(Zarasy raj.) ir Apydimai(Tel8iy raj.). Prof. L. Mulevigiaus nuomone,
Zodis apydémedabar turi ne vieng leksing reikSme: netik ,,Zemes sklypas
tarp kaimo sodyby arba jy pakrastyje“, bet ir ,,buvusios sodybosvieta;

sodybvieté. Pastaroji reik8meneiSskirta net didZiajame,,Lietuviy kalbos Zodyne".
1979 m. Istorijos institute buvo surengta vieSa diskusija apie luomy

pavadinimus, nes Lietuvos feodalinio laikotarpio privilegijuotas lomas

buvo vadinamas dvejopai: bajory ir Slékty luomu. ApibendrindamasSia
diskusija prof. L. Mulevigius para8é straipsnj, kuriame tvirtino, kad

Lietuvoje feodalizmoir kapitalizmo laikotarpiu buvoketuri pagrindiniai

luomai: dvasininky, bajory, miestieciy ir valstieciy. Kitaip jie vadintini
terminais dvasininkija, bajorija, miestietija ir valstietija.
Prof. L. Mulevicius doméjosi ir filologijos dalykais, bet savo nuomo-

nés niekam nepirSo, buvolabai tolerantiskas, Vydiino Zodziais tariant,

saulétas Zmogus.Deja, apie jo veiklq jau reikia kalbéti batuoju laiku. Ji
jau tapo Lietuvos mokslo istorija.

Kazimieras GAIVENIS

P. Slavénasir Zodis komunizmas

Prof. P. Slavénas (1901-1991), jzymus Lietuvos astrono-

mas, buvo placiy interesy mokslininkas. Jis doméjosi ne tik
astronomija,fizika, gamtos mokslais,betir kalbotyra. P. Sla-

vénas keliolika mety buvo Terminologijos tarybos prie MA
prezidiumonarys, nuolat bendravo su kalbininkais.

P. Slavenasbuvodidelis eruditas. Jis galéjo valandy valandaspasakoti kalbininkams neapie astronomija, bet apie savo kalbotyrosteorijas.

Gerai mokédamas netik antikines,betir daug dabartiniy uzsienio kalby,

jis mégojas gretinti ir daryti toli siekiangius apibendrinimus. Ypaé P.

Slavénas mégobalty kalbas lyginti netik su germany ir slavy kalbomis,

bet net ir su semity, tiurky ir kitomis tolimesnemis ne indoeuropieciy
kalbomis. Netir specialistui buvo sunkususigaudyti, kas jo tose teorijose

yra racionalu,o kas priklauso fantazijai. Tagiau profesorius, kaip ir dera
dideliam mokslininkui, buvo labai tolerantiskas ir nepykdavo, jeigu

kalbininkai ne visada tikédavojo samprotavimais. Mégojis prognozuoti

irkalby ateit). Sia temajis buvoparaggs,Kalbos kultiirai*straipsni, kuris,
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kiek pataisytas ir sutrumpintas, buvo isspausdintas 35 sqsiuvinyje. Staikq

jame ra8¢ ir kokiomis analogijomis rémési P. Slavénas: ,Senyir naujy
Europoskalby skirtumusgalima paaiskinti ne senumu ir naujumu, 0
kaimynyste su kitomis kalby Seimomis. Semitai ir jiems giminingos

gentys nuo neatmenamy laiky menkai linksniavo ir vartojo artikelius, 0
ugrosuomiaituréjo ir tebeturi keliolika linksniy. Graikai Salia semity

finikietiy anksti supaprastino linksniavimair jprato prie artikelio, 0
baltai ir slavai Salia ugrosuomiytebelinksniuoja, kaip senovéje. Beje,
SvedaiSalia suomiy neatgavosudétingolinksniavimo,betjie daZnai sega
artikelj daiktavardzio gale tartum linksnio galing“ ir t.t. Toliau buvo

prognozuojamalietuviy kalbos ateitis: ,,Pirmiausia susiaurés linksniy
jvairumas, ypaéjsigalint kilmininkui. UZtat padaZnésprielinksniy varto-

jimas, Beto, prielinksniy vaidmenj jgauskai kurie daiktavardziai. Taigi
kalsime vinj neplaktuku, oplaktukopagalba; ligonis mirs choleros déka*
irt.t, Cia tikri kalby raidos dalykaiirgi susipina su mokslinei&mone,ir,
ZmoniykalbosZodziais tariant, sunku suprasti, kur pradzia, o kur — galas.
Apie 1970 m. P. Slavénas, remdamasis lenkisku daugiakalbiu astronomijos terminy Zodynu,pradéjo sudarinéti savo astronomijos terminy

Zodyng. Dirbo jis keletq mety, nuolat ateidamas j Lietuviy kalbos ir
literatiirosinstitutq pasitarti su terminologais délvieno ar kito dalyko.

Karta Zodynininkui A. Lyberiui pazjstamas mokslininkasi8 uZsienio

atsiunté didjjj Vebsterio angly kalbos Zodyna.Siossiuntos ilgai neatidavé pastas(tokios siuntos paprastai ateidavoj specialy pasto skyriy,esant}
Vilniuje, Salia gelezinkelio stoties). Atsivezta didZiulj Zodyng supuoléme

visi vartyti, spélioti, kas galéjo jame ,u2kliiti. Kaip tik tuo laiku j miisy

darbo kambarj jéjo P. Slavenas. Ir jis pradéjo Zidrineti Zodyng.

— Paiitirésime, — sako A. Lyberis, — kaip jame apibréZiamasZodis

komunizmas.

TameVebsterio Zodyne prie kai kuriy Zodziy buvo pateikiami ne tik
sinonimai, bet ir antonimai. Prie Zodzio komunizmas buvojraiytas sinonimas anarchizmas. P. Slavénas nusijuoké:

— Anarchizmas!.. Ne anarchizmas, 0 autoritarizmas,baisi ir bjauri
autokratija.

Nuo ty Zodziy pasakymo praéjo jau daugiau kaip 20 mety. P.

Slavénasseniai jau i8vykoj Hado 8alj. Taciau jo tiesumasir atvirumas tais

tempus nostrum jubet silentium'' laikais ir dabar Zavi.

K. GAIVENIS

'Miisy laikai liepia tyléti.
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