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FILOSOFAI R. BYTAUTAS BEI S. SALKAUSKIS IR LIETUVIU
KALBOS NORMALIZACIJA
Siame straipsnyje bus pabandyta apZvelgti lietuviy kalbos raidos teorines filoso-

fines prielaidas,tiksliau, tai, kaip buvo pradétas formuoti filosofinis poZitiris j lie-

tuviy kalbos, visu pirma jos terminijos, norminima Lietuvoje. Cia remiamasi Lie-

tuvosfilosofy R. Bytauto ir S. Salkauskio, kurie vieni i8 pirmyjy susidoméjo lie-

tuviy kalbos klausimais, darbais. Noréta atskleisti Siy filosofy poZitirj j lietuviy kal-

ba, jos plétojima, parodyti ju, kaip filosofy, jna8q j lietuviy kalbos norminimg ir
puoseléjima. Apie R. Bytauto ir S. Salkauskio filosofines paZitiras yra raSe¢ A. Sverdiolas, A. Sliogeris, R. Pletkaitis, V. Bagdonavitius, B. Genzelis ir kiti. Aptarti
ir Siy filosofy darbai, kuriuose nagrinéjami lietuviy kalbos klausimai, apie tai ra3é

K. Gaivenis!.

XIX a. pabaigoje i8siplétojo lietuviy nacionalinis i8sivadavimo judéjimas, émé
kilti $vietimas, stipréjo tautiné, i8 kaimo kilusi inteligentija. Nors po 1863 m. sukilimo caro valdzZia uZdraudé lietuviska spauda, tatiau amZiaus pabaigoje imta gausiai leisti ir platinti nelegalig lietuvi8ka perioding spaudqa. 1883—1886 m. Ryty
Prisijoje leidziamaslietuviy atgimimolaikraStis ,AuS’ra“, kuris slapta gabenamas
j Lietuva. ,,AuSra“ Zadino tautine samone, kélé nacionalinio judéjimo uZdavinius,

suteiké Siam judéjimui tam tikro organizuotumo, Po ,,AuSros* ta darba varé kiti
laikra&tiai visy pirma ,,Varpas“, be to, ,,Sviesa“, ,,Tévynés sargas“ir kt.
1904 m. panaikinamas lietuvi8kosios spaudos draudimas. Imta plésti mokykly
tinkla, ivestas gimtosios kalbos mokymas Lietuvos mokyklose, gauséjo periodinés
ir neperiodinés spaudos. Pagyvéjus kultiriniam Lietuvos gyvenimui, atkreiptas démesysj lietuviy kalba, suintensyvéjo lietuviy kalbos tyrinéjimas. Ypaé palankios salygos lietuviy kalbos raidai susidaré sukirus nepriklausoma Lietuvos valstybe, nes tada lietuviy kalba tapo valstybine ir imta vartoti valdZios jstaigose, ka-

riuomenéje ir kitose srityse, kuriose carizmo laikais visai nebuvo jsileidziama.
XX a. pradZioje lietuviy kalbos puoseléjimu susiripino ne vien kalbininkai,
bet ir kiti inteligentijos atstovai. Lietuviy kalbos klausimais susidoméjo ir filosofai.

Vienas is pirmyjy lietuviy filosofy, atkreipes démesj ij lietuviy kalba, buvo Romanas
Bytautas (1886—1915).

1 Gaivenis K. RamOnas Bytautasirkalbos kultira // Kalbos kultOra. 1987. Sas. 53. P. 77—

79; taip pat jo. Salkauskio terminologijos teorija // Lietuviy kalbos specialioji leksika: Lietuviu
kalbotyros klausimai. V., 1983. T. 22. P. 128—136.
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»- OR. Bytautas gimé DrobikStiuose, Tel8iy rajone. PradZios mokykla jis baigé KraZiuose, mokési Permés, o nuo 1897 mety — Vilniaus pirmojoje gimnazijoje. 1905
m. R. Bytautas jstojo j Maskvos universiteta, Fizikos ir matematikos fakulteta,
bet po poros ménesiy peréjo j Teisés, 0 1907 m. — Istorijosir filosofijos fakulteta,
kurj baigé 1912 m. aukso medaliu. Jj gavo uz 1911 m. paraSyta darba ,,V. Vunto
[W. Wundt] mokslo apie sielos substancijos savoka kritika“. R. Bytautas buvo pa-

liktas prie filosofijos katedros ruostis daktaro laipsniui. 1912—1913 m,jis dirbo

vienoje Maskvos gimnazijoje, kur désté logika, psichologija, lotyny ir tusy kalbas,

bet, sveikatai pablogéjus, meté gimnazija ir i8vaZiavo gydytis j Italija, paskui persi-

kélé j Sveicarija, j Leizena, kur ir miré.

R. Bytautas padéjo jkurti ,,Au8rinés“ Zurnala, bendradarbiavo »Draugijos“
zurnale. Jo filosofinéms paZiiroms turéjo jtakos XIX a. pabaigos—XX a. pra-

dzios rusy ir vokietiy filosofai idealistai. R. Bytautas siilé papildyti materializma

teleologizmuir panteizmu, stengési derinti materializmair idealizma, laikydamasis
psichofizinio paralelizmo principo. Pasak R. Bytauto, pirminiai visatos elementai
yra ir materialiis, ir dyasiniai, biities esmé — dvasiné. Ja subjektas galis pazinti,

remdamasis savo vidiniu patyrimu, nes biities esmé slypinti sielos monadoje.

Filosofas sprendé tautos esmés, nacijos formavimosi, kalbos klausimus. Svarbiau-

sias tautos, gyvavimo ir vienijimosi tikslas —dvasiné kiryba, kurios subjektas
— aktyvios saviraiSkos siekianti asmenybé. Asmenybés ir visuomenés bei zmoniy
tarpusayio santykiy susvetiméjima Svelnings asmenybéssantykis su tauta.

R. Bytautas savo darbe,,Tauta ir tautiska samoné“, kalbédamasapie tauta, jos

specifika, nemazZa démesj skiria ir kalbai kaip tautos specifikos pamatui. Apibrézdamastauta, jis rao: ,,Tauta yra kuopa Zmoniy, suvienyty dvasiSko tvérimo inte-

resais, kurie kyla ant pamato bendrinés kalbos, kaipo organokolektivaus [kolek-

tyvaus — A.A,] (rinktinio) dvasi8ko veikimo“?. Pasak R. Bytauto, kalba yra zmonijos dvasisko veikimo pamatas, ant kurio iSauga visuomenés organizacija, per kalba vyksta Zmoniy dyasiSkas bendradarbiavimas. Kalba yra visos tautos kultiros

pamatas. Filosofas mané, kad kalbos istoriné raida susijusi su tautos kultiiros rai-

da, atspindi tos kultiiros ypatumus. Kalboje matome tautos santykj su pasauliu,
jos mastymo bida, nes ,,ZodZiuose ir jy sujungimy reikSméseatsispindi tautos pa-

zitros j daiktus, jy privalybes ir santikius [santykius — 4.4.]“*. Anot R. Bytauto,
kalboje sukaupta tautos istoriné atmintis, kiekviena tauta turi savo ypatingg istoring patirti ir ja ikiinija savo kalboje.
Reikia pasakyti, kad R. Bytautas nelaiké kalbosvieninteliu tautiskumo pagrindu.
Jis mané, kad tautos savituma lemia mokslas, filosofija, menas, visos kultiros

sritys. Tatiau filosofas pabrézé tai, kad lietuviy kultiirai kalba yra ypa% svarbi.
R. Bytautas suprato ir démesio kalbai nacionaliniame judéjime svarbuma, nes
»Zmoniy kreipimos prie gimtosios kalbos reiSkia i8siliuosavima [iSsilaisvinima —
A.A.) nuo dyasinés vergystés, geisma biti patim savimi ir tverti savaip“‘, Jis vertino
* Bytautas R. Tautair tauti$ka samoné // AuSriné. 1912, Nr. 17. P. 112.
® Ten pat, P. 114.

“ Ten pat. 1912. Nr. 20. P. 239.
7. Lietuviy kalbotyros klausimai, XXXI
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tai, kad lietuviy inteligentai lietuviy kalboj mato ne vien tik Svietimo jrankj, bet

i ja Ziti kaip j savarankiSka dvasios vertybe, plétoting patia savaime jos savitu-

me.

R. Bytautas suprato, koks svarbusir sunkus uzdavinys i8tobulinti tarmeligi raSo-

mosios kalbos auk&tybiy. Prie Sio uzZdavinio jgyvendinimo stengési prisidéti ir jis
pats — kai kuriuose savo darbuosefilosofas nagrinéja aktualius bendrinés kalbos

formavimosi klausimus. Savo darbe,,Sis tas i§ lietuviy kalbosfilosofijos“jis j kal-

ba bando paiiiiréti i§ savo kaip filosofo pozicijy. Anot jo, kalba yra ypatingas min-

Gy pasaulis, tad kalba neatskiriama nuo mastymo, 0 per ji — ir nuo visos praktinés Zmoniy veiklos. R. Bytauto i8keltas filosofinis poZiiris j kalba buvo svarbus
ir jdomus.

Savo samprotavimus apie lietuviy kalba filosofas pradeda lygindamasistorine

lietuviu ir kity tauty situacija. R. Bytauto manymu, kultiringos tautos savo raSomaja kalba kiré iStisus Simtmetius. Plétojosi mokslas, o su juo ir raStija, atsiras-

davusios naujos savokos,ir joms pavadinti kuriami nauji ZodZiai. Anotjo, Siy tauty kultira plétojosi pamazu, o su ja pamazu plétojosi ir kalba. Taip i8 léto susikrove
kultiringy tauty kalbos turtai.

Kitokia situacija buvusi pas mus. Zmonijos kultira Zengusi j pricki, bet lietuviai

jos plétojime nedalyvave. Bajorija jsiliejusi j lenky kultiira, todél, kaip mano R.

Bytautas, nebuve luomo, kuriame bity galéjusi susikoncentruoti dvasiné tautos
kultira. Lietuvos ’viesuomenéstudijavusi ir ra8iusi svetimomis kalbomis, o lietuviu liaudis nuo seniausiy laiky iki pastarojo Simtmetio »turéjo ta patj proto regratj.

Todél ir kalba maza teplétojosi. Ji gal bit daug mainési tarmiSkai, bet filosofiSkai,

i8 atZvilgio j Zodziy kiekybe ir reik8me,ji stovéjo beveik ant vietos, nes Zmoniy pro-

tas turéjo reikala vis su tomis pat sgvokomis“®.

Sitaip apibiidindamasta situacija, R. Bytautas ne viska teisingai suprato. Jis kly-

do neigdamaslietuviy dalyvavima Zmonijos kultiiros raidoje ir teigdamas, kad nebuvo susiformavusi dvasiné tautos kultiira. Neigdamas kalbos raida, R. Bytautas

taip pat klydo. Siuo atveju reikéty pabrézti, kad tik mokslo kalba mazZai plétojosi.

ISsiaiSkines, kodéllietuviy kalba filosofiSkai nekito, R. Bytautas ivertina tuometine situacija, pasikeitusias salygas, prasidéjusj tautinj judéjima, kuris, jo manymu,
galy gale yra kultirinis judéjimas. Apibiidindamasnacionalinj judéjima,jis pazymi,
kad lietuviy tauta pasiryZo pavyti kitas tautas, perimti visq medZiaginj ir dvasinj

turta, Zmonijos sukrauta per tikstanéius mety. IS tia ir didZiulis uzdavinys kalbai,

kuria reiki taip iSplétoti, kad bity pasiektas kity kultiringy tauty lygis. Kad toks
kalbos ,,evoliucijos procesas* bity greitai atliktas, neuZtenka i8tirti tik gramatine
kalbossistema. Anot R. Bytauto, mes [mes — 4.A.] privalom pirmy-pirmiausiai
istardyti lietuviy kalbq ne tik i8 virSaus pusés — gramatiSkai, — bet ir iS vidaus
pusés — filosofiskai —i8 atZvilgio j reikSme jvairiy Zodziy ir sakymbidziy“*.
R. Bytautas teigia, kad nebus pasiektas reikiamas kalbos lygis, kol nebus pazinta
zmoniy kalbafilosofiSkai. Ir filosofas iSkelia svarbiausia to meto uzdavinj — ,,visu
5 Bytautas R.Sis tas i§ lietuviy kalbosfilosofijos. K., 1908. P. 4.
® Ten pat. P. 4—S.
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svarbiausias Siandien miisy raStakalbés reikalas — tai iStardymas Zmoniy kalbos
i$ atzvilgio i jos vidurinj turinj; ir visy reikalingiausia mums kninga [knyga —

A.A.] — tailietuviy kalbosfilosofija“’. Vienintelis jo tikslas ir esas atkreipti kalbininky démesjj lietuviy kalbos filosofinj turinj. Lietuviy kalboj esq paslépti neiSsemiami mindtiy rei8kimo turtai, kurie gulj neZinomi.
R. Bytautas ragino atsizvelgti j filosofinj kalbos turinj ne tik pavadinant naujas
savokas, bet ir tobulinant, norminant kalba. Jis mané, jog tobulinant kalba ypat

svarbu siekti kalbos ir mastymo vienovés. R. Bytautas bando filosofi8kai pagristi

bendrinés lietuviy kalbos plétojimo ir norminimo bitinumair svarbuma. Jis ne tik
teoriSkai pazvelgéj lietuviy kalbos norminimo bitinuma, bet ir praktiSkai pats ban.
dé tai daryti jau minétuose darbuose bei straipsniuose ,,Lietuviy ra8tkalbés reikalai* (1908), ,,Kaip tarti ir ra8yti svetimZodZius“ (1912).

R. Bytautas jaunas miré, tad nesuspéjo daug ko nuveikti, tatiau jo darba_tesé
kolega filosofas S. Salkauskis, kurj R. Bytautas paskatino susidométi lietuviy kal-

ba, ypaé terminologija. Kaip ra8é pats S. Salkauskis, R. Bytautas uZkrété jj ,,savo
karSta terminologijos Klausimo meile“* ir vadino R. Bytauta savo tiesioginiu

ikvépéju.
S. Salkauskis (1886—1941) — jzymus nepriklausomos Lietuvos visuomenés

veikéjas, filosofas, pedagogas. Jis gimé Ariogaloje, Raseiniy rajone. 1905 m.
S. Salkauskis baigé Siauliy gimnazija ir i8vyko studijuoti teisés j Maskvos universiteta. Baiges teisés mokslus, jis i8vyko j Turkestana, apsigyveno Samarkande, kur

tarnavo banke juriskonsultu. Teisininko darbas jo nepatenkino, ir jis vis labiau

atsidéjo filosofijai. 1915 m. S. Salkauskis i8vaZiavo i Sveicarija ir Fribiro univer-

sitete pradéjo filosofijos studijas. Fribiro universiteto filosofijos daktaro laipsni

jis isigijo 1920 m. Tais patiais metais grizes j Lietuva,jis jsijungé j akademinj darba:

désté AukStuosiuose kursuose, buvo Vytauto DidzZiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos katedros docentas. 1922 m. S. Salkauskiui jau suteikiamasprofesoriaus vardas,jis dirba pedagogikosir jos istorijos katedros vedéju.
1939 m. S. Salkauskis buvo i8rinktas VDU rektoriumi. Tarybinei armijai uZémus

Lietuva, profesorius buvo atleistas i8 rektoriaus pareigy, o uzZdarius Teologijos-filosofijos fakulteta, paSalintas i8 profesiiros. S. Salkauskis persikélé j Vilniy. 1941

m. Lietuvos laikinoji vyriausybé paskyré jj Vilniaus universiteto profesoriumi,

taéiau jam dirbti nebeteko. Nusilpus sveikatai, S. Salkauskis iSvyksta j Siaulius, kur
1941 m. Ziema ir miré.

S. Salkauskis, Zymiausias neoscholastinés filosofijos atstovas Lietuvoje, buvo

veikiamas V. Solovjovoteorijy, véliau tapo tomistu. Darbuose bendraisiais filosofijos klausimais teigé, jog filosofija esas ,,karaliSkasis mokslas“, nepriklausas
nuo specialiyjy moksly, propagavotikéjimo ir Zinojimo harmonijos principa. Dvasing kultiira, Zmoniy paziiiras S. Salkauskis laiké lemiamu visuomenés gyvenimo
veiksniu. Lietuviy nacionalinés kultiiros savitumajis siejo su Ryty ir Vakary tauty
7 Ten pat. P. 5.
8 Salkauskis S. Terminologijos teorija ir lietuvi8koji filosofijos terminija // Logos. 1927.
Nr ie Fe
7
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kultiry sinteze. Pats S. Salkauskis savo paSaukima i8rei8ké pasiryzimu vykdyti
,tautinj aukléjima per filosofija*. Siam paSaukimui jis istikimai tarnavo visq gyvenima.

Svarbesnieji S. Salkauskio darbai yra ,,Kultiros filosofijos metmens* (1926),
»Filosofijos ivadas* (1928), ,,Visuomeninis aukléjimas“ (1932), ,,Ateitininky ideologija“ (1933), ,,Lietuviy tauta ir jos ugdymas“ (1933), ,,Bendrieji pedagogikos
pagrindai*(1936) ir kt. Kaip jau buvo minéta, S. Salkauskis buvoir vienaslietuviy
filosofijos terminijos kiiréjy.
Tuo metu lietuviy terminijos kirimo problema egzistavo ne tik kaip lingvistiné,
loginé, bet ir kaip socialinés pazangos problema. ,,XX a. pradZioje lietuviy tauta,
po 40 mety trukusios sunkios nacionalinés carizmo priespaudos(lietuviSko raSto

ir kultirinio gyvenimo draudimo)vél pakilusi mokslui ir Svietimui, susidiiré su dau-

gybe naujy dalyky, savokyi8 jvairiausiy moksly, ekonomikos, kultiiros, politikos

sritiy, o kita vertus — su menkaii8vystyta lietuviy kalbos terminija, kuri iki tol
daugiausia buvo vartojama menoir buities savokomsreikSti. Lietuviy kalbaiiSkilo
nelengvas uZdavinys terminologiSkai perimti jvairiapusj Zmonijos istorinj patyrima‘“*. Terminus émé kurtis jvairiy mokslo Saky atstovai. Tatiau i§ pradZios ter-

miny kiryba buvoindividuali, be aikesnés sistemos ir i8 anksto nusistatyty teoriniy pagrindy. Sistemingesnj ir organizuotesnj pobiidj lietuviy terminijos kirimas

igavo tik susikiirus nepriklausomai Lietuvos valstybei. Tuomet terminijos kirimui siekta suteikti teorinj pagrinda.
1921 m. buvo sudaryta tuometinés Syietimo ministerijos Terminologijos komisija. Jos pirmininku paskirtas J. Jablonskis. Komisijoje dirbo K. Biga, A. Dambrauskas, P. MaSiotas, J. Tumas, A. Varnas, A. Vireliiinas, véliau J. Baléikonis,

A. Salys, P. Skardzius, S. Salkauskis ir kt. Terminologijos komisija dirbo penketa mety. Su terminologijos komisijos darbuoficialiai prasidéjo organizuotaslietuviSkosios terminijos kirimas.
Nemaza darba terminologijoje atliko du geriausi to meto kalbininkai — K. Biga ir J. Jablonskis. K, Biiga daug prisidéjo prie kalbos mokslo terminy kirimo,
nemaZai terminyir pats pasiiilé, dalyvavo 1921—1924 metais Terminologijos komisi-

jos darbe, savo straipsniuose nagrinéjo jvairius terminologijos klausimus, J. Jablonskis sukiré lietuviy kalbos gramatikos terminija, pats kiiré ir aktyviai dalyyavo ku-

riant lietuviSkus kity moksly terminus, reikalingus mokyklai. Jis vadovavo Terminologijos komisijai, ripinosi, kaip geriau organizuoti terminologijos darba. J, Jablonskio terminologinés paZiiros padéjo teorinius pamatus lietuviSkosios terminijos
kirimui.
Po K.Bigosir J. Jablonskio mirties nustatyti teorinius veiklos principus, jtvirtin-

ti terminologijai keliamus reikalavimus bei praktiSkai tvarkyti terminija padéjo

Zurnalas ,,Gimtoji kalba(1933—1941). Siame Zurnale S. Salkauskis paskelbia

savo teorinj darba ,,Pagrindiniai terminy darybos principai“, kur mégina suformu-

luoti terminologijos darbo taisykles. Lietuviy kalbos draugijoje buvo sudaryta Terminologijos sekcija, kuri ripinosi terminologijos reikalais. Tad galima sakyti, ,,kad
® Vai8Svila A. Logikos mokslas Lietuvoje. V., 1980. P. 11—12,
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XX a. pirmaisiais deSimtmetiais susidaré nacionaliné terminologijos mokykla,
pasirémusiir patios lietuviy literatirinés kalbos kirimo bei norminimo pamatais
ir lietuviy bei kity kalby terminologijos patyrimu“?°.

Salia kity mokslo srigiy terminijos ypatingas démesys buvo skiriamasfilosofijos
terminijai. Pasak S. Salkauskio, filosofijos terminijos ,,svarba auga dar todél, kad
i ja ieina apskritai vos ne visi abstraktiniai bendro turinio terminai, kurie turi dide-

lés reik’més visam intelektualiniam gyvenimui ir tarp kitko specialiems mokslams“13.
S. Salkauskio terminologijos palikimas susideda i8 dviejy daliy: 1) terminologijos teorijos tyrinéjimo ,,Terminologijos teorija ir lietuviSkoji filosofijos terminija“,

i8spausdinto ,,Logos“ Zurnale, ir 2) filosofijos terminy Zodyno ,,Bendroji filosofijos terminija* (1938). Zodyna sudaré apie 1600 lietuviSky filosofijos terminy su atitikmenimis pranciizy, vokietiy ir rusy kalbomis bei jy vartojimo aplinkybiy aiSkinimu. Teoriniais terminologijos klausimais $. Salkauskis susidoméjo ankséiau,
negu pradéjo norminti lietuvi8ka filosofijos terminija. Savo darbe ,,Terminologijos
teorija ir lietuviskoji filosofijos terminija“ jis iSdésté terminy ktrimo ir norminimo
teorija.

S. Salkauskis, pradédamasai8kinti savo teorija, pabrézia, kad terminologijoje
kalbos mokslas labai artimai sueina su filosofijos mokslu, todél Sioje srityje néra
visai kompetetingi vieni filosofai ar tik vieni kalbininkai. Ir tik kalbininku, filosofy
ar Siaip suinteresuoty mokslininky bendromis pastangomis gali biti sukurta moks-

liné terminija!®. Sito rysio svarbuma S. Salkauskis paai’kina apibiidindamas patj

terming. Terminas, kaip Zodis, priklauso gramatikos mokslui, kaip savoka, jis priklauso logikos mokslui, o kaip sqavoka, turinti tam tikra specialy turini, jis priklauso
atitinkamam mokslui, j kurio objektq Sita savoka jeina. Taigi bendrasis terminologijos klausimas sykiu lie¢ia logikos ir gramatikossritis, tad jeina j kalbos moksla

ir filosofija.
-S. Salkauskis mano, kad terminologijai reikalinga savotiSka disciplina, kuri

jungty kalbos moksloir filosofijos duomenis?*. S. Salkauskis abejoja, ar gali biti
R. Bytauto pasiiilyta kalbos filosofija pripaZjstama kaip atskira filosofiné disciplina, kadangi ne kiekvienas dalykas, kuris susiduria su filosofija, jeina ir j filosofijos
moksla. Anot jo, kalbosfilosofijos objektas, kiek jis patenka j filosofijos plotme,
atskirais atZvilgiais gali biti iStirtas logikoje, psichologijoje ir kultiiros filosofijoje.
PabréZdamas, kad terminologija néra atskira, savaranki8ka mokslo disciplina,

S. Salkauskis ja laiko specialiaja semantikos dalimi. Taip suprasdamasterminologija, jis padaré i8vada, kad terminas neatsiejamas nuo Zenklo ir nuo savokos sampratos. Filosofas akcentuoja tai, kad ,,terminologijos teorija turi paisyti ir to, ka logika,

psichologija ir kultiiros filosofija sako apie bendruosius kalbos fakto bei apraiSky
10 Keinys S. Moksloir technikosrevoliucija ir lietuviy terminologijos raida // Mokslo kalbos
kultiros ir terminologijos raida: Lietuviy kalbotyros klausimai. V., 1985. T. 24, P. 182.

11 Salkauskis S, Min. veik, 1925. Nr, 1, P. 4.
1a Zr, Ten pat. P. 2.
18 Ten pat.
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pagrindus“', Ypaé tai svarbu esa, kai kalbamaapie filosofijos terminija. S. Salkaus-

kis pabrézia, kad sudarant lietuvi8kaja filosofijos terminija bitina atsiZvelgti i

jo iskeltus reikalavimusir jis pats skiria tam daug démesio.
Aptarti termino esmeir ypatybes S. Salkauskis pradeda nuo paties ZodZio terminas
kilmésir pirminés reikSmés. Jis pamini, kad tai lotyny kalbos Zodis terminus, reiskias
galutine riba, kur kas norsbaigiasi. Perkélus Zodj terminas j filosofijossritj ir analo-

giskai pritaikius jai pirmutine jo prasme, gauta nauja termino reik$’mé — imta jj
suprasti kaip galutinj elementa arba prada, prie kurio pricinama darant kokio nors
dalyko analize. S. Salkauskis, perkéles i¥ analogijos pirmuting termino prasme j
logikos, gramatikosir raSto sritis, termina apibidina trejopai — kaip suvokiamaji,
tariamaji ir ra8omajj.
Filosofas labai nuosekliai i8désto paties termino suvokimo evoliucija. Tarkime,

kad turime suvokti kokj nors daikta. Daikto esmés suvokimas baigiasi sqvokos sudarymu,o glidinti prote savoka yra rei8kiama tariamu arba raSomu Zodiiu, o Zodis
jau yra ,,tikras terminas, t.y. galas, arba riba, kuria prieina paZinimas,i$reiSkiamas

iSvirSiniu bidu“*. Taigi pirmiausia S. Salkauskis aptaria termina i8 tos pusés, kur

jis siejasi su filosofija, apibidina jj kaip suvokiamaji termina.

S. Salkauskis teigia, kad naujaisiais laikais, kai labai i8siplétojo specialieji mokslai, termino supratimas susiauréjo; terminas yra siauresné savoka, negu apskritai

Zodis. Filosofas akcentuoja, kad terminas yra Zodis, rei8kiqs savoka, taiau ne bet
kokia savoka, o ta, kuri turi specialios reik’més kuriam nors mokslo dalykui.
Ai&kindamas Zenklus, S. Salkauskis skiria keleta jy grupiy — prigimtuosius ir

sutartinius Zenklus, formalinius ir instrumentalinius, aprei’kiamuosius ir atstoja-

muosius Zenklus. Zodis daZniausiai yra sutartasis Zenklas, nes, anot S. Salkauskio,

tarp Zodzio kaip Zenklo ir juo rei$kiamo dalyko santykis néra prigimtas, o tik i§
nuoZiiiros nustatytas arba sutartas. Filosofas Zodj apibiidinair kaip instrumentalinj

zenklg, nes Zodis yra irankis, instrumentasdalykuiir su juo susijusiai savokai reik’ti.
O prie giliausios ZodZio reik8més supratimo, jo manymu,prieinama per pasakyma,

kad ZodZiaiyra ,,apreiSkiamieji Zenklai sgvokoms ir atstojamieji Zenklai daiktams‘"*.

ISdéstes Zenklo, ZodZio ir savokos ypatumus, S. Salkauskis grizta prie termino
apibrézimo: ,,terminas visuomet yra Zodinis Zenklas, atstojas dalyka ir apreiSkias
savoka™?. Tagiau ne visi tokie ZodZiai yra terminai. Kad Sitoks Zodinis Zenklas
tapty terminu, reikia, kad jis jeity j kurio nors mokslo sritj ir bity moksli8kai apdo-

rotas. Filosofas parodo ZodZio reikSmés ir prasmés skirtuma, ir ZodZio prasmés

ir reikSmésry8j jtraukia j termino apibidinima. Pasak jo, ZodZio reik8mé priklauso
nuo dalyko, kuris juo reiSkiamas, o Zodzio prasmé — nuo savokos, kuri atitinka
reiSkiamajj dalyka. Zodzio prasmésiSkélimas yra ne kas kita, kaip tikslus nurodymas, kokia savoka glidi ZodZio pagrinde. Tad nustatyti mokslo termina — tai

nustatyti jo reikSmés bei prasmésry3j su savoka, kuria jis yra pagristas. S. Salkaus14
1°
16
1”
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kis pabréZia, kad termino aptarimas visuometturi eiti greta su aptarimu savokos,
kurig jis reiSkia!®. Todél negali biti gerai iSplétotos terminijos ten, kur néra gerai
iXplétotas mokslo dalykas, bet i8 kitos pusés, mokslinio dalyko raida gali vykti tik
:
kartu su atitinkamos terminijos tobulinimu.
reiSkimo
ju
ir
S. Salkauskis pirmasis émési nagrinéti terminologijos kategorijas

biidus. Jis pazymi, kad jam teko aptarti terminy reikimo biduslogikos ir ontologijos aspektu, kuris yra svetimas kalbininkams. Toksjo nusistatymas sudaré nemaza
sunkumy,nes ontologijos kategorijos nustato labai platias ribas ir patios gali biti

ivairiai suprantamosbei interpretuojamos. Filosofas aptaria dvi pagrindines ontologijos kategorijas — substancijq ir prietapa ir pateikia toki jy apibrézima: ,,substancija yra savibiivé esybé,t.y. tai, kas turi buitj savyje, tuo tarpu kad prietapas
yra tai, kas turi buitj kame kitame, biitent, substancijoje“!’.

Filosofas aiSkina, jog terminologija nagrinéja minties faktus, atsizvelgdama j

rySius su kalba,t.y. su tomis rei8kimo priemonémis, kurios juos atitinka. IS vienos
pusés pagal buvimo bidus arba biisenas susidaro suvokimo bidai arba minties
kategorijos, o i8 kitos — pagal suvokimo biidus formuojasi reiSkimo bidai arba
terminologijos kategorijos. Anot jo, terminy kategorija yra terminy grupé, tipiska
savo lytimi, daZniausiai — savopriesaga,ir atitinkanti turin¢iy tam tikra bendruma
savoky grupe.
Sekdamas Aristoteliu ir viduramziy logikais, S. Salkauskis skiria substancija-subjekta ir substancija-objekta. Substancija-subjektas esanti gyva bitybé ir visu
pirma Zmogus, tadji veikia, vyksta, nusistato, samoningai santykiauja ir yra aktyvi kokybés reiSkéja. Pagal tai S. Salkauskis skiria dar keturias Sios kategorijos
riiis: veiksmo subjekta, vyksmo-nusistatymo subjekta, kokybés subjektq ir santykio

subjekta.

Substancija-objektas dazZniausiai esas negyvas daiktas, retiau gyva bitybéir reiausiai Zmogus. Substancija-objektas yra veikiama, panaudojamakaip antriné me-

dziaga ar kaip jrankis, priemoné, pagaliau — daiktas, kuriame kas telpa. Filosofas pateikia ir Sios kategorijos keturias rii8is: veiksmo objektas, antriné medZiaga,

jrankis arba priemonéir talpos daiktas. S. Salkauskis labai detaliai apraSé Siy ter-

minologijos kategorijy darybos priemoniy inventoriy, pateiké lenteles, kuriose
nurodé, kurios priesagos ar galiinés yra bidingos vienaiar kitai terminologijos kategorijai.

'S. Salkauskis savo terminologijos teorijoje pateikia terminy kirimo Saltinius,

apibidina terminy vartosena. Jis skiria ir aptaria tris pagrindinius terminy Saltinius. Vieni terminai esq paimti i8 gyvosios Zmoniy kalbos ir pritaikyti specialiai

mokslo kalbai, kiti — naujai sudaromi pagal kalbos désnius ir analogija su tipis-

komis jos.apraiskomis, ir tretia terminy grupé tiesiog pasiskolinamais kity kalbu.
S. Salkauskio aptarti terminijos Saltiniai yra svarbiis ir dabartinés terminijos plétotei, tik jis nepaminéjo bendrinés kalbos, kuri yra vienas i pagrindiniy Siuolaikinés terminologijos kirimo Saltiniy.
18 Zr, Ten pat. P. 10.

1® Ten pat. 1934, Nr. 1. P. 7.
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S. Salkauskio manymu, yra keturi pagrindiniai bidai, kuriais remiantis tarmiy
ZodZiai yra ivedami ij moksling terminija. Tai Zodziy prasmésbei reik8méstikslini-

mas, reikSmés praplétimas, reik’més susiaurinimas ir prasmés kilnojimas pagal
analogija. Kalbédamas apie antraji terminijos Saltinj, filosofas pazymi, kad nauja-

darai gali biti sudaromi dviem bidais — naujy ZodZiy i$vadZiojimu ir ZodZiy durs-

tymu. Pastaruoju bidu yra sudaromisudurtiniai ZodZiai, o naujy Zodziy iSvadZiojimu jis vadina naujadary darymgsu prieSdéliais, priesagomis ir galinémis. S. Salkauskis akcentuoja, kad naujadaras turi biti tipi8kas savo lytimi, tad naujadarai
privalo biti sudaromi pagal atskiras savoky kategorijas.
Svarbis yra S. Salkauskio i¥kelti reikalavimai, kurie turi biti taikomi skolinantis

terminus i8 kity kalby. Svetimy ZodzZiy skolinimasis, jo manymu, pateisinamas tik
tada, kai ,,reikiamas terminas negali biti gautas nei paprastos Zmoniy kalbos Zo-

dzio pritaikymu, nei naujo termino sudarymu durstymo arba i8vadZiojimo biadig®,

S. Salkauskis pirmasis pabandé suformuluoti pagrindinius terminy darybos prin-

cipus. Dar 1927 metaisjis juos i8désté Zurnalo ,,Logos“* antrajame numeryje, 0 1935

metais paskelbéir ,,Gimtojoje kalboje“ — straipsnyje ,,Pagrindiniai terminy darybos
principai*. Autorius tikéjosi, kad ,,Gimtajq kalba“ skaito daugiau Zmoniy,besidomin¢iy terminologijos dalykais, ir jiems bus svarbu susipaZinti su jo mintimis.

S. Salkauskis pabandé sudaryti bendrus visy mokslo Saky terminy kiirimo principus, suskirstes juos j tris grupes — senovés principai, naujovésprincipai ir evoliu-

cijos principai. Senovés principai apima didZiausio panaudojimo principa (,,nedera
nei skolintis svetima termina, nei gamintis nauja sava, jei galima patenkinamai

pritaikyti mokslo reikalui Zmoniy kalbos Zodi“*4) ir tradicinio isigaliojimo prin-

cipa (joks isigyvenes kalboje Zodis negali biti Salinamas i mokslinés apyvartos be
aiskiai pateisinamy prieZastiy). Sie principai aktualiis ir Siy dieny terminologijai.

Svarbis ir jo suformuluoti naujoyés principai — tipiskumo, didziausio naudin-

gumoir estetiSkumo principai, nes ir dabartinéje terminologijoje reikalaujama,

kad naujai kuriamas terminas bity tipi8kas, darybiskai parankus naujiems vediniams. Eyoliucijos principus S. Salkauskis pateiké tik du — kategorinio galiniavimo(,,tipi8ky galiiniy panaudojimas terminams gaminti pagalatitinkamas savoky
kategorijas turi biti palaikytas gyvas kalbos apyvartoje ir nuosekliai i8vystytas

iki savo teisés riby“**) ir ZodZiy prasmés bei reik’més keitimo (prireikus ZodZiy
prasmésir reikSmésturi biti keitiamas tokiais bidais, kuriuos galéty patvirtinti
kalbos ir logikos moksly désniai), S$. Salkauskio suformuluoti terminy ktrimoprincipai tuo metu buvoreikSmingi, nes daugumanaujy lietuvisky terminy buvo kuria+
ma atsiZvelgiant j juos.
S. Salkauskis savo terminologijos teorija taiké praktikoje, normindamas filosofijos terminija. Jau minétas S. Salkauskio parengtas filosofijos terminy Zodynas
% Ten pat. 1927. Nr. 1. P. 24.
* Salkauskis S. Pagrindiniai terminy darybos principai // Gimtoji kalba, 1935. Nr. 4, P.
49—50,
Ten pat. P.. 51.
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1937 metais buvo iSspausdintas ,,Logos“ antrajame numeryje, o 1938 metais iSleistas atskira knygele. Be to, voki8ka Zodynoversija dar paskelbta 1938 mety ,,Logos“
zurnale. Filosofijos terminy Zodynas buvo apsvarstytas Lietuviy kalbos draugijos
Terminologijos sekcijoje. Zodyna sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikti lietuvi3ki terminai ir jy atitikmenys pranciizy, vokietiy ir rusy kalbomis bei trumpi lietuviski paaiSkinimai, o antroje — aptariami terminai ir pateikiami pavyzdZiai. Pirmosios dalies terminai yra sukiréiuoti. S. Salkauskis terminais laiko ir pateikia Zodyne ne vien vardaZodZius, bet ir veiksmazodZius.

Nevisada S. Salkauskio praktinis darbasatitiko jo teorinius terminologijos prin-

cipus. Zodyne jis aptaria terminus, suskirstes j atskiras giminiSky terminy grupes,

kurias vadina semantinémis grupémis, o ne pagal terminologijos kategorijas, kaip
i8désté teorijoje. S. Salkauskio i8leistame filosofijos terminy Zodyne susisteminta
beveik viskas, kas pozityvaus lig tol buvo pasiekta, kuriant lietuvi8kaja filosofijos
terminija. Nors Zodynas ir neapima visy to meto filosofijos terminuy,tagiau S. Salkauskio Zodynas ir terminologijos tyrinéjimai daug prisidéjo prie tolesnio filosofijos ir apskritai. mokslinés lietuviy terminijos norminimo, sisteminimo ir kirimo,
turéjo reik&més patiai filosofijos mokslo raidai.
STANDARDIZATION OF THE LITHUANIAN LANGUAGE,
AND LITHUANIAN
PHILOSOPHERS ROMANAS BYTAUTAS AND STASYS SALKAUSKIS
Summary

At the beginning of the 20th century, the development of the Lithuanian language interested
not merely linguists but philosophers as well. Romanas Bytautas was the first among the Lithuanian philosophers to focus his attention on the Lithuanian language and its philosophical content, He made an attemptto look at the problems of standardization of the general language from
the philosophical. point of view.
The Lithuanian philosopher Stasys Salkauskis successfully studied the problems of terminology. He suggested rules for the description of terminological work published underthetitle The
Theory of Terminology and Lithuanian Philosophical Terminology. Salkauskis’ dictionary of philosophical terms, and studiesin the field of terminology have played an important role in the further
standardization and systematization of philosophical termsandscientific terminology in general.

