jus naudojosi anoniminiu rankrastiniu XVII a. vidurio “Lexicon Lithuanicum”.
Tai rodyty ir autoriaus ranka ra8yti Zodyno papildymai, kuriuos turinio atzvilgiu
prof. V. Drotvinas skirsto j grupes: “1) naujus antra&tinius Zodzius su lietuviskais
atitikmenimis; 2) ty atitikmeny sinonimus, darybos ar kaitybos variantus ir 3)

lietuvisky Zodziy vartosenos iliustracijas (paprastai Biblijos sakiniai vokiediy ir
lietuviy kalbomis” (p. XII).
Be autoriaus ranka rasyty papildymu, prof. V. Drotvinas “Pastabose... “ dar
isskiria prieraSus, kuriais taip pat “daZniausiai papildomi antraStiniai Zodziai ar
jy atitikmenys, Siaip kokios gramatinio pobiidzio pastabos”, ta¢iau Sie priera8ai
“raSyti visai kita raSysena negu visas Zodynas, ne kaligrafiskai, o tarsi skubomis,
smulkesnémis raidemis, jvairaus ry8kumo raSalu, paprastai po lietuvisky zodziu
arba tarp eiluciy” (p. XII). Tokiy priera’u prof. V. Drotvinas visame zodyne
suskaiCiuoja daugiau kaip du Simtus. Nurodes, kad jy autoriai nenustatyti, “Clavis...” parengéjas spéja, jog dalj priera3y galéjo jrasyti F. Pretorijaus sinus Erydrichas, po tévo mirties paveldéjes Ziliy parapija, kita dalj — $j Zodyna turéje

Vilhelmas Teodoras Simelpenigis ir Kristijonas Frydrichas Stimeris bei dar du
trys asmenys, o baigdamas dar priduria, kad “Priera8y turinj ir autoryste reikéty
specialiai patyrinéti” (p. XII). Tai be galo jdomus ir sunkus uzdavinys, nes vieni

kalbininkai kaZin ar pajégs nustatyti jy autoryste. Cia be grafology pagalbos

neissiversime. Tik vargu ar grafologams pakaks Siy palyginti trumpy jrasy autorystei iSai8kinti, juoba kad, pavyzdziui, K. F. Stimerio jokiy kity raSty, atrodo,
neéra islike (plg. BirZiSka V. Aleksandrynas 2, Vilnius: Sietynas, 1990, 111).
Bet tai gali pasakyti tik grafologai.
PanaSaus pobiidzio abejonés rodo, kiek dar daug nejminty misliy slepia misy senieji raStai, ypa¢ rankraS¢iai, ir kokie jie svarbiis misy kalbos ir kultiros

istorijai. Suprantama, kad kiekvienas toks leidinys yra neeilinis ivykis. Todél di-

dziausios pagarbos ir padékos nusipelno io leidinio parengéjas prof. V. Drotvinas. Karali$koji Norvegijos uZsienio reikaly ministerija ir IMTEC fondas, finansave “Clavis...” leidyba, Mokslo ir enciklopedijy leidykla, kuri Siais visuotinio

sumaterialejimo laikais ryZosi i8leisti miisy kalbos mokslui nejkainojamq knyga.

Norisi tiketi, jog kitiems, jau senokai prof. V. Drotvino parengtiems FE. Pretorijaus Zodyno tomams, likimas bus palankus.
Juozas Karaciejus

EXEGIT MONUMENTUM
/
1996 m. kovo 16 d. miré humanitariniy moksly daktaras, Lietuvos moksly
akademijos narys korespondentas Kazys Ulvydas. Uzgeso Nepriklausomos
Lietuvos tarpukaryje graziai bejsidegan¢io lietuviy mokslo Zidinio i§likusi viena
i$ gajausiy Zarijy, visu rySkumu Zéréjusi ilgus okupacijos metus ir jZiebusi meilés
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lietuviy kalbai liepsnq daugelio lietuviy kalbininky ir ne tik kalbininky Sirdyse.
Pagal paties K. Ulvydo teigima, jis gimé 1910 m. rugpjii¢io 15 d. (senuoju
stiliumi; naujojo stiliaus data jam nebuvo miela) Kédainiy rajone, Bagotélés
palivarke, gausioje kumeciy Seimoje. Todél j mokslus jam teko eiti pasitikint

vien savo jégomis.

Baiges Kédainiy gimnazijos keturias klases K. Ulvydas nuvyksta j Kauna, kur

jam pavyksta jstoti j jézuity gimnazija. Joje mokymo lygis buvo aukStas, todél K.

Ulvydas Cia gavo tvirtus humanitariniy moksly pagrindus. 1930 m. baiges
gimnazijq jstoja j Vytauto DidZziojo universiteto Humanitariniy moksly fakulteta.
Universitete tuo metu jau dirbo nemaZa savy ir atvykusiy iS svetur mokslininku,
todél gabiems studentams buvo geros studijavimo salygos. Kartu pradéjo déstyti
lietuviy kalba toje pat jézuity gimnazijoje. Sis studento ir mokytojo darbo krivis

uztesé studijas, bet tai ir sudaré galimybe igyjama iSsimokslinimg tuojau panaudoti

mokykloje ir i8vengti to pavirSutiniSkumo, kuris dazZnai biidingas studentams,

besimokantiems tik per sesijas.

1937 m. paSauktas j kariuomene K. Ulvydas tampa Karo mokyklos aspirantu.
Cia jis tuoj pat i8siskiria is bendramoksliy sugebéjimais ir, bidamas bent kiek
vyresnis, jgyja didelj autoriteta. Jo iimanymu naudojosi “Kariiino” Zurnalo
redakcija. Siame Zurnale paskelbti ir pirmieji K. Ulvydo kalbos mokslo srities
straipsniai.

s

Pazymétina, kad paskutinjjj (85-ajj) savo gimtadienj K. Ulvydas pirmiausia
atSventé su niekada jo nepamirsusiais moksladraugiais kariiinais, su jais ir

pasodino qzuoliuka kaip savo gyvenimo simboli.
1938 m. baiges karo mokslus K. Ulvydas vél pradeda dirbti lituanisto darba,

8; karta Kauno prekybos mokykloje, kur 1944-1946 m. eina Sios mokyklos
direktoriaus pavaduotojo pareigas. Ten dirbdamas 1940 m. baigia Vilniaus
universiteta paraSes diplominj darbq “Augmeninés ir gyviininés pavardés”.
Diplomuotas lituanistas neilgai trukus, jau 1942 m., pakvieciamas déstyti j
Kauno universitetq. Ten 1946 m. tampa Istorijos ir filologijos fakulteto vyresniuoju
déstytoju, 1946-1949 metais eina prodekano pareigas, 0 1949 m., iki fakulteto
perkélimo j Vilniy, ir dekano pareigas. Cia jis skaité pagrindinius lietuviy kalbos

kursus.
Nuo

1949 m. K. Ulvydui tenka vazinéti ij darba Vilniaus universitete. Tik

1951 m. jis su Seima persikelia gyventi j Vilniy ir visa galva pasineria j kalbos
mokslo veikla, trukusiq keturis deSimtmecius.
Vilniaus universitete jis tuoj iSrenkamas Lietuviy kalbos katedros vedéju,
pradeda dirbti Lietuvos moksly akademijos Lietuviy kalbos institute ir jstoja i
Maskvos universiteto aspirantiirg. 1952 m. sujungus Lietuviy kalbos ir Lietuviy

literattros institutus K. Ulvydas tampa Lietuviy kalbos ir literatiiros instituto
direktoriaus pavaduotoju bei Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovu,
atsisakydamas Lietuviy kalbos katedros vedéjo pareigu, pasilikdamas tik dar
kurj laika vyresniuoju déstytoju.
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1955 m. vél pasikei¢ia K. Ulvydo einamos pareigos — atsisako grynai
administracinio darbo ir ima vadovauti Zodyny skyriui. Tais pat metais apgina

disertacija “Dabartinés lietuviy kalbos prieveiksmis
prieveiksméjimas)”.

(vienaskaitos linksniy

1960 m. skiriamas naujai organizuojamo Dabartinés lietuviy kalbos skyriaus
vadovu, 0 nuo 1976 m. iki 1987 m. vél vadovauja Zodyny skyriui. 1972 m. K.
Ulvydas isrenkamas Lietuvos moksly akademijos nariu korespondentu.
Visi tie pareigy keitimai néra atsitiktiniai. Juos lemeé susiklostanCios aplinkybés:

jam teko eiti ten, kur buvo spraga, kur buvo sunkiausia. 1950 m. pradedamas
Lietuviy kalbos institute didziulis darbas — Lietuviy kalbos atlaso rengimas. Bet

pirmiausia reikejo organizuoti medziagos rinkimg i§ visos Lietuvos. Reikéjo
sudaryti programa ir medziagos rinkimo instrukcijq. Tad atsikeles i Vilniy K.
Ulvydas perima §j darba ir s¢kmingai jstato j normalias vézes.

Kada buvo smarkiai sukritikuotas 1947 m. iSéjes Lietuviy kalbos Zodyno II

tomas, Lietuviy kalbos instituto zodynininky kolektyvas buvo iSblaSkytas, Lietuviy
kalbos zodyno leidimas sustabdytas, 0 jo vadovas J. Balcikonis nuSalintas. Reikéjo
zmogaus, kuris sugebety pertvarkyti Lietuviy kalbos zodyno rengima pagal
komunisty partijos reikalavimus, kaip sakyta, “pagal tarybinés leksikografijos
principus”. 1955 m. Sio darbo iSdriso imtis K. Ulvydas, ryzZesis gydyti i dar
skaudesnj sopulj.

K. Ulvydo sugebéjimas argumentuotai jrodinéti padéjo iSsaugoti nedaug
tepakeistq Lietuviy kalbos zodyno sandara. Vienur kitur prikaiSiojami tarybinés
spaudos bei raSty standartiniai sakiniai zodyno iliustracijose patenkino kritiky
ambicijas. O pagrindiné zodyno medziaga — tarmiy faktai ir senujy rasty

duomenys — buvo iSlaikyti. Lietuviy kalbos zodynas, vegetaves beveik 10 metu,
vel pradejo eiti.
Taip sunormalinus Lietuviy kalbos zodyno darba, buvo galima imtis kito

didelio kalbos mokslo baro — Lietuviy kalbos gramatikos rengimo. Cia geresnio
organizatoriaus uz K. Ulvydaq neatsirado.
Darbas buvo pradétas, galima sakyti, tuSCioje vietoje. Pirmiausia reikéjo
sutelkti darbuotojy kolektyva. Budamas universiteto déstytojas, K. Ulvydas
pazinojo daug gabiy studentuy. Jis palaiké rySius net su paskirtais dirbti j rajony
mokyklas. Su kiekvienu norinciu dirbti i$ pradziy zodyno, o véliau ir gramatikos
srityje K. Ulvydas nuoSirdziai pasikalbédavo ir paSnekovui nejauciant

iSsiaiskindavo jo ismanymg ir pasirengima moksliniam darbui. Ne vieng jauna
kalbininkg aspirantg jis stunté | Maskvos ar Peterburgo kalbos mokslo centrus
atitinkamai pasirengti Siam darbui. Jis pats yra vadovaves SeSiems disertantams,
apgynusiems disertacijas.

Jo mokiniai uZpildé Zodyny skyriu, jo mokiniai sudaré visa Dabartinés lietuviy
kalbos skyriy, raSiusj Lietuviy kalbos gramatika. Jis sugebejo jtraukti j kai kuriy

skyriy raSyma ir savo mokinius, dirbancius aukStosiose mokyklose. Maza to, ne

vienas gramatikos autoriy patys tapo aukStyjy mokykly destytojais ir profesoriais.

274

K. Ulvydas teiké tam visas galimas salygas.

Gausiis moksliniai bei redakciniai K. Ulvydo darbai. Jis buvo Lietuviy kalbos
zodyno devyniy tomy (II-V, XI-XVI) vyriausiasis redaktorius ir dar dviejy tomy
(VI-VII) redakcinés kolegijos narys, visy trijy Dabartinés lietuviy kalbos zodyno
leidimy (1954, 1972, 1993 m.) redakcinés kolegijos narys. I8mintingas K. Ulvydo

Zodis daznai atvésindavo karStus debatus ir buvo labai naudingas bendram labui.
K. Ulvydas — visy trijy Lietuviy

kalbos gramatikos

tomy vyriausiasis

redaktorius, tos Gramatikos jvado ir prieveiksmio skyriaus autorius. Tam reikejo
ne tik mokslinio ismanymo, bet ir dideliy organizaciniy gabumu. Ivairiy autoriy,

skirtingo mokslinio lygio, vis kity teorijy sekéjy, raSanciy savo stiliumi, darbus
reikéjo moksliskai apdoroti, suvienodinti, kad biity jauciamas veikalo vientisumas,
kartu nesugadinti autoriy individualybés, - tai néra toks jau paprastas dalykas.
17 mety kruop&taus darbo davé pirmg tritome moksling Lietuviy kalbos
gramatika, parasyta lietuviy kalba.
Nepriklausomai nuo to, kokias pareigas éjo ir kokius darbus dirbo, K. Ulvydas
visa savo gyvenimg buvo lietuviy kalbos kultiiros puoselétojas. Nuo 1961 m. jis
trisdeSimt metu buvo straipsniy rinkiniy “Kalbos kultiira” atsakingasis redaktorius.

Juose yra paskelbes daug straipsniy. Daugelis jy buvo programiniai ir butini
vadovautis dirbantiems kalbos kultiiros darba.
Taip pat trisdeSimt mety K. Ulvydas buvo radijo laidos “Taisyklingai kalbekime
ir rasykime” vedéjas. Tai buvo viena i8 populiariausiy savaitiniy laidy. Klausytojai
uzversdavo K. Ulvyda klausimais, o jis visada riipestingai rengdavo jiems
atsakymus. I§ toms laidoms parengty teksty galéjo i8eiti labai vertingas kalbos
kultiiros vadovélis. Bet K. Ulvydas taip ir neturéjo laiko tai knygai parengti. Si
laida buvo nutraukta, kai K. Ulvydas émé pagristai jrodinéti, kad darZeliuose

nedera vaikus mokyti antrosios kalbos.
K. Ulvydas yra buves Lietuvos moksly akademijos Darby, Lietuviy kalbos ir
literatiiros instituto testinio leidinio “Literatiira ir kalba”, Lietuviy kalbotyros

bibliografinés rodyklés, K. Donelaitio ra8ty ir kity darby redakciniy komisijy
narys. Apskritai, kiekvieng interesanta jis konsultuodavo atsidéjes, nepaisydamas
savo uZimtumo ir nezitirédamas j laikrod}.
Savo mokslinj darba pradéjes nuo lietuviy kalbos prieveiksmiy nagrinéjimo
K. Ulvydas visa laika rinko medZiaga kapitaliniam veikalui apie prieveiksmius.
Bet per visus organizacinius ir redagavimo darbus taip ir nerado bent kiek ilgesnes
valandélés prisésti prie didziulés jo sukauptos prieveiksmiy medZiagos. Kas nors
i§ daugybés jo mokiniy savo mokytojo atminimui turéty imtis dabar Sito darbo.
Reikia paminéti, kad K. Ulvydui yra teke dalyvauti daugelyje konferencijy,
simpoziumy ne tik Lietuvoje, bet ir uz jos riby. Jis yra skaites pranesimus

Agchabade,
yra lankesis
norédamas
veiksmingg

Kijeve, Kiginiove, Maskvoje, Prahoje, Peterburge, Rygoje ir kitur,
beveik visy buvusios Taryby Sajungos respubliky kalbos institutuose,
susipazinti su jy darbu. Jis labai ripinosi kity instituty praktikuojama
darbo metodika pritaikyti ir Lietuviy kalbos ir literatiiros instituto
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darbe. Tik ivairioms naujovéms jdiegti nebuvo jokiy salygy.

K. Ulvydas mégo propaguoti kalbos praktikos dalykus. Jis visada kalbédavo

labai jtaigiai, idomiai. Todél nuolat buvo kvieciamas j jvairius kolektyvus skaityti
paskaity. Jo gyvo zodzio yra klausesi ir JAV lietuviai.

Ir i8éjes j pensija K. Ulvydas nenutrauké rySiy su Lietuviy kalbos instituto
kolektyvu. Jis buvo “Kalbos kultiiros” redakcinés kolegijos narys, beveik iki
paskutiniy mety buvo renkamas Instituto mokslinés tarybos nariu, kur jo
autoritetingas Zodis visada buvo vertinamas.
1996 m. vasario ménesj K. Ulvydas pagerbiamas Gedimino ordinu. O savo

darbais jis pats pasistaté nenykstantj paminkla. Tesiilsi ramiai Vilniaus Zeméje.

Jonas Paulauskas

ANTANO LYBERIO IR JO DARBY ATMINIMUI

Didziajame “Lietuviy kalbos Zodyne” prie daugybés Zodziy ir sakiniy pridéta

dviejy raidziy santrumpa Er yra kuklus, bet ilgai iSliksiantis paminklas dviem i8

Eriskiy kaimo (Panevézio r.) kilusiems kalbininkams. Vienas i8 jy — Zinomas
pedagogas, Jono Jablonskio ir Kazimiero Biigos darby teséjas Juozas Baléikonis, kitas — jo giminaitis Antanas Lyberis. Pastarajam, renkantis gyvenimo kelia,
be abejo, poveikj daré vyresniojo kra8tiecio gyvas Zodis ir vis didéjantis jo auto-

ritetas.

Tiesa, 1928 m. baiges Panevézio gimnazija, A. Lyberis tik po keleriy mety

(1932) apsisprendzia testi mokslus Vytauto Didziojo universitete, pasirinkda-

mas klasiking filologijg. Studijas baigé 1939 m. Kaip ir daugelis tuo metu mokslus éjusiy jaunuoliy, A. Lyberis jau studijuodamas turéjo uzsidirbti pragyveni-

mui. Tik pradéjusi studijas, ji pakviecia dirbtii Lietuviy kalbos Zodyno redakcija, kuriq sukurti ir jai vadovauti Svietimo ministerija 1930 m. pabaigoje buvo

pavedusi J. Balcikoniui. Redakcija A. Lyberiui buvo tarsi antrasis universitetas,
daves leksikografijos teoriniy Ziniy ir praktiniy Zodynininko darbo igidziu. Cia
reikéjo mokytis rinkti i8 gyvosios kalbos ir jvairiy raSty Zodzius, tvarkyti spardiai
pildoma iS K. Biigos paveldéta zodziy kartoteka, pratintis ra’yti Zodyno teksta,
skaityti korektiras, atlikti kitus darbus. 1941 m. i8 spaudos i8éjusio “Lietuviy
kalbos Zodyno” pirmojo tomo (apémusio A-B raidziy Zodzius) “Prakalboje”
vyriausiasis redaktorius J. Balcikonis nurodé “artimiausius redakcijos bendradarbius, be kuriy sqziningo darbo ir atsidéjimo nebity galéjes pasirodyti io

zodyno tomas”. Tarp Siy bendradarbiy — ir A. Lyberis.

Véliau jaunesnés kartos kalbininkams A. Lyberis ne karta idomiai, labai Sil-

tai pasakos ir apie kitus to meto Zodyno redakcijos darbuotojus — Napalj Griga,

Elze Mikalauskaite, Jona Mikeliiing, Juoza Senky, Zenona Uoselj, Kosta Vosyliy ir kt. Karo ir okupacijy metai iSbla8ké nedidelj Lietuviy kalbos Zodyno re276

