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

dakcijos birelj. 1942 m. Kauna palieka ir A. Lyberis. Jis pradeda dirbti Prieny
“Ziburio” gimnazijoje mokytoju, 1946-1947 m. — sios mokyklos direktoriumi.
Sunkiais ir sudétingais karo ir pokario metais jis j gyvenima palydéjo ne viena
laidq mokiniy, i8 kuriy iSaugo kalbininkas Jonas Kazlauskas, poetas Justinas
Marcinkeviéius, ra’ytojas Vytautas Bubnys, biirys Zinomy mokytojy, gydytojy,

teisininky, inZinieriy, ekonomisty, kity specialisty.
Darbas mokykloje nenutolino A. Lyberio ir nuo lietuviy kalbos mokslui tuo

metu svarbiy reikaly. 1950 m. jis padéjo Lietuviy kalbos institutui organizuoti
Prieny apylinkése pirmaja dialektologine ekspedicijq, kuriai vadovavo J. Balcikonis ir B. Larinas. Jos metu buvo praktigkai patikrinta “Lietuviy kalbos atlaso
medziagos rinkimo programa” (iSleista 1951 m., II leid. - 1956). A. Lyberio

pagalba labai praverté Lietuvos moksly akademijos organizaciniam komitetui,

ie’kojusiam nuo karo baisumy Lietuviy kalbos instituto direktoriaus A. Salio
gelbétos ir saugiai pasléptos Lietuviy kalbos Zodyno kartotekos dalies (zr. Musy
kalba, 1972, Nr. 2, p. 26-31).
Nuo 1947 m. A. Lyberis ne tik mokytojas, bet ir Lietuviy kalbos (nuo 1952

m. Lietuviy kalbos ir literatiiros) instituto etatinis darbuotojas. Jis Vilniuje daz-

nai dalyvauja Lietuviy kalbos zodyno sudarytojy ir redaktoriy posedziuose, o

Prienuose i8 parsiveZty kartotekos déZuciy raSo ar redaguoja kity bendradarbiy
para’yta Zodyno teksta, skaito spaudos korektiiras. Paskutiniaisiais desimtmeGiais A. Lyberis, jau nuolatos gyvendamas Vilniuje, buvo vienas i8 pagrindiniy

didZiojo “Lietuviy kalbos Zodyno” rengéjy. Jo — redakcinés kolegijos nario ar

teksto raSytojo, kity darby atlikéjo — pavardé jra8yta 12-oje Sio Zodyno tomy.
1965 m. jam kartu su kitais SeSiais Zodynininkais uz ITI-VI Zodyno tomus buvo
paskirta Lietuvos valstybiné premija.
A. Lyberis buvo vienas i8 sudarytojy ir redaktoriy kito labai svarbaus kalbos
praktikai veikalo — “Dabartinés lietuviy kalbos zodyno” (1954; II leid. — 1972).

Dar Prienuose A. Lyberis pradéjo dométis Zodziy sinonimika, paraSé ir 1959

m. apgyné kandidatine (dabar — daktaro) disertacijq “Lietuviy kalbos sinonimy
Zodynas ir jo sudarymo principai”. Po poros mety i$ spaudos pasirodeé jo “Lietuviy kalbos sinonimy Zodynas”. Pirmojo lietuviy leksikografijos istorijoje tokio

tipo Zodyno jvadiniame straipsnyje autorius ragé: “Zodyniné lietuviy kalbos sudétis yra labai turitinga ir jvairi. Be seniausiy lietuvisky zodziy, artimy indoeu-

ropieciy prokalbei, lietuviy kalboje yra milziniSkas skaicius zodziy, kilusiy jvai-

riomis epochomis i$ senyjy Sakny. Taciau lietuviy kalbos turtingumas — tai ne

vien zodziy kiekybe, bet ir jy reikSmiy jvairumas, raiskumas, sinoniminiy priemoniy gausumas”. Siame Zodyne, stengiantis akivaizdZiai parodyti minétasias
lietuviy kalbos ypatybes, pateikta 720 sinoniminiy Zodziy lizdy. Po dvideSimties

mety (1981) A. Lyberis iSleido jau daug platesnj “Sinonimy zodynq”, kuriame
yra apie 5200 sinoniminiy Zodziy grupiy, apimanciy per 27 000 Zodziy bei frazeologizmy.
Nepamirgo A. Lyberis ir besimokan¢io jaunimo. Kartu su N. Grigu jis suda277

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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