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Pernai miré Zymus vyresniosios kartos kalbininkas A. Salys, kuris i&varé gilia
vaga lietuviy kalbotyroje. Jis pasirei8ké jvairiose lietuviy kalbos mokslo srityse:
tyrinéjo lietuviy tarmes, kalbos istorija, sudarinéjo Zodynus, tvarké lietuviska terminija ir kt. Mums pravartu ateityje visapusi8kai nuSviesti A. Salio kalbine veikla ir
detaliai iSkelti, ka nauja, reikSminga jis yra jneSes j lietuviy kalbos mokslq. Siuo
tarpu trumpai paminésime svarbiausius A. Salio kalbinius darbus ir jo nuopelnus
lietuviy kalbotyrai.
A. Salys gimé 1902 m. Kretingos rajone, Reketéje. 1923-25 m. studijavo Kauno universitete lietuviy kalba ir lyginamaja kalbotyra, 1925-29 m. Leipcige baltistika, slavistika ir lyginamaja kalbotyra, 1929 m. Hamburge eksperimentine
fonetika. GriZes j Lietuva, jis profesoriavo Kauno ir jVilniaus universitetuose iki
1943 m., kur désté pagrindines lietuviy kalbos mokslo disciplinas (lietuviy dialektologija, balty kalbotyros jvada, kalbos istorija ir kt.), daug prisidédamas prie kalbos mokslo vystymo ir parengdamas didelj birj mokytojy lituanisty, lietuviu
kalbos tyrinétojy ir kalbos kultiros kéléjy. Pasitraukes i8 Lietuvos, 1944—46 m.
dirbo Greifsvaldo ir Tiubingeno universitetuose. Nuo 1947 m. buvo Pensilvanijos
universiteto

profesorius,

kur

désté

slavistika ir

baltistika, tuo bidu

populiarin-

damas lituanistika JAV ir jtraukdamas j lietuviy kalbos tyrinéjima ne viena amerikietj lingvista, i8 kuriy mums labiausiai Zinomas V. Smolstygas.
A. Salys nebuvo uZsidares kabinetinis mokslininkas. Jis palaiké platius mokslinius rySius su jvairiy Saliy kalbininkais, buvo keliy tarptautiniu kalbos draugiju
narys, kalbiniy Zurnaly redaktorius ir bendradarbis, JAV iSleistos lietuviskos enciklopédijos kalbotyros skyriaus redaktorius. A. Salys aktyviai dalyyavo moksliniame
organizaciniame

darbe,

1939-1941

m.

bidamas

Lituanistikos

instituto

lietuviy

kalbos skyriaus vedéju, 1941—1944m. Lietuviy kalbos instituto direktoriumi, jvairiy terminologijos komisijy pirmininku bei nariu, pavardzZiy ir vietovardziy komisijos nariu ir kt.
A. Salio kalbiné veikla buvo Sakota, intensyvi ir produktyvi. Jis atliko reikSmingus darbus dialektologijos, leksikografijos, onomastikos, terminologijos, kalbos
kultiros ir kitose srityse, kuriais daug prisidéjo prie lietuviy kalbos mokslo vystymo.
NemaZa yra nuveikes A. Salys, tyrinédamas lietuviy kalbos tarmes. Pradéjus
universitete déstyti lietuviy

kalbos

dialektologija,

iSkilo bitinas

reikalas

paruosti

lietuviu dialektologijos vadova, kad studentai lituanistai turéty i$ ko susipazinti
su lietuviy kalbos tarmémis. J. JuSkos, A. Baranausko, K. Jauniaus ir kity paskelbtos Zinios

apie lietuviy kalbos tarmes ir jy suskirstyma negaléjo atstoti lietuviy kal-

bos dialektologijos vadovélio, ir A. Salys aistringai imasi uZdavinio parengti lietuviu
kalbos tarmiy apZvalginj kursqa. Pats renka dialektologing medzZiaga ir stengiasi
i ta darba jtraukti studentus ir mokytojus. Tam reikalui Paruosé keleta platiy ankeu (apklausy) dialektologinei medZiagai rinkti ir i8siuntinéjo j jvairias mokslo jstai257

gas bei mokyklas. Jis kartu su kitais rdpinosi
specialiy dialektologiniy kursy organizavimu,
kuriuose buvo parengtas nemaZas

birys tarmiy

apraSinéto

jy, kurie ateityje turéjo daug nudirbti lietuviy kalbos tarmi
y tyrinéjimo bare. Dialektology ir kitu
kalbininky fonetiniam lavinimui A. Salys isteig
é Kauno universitete fonetikos laboratorija, kuri padéjo studentams geriau susip
azinti su tarmiy fonetika. Keleriy mety intensyvaus darbo rezultatas buvo A. Salio
lietuviy kalbos tarmiy kursas, kurio
santrauka ,,Lietuviy kalbos tarmés“ buvo iSspa
usdinta 1935 m. Jame buvo pateikta
detali tarmiy Klasifikacija ir iSkeltos atskir
y tarmiy fonetinés ir kitokios ypatybés.
Tuo kursu buvo naudojamasi ir tarybiniais metai
s; jis bus svarbus ir lietuviy dialektologijos istorijai_ tyrinéti.
A. Salys sékmingai tesé A. Baranausko ir
kity pradétus istorinius lietuviy kalbos tarmiy tyrinéjimus ir paskelbé savo diser
tacijos ,,Zemaitiy tarmés“ (vokietiy
kalba, 1930 m.) pirmaja dali, skirta Zemai
tiSkos kalbinés srities susidarymo (istorijos) klausimams nagrinéti. Be gio istorinés
dialektologijos darbo, A. Salys yra i§spausdines keleta straipsniy i§ tarmiu istori
jos.
Isitraukes j lietuviy kalbos tarmiu tyrinéjima
, A. Salys émési ir atskiry tarmiu
aprasy redagavimo ir leidimo darbo. Jo sured
aguotas i8éjo tarminiy monografijy
Serijos ,,Lie
tuviy kalbos tarmés“ antrasis leidinys
(P. Joniko »,Pagraman¢io

tarmé“,
1939 m.).
Pokario metais A. Salio dialektologiniai darba
i padéjo studentams lituanistams
susipaZinti su lietuviy dialektologijos pagri
ndais, su tarmiy apra’ymo metodika,
kurig perteiké naujai kalbininky kartai buve
A. Salio mokiniai J. Senkus, E. Mikalauskaité ir kt. Dél to buvo imanomas spart
us dialektologinio darbo iSplétimas ir
vykdymas, renkant daugiau kaip i§ 700
vietoviy medziaga lietuviy kalbos tarmiu
atlasui, apraSant atskiras tarmes, rengiant
apibendrinama veikala apie lietuviy kalbos tarmes.
‘
ReikSminga darba A. Salys yra atlikes lietu
viy leksikografijoje. Jis yra vienas
i§ autoriy bei redaktoriy dvikalbio penkiatomi
o »,Lietuviy raSomosios kalbos Zodyno“, kuriame pateikti vokieciu kalbos atiti
kmenys ir kuris buvo iSleistas Heidelberge
(1932— 1968 m.). Siam Zodynui nuo treGiojo
tomo daug liaudies kalbos, ypaé Zemaiiu tarmés, leksikos pateiké A. Salys, Zymia
i praturtines lietuviSkaja Zodyno dalj.
Tai vienas didziausiy lietuviy kalbos Zodyn
u, kurj Zodziy gausumu Zymiai pralenkia
tik dabar leidziamas akademinis »Lietuviy
kalbos Zodynas“. Vokieciu kalbos atitikmenys igalina minétu A. Salio ir kitu
autoriy Zodynu naudotis indoeuropietiy
kalby tyrinétojus, kuriems ankséiau patys
didZiausi lietuviy kalbos leksikos Saltiniai buvo G.

dZiy.

Neselmano

ir Fr. KurSaitio Zodynai, turintys kelis
kartus maZiau Zo-

Kelis deSimtmeéius A. Salys rinko medzZiaga
istoriniam lietuviy kalbos Zodynui,
norédamas pasekti leksikos raida, Zodziy
istorija nuo seniausiy laiky iki Siy dienu.
Tuo tikslu jis 1969 m. lankési Taryby Lietu
voje ir gia rinko medziaga sumanytam
Zodynui i§ akademinio »»Lietuviy kalbos Zody
no“ kartotekos ir kity Saltiniy. Jis tarési méginsigs parengti nedidelj istorinj Zodyn
élj, daugiausia apimantj XIX a. galo
ir XX a. pradzios leksika, kurios puoseléjim
e ir norminime jis pats aktyviai dalyvavo.
Gaila, kad Sis A. Salio sumanymas liko
nejkinytas.
A. Salys prisidéjo ir prie didZiojo » Lietuviy
kalbos Zodyno“ rengimo, tobulinimo. Kelerius metus jis buvo Zodyno moksl
inés komisijos narys, aktyviai dalyva258

vo, keliant ir svarstant jvairius leksikografinius kiausimus, kurie ir Siandien yra nenustoje savo aktualumo

(pvz., tarmiSkai uZraSyty Zodziy bei posakiy transkribavi-

mas literatarine kalba, skoliniy ir homonimy nustatymas, sudaiktavardéjusiy bidvardziu pateikimas ir kt.).
Daug démesio A. Salys skyré tikriniy vardy (asmenvardziy, vietovardziu, van-

denvardziy, gentivardZiy ir kt.) rinkimui, Zodyny sudarymui ir tyrinéjimui. Lietuviy kalboje tokiy vardy yra Simtai takstan¢iy. NemaZa jy surinko ir pradéjo tyrinéti K. Baga, didZiai vertindamas ,,zemés kalba“ kaip svarby Saltinj tautos pracitiai
pazinti. K. Bigos darbo teséjy tarpe vienas aktyviausiy buvo A. Salys, 1933 m.
isteigtos PavardzZiy ir vietovardZiy komisijos narys. I8leidus ,,Instrukcijg Lietuvos
Zemés vardynui suraSyti* (1934 m.), mokytojams, miSkininkams, zemétvarkininkams,
studentams ir kitiems talkininkaujant, iki 1940 m. buvo surinkta didZioji vardyno
dalis, kuri dabar saugoma, pildoma ir tyrinéjama Lietuviy kalbos ir literatiros institute.
Labai produktyvus buvo A. Salys ir lietuviSkos terminologijos kirimo bei tvar-

kymo darbe. Jis buvo vyriausybés pataréjas terminologijos klausimais, keliy terminologiniy komisijy pirmininkas bei narys ir jvairiy mokslo ir technikos terminy ki-

réjas. Turédamas gera, greita kalbine orientacija, gily kalbos jausma, jis lengvai ir

greitai surasdavo reikiama termina liaudies kalboje arba pats sukurdavo. Simtai
liaudiniy ZodzZiy jo buvo pavartoti siauresne, platesne ar perkeltine reikSme ir ilgainiui

terminologizavosi,

pvz.:

slogutis

,,ko8maras“,

nuospaudas

,,nuspaudziamasis

presas“, griidalas ,,gridinamasis skiedinys“, prasvaitas ,,apSviesta vieta fotografijos
negatyve“ ir t.t. Daug terminy jis yra vykusiai sukires, ir jie jsigaléjo vartosenoje,
pvz.: poziuris, Sviesomatis,

tolimatis, iSvaita, sqnara, staigmena if toe

A. Saliui rapéjo ir literatirinés kalbos puoseléjimas, norminimas ir kiti kalbos
kultiros dalykai. Jis atidZiai seké literatiirinés kalbos raida ir greitai, gyvai reagavo
i kalbos praktikoje, ypat spaudoje, pasirodiusius taisytinus kalbos dalykus. Kalbos praktikos reikalams jis su kitais pradéjo leisti kalbos laikraStélj ,,Gimtoji kalba“,
kuriame aktyviai bendradarbiavo, nagrinédamas jvairius kalbos praktikos dalykus.
Kai kurie jo paskelbti straipsniai yra idomis ir Siandien, nes jie lie¢ia aktualius Klausimus, pvz.: lietuviski vardai, gentivardZiai, sutrumpinimai ir kt. Viename i8 dienrastiy A. Salio buvo pradéta ,,Kalbos skiltelé“, kreipusi nuolatini démesi i kasdienine kalbos vartosena, taisiusi kalba, teikusi naujus ZodZius bei terminus,
patarusi, kaip vartoti ivairius Zodzius ir konstrukcijas. Kirtiavimui mokytis A. Salys sukir¢iavo chrestomatijos ,,Vargo mokyklai* I ir II dalis.
Taigi A. Salys daug prisidéjo prie lietuviy kalbotyros dirvony plésimo, nauju
tyrinéjimy organizavimo ir vykdymo, kalbiniy kadry ruo’imo ir kalbos kultiros
kélimo. Bidamas emigracijoje, jis paskutiniaisiais metais palaiké glaudzius rySius
su Lietuviy kalbos ir literatiros institutu, su Taryby Lietuvos kalbininkais, seké
ir teigiamai vertino jy darbus, buvo atvykes i tévyne kalbinés medziagos rinkti. Ji
visad trauké gimtasis kraStas, gimtoji kalba, kurios tyrinéjimui jis buvo visa siela
atsidaves. A. Salys praturtino lictuviy kalbotyra reikSmingais darbais, kuriais
naudojasi ir dar ilgai naudosis misy filologai, su pagarba minédami jy autoriy, daug
nusipelniusj lituanistikos mokslui.
J. Kruopas

