kalbos kirciavimas“, 1968),
»The Past and Present Usage of Standard Lithuanian“ (,,Ankstyvesné ir dabartiné lietuviy
bendrinés kalbos vartosena“, 1971), ,,Lithuanian Hydronyms in

-af-.

Their Formation, Origin

and Meaning“ (,,Lietuviy vandenvardZiai su -nt-. Jy daryba, kilmé ir reik8mé“, 1973), ,,Lithuanian
Equivalents of International Words“ (,,LietuviSki tarptautiniy ZodZiy atitikmenys“, 1973), ,,On

the Translations of the New Testament in Lithuanian“ (,,Dé] Naujojo Testamento vertimy lietuviu
kalba“, 1979).
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