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S LIETUVIŲ FIZIKOS TERMINIJOS RAIDA

Aldona Paulauskienė

Angelės Kaulakienės monografijos „Lietuvių fizikos terminijos raida“  
(Vilnius: Technika, 2009. 439 p.) recenzija

Knygos anotacijoje parašyta, kad ji skiriama 
įvairiems skaitytojams: „kalbos mokslo spe-
cialistams, terminologams ir apskritai visiems, 
besidomintiems terminija ir jos istorija“. Pagal 
knygos paskirtį rašoma ir ši recenzija.

Pirmiausia, kuo A. Kaulakienės monografija 
reikšminga kalbos mokslo specialistams. Litua-
nistams ji reikšminga kaip gilus kalbos mokslo 
ir socialinės lingvistikos darbas. Fizikos termi-
nijos istorija prasideda nuo XIX a. vidurio, kada 
dar Lietuvoje nebuvo nė vieno kalbotyrai savo 
gyvenimo paskyrusio žmogaus. Kalbos mokslu 
nuo pat pirmosios gramatikos iki XX a. pradžios 
domėjosi kartu su teologiniu ir puikų filologinį 
išsilavinimą įgiję dvasininkai, neabejingi savo 
tautos ir kalbos likimui. XIX a. antrojoje pusėje, 
iškilus lietuvių kalbos svarbai istorinei lygina-
majai kalbotyrai, dvasininkai rašė ne tik kalbos 
praktikai, bet ir teorijai svarbius darbus.

Fizikos (kaip ir kitų mokslo populiarina-
mųjų straipsnių) terminai pradėti spausdinti 
savaitraštyje „Keleivis“, kurį 1849–1880 m. leido 
ir redagavo  labai daug  lituanistikos mokslui  
nusipelnęs Fridrichas Kuršaitis. Jis taip pat buvo 
dvasininkas, karo kapelionas. Todėl supranta-
ma, kodėl Kuršaičio leidinyje buvo spausdinami 
pirmiausia šventadienio pamokslai ir politikos 
žinios, paskui ėjo visokie pamokymai, įstatymai, 
įvairių mokslų, tarp jų ir fizikos, populiarina-
mieji straipsniai, kuriuose nebuvo įmanoma 
išvengti ir specialiųjų terminų.

Kuršaitis, gerai mokėjęs lietuvių kalbą ir ją  
studijavęs, rašęs lietuvių kalbos gramatiką ir žo-
dyną, savaime suprantama, negalėjo nesirūpinti 
ir kalbos taisyklingumu. Jis, matyt, nemažai 
prisidėjo prie to, kad „Keleivyje“ spausdintų 

mokslo populiarinamųjų straipsnių terminai 
būtų kiek galima lietuviškesni. Kaulakienė, 
apžvelgusi „Keleivio“ fizikos terminų darybą ir 
kilmę, pateikia tokius statistinius duomenis: iš 
245 terminų 70 proc. sudarė lietuviški žodžiai, 
21 proc. skoliniai, 5 proc. vertiniai ir 3 hibridi-
niai žodžiai.

A. Kaulakienės istoriografinis fizikos termi-
nų tyrimo darbas suskirstytas į tris tarpsnius. 
Pirmajam tarpsniui, be „Keleivyje“ vartotų 
fizikos terminų, dar priskiriama „Aušros“ 
populiarinamųjų straipsnių ir Petro Vileišio 
vadovėlio „Populiariszkas rankvedis fyzikos“ 
terminija. Šis tarpsnis didžiąja dalimi sutapo su 
pačiu juodžiausiu tautos engimu – su spaudos 
draudimu, kuris tęsėsi keturiasdešimt metų. 
Reikia tik stebėtis, su kokia energija lietuviai 
stengėsi išsivaduoti iš tautų kalėjimo, tobu-
linti pačią didžiausią tautos vertybę – kalbą. 
Kaulakienės fizikos terminijos studijos puikiai 
parodo, kad tais laikais visi plušo tautos išliki-
mo, jos kultūros ir mokslo labui, nuo čia buvo 
pradėti traukyti vergijos pančiai ir eita labai 
teisingu keliu. 

Fizikos terminijos formavimasis nuose-
kliausiai rodo, kaip buvo dirbama  ir kokias 
kliūtis reikėjo įveikti dar nesusiformavus net 
norminei bendrinei kalbai. Pažiūrėkime, kokia 
apskritai tuomet buvo lietuvių rašto kalba. Ji 
labai gerai matyti iš Kaulakienės pateiktos Vi-
leišio vadovėlio vertinimo citatos: „Yra tai svarbi 
ir naudinga knįgele, su daugeliu paveikslēlių. Ja 
galima butu vartoti kaipo rankvedį iszkalose, o 
lietuviszkų iszkalų neturint, szeip ją perskaityti 
gali gali kiekvienas su didele nauda“ (p. 48). 
Taigi nesunorminta  rašyba, daug svetimybių, 
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Snet žodžio mokykla neturėta, tačiau su dideliu 
pasiryžimu eita į šviesą ir laisvę.

Šiandien kiekvienas turėtų didelę naudą įdė-
miai perskaitęs recenzuojamąją A. Kaulakienės 
knygą. Nepakenktų ir kalbininkams palyginti 
savo dabar dirbamą kalbos kultūros, terminijos 
tvarkymo darbą su pirmojo atgimimo laikų rū-
pinimusi kalbos svarba tautai ir gerai susimąsty-
ti. Jei antrojo atgimimo metu panašiai dirbtume, 
kaip buvo dirbta  pirmojo, V. Urbučiui net idėja 
nebūtų kilusi rašyti sarkastišką ir liūdną knygą 
apie lietuvių kalbos išdavystę.

Antrasis fizikos terminijos etapas jau buvo 
kur kas šviesesnis. 1904 m. panaikintas spaudos 
draudimas. Lietuviškoms knygelėms jau nerei-
kėjo keliauti į Lietuvą knygnešių keliais. Visi, 
kas tik galėjo, dirbo lietuvybės labui. Dabar 
nereikėtų taip, kaip tarybiniais laikais, smerkti ir 
Vireliūno, pernelyg nukrypusio į purizmą, o tik 
geriau suvokti jį pagimdžiusias priežastis.

Žinoma, kalba – ne individo kūrybos 
produktas, ir joje neprisidarysi naujų žodžių 
kiek norėdamas. Kalbininkai žino, kad tik tada 
naujas žodis ar terminas visuomenės priima-
mas, kai dera su kalbos dvasia, jos dėsniais, ir 
tik tada terminas pasidaro natūralus, kai įgyja 
vartojimo tradiciją.

Antrasis fizikos terminijos kūrimo ir raidos 
tarpsnis apima XX a. pirmąją pusę ir sutampa 
su dideliu Jablonskio rūpesčiu kurti bendri-
nę kalbą. 1901 m. Jablonskis skelbia kalbos 
norminimo programą. Šio tarpsnio pradžia – 
Igno Končiaus  rankraštinio gimnazijoms 
skirto fizikos vadovėlio terminija. Vadovėlis 
pradėtas rašyti 1916 m. ir baigtas 1919 m. jau 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jis saugomas Vil-
niaus universiteto rankraštyne. A. Kaulakienė 
skaitytojui pateikia ne tik vadovėlio terminų 
analizę, bet ir aplinkybes, kuriomis vadovėlis 
rašytas. Juk dirbta buvo ne Lietuvoje. Fizikos 
terminams nustatyti Voroneže buvo sudaryta 
„Kalbos komisija“, kuriai vadovavo K. Būga. 
Končius siuntinėjo terminus tai komisijai arba 
tiesiog Būgai. A. Kaulakienės knygoje skaityto-
jas ras ir susirašinėjimo su Būga citatų, kur Būga 
pasiskundžia, kad jam sunkiau kalti terminus 
negu Jablonskiui, ir pataria parodyti „žemai-

čio nagus“: „Kuo žemaitiškiau rašysi, tuo bus 
žmoniškiau. Daukantas rodo, kad žemaitiškai 
galima rašyti visų mokslų knygas“ (p. 96). Pats 
Būga buvo aukštaitis, o patardamas  rašyti kuo 
žemaitiškiau, matyt, norėjo ne išskirti kokią 
tarmę, o kad vadovėlio autorius labiau priartėtų 
prie gyvosios kalbos. Jei Končius būtų buvęs 
aukštaitis, tikriausiai jam Būga būtų pataręs 
rašyti aukštaitiškai. Toks siūlymas sutinka su 
Jablonskio kalbos norminimo programa.

Labai įdomi A. Kaulakienės monografijoje 
pateikta lentelė, rodanti, kaip Būga padėjo Kon-
čiui tvarkyti fizikos terminiją (p. 57–60). Vėliau 
vadovėlio terminai buvo tvarkyti paties auto-
riaus arba asmenų, kuriems jis siuntė laiškus. 
Taisymai pateikti antrojoje lentelėje (p. 61–63).  
Šiame skyriuje Kaulakienė aptaria lietuvių fi-
zikos terminografijos pradmenis, Konstantino 
Šakenio „Fizikos vadovėlio terminiją, atlieka 
gretinamąją Končiaus ir Šakenio fizikos vadovė-
lių mechanikos terminų analizę. Iš aukštosioms 
mokykloms skirtų vadovėlių ypatingą dėmesį 
autorė skiria V. Čepinskio „Fizikos paskaitoms“. 
Čepinskio vadovėlio terminai suklasifikuoti 
pagal struktūrą: vientisiniai, vediniai, dūriniai 
ir keliažodžiai terminai. Priesagų vediniai 
Kaulakienės aprašyti pagal darybos kategorijas. 
Pasirodo, svetimybių esama nedaug. Nevengia-
ma tarptautinių terminų. Juk XX a. pradžioje 
buvo tendencija ir tarptautinius žodžius šalinti 
iš vartosenos.

Kai 1921 m. sudaryta Terminologijos ko-
misija nukrypo į mokslo kalbos perdėtą lietu-
vinimą – tarptautinių žodžių keitimą įvairiais 
naujadarais, Jablonskis didžiai susirūpino, dėjo 
visas pastangas, kad būtų įkurta nauja komisija. 
1925 m. įkurta komisija ir jai vadovauti ėmėsi 
Jablonskis. Į tarptautinių žodžių vartojimą Ja-
blonskis žiūrėjo labai blaiviai: buvo išmesti ne-
vykę naujadarai, grąžinti reikalingi tarptautiniai 
žodžiai. Taip buvo apsvarstyti chirurgijos ir ve-
terinarijos terminai,   naujos komisijos požiūris 
į tarptautinių žodžių vartojimą mokslo kalboje 
negalėjo neatsispindėti ir fizikos terminijoje.

Trečiasis fizikos terminijos raidos tarpsnis 
prasideda Povilo Brazdžiūno „Bendrosios fizi-
kos“ vadovėlio terminija. Terminai išnagrinėti 
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visapusiškai, parodoma, kurie iš jų jau įgiję var-
tojimo tradiciją, kurie dar turi variantų, sinoni-
mų. Bėgant laikui, gilėjo fizikos mokslas ir greta 
jau turimų reikėjo naujų terminų. Kaulakienė 
yra ne tik šio laikotarpio terminijos tyrinėtoja, 
bet ir aktyvi jos normintoja. Literatūros sąraše 
randame dvylika  publikacijų.  Glausta informa-
cija apie Kaulakienės kaip terminologės darbą 
skaitytojui pateikiama ir antrajame knygos 
viršelyje.

XX a. išleisti keturi norminamieji fizikos 
terminų žodynai ir dar 1990 m. „Lazerių fizikos 
terminų žodynas“, 2000 m. pasirodė „Radioe-
lektronikos terminų žodynas. „Visi fizikos ter-
minų žodynai buvo rengiami bendradarbiaujant 
fizikos specialistams su kalbininkais. Tai, galima 

sakyti, buvo nenutrūkstamas 85-erių metų 
fizikos terminografijos vyksmas, davęs puikių 
rezultatų“ (p. 193). Skyreliu „Norminamųjų 
lietuviškų fizikos terminų žodynų aspektas“ 
baigiama pirmoji knygos dalis.

Antroji knygos dalis –  „Fizikos terminų 
raidos žodynas“. Visi A. Kaulakienės surinkti 
terminai datuoti. Šiame žodyne jie surašyti 
chronologine tvarka, rodančia kiekvieno ats-
kiro termino istoriją (variantus, sinonimus) iki 
galutinės formos. 

Tuo būdu atliktas unikalus darbas, kuris yra 
kartu ir lingvistinis, ir sociolingvistinis. Tobulai 
parašyta knyga  prieinama ne tik lingvistams 
ir fizikams, bet ir kiekvienam savo pažinimo 
akiratį norinčiam plėsti skaitytojui.

N
AU

JO
S 

 K
N

YG
O

S




