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Lietuviškojo jaunimo vertybės 
laiko perspektyvoje

Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Įvadas

Keičiasi mados, politika ir 
technologija. O kaip yra su 
vertybėmis ir jų supratimu bei 
praktikavimu? Galima būtų 
prileisti, kad vertybės yra ab
soliučios ir amžinos, tačiau 
dar drąsiau galima teigti, kad 
vertybių pasisavinimas ir jų 
reliatyvi svarba asmens ar 
grupės gyvenime vystosi ir 
keičiasi laiko tėkmėje. Negal
vojame, kad mūsų senelių, 
mūsų tėvų, mūsų pačių ir 
mūsų vaikų vertybės, nors ir 
būtų panašios, yra tokios pa
čios.

Yra eilė klasifikacijų, gru
puojančių vertybes. Šiai stu
dijai pasinaudota Eduard 
Spranger kategorijomis, ku
rios aptaria asmenybę domi
nuojančias vertybes. Pagal jo 
aptartas kategorijas, galima 
patirti teoretinių, ekonominių, 
estetinių, socialinių, politinių 
ir religinių vertybių reliaty
vią svarbą asmens ar grupės 
vertybių gradacijoje.

Šeši vertybių tipai

Teoretinis žmogus. Es
minė žymė yra tiesos ieškoji
mas. Jis vadovaujasi mintiji
mu, kuriuo siekiama tapa
tumų ar priešingybių nustaty
mo. Pasikliaujama stebėjimu 
ir protavimu. Čia randame 
mokslininkus ir filosofus.

Ekonominis žmogus.
Pagrindinis interesas yra 

naudingumo siekimas, bazuo- 
jamas savisaugos svarba. Iš 
čia išsivysto praktiškumas 
randamas prekybos pasaulyje. 
Santykiuose su kitais, toks 
žmogus daugiau stengiasi ki
tus viršyti savo turtais negu 
dominavimu ar tarnavimu ki
tiems.

Estetinis žmogus. Aukš
čiausia vertybė yra forma ir 
harmonija. Kiekviena patirtis 
matuotina iš grakštumo, sime
trijos ir formos perspektyvos. 
Gyvenimo įvykiai išgyvenami 
visa pilnatve. Estetinis žmo
gus žvelgia į tiesą, kaip grožį. 
Jis vertina individualumą ir 
savarankiškumą.

Socialinis žmogus. Aukš
čiausioji vertybė yra meilė ki
tiems — pasiaukojimas ir dos
numas. Jis vertina ir gerbia 
kitus, o pats yra jautrus bei 
užjaučiąs ir artimo meilę laiko 
Lentelė #1
Lietuvių jaunimo vertybių vidurkiai 1969,1984 ir 2002 metais

Matuojamos vertybės Vaikinai Merginos
1569 15Š4 2002 1969 1984 2002

Teoretinės 40.9 45.1 43.4 36.0 37.9 35.1

Ekonominės 31.1 46.9 40.0 28.8 34.7 35.1

Estetinės 47.9 41.7 35.0 46.8 52.4 44.5

Socialinės 42.1 30.0 36.9 46.0 36.0 43.7

Politinės 39.2 44.9 42.7 34.4 36.0 36.9

Religinės 38.9 31.4 42.7 47.8 43.0 44.5

*0 = rezultatai viduriniame 50 proc.
- = rezultatai žemiausiame ketvirtadalyje.

— = rezultatai žemiausiame dešimtadalyje.
, + = rezultatai aukščiausiame ketvirtadalyje. 
++ = rezultatai aukščiausiame dešimtadalyje

pagrindiniu visuomeninio san
tykiavimo punktu.

Politinis žmogus. Visas 
dėmesys sutelktas į galią ir 
jėgą. Jam svarbu dominuoti ir 
kitus kontroliuoti. Daugelis 
vadų atitinka politinį tipą. Ka
dangi konkurencįja yra neat
skiriama gyvenimo dalis, po
litinis žmogus trokšta garbės, 
galios ir įtakos.

Religinis žmogus. Aukš
čiausia vertybė yra visuma. 
Būdamas mistiku, jis siekia 
visatos ir savo vietos joje su
pratimo. Religinio žmogaus 
protavimas yra nukreiptas į 
aukščiausią ir absoliutų verty
bių išgyvenimą. Kai kuriems 
mistikams pats gyvenimas 
tampa mistiniu išgyvenimu.

Spranger neteigia, kad 
kiekvienas žmogus tepriklau
so tik vienam ar kitam verty
bių tipui. Tikrovėje randamas 
įvairių tipų mišinys. Pasirink
damas šešis minėtus vertybių 

t tipus, Spranger gal per opti
mistiškai pasisako ir apie 
pačią žmogaus prigimtį. Jo 
schemoje nėra vietos nei hedo- 
nistams, nei pasimetėliams.

Metodika

Gordon W. Allport, Philip E. 
Vemon ir Gardner Lindzey 
minėtoms Spranger vertybių 
kategorijoms matuoti sudarė 
psichologinį instrumentą vadi
namą „Study of Values: A 
Scale for Measuring Dominant 
Interests in Personality”.

Šis vertybių matavimo in
strumentas susideda iš klau
simų, susietų su kasdieninių 
situacįjų bei vertybių prakti
kavimu. Pirmoje instrumento 
dalyje užpildytojas atsakymą 
pasirenka iš dviejų galimybių. 
Antroje dalyje atsakymai į 
kiekvieną klausimą parenka
mi iš keturių galimybių. Iš 
viso yra gaunama 120 atsa
kymų — po dvidešimt kiekvie
nam tų šešių vertybių tipui. 
Instrumentas yra anglų kalba. 
Jo užpildymui nėra nustatyto 
laiko ribos, bet paprastai trun
ka apie 20 minučių.

Studijos dalyviai

Minimą instrumentą užpildė 
trys grupės JAV lietuvių jau
nimo. 1969 metais gauta 22 
atsakymai; 1984 metais gauta 
12 atsakymų; 2002 grupėje 
gauta 57 atsakymai. 1969 ir 

1984 metais atsakovai buvo 
studentai, o 2002 metų atsa
kovai buvo gimnazistai. Visi 
užpildžiusieji dalyvavo vienos 
ideologinės organizacijos kur
suose.

Rezultatai

Gauti rezultatai yra susu
muoti pirmoje lentelėje. Pir
miausia reikia pastebėti, kad 
juo didesnis skaičius, tuo svar
besnė tuo skaičiumi pažymėta 
vertybė asmens ar grupės gy
venime. Instrumentas buvo 
taip sudarytas, kad skalių vi
durkis buvo nustatytas ant 
40. Standartinis nukrypimas 
nuo vidurkio svyravo nuo 6.44 
iki 9.31. Šie nukrypimai yra 
normatyvinės, o ne lietuvių 
jaunimo grupių.

Palyginant su amerikiečių 
normomis, 1969-tųjų metų 
lietuviai vaikinai išsiskyrė tri
mis atvejais. Pirmiausia, eko
nominių vertybių plotmėje jie 
liko žemiausiame dešimta
dalyje. Kitaip sakant, devyni 
iš dešimties amerikiečių jauni
mo ekonomines vertybes statė 
aukščiau negu mūsiškiai. An
tra, mūsiškiai viršijo ameri
kiečius estetinėje plotmėje, 
užimdami aukščiausią dešim- 

- tadalį. Jie taip pat viršįjo 
amerikiečius socialinių verty
bių srityje, būdami aukš
čiausiame ketvirtadalyje.

Po penkiolikos metų — 1984 
metais — lietuvių jaunimo 
ekonominiai interesai pasivijo 
ir šiek tiek pralenkė ameri
kietiškąjį vidurkį, o este

Lentelė #2 Rezultatų palyginimas su normatyvia amerikiečių grupe*

Antroji lentelė parodo lietuvių jaunimo vertybių panašumus ir skirtu
mus, palyginus su normatyvia amerikiečių jaunimo grupe.

Lietuviai vaikinai:

Matuojamos vertybės 1969 m. grupė 1984 m. grupė 2002 m. grupė

Teoretinis 0 0 0

Ekonominės - 0 0

Estetinės ++ + 0

Socialinės + - 0

Politinės 0 0 0 '

Religinės 0 • 0

Lietuvaitės:

Matuojamos vertybės 1969 m. grupė 1984 m. grupė 2002 m. grupe

Teoretinės 0 0 0

Ekonominės - 0 0

Estetinės 0 4* 0

Socialinės 0 - 0

Politinės 0 0 0

Religinės 0 0 0

tinėse vertybėse iš aukščiau
sio dešimtadalio jie nusileido į 
aukščiausiojo ketvirtadalio 
lygį, vis tiek viršydami ameri
kiečius. Tuo pačiu mūsų lietu
vių vaikinų tiek socialinių, 
tiek ir religinių vertybių svar
ba nukrito į žemiausiąjį ket
virtadalį.

2002 metų lietuvių vaikinų 
rezultatai, palyginus su ame
rikiečių normomis, ypatingai 
neišsiskiria.

Nėra klausimo, kad lietuviai 
vaikinai tarp 1969 ir 1984 
metų labai apčiuopiamai pa
sistūmėjo ekonominių verty
bių srityje. Per tą patį laiką 
reliatyvi socialinių vertybių 
svarba buvo pastūmėta že
myn. Panaši chgpakterizacija 
buvo taikoma ir 1984 metų 
amerikiečių jaunimui, kuriam 
jautrumas socialinėms pro
blemoms buvo pakeistas eko
nominės gerovės troškimu ir 
karjerizmo siekimu. Kai kurie 
visuomeninio gyvenimo ste
bėtojai to meto JAV jaunimą 
pavadino savanaudiška karta.

Dabar trumpai pažvelkime į 
lietuvaites. 1969 metais jos 
skyrėsi nuo amerikiečių tik 
ekonominėje srityje, kur mū
siškės stovėjo žemiausiojo ket
virtadalio grupėje. 1984-jų 
metų rezultatuose lietuvaitės 
pakilo į aukščiausią ketvirta
dalį estetinėje srityje ir nusi
leido į žemiausiąjį ketvirtadalį 
socialinių vertybių atžvilgiu. 
Paskutinioji merginų grupė — 
2002 metais — nesiskiria nuo 
amerikiečių merginų normų.

Lietuvaičių atveju, pasikei-

Vytauto Maželio nuotrauka.

timą tarp 1969 ir 1984 metų 
galima pastebėti labiau socia
linėje ir kiek mažiau religinėje 
plotmėje. Per tą laiką šių 
abiejų, ką tik minėtų, vertybių 
svarba jų gyvenime sumažėjo. 
Matyt, kad ir jos buvo įta
kojamos laiko dvasios bei gy
venimo aplinkybių.

Įdomiausia tai, kad 2002 lie
tuvių jaunimo — vaikinų ir 
merginų — rezultatų vidur
kiai niekuo ypatingu ne- 
beišsiskiria nuo amerikiečių 
normatyvinės grupės vidur
kių. __

Apie tarptautinius žodžius 
išeivijoje ir Lietuvoje

XII Mokslo ir kūrybos sim
poziume Lituanistikos sekci
joje per dvi dienas buvo per
skaityta 12 pranešimų. Tarp 
jų ir apie tarptautinius žo
džius lietuvių raštuose. Deja, 
jį teko gerokai sutrumpinti, 
nes iki tol buvo išnaudotas ir 
žymiai viršytas darbotvarkės 
skirtas laikas. Toks nedėkin
gas dažnai būna paskutiniojo 
pranešėjo likimas. Iš dalies ir 
dėl to norėčiau perpasakoti 
pagrindinius teiginius bei pa
teikti bendresnes išvadas — 
gal tai bus įdomu ir nedaly
vavusiems simpoziume.

Lietuvių kalbos raida vyksta 
ir Lietuvoje, ir išeivįjoje — vi
sur, kur esama lietuvių ir jie 
susibūrę į įvairias organizaci
jas, kurių veikla vykdoma lie
tuvių kalba. Plėtojamas ir ad
ministracinis stilius, kurio po
kyčiams, šalia kalbinių veiks
nių, įtakos turi ir nekalbiniai 
veiksniai: gyvenamoji vieta 
bei aplink gyvenantys žmonės, 
pačių kalbėtojų išsilavinimas, 
kalbų mokėjimas ir kiti. Įdo
mu panagrinėti lietuvių raštų 
kalbos raidą nelietuviškoje 
kalbinėje aplinkoje ir išsiaiš
kinti, ar (ir kaip) kinta kal
binės raiškos priemonės, kuo 
jos skiriasi nuo Lietuvoje ren
giamų reikalų raštų kal
bos. Pasaulio lietuvių archyvo 
(PLA) fonduose Čikagoje sau
gomi įvairių Amerikoje veiku
sių bei veikiančių lietuvių or
ganizacijų dokumentai, susi
rašinėjimo medžiaga tarp Am
erikos Lietuvių tarybos (ALT) 
ir kitų, už Lietuvos ribų vei
kiančių, organizacijų, pvz., 
laiškai, kvietimai, renginių 
programos, aplinkraščiai, nu
tarimai, protokolai, rezoliuci-

Baigiamosios pastabos

Pabaigoje paminėtini du pa
grindiniai šios studijos trū
kumai. Pati studija galėtų bū
ti kabutėse, nes jos apimtis 
yra tikrai menka. 1969 metais 
tesurankiota 22 studentai, o 
1984 metais dar mažiau — tik 
penkiolika. 2002 metų apklau
soje skaičius pakilo iki 57 at
sakovų. Pats didžiausias trū
kumas, tai kad „Study of Va
lues” turimos vėliausios ame
rikietiškos normos yra 1968

Dr. Regina Kvašytė
jos ir pan. tekstai.

Pasirinktas tik vienas iš lek
sikos sluoksnių — tarptauti
niai žodžiai. Lietuvių kalboje 
tokių žodžių yra nemažai, tai 
žinoma seniai ir ne tik kalbi
ninkams. Esama tiesiog nepa
keičiamų tarptautinių žodžių 
— vienintelių, pavadinančių 
vieną ar kitą reiškinį arba 
reiškiančių tam tikrą sąvoką. 
Tokia ir yra pagrindinė prie
žastis, dėl kurios skoliniai pa
tenka į kalbą — jie turi už
pildyti tuščią vietą žodyne, t.y. 
pavadinti naujai atsiradusį 
reiškinį. Reikalų raštuose 
(kaip ir kalboje apskritai) var
tojami tarptautiniai žodžiai 
skirstytini pagal jų kilmę, sko
linimosi laikotarpį, paplitimą 
bei sulietuvinimo laipsnį. Nors 
pagrindiniai tarptautinių žą- 
džių šaltiniai esti klasikinės 
(lotynų ir graikų) kalbos, yra 
kilusių ir iš romanų (pran
cūzų, italų) bei germanų 
(anglų, vokiečių) ir kitų kalbų 
arba šios kalbos atlikusios tar
pininkių vaidmenį.

Kalbant apie Amerikos lie
tuvių organizacijų reikalų raš
tus, reikia pasakyti, kad, 
peržiūrėjus pokario laikotar
pio dokumentus, aptikta dau
gybė įvairių tarptautinių žo

Šio šeštadienio priedo puslapiuose.
Kaip keičiasi jaunimo vertybės; tarpautiniai žodžiai. — 1 psl.

D. ir A. Puodžiukų koncertas; festivaliai Pažaislyje. — 2 psl. 

Lietuvos švietimo pertvarkos vizijos; atsisveikinta su rašyt.
Algirdu Gustaičiu. — 3 psl.

Leidiniai. — 4 psl. »

metų. Reikalas gal nėra visai 
beviltiškas, nes 1968 metais 
arti 4,000 gimnazistų buvo 
įtraukti į normų atnaujinimą. 
Tos normos buvo labai mažai 
pasikeitusios nuo 1960 metų. 
Nežinoma, kiek tos normos 
pasikeitė nuo to laiko. Tuo 
pačiu „įtariame”, o gauti rezul
tatai tam tikrai nepriešta
rauja, kad mūsų, JAV lietu
vių, jaunimo vertybių suprati
mas ir jų praktikavimas dau
giau ar mažiau plaukia „pa
sroviui”.

džių. Vienus jų galima laikyti 
tikraisiais tarptautiniais žo
džiais, dar vadinamais inter- 
nacionalybėmis arba interna
cionalizmais (dauguma kalbi
ninkų sutaria, jog tai žodžiai, 
paplitę bent trįjose didžiosiose 
Europos arealo kalbose). Daž
nai jie būna lotynų kilmės: 
konvencija, rezoliucija, memo
randumas, statutas, projektas, 
federacija, agentas, konsula
tas, premija, taip pat graikų 
kilmės programa, demokrati
ja, protokolas ar per naciona
lines kalbas atėję lotynų ir 
graikų kilmės žodžiai. Be jau 
išvardintų daiktavardžių (ter
minų) penktojo dešimtmečio 
reikalų raštuose esama ir 
įvairių veiksmažodžių bei jų 
formų darinių — taip pat daž
niausiai lotyniškos kilmės: 
nekvestijonuoti, inkorporuoti, 
deleguoti, multiplikuoti, ape
liuoti, rečiau — kilę iš nacio
nalinių kalbų, pvz., autorizuo
ti (pranc.).

Amerikos lietuvių organiza- 
cijų reikalų raštuose aptinka
ma originalo kalba rašomų 
tarptautinės kilmės žodžių bei 
junginių. Dalis jų yra tradici
niai lotyniškos kilmės posa
kiai, pvz., post factum (=atga- 
!me data), Nukeltai4psl
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Brolių — smuikininko Dainiaus ir pianisto Aido — Puodžiukų koncerto, vykusio gegužės 3 d., Cleve- 
land, OH, fotomontažas.

Neeilinių muzikų koncertas
Grynos muzikos technikos 

susiliejimas su meistriška iš
raiška yra kiekvieno muzikos 
atlikėjo pirminė užduotis. To
kia kūrybinė sintezė buvo 
įgyvendinta koncerte, vyku
siame gegužės 3 d. Cleveland, 
OH., kuriame Ateities klubas 
pristatė du jaunus Lietuvos 
muzikus, pianistą Aidą Puo
džiuką ir smuikininką Dainių 
Puodžiuką. Du broliai, baigę 
mokslus Lietuvoje, šiuo metu 
tęsia muzikos mokslus Bosto
no universitete, „Artist Diplo
mą” programoje. Šio diplomo 
pavadinimo negalima išversti 
„menų” diplomu, kaip buvo 
matoma šio koncerto rekla
mose lietuvių spaudoj. Menų 
diplomas reiškia „fine arts”. 
Tiktai išskirtinės konservato
rijos bei universitetų muzikos 
katedros JAV-ėse suteikia 
tokius specifinius diplomus. 
Kai aukščiausios kvalifikaci
jos muzikos atlikėjai įstoja į 
„Artist Diplomą” programą, 
jiem yra sudarytos sąlygos su
telkti visą dėmesį į muzikos 
atlikimo procesą be jokių 
akademinių išsiblaškymų. Gal 
tiksliausias vertimas būtų 
„muzikos virtuozo” diplomas.

Iš karto publikai buvo aišku, 
kad koncerto atlikėjai — neei
liniai muzikantai. Aidas ir 
Dainius atvyko į JAV, jau 
plačiai pasiruošę ir turintys 
nemažai patyrimo. Kiekvienas 
yra koncertavęs įvairiose Eu
ropos valstybėse. Aidas vienus 
metus studijavo garsioj Jul- 
liard konservatorijoj pas gerai 
žinomą pedagogą Jerome Lo- 
wenthal ir dabar tęsia savo 
darbą Anthony di Bonaventū
ra klasėje Boston universitete. 
Dainius studijuoja su Dana 
Pomerancaite ir neseniai lai
mėjo pirmą vietą koncerto 
konkurse tame pačiame uni
versitete. Jis buvo pakviestas 
atlikti Čaikovskio „Smuiko 
koncertą” su „Boston Pops” or
kestru gegužės 17 ir 20 d.

Brolių Puodžiukų koncertinė 
progama Clevelande apėmė 
daugiau kaip 270 muzikos 
kultūros istorijos metų. Klau
sytojams buvo pristatyta eilė 
meno srovių per įvairių kom
pozitorių muziką: D. Scarlatti, 
Beethoven, Brahms, Chopin, 
Paganini, Scriabin ir Barkaus
kas. Parinktos kompozicijos 
toliau pailiustravo muzikos at
likimo dichotomyą tarp vir
tuoziškumo ir meno turinio.

* ¥

Domenico Scarlatti (1685-

Danutė StaŠkevičiūtė-Liaubienė
cendi ir diminuendi. Iš trįjų 
Scarlatti sonatų, ši buvo ge
riausiai atlikta.\

Sonata, K 9, turi cantabile 
pobūdį. Melodija yra kar
tais pritariama kairės rankos 
akordais, o vėliau išvystyta 
metodinėm sekvencijomis abie-

1759) parašė 560 Sonatų kla
viatūrai. Išspausdinti pavadi
nimu Essercizi, jie buvo skirti, 
kaip pramoginiai dalykėliai su 
pedagogine užduotimi atliki
mo technikai lavinti. Pats 
Scarlatti rašęs apie savo sona
tas, kad galima tikėtis juo* ■ 
kavimo su menu". -

Aidas Puodžiukas pradėjo 
koncertą trimis Scarlatti So
natomis: K 54, A-moll, K. 
517, D-moll ir K. 9m D-moll. 
Pirmoji sonata, sukurta su 12/ 
8 metro rodikliu, turi metodi
nę temą, kuri sukelia sąlytį su 
„žiga” — tai anglų kilmės grei
tas temperamentingas žodis, 
kuris Baroko laikotarpy buvo 
paskutinė siuitos dalis. Domi
nuojantis šioj sonatoj techni
nis iššūkis yra dažnas rankų 
sukryžiavimas, kur kairė ran
ka skambina ne tik vieną 
natą, bet ir ištisą melodiją virš 
dešinios rankos, kuri tuo 
pačiu metu skambina savo 
skirtingą temą. Šis rankų kil
nojimas turi įvykti be jokių 
garso kokybės ir ritmo pulsa
vimo pažeidimų. Aidas atliko 
akrobatinius judesius labai 
sklandžiai, tuo pačiu sukurda
mas šiltą legato skambesį. 
Unikalus garsas iškart įtrau
kė publiką į atlikėjo asmeninį 
muzikos pasaulį.

Kitas Scarlatti mėgstamas 
efektas — pagrįstas dinami
kos kontrastais, yra aidas, mo
tyvo kartojimas silpnesniu 
garsumu. Pianisto švelniai su
kurti aidėjimai K. 54 Sonatoje 
palaikė klausytojo dėmesį, 
sekant esminį melodijų trak
tavimą. Aplamai šios sonatos 
interpretacija garsu ir tempo 
atžvilgiu atliepia Romantinės 
muzikos epochos bruožus. 
Kaip „žigo” stiliumi, K. 54 
buvo truputį per lėtai atliktas 
ir šokio charakteris sušvel
nintas, per daug legato ir 
dešiniojo padalo naudojimo.

Sonata D-moll, K. 517, yra 
nepaprasta todėl, kad kairėj 
rankoj pasirodo muzikinis 
reiškinys, kuris yra panašus į 
Alberti bosą — Klasikinio mu
zikos epochos harmoninio 
akompanimento stiliaus, ku
rio pagrindą sudaro akordų fi- 
gūracįja. Čia Scarlatti bando 
imituoti ispaniškos gitaros 
čirpinimą. Tokį pamėgdžio
jimo efektą Aidas lengvai 
įvykdė. Jo atlikimas buvo cha
rakterizuotas energinga rit
mine varomąja jėga, greitu 
tempu ir puikiu legato su 
kruopščiai kontroliuotais eres- 

davė muzikos turinį, nukreip
damas tirštus akordus į an- 
traeilinę pozicįją faktūroje. 
Kai kur norėjosi išgirsti dau
giau bosinių atspalvių, bet 
pianistas turbūt pajuto forte- 
pijono trūkumus. Trečioj da
lyje Aidas pagavo Scherzo (Al- 
legro energico) nuotaiką su 
vibruojančiomis, staccato ok
tavomis ir valdingai besikei
čiančios dinamikos kontrole. 
Antra tema, su arpeggios, ku
rie leidžiasi kaskadomis, buvo 
atlikta švelniu leggiero lieti
mu. Aidas paskambino kon
trastingą Trio dalį santūriai ir 
lyriškai/daugiausia tyliais to
nais. Pianisto meniškas legato 
jam atitinkamai tarnavo, kur 
pats Brahms nurodo „molto le- 
—-A-.n

Pirmoji programos pusė bai
gėsi Frederic Chopin (1810- 
1849) Noktiurnu, Op. 9, Nr. 1 
ir Alexander Scriabin (1871- 
1915) Etiudu, Op. 8, Nr. 12. 
Pianistui abiejuose kūriniuose 
reikia sukurti vientisą atmos
ferą ir išlaikyti ypatingą nuo
taiką, kuri apibūdina muzikos 
mintį. Noktiurne Aidas apdo
vanojo klausytojus garsų pa
lete, kupina begalinių, švelnių 
garsų atspalvių. Muzikinės 
tercįjos, gale antrosios dalies 
Noktiurne, pažymėtos „ppp 
legatissimo” buvo labai trapiai 
artikuliuotos. Vidurinėj dalyje 
su oktavomis, pažymėta „sotto 
voce” (pusbalsiu), pianistas 
panaudojo tina corde pedalį, 
atitinkamai išgaudamas dar 
kitą, skirtingai tylų niuansą, 

jose rankose, vietomis su Šio noktiurto skambinimas 
dešinės rankos trelėmis (greit", 
daug kartų kartojamas pa
grindinis ir viršutinis šalu
tinis garsas, ang. trill). Aidas 
sukūrė nuostabiai dainingą 
melodiją, o trelės buvo atlikos 
švaria, tikslia artikuliacįja. 
Jis galėjo daugiau išryškinti 
kairės1 rankos melodinę me
džiagą, tuo būdu pabrėžiant 
šio kūrinio kontrapunktinę sa
vybę. Atlikimas buvo įtiki
nantis ir malonus, nors, kaip 
ir su K 54 Sonatos atlikimu, 
stilius buvo arčiau romantinio 
negu barokinio.

Kiti kūriniai fortepįjonui 
buvo paskelbti iš scenos, pa
keičiant, kas buvo išspaudinta 
programoje. Aidas paskambi
no porą dalių iš Johannes 
Brahms (1833-1897) didingos 
Trečios sonatos, Op. 5, F-moll. 
Sukurta 1853 m., ši sonata 
vaizduoja jauno 20-mečio kom
pozitoriaus masyvinį-herojinį 
periodą. Brahms fortepįjoninė 
muzika pasižymi ne tiek vir
tuozine faktūra, bet jausmin
ga išraiška, sklandumu, or
kestriniu skambumu ir nuos
tabiu betarpiškumu. Gili in
trospekcija ir santūrumas api
būdina jo muziką fortepįjonui.

Aidas atliko pirmą dalį - Al- 
legro maestoso, ir trečią 
Scherzo ir Trio. Pirmosios da
lies pagrindinė melodįja yra 
tipiškai Brahms — motyvinė, 
stipraus pobūdžio, sudaryta iš 
trigarsių (triadų), su charakte
ringa ritmine figūracija, o 
kontrastas, sukurtas antroj te
moj, yra lyrinis ir švelnesnis. 
Aidas meistriškai transforma
vo sonatos tirštą faktūrą į su
prantamą muzikinę kalbą. Jis 
publikai parodė, kaip klausyti 
ir suprasti sonatos dramatinę 
eigą. Tą įvykdė rūpestingu 
balsų išryškinimu harmoninėj 
faktūroje ir laisvu tempo trak
tavimu. Jis dažnai naudojo ri- 
tardančio, kur nėra pažymėta 
partitūroj. Gal per tokius del
simus parinktose vietose pia
nistas bandė akcentuoti šio 

v kūrinio esmines idėjas. Jo ran
komis atskiri motyvai buvo 
suausti į melodinę medžiagą, 
kurią publika galėjo lengvai 
sekti. Aidas sėkmingai pler-j

buvo labai asmeniškas ir 
jautrus, bet): be. sentimenta
lumų. r

Sugretinant su noktiurno 
subtilumu, Scriabin etiudas 
stipraus pobūdžio. Kairėj ran
koj yra reikalaujantys arpeg
gio ir šuoliai, kurie apima 
daugiau nei dvi oktavas. Dina
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Pažaislyje-įžymia usi 
muzikai ir klasikos

Dailininkas Vidmantas Vaitkevičius.

Birželio 1-oji žymi ne tik 
pirmąją kalendorinę vasaros 
dieną, bet Pažaislio muzikos 
festivalio pradžią. Šis festiva
lis, rengiamas jau aštuntąjį 
kartą, tampa gražia muzikos, 
gamtos ir architektūros są
jungoje atsiskleidžiančia vasa
ros švente.

mikos plačios ribos tęsiasi nuo 
p iki //T, bet daugiausia 
kūrinio turinys krenta gar- 
sesnėj pusėj. Aidas parodė vir
tuozinį atlikimą, paskambin
damas kaire ranka oktavas 
tiksliai ir švariai. Antraeilinių 
kulminacijų kaupimas lipo 
aukštyn su kylančiais impul
sais — iki prasiveržimo. 
Galbūt Aidas bandė perduoti 
Scriabin tikėjimą teosofijos 
mistine doktrina, kuriame 
žmogus tobulėdamas, einant 
per visą eilę įsikūnijimų, pa
siekia tiesioginį bendravimą 
su Dievu. Paskutinis prasi
veržimas etiude simbolizuoja 
asmenybės atsiradimą aukš
tesnėje dvasinėje sferoje. Iš 
tikrųjų šio vakaro programos 
pirmoji dalis pripildė publiką 
morališkai ir dvasiniai.

Dainius Puodžiukas pradėjo 
antrą programos dalį dviem 
virtuozinėm Nicolo Paganini 
(1782-1840) pjesėmis. Pirmas 
kūrinys, „Kaprizas” smuikui 
solo, yra vienas gerai žinomų 
„24 Kaprizai Op. 1”. Šie 
kūriniai, sukurti apie 1805 m. 
pasižymi turtinga kompozito
riaus vaizduote bei technišku 
sunkumu smuikininkui. Iki 
šios dienos dar nėra atsiradę 
tokių virtuozinių pjesių smui
kui, kurios viršytų Paganini 
„Kaprizus”. Po kompozitoriaus 
mirties šie muzikiniai techni
kos šedevrai buvo vidutinių 
gabumų smuikininkams ne
prieinami. Dainius atliko 
24-tą „Kaprizą”, kuris fak-, 
tiškai yra tema su 11 variaci
jų ir finalu. Smuikininkas la- 

• bdi- tvirtai * < * pademonstravo 
kairės rankos techniką, pa
vyzdžiui, pizzicato, ir dešinės 
rankos vikriai bei jausmingai 
kontroliuojamą stryką. Nors 
pat pradžioj truputį girdėjosi 
Dainiaus intonacijos nepastov
umas, ši problema netrukus 
išnyko. Antroj Paganini pjesėj, 
„įžanga” ir „Variacįjos” „Nei

Pažaislis ypatingas įstabia 
baroko epochos architektūra, 
gražia gamta ir daugiasluoks
ne istorine praeitimi. Tris 
vasaros mėnesius senajame 
šventoriuje bei įvairiose Kau
no bažnyčiose skambėsianti 
muzika sušvelnins istorijos ir 
dabarties takoskyrą, neleis 

cor piu non mi sento” (iš Paie- 
siello La Molinara), smuikui 
solo, Dainius pasireiškė su fe
nomenaliu pilotų guvumu ant 
smuiko slenkstelio. Jo laki 
vaizduotė suteikė techniniams 
pasažams spalvos ir gyvybės.

Trečias smuikininko parink
tas kūrinys buvo Vytauto Bar
kausko (g. 1931). „Partita 
Smuikui” solo, sukurta 1967 
m. Palyginus su Paganini mu
zika, kuri atlieka pramoginę 
paskirtį, sužavint publiką 
savo virtuozinėm savybėmis, 
Barkausko muzika pareika
lauja iš publikos didesnio in
telektualinio dėmesio. Prieš 
40 m. Barkauskas buvo laiko
mas vienu aktyvesnių avan
gardistų Lietuvoj ir tuo metu 
eksperimentavo su naujausio
mis muzikos komponavimo 
idėjomis. Dainiaus meniškas 
perdavimas sukėlė aštrius 
dramatinius konfliktus, kurie 
sudarė įdomų kontrastą su in- 
trospektinio charakterio pa
sažais. Šis kūrinys, tikriausiai 
daug kam publikoje nežino
mas, buvo šiltai priimtas.

Abu broliai Puodžiukai atli
ko paskutinę programos kom
poziciją: Ludwig van Beetho
ven (1770-1827) Sonata smui
kui ir fortepijonui, Op. 30, Nr. 
2, C-moll. Publika gavo 
išgirsti visas keturias šios so
natos dalis. 1802 m. smuiko 
sonata pavaizduoja, kaip Bee
thoven jau paliko kai kuriuos 
18-to a. muzikos stilistinius 
įpročius. Kur anksčiau tema
tinė medžiaga būtų skambė
jusi lygiai tiek fortepijono, ar 
smuiko, dabar Beethoven duo
da kiekvienam instrumentui 
savo charakteringą, ekspresy- 
vinę jėgą. Aidas ir Dainius 
išvystė muzikinę dramą, nuo 
didingos pirmos dalies au- 
dringų-herojinių motyvų, per 
tragišką, lėtą antrą dalį ir 
kontrastingai lengvesnio po-

Pažaisliui virsti tik muziejine 
vertybe. Į muzikos festivalį 
trauks minios rimtosios muzi
kos gerbėjų, ir tai bus atsaky
mas į klausimą, ar dar vis 
reikalinga muzikos klasika? O 
pats festivalis, tapęs presti
žiškiausių Kauno renginiu, 
sukvies šimtus senų ištikimų 
ir naujų klausytojų.

Septyni buvę festivaliai — 
jau istorija, į kurios lapus 
didžiosiomis raidėmis įrašyti 
dirigentų Y. Menuhin, J. P. 
Tortelje, F. Berniuso, V. Spiv- 
akovo, pianistų P. Geniušo, L. 
Bermano, smuikininko V. 
čepinsko, violončelininko A. 
Kniazevo, altininko J. Baš- 
meto, obojininko A. Utkino, 
dainininkų I. Milkevičiūtės, S. 
Larino, „Kronos” kvarteto var
dai.

Šiemet beveik visi didieji 
koncertai skirti XX a. ir mūsų 
dienų muzikai. „Muzika, kaip 
ir gyvenimas, yra nesuvokia
ma be romantizmo. Romantiz
mas yra kilni svajonė apie 
praeitį dabartį ir ateitį — ne
nugalimo grožio jėga, kuri pa
kyla virš abejingumo, fanatiz
mo, smurto ir blogio”, - rašo 
gruzinų kūrėjas Gijos Kan- 
čilio, sukūręs JStyx”altui, cho
rui ir orkestrui. Šis kūrinys 
skambės gedulo ir vilties 
dieną (birželio 14 d.).

Pažaislio festivalį pradėjo 
Lietuvos simfoninis orkestras 
(dirigentas — Gintaras Rinke
vičius), parengęs operą „Paja
cai”. „Kalbėjausi su gruzinų 
solistu Badri Maisuradze, — 
pasakoja G. Rinkevičius. — 
Jis pasisiūlė padainuoti Kani- 
jos partiją, kuri operoje yra 
pagrindinė. Šį vaidmenį B. 
Maisuradze atlieka daugelyje 
pasaulio šalių ir yra įvar
dijamas, kaip šiuo metu ge- 

būdžio Scherzo iki galingo fi
nalo.

Kai Beethoven parašė savo 
sonatas smuikui, šie kūriniai 
buvo išspausdinti „su smuiku” 
arba „smuiko akompanimen
tų”. Tai nereiškia, kad fortepi
jonas yra dominuojantis in
strumentas. Tais laikais tokia 
kamerinė muzika sudarė 
progą dviem pasižymėjusiems 
muzikams pasidalinti scenos 
arena, atliekant kūrinius, ku
rie buvo lygiai sunkūs tech
niškais ir muzikiniais bruo
žais. Atsižvelgiant į šią istori
nę detalę dėl fortepijono rolės 
šioj sonatoje, Aidas Puo
džiukas galėjo išryškinti for
tepijono garsą daugiau, ypač 
antroj temoj pirmoje dalyje. 
Tačiau, nepaisant šios mažos 
problemos, abu broliai-virtuo- 
zai pristatė tobulą muzikinį 
dialogą, išryškindami kiek
vieną tematinę idėją, ir iš
laikydami prideramą pusiaus
vyrą vieno su kitu. Antroje da
lyje Aidas vėl turėjo progos 
parodyti savo lygiai rafinuotą 
legato. Pasažai pilni 64-tinių 
natomis buvo atlikti lygiai 
kontroliuota technika. Tiksli 
sforzando sąveika tarp smuiko 
ir fortepijono Scherzo dalyje 
suteikė žaismingą pojūtį. Trio 
dalyje Dainius efektyviai iš
reiškė Beethoven kilmingą 
dvasią švelniai tekančios trio- 
lės fortepįjono partijoj. Pabai
goje Puodžiukai atskleidė savo 
tikrąjį klasikinės proporcįjos 
ir balanso supratimą. Jie grojo 
su švaria artikuliacija ir sub
tiliais dinamikos niuansais.

Entuziastingi publikos šūks
niai ir aplodismentai koncerto 
salėje išprašė dar vieną muzi
kos kūrinį — Brahms „Veng
rišką šokį, Nr. 5”, aranžuotą 
smuikui ir fortepijonui. Tai 
buvo labai tinkamas šio nuos
tabaus muzikinio vakaro už
darymas.

riausias šio vaidmens at
likėjas. Aš, kaip ir daugelis 
Lietuvos klausytojų, sužavė
tas B. Maisuradze dramatinio 
tenoro, pradėjau galvoti apie 
šios operos atlikimą. ‘Pąjacai’ 
— nėra ilga opera. Valanda ir 
dvidešimt minučių geros mu
zikos. Tiek geros, jog manau, 
kad po Kanijo garsaus mono
logo, pusės klausytojų nosinės 
bus šlapios”.

Operai „Pąjacai” libretą 
italų kompozitorius Ruggiero 
Leoncavallo parašė pats, rem
damasis tikrais įvykiais, nuro
dydamas tikslią vietovę ir 
datą: Italija, Kalabrįjos pro- 
vincįja, Montalto kaimas, 
1865-ųjų rugpjūčio 15-oji. Kai 
busimajam verizmo pradinin
kui R. Leoncavallo tebuvo sep- 
tyneri, Kalabrijoje klajojantys 
artistai įvykdė žmogžudystę, o 
kompozitoriaus tėvas vadova
vo žudiko teismui.

„Pąjacų” premjera įvyko 
prieš 111 metų Milane, diriga
vo garsusis Artūro Toscanini, 
o publika, norėjusi scenoje 
matyti „gyvenimą be pagraži
nimų”, patį pirmąjį spektaklį 
sutiko entuziastingai. Žiūro
vus opera iškart patraukė gi
liu dramatizmu, sceniškai 
efektingomis situacijomis (su
jungti komedijos ir tragedijos 
elementai), pakilia, emocinga 
muzika, kupinomis ekspresi
jos arijomis.

Visiems, be išimties, festiva
lyje dalyvaujantiems atlikė
jams pavyksta rasti tą garsą, 
tą tylą, tą koncentraciją, kuri 
priverčia auditoriją... nekvė
puoti, ir vėlei rinktis į gamtos 
prieglobstyje esantį Pažaislio 
vienuolyną...

Milda Zinevičiūtė
Kaunas
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Lietuvos švietimo pertvarkos 
vizijos

Ištisus metus Lietuvos ži- 
niasklaidoj vyravo rūpesčio 
gaidos, ar kraštas bus priim
tas į NATO. Tuo pat metu 
nemažiau intensyviai buvo 
diskutuojama, ar nevertėtų 
.sumesti krūvon likimą su Eu
ropos Sąjunga. Čia pasigirsda
vo fantastiškiausių nuomonių, 
kadangi pati narystė buvo su
sijusi su rimtu vidiniu persi
laužimu, nemažų iššūkių pa
gava. Viena vertus nebuvo 
aišku, ar taip lengvai Lietuvai 
prasivers durys į ES. Antra 
vertus dar mažiau buvo aki
vaizdu, ar Lietuva sugebės 
klestėti radikaliai naujoj 
ekonominėj terpėje. Mat šio 
bloko reikalavimai atrodė su
dėtingi ir nepadoriai libe
ralūs, ergo Lietuvai pragaiš
tingi. Neguodė taip pat per
spektyva, kad visuomenei teks 
patirti, bent artimiausiam de
šimtmetyje, katastrofišką 
smegenų nubyrėjimą. Rasit, 
visų pirma medicininio perso
nalo dingimą iš horizonto, 
kurį neišvengiamai seks ir 
kito kvalifikuoto personalo 
išsikraustymai. Tautos atža
lyno ateitis ne vienam nusi- 
matė apniūkusi, bet, daryk ką 
nori, nebuvo kitos išeities, 
kaip ruoštis toms naujoms 
sąlygoms.

Numatydamas šį poreikį, 
Respublikos prezidentas subū
rė švietimo ekspertų ir poli
tikų darbo grupę, kurios pas
kirtimi buvo nubrėžti gaires 
jaunų kartų formavimui. Su
prantama, kad to vieneto su- 
dėtin įėjo įvairių pasau- 
lėžvalgų atstovai, idant būtų 
gludinami kampai, derinamos 
nuostatos... Bendras tikslas 
buvo juk tas pats — sukurti 
tokią švietimo sistemą, kad 
jos dėka mes pajėgtumėm 
įsitvirtinti Europoje ir išsau
goti tautinį savitumą. Būtina 
prisiminti, kad tai ne pirmas 
kartas, kai lietuvių visuome
nėj buvo gyvai jaučiama tokia 
reikmė. Lygiai prieš dešimtį 
metų mūsų kultūrininkai 
buvo parengę vadinamąją 
„Lietuvos švietimo koncepciją”

Daugiau kaip 1,200 vaikų iš 110 Lietuvos kaimo pradinių mo
kyklų atsiuntė sąvo piešinius Statistikos departamento sureng
tam konkursui „Vaikai piešia žemės ūkio surašymą”. I vietos 
laimėtoja išrinkta Angelina Januškaitė iš Upynos vidurinės mo
kyklos Šilalės rąjone. A. Sabaliausko (Eltos) nuotr.

Vytautas S. Jonynas
kurios siekiamybės buvo visai 
panašios. „Darželinukų” Sei
mas tada jos nepatvirtino, ka
dangi mūsų politinės jėgos 
nesugebėjo susitarti dėl ilga
laikės švietimo vizijos. Nepai
sant, kad užsienio spaudos ko
mentatoriai buvo pripažinę šį 
projektą brandžiausiu švieti
mo modeliu Vidurio ir Rytų 
Europos erdvėje, Lietuvos vi
suomenėje jis nesusilaukė rim
tesnio dėmesio.

Spėjamai todėl šiuokart ir 
kūrybingą dokumentą pava
dintą „Švietimo gairės. Lietu
vos švietimo plėtotės strate
ginės nuostatos 2003-2012 
metai” aptaria net du kompe- 
tetingi visuomenininkai — 
Vanda Zaborskaitė — Septy
niose meno dienose (2002.12.- 
06) ir Darius Kuolys Vals
tiečių laikraštyje (2002.spalio 
22 d.)

Kaip kiekvienam manifesti
nio pobūdžio dokumentui, 
šiam tekstui gali būti metami 
priekaištai, jog jis „švietėjiš
kas”, teoretinis, purslojantis 
maksimaliniais, sunkiai įgy
vendinamais siekiais. Mažiau 
cinizman ir demagogijon lin
kusiam piliečiui jis atrodo 
priešingai-nebanalus, išmąs
tytas, savalaikis, atsižvelgian
tis į realią pasaulio sąrangą, 
į globalizacijos grėsmę ir 
anaiptol nemurdantis valsty
bės besaikin deficitam Štai 
kaip jį glaustai aptaria prof. 
Vanda Zaborskaitė:

„Dokumentas labai ryškiai 
orientuotu į naują istorinę si
tuaciją, švietimo problemos 
matomos naujo iššūkio ir gali
mybių šviesoje. Teks išmokti 
gyventi laisvės sąlygomis, ku
rios pareikalaus veiklaus pa
triotizmo, tvirto moralinio pa
grindo, savybių, būdingų de
mokratinei gyvensenai, sava
rankiškumo, atsakomybės, 
bendruomeniškumo ir pilie
tiškumo. Vykstant galingiems 
globalizacijos procesams, bū
tina išmokti pasaulio rinkoje 
bendradarbiauti ir konkuruo
ti. Išmokti gyventi agresyvios 
vartotojiškos kultūros apsup

tyje, neapsiribojant esamomis 
tautos kultūros formomis, bet 
aktyviai įsijungiant į pasaulio 
kultūrų polilogą, nuolat ku
riant šiuolaikinę tautos tapa
tybę, ugdant pasauliui atvirą 
patriotizmą, pripažįstant pa
saulio kultūrų įvairovę.

Informacinio sprogimo sąly
gomis gyvenimas pareikalaus 
atitinkamos asmens kultūri
nės ir pilietinės kompetenci
jos, pirmiausia informacinių 
įgūdžių, gebėjimo žinias sava
rankiškai susirasti, kritiškai 
vertinti, analizuoti, struktū- 
rinti, konceptualizuoti ir prak
tiškai naudoti. Kintančiame 
pasaulyje žinių visuomenė 
neišvengiamai yra ir mokymo
si visuomenė. Tęstinis moky
masis tampa pagrindine atsi
naujinančio švietimo paradig
ma. Ir pagaliau švietimas turi 
padėti išsiskaidžiusiai visuo
menei tapti socialinį teisin
gumą, lygaus mokymosi star
tą ir prieinamumą užtikri
nančia visuomene. Labai svar
bu sustabdyti uždarą skurdo 
didėjimo ratą, kai skurstančių 
šeimų vaikai dėl išsilavinimo 
stokos, pasmerkiami toles
niam skurdui. Specialaus dė
mesio reikalauja kaimas, kur 
dar nesuformuotas, nei racio
nalus bendrojo lavinimo mo- 
kyklų, nei efektyvaus spaugu- mui.
siųjų švietimo tinklas”.

Tolesnė Lietuvos švietimo 
kaita, teigiama Gairėse orien
tuotina į ES šalių švietimo 
nuostatas ir siekius. Remda
masis savo krašto kultūra, 
Lietuvos švietimas turi ugdyti 
europinį pilietiškumą, siekti 
bendrų tikslų, būti pasiruošęs 
eiti į daug atviresnę Europos 
darbo rinką, spręsti daug 
bendrų praktinių uždavinių...

Valstybė įsipareigoja užtik
rinti nuolat augantį švietimo 
finansavimą pagal finansines 
savo galimybes. Iki 2008 m. 
išplėtojamos įvairios privačios 
investicįjų į švietimo skati
nimą formos. 2012 m. vykdo
mas mokyklų atnaujinimo pla
nas, remiamas Pasaulio ban
ko. Iki 2008 m. pasiekiama, 
kad visose bendrojo lavinimosi 
mokyklose mokiniai mokytųsi 
tik viena pamaina. Tobulina
ma mokyklų aprūpinimo siste
ma, po truputį didinami mo
kytojų, dėstytojų atlyginimai.

Daug dėmesio numatoma 
skirti profesiniam rengimui; 
plėtojamas profesinių mo
kyklų tinklas, kuriami stiprūs 
mokymo centrai, žemės ūkio 

* mokyklos įtraukiamos į profe
sinių mokyklų, gimnazijų ir 
kolegijų tinklus. Sudaromos 
sąlygos steigtis ir veikti ne
valstybinėms profesinėms mo
kykloms.

Ypatinga reikšmė suteikia
ma suaugusiųjų švietimo tink
lui. Iki 2012 m. numatoma 
išplėtoti visiems krašto gyven
tojams prieinamą nuotolinio 
mokymosi tinklą, kaip sudė
tinę nacionalinio švietimo 
dalį.

Mokyklos atveriamos darbo 
pasauliui. Per 2002-2012 m. 
bendrojo lavinimo, profesinės 
ir aukštosios mokyklos krei
piamos ugdyti šiuolaikiniam 
darbo pasauliui būtinas as
mens vertybines nuostatas ir 
bendruosius gebėjimus (sąži
ningumą, savarankiškumą, 
iniciatyvumą, kūrybiškumą, 
mokėjimą mokytis). Specialus 
dėmesys skiriamas ekonomi
nio ir informacinio raštingumo 
bei verslumo ugdymui.

Be daugelio kitų dalykų, 
naujame kontekste akcentuo-

Lietuvos Respublikos švietimo ministras dr. Algirdas Monke
vičius, dalyvavęs XII Mokslo ir kūrybos simpoziume Lemont, IL, 
gegužės 21-25 d. Jo paskaita: „Informacinės technologijos 

Prano Jurkaus nuotrauka.švietimui ir mokslui”.

jamas humanistinis mokyklos 
principas bei kalbama apie 
psichologinį mokyklos klima
tą, mokinio ir mokytojo san
tykius. Mokyklų bendruo
menėse koreguojami prievar
ta, baime, asmens žeminimu 
grindžiami mokymosi ir ben
dravimo santykiai. Tobulina
ma mokymosi kultūra, sie
kiant užtikrinti, kad kiek
vienas mokinys, kiekviena 
mokinė, būtų gerbiami, mora
liai palaikomi ir skatinami 
mokytis. Mokiniai skatinami 
turėti savo nuomonę, ją iš
sakyti ir argumentuotai ginti.

Švietimo procesuose ypač 
svarbus mokytojas. Būtina 
skirti daug dėmesio mokytojo 
rengimo irjarbo atnaujini- 

ISkeliapnas ir pabrėžia
mas dvilypis , mokytojo vaid
muo dabarties pasaulyje. Jis 
yra ir mokymosi proceso orga
nizatorius (ne žinių perteikė
jas), ir ugdytojas, gyvenimo 
tiesų liudytojas, perduodantis 
tradiciją, bei mokantis ją kū
rybingai plėtoti Užtat, ren
giant mokytojus, svarbiausia 
suteikti šias vertybines nuos
tatas, bendruosius gebėjimus 
ir kompetencijas: pagarbą as
meniui, tolerancįją, veiklų pa
triotizmą ir pilietiškumą, pa
garbą demokratijos princi
pams, Lietuvos kultūros tradi
cijai, Europos kultūros tradici
jai ir jos įvairovei.

Taip susumavus atrodo 
brendrieji „Švietimo gairių” 
principai. Užuot pripažinimą 
dabartinės situacijos negero
ves, iškeliama problematikos 
sklaida, kuri akivaizdi, vyk
dant kultūrinę integraciją į 
Europos Sąjungą.

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys pasikalbėjime su Val
stiečių laikraščio korespon
dente apsiriboja kaimo švieti
mo problematika, ir jo žodis 
yra mažiau santraukinis. Tai 
nereiškia, kad jo skrąjojama 
teorinių samprotavimų pade
besiais. Veikiau — priešingai. 
Jis detaliau papildo Vandos 
Zaborskaitės tekstą. Tarsi mo
mentinėj nuotraukoj išryškėja 
nūdienio kaimo nykulys ir tai
sytini dalykai.

Švietimas turėtų daugiau 
atsigręžti į kaimo moderniza
vimo, pertvarkos reikalus. Ir 
suteikti daugiau vilties kaimo 
žmonėms. Remiantis statisti
niais duomenimis, kaimo žmo
nės gauna mažiausiai švieti
mo paslaugų. Kartais jos kai
mo žmogui labai brangios. 
Vaikų darželiai kaimo žmo
nėms kur kas mažiau prieina
mi, negu miesto. O visi vaikai 
turi gauti venodas mokymosi 
pradžios galimybes. Socialinės 
rizikos šeimose šiandien auga 
43,000 vaikų. Jie neturi kul
tūrinės, socialinės aplinkos, 
kaip darniose arba inteligentų 
šeimose augantieji. Kaip išly
ginti tuos skirtumus? Siūloma 
pertvarkyti priešmokyklinio 
ugdymo sistemą, daugiau pri
vatizuoti šitas paslaugas, kad 

galėtų dirbti privatūs darže
liai; žmonės pagal patentus 
galėtų auklėti grupes. Tai bū
tų nedidelės grupelės ir gana 
pigios priešmokyklinio ugdy
mo paslaugos. Dabar tik kelio
lika nuošimčių kaimo vaikų 
prieš mokyklinio ugdymo pas
laugomis naudojasi. Turime 
stambius darželius ir tie 
darželiai nesugeba išsilaikyti; 
jeigu privatizuosime tas pas
laugas, jos atpigs.

Kažin ar neatsitiks prie
šingai? (Užklausia reporterė) 
— Ne, ne. Tarkim yra mokyto
ja, kuri augina savo vaikus. 
Turėdama patentą, ji gali dar 
priimti keletą kaimynų vaikų, 
už tuos vaikus gaudama 
„krepšelio” pinigus. „Krepše
lis” eina ne tik paskui moki-1 
nius, bet ir paskui darželinu
kus. Taip ateitų ir į privačius 
darželius. Ir tai būtų daug pi
giau, negu milžiniškas pasta
tas, kurio kaime jau niekas 
nebeišlaiko. Patentą galėtų 
gauti ir kaimo mokytoja, ir 
darželio auklėtąja, ir šiaip rei
kiamą išsilavinimą turintis 
žmogus, galintis sudaryti gru
pę iš 5 ar 10 vaikų. Tai kai
nuotų daug pigiau. Dabar vai
kas priešmokyklinėje įstai
goje valstybei kainuoja tiek, 
kiek studentas. Kartais dar 
brangiau.

Siūloma susieti socialinę pa-' 
ramą šeimoms su prievole mo
kyti vaikus. Numatoma įvesti 
visuotinį priešmokyklinį pa
rengiamąjį ugdymą. Kad visi 
penkerių metų vaikai, kurie 
stokoja kultūrinės socialinės 
aplinkos namuose, eitų metus 
į parengiamąsias grupes pasi
ruošti mokyklai. Dar numato
ma suteikti papildomas socia
lines pedagogines paslaugas 
tiems vaikams, kurie turi mo
kymosi sunkumų. Dabar vie
nas nuošimtis visų vaikų an- 
tramečiaųja. Valstybė vis tiek 
investuoja į to vaiko mo
kymąsi dar papildomus me
tus. Svarstomos galimybės, ar 
nereiktų skirti vaikamas, ei
nantiems į gimnaziją, socia
lines stipendįjas. Dabar 17 
metų vaikas, einantis į profe
sinę mokyklą, gauna paramą. 
Jei pasirenka gimnaziją, jo
kios paramos. Dėl to kartais, 
kad ir labai gabūs, vaikai ren
kasi profesines mokyklas kur 
gauna šiokią tokią stipendiją 
ir bendrabutį. Ir lenkai, kaip 
ir mes, svarsto galimybę sti
pendijomis paremti netur
tingų šeimų gimnazistus.

Mėginama suartinti profe
sinį mokymą su akademiniu. 
Gimnazija turi būti ne tradi
cinė akademinė, uždara, klasi
kinė, bet kuo įvairesnė — 
siūlyti įvairesnį pasirengimą 
darbo rinkai, mokyti įvairių 
technologijų. Tikslas — kad 
visi Lietuvos vaikai galėtų 
baigti gimnaziją. Per 10 metų 
tikimasi labai ambicingų per
mainų pasiekti, kad 99 nuo
šimčiai visų vaikų baigtų gim
naziją arba profesinę mo

kyklą. Ir apie 70 nuošimčių 
įgytų aukštąjį išsilavinimą 
universitetuose arba kolegi
jose...

Labai svarbus strategijos 
akcentas-mokymasis visą gy
venimą. Jei siekiame moder
nios visuomenės, tai šiuo me
tu nebūna tokio išsilavinimo, 
kurį galėtumėme įsigyti visam 
gyvenimui, nėra ir tokios pro
fesinės kvalifikacįjos. Žinios 
turi būti nuolatos atnaujina
mos ir papildomos. Čia labai 
rimtas uždavinys keliamas 
aukštosioms mokykloms — 
kuo plačiau turi būti naudoja
mos atvirosios studijos. Lygiai 
taip pat kalbama ir apie nuo? 
tolimo mokymosi centrus, apie 
kolegijų plėtojimą. Kai kurie 
universitetai sako, kad kole
gijų plėtra nereikalinga. O 
strategijos kūrėjai galvojo, 
kad kiekviena apskritis turi 
turėti kolegiją, kaip savo 
plėtros centrą. Kad jaunimas, 
ir nevažiuodamas į sostinę, 
galėtų gauti aukštąjį išsilavi
nimą Utenoje, Alytuje, Tau
ragėje. Labai svarbu, kad tos 
kolegijos būtų integruotos į 
bendrą Europos erdvę. Jose 
būtų galima pritaikyti moky
mo programas ir iš universi
tetų, ir nebūtinai iš Lietuvos.

Ir dar vienas labai svarbus 
momentas — didžiulės dalies 
švietimo kompetencijos ati
davimas apskritims ir savival
dybėms. Ne visi ministerijos 
pareigūnai tam pritaria, dar 
vyksta ginčai.

Per porą metų atsakomybė 
už profesinį rengimą, už suau
gusių švietimą turėtų būti 
perduota į apskričių ir savi
valdybių rankas. Negali pa
reigūnai, sėdintys Vilniuje ži
noti, ko labiausiai reikia regio
nui. Reikia, kad regiono švie
suomenė susėstų su verslo 
žmonėmis, su švietimo dar
buotojais, su vietine adminis
tracija ir svarstytų kokių pro
fesinių kvalifikacijų reikia, 
kaip mažinti nedarbą.

Reikia „krepšelio” principą 
perkelti ir į darželius, į papil
domą ugdymą. Dabar mes la

Vilniuje atsisveikinta su 
rašyt Algirdu Gustaičiu

Algirdas Gustaitis.
Amžino poilsio į tėvynę 

birželio 5 d. sugrįžo, pernai 
Kūčių dieną mirusio rašytojo, 
žurnalisto, kartografo, akty
vaus lietuvių išeivįjos veikėjo 
Algirdo Gustaičio palaikai. 
Urna su velionio pelenais, 
parvežta iš Los Angeles, buvo 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinių Menininkų kalnelyje. 
Rašytojo palaikų perlaidojimu 
rūpinosi jo našlė, Lietuvos 
Rašytojų sąjunga, Lietuvos 
mokslų akademija ir Moksli
ninkų rūmai.

Birželio 5 d. ryte su velioniu 
atsisveikinta Rašytojų sąjun
gos salėje. Vidurdienį Anta
kalnio kapinėse įvyko laido
tuvės, buvo šventinamas pa
minklas. Vėliau Rašytojų klu
be surengta popietė, skirta A. 
Gustaičio atminimui. Kalbėjo 
rašytojai, mokslininkai, ra

bai giname visas muzikos mo
kyklas. Bet jos labai uždaros. 
Gal tik 10 proc. vaikų lanko 
sporto, muzikos, dailės mo
kyklas, technikos stotis. O 
mes iš biudžeto joms mokame 
didelius pinigus.

Kai kiekvienas vaikas tu
rėtų „krepšelio” dalį ir popa- 
mokinei veiklai, galėtų atsi
rasti įvairių su jais dirbančių 
žmonių, nebūtinai mokytojų. 
Būna, verslininkai praktikai 
kartą per savaitę aiškina, 
kaip jie verslą atlieka. Ir vai
kai tai suvokia. Kultūros, me
no žmonės, irgi galėtų eiti į 
mokyklas.

Kaip padaryti, kad švietimo 
sistema neberuoštų mokytų 
bedarbių?

Būtinas ryšys tarp mokyklos 
ir gyvenimo. Didelė Lietuvos 
mokyklos spraga-uždarumas. 
Reikės atsiverti verslui, pilie
tiniam gyvenimui. Ne pri
kimšti galvas žinių, svarbiau
sia, o mokyti aktyviai veikti ir 
pilietiniam, ir verslo, ir darbo 
pasaulyje. Reikia parengti 
žmogų tokiam gyvenimui, 
koks jis yra dabar. Verslumui 
ir ekonominiam raštingumui. 
To mūsų žmonės iki šiol ne
turėjo. Prezidentas metiniame 
pranešime paminėjo, jog tarp
tautinis CIVIC tyrimas pa
rodė 80 nuošimčių mūsų ketu
riolikmečių įsitikinę, kad vals
tybė jiems turi parūpinti dar
bą. Tuo tarpu 70 proc. visų gy
ventojų (ir jų tėvai) dirba pri
vačiame sekretoriuje. Vadina
si, visas 'mūsų gyvenimas jau 
nuėjo į laisvą rinką, o mūsų 
mąstymaa tebėra komunisti
nis. Net vaikų. Pramonininkų 
konfederacijos viceprezidentas 
Vaclovas Kleinota sakė, kad 
mūsų švietimo sistema vis dar 
rengia samdinius, bet ne darb
davius, savarankiškus versli
ninkus. Ne laisvą žmogų, bet 
tik tokį, kuris galės tiktai par
duoti savo darbo jėgą. Daug 
tiesos tuose žodžiuose. Turė
sime daug padirbėti, kad žmo
gus netaptų vergas laisvoje 
rinkoje. (Su Darium Kuoliu 
kalbėjosi Lina Pečeliūnienė.) 

šytojo bendražygiai, buvo ro
domas videofilmas apie A. 
Gustaičio gyvenimą ir nuveik
tus darbus. Vakare sostinės 
Arkikatedroje aukotos šv. 
Mišios už A. Gustaičio vėlę.

A. Gustaitis gimė 1916 m. 
Pečerske (Baltarusijoje), vai
kystėje su tėvais grįžo į Lie
tuvą. Baigė suaugusiųjų gim
naziją Kaune, Vytauto Didžio
jo universitete studijavo li
tuanistiką. 1944 m. pasitrau
kęs į Vokietiją, Frankfurte 
prie Maino studijavo vokiečių 
literatūrą. 1947 m. persikėlė į 
JAV, gyveno Philadelphijoje, 
Čikagoje, Los Angeles, akty
viai dalyvavo lietuvių išeivijos 
organizacįjų veikloje. Jo ini
ciatyva 1961 m. Los Angeles 
dvi gatvės buvo pavadintos 
Lietuvos vardu.

A. Gustaitis parašė knygų 
jaunimui, išleido gausiai ilius
truotų apybraižų iš savo kelio
nių Tarp Šveicarijos ir Dani
jos, Kelionės nežinomuose 
kraštuose, Karibų jūroje, To
bago salos paslaptis, Lietuva 
kaip sapnas, politinės publi
cistikos knygų, parengė isto
riografinio, kartografinio po
būdžio leidinių, parašė scena
rijus kino filmams „Lietuva — 
Europos nugalėtoja” (1959), 
„Profesorius dailininkas Ado
mas Varnas” (1960). 1993 m. 
A. Gustaitis tapo Lietuvos ge
ografų draugijos garbės nariu, 
2000 m. —,Lietuvos Rašytojų 
sąjungos nariu. (ELTA)
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Leidiniai
Monografija apie
Vytautą Petrulį

Henrika* Paulauskas

VYTAUTAS PETRULIS

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras išleido Henriko 
Paulausko paruoštą knygą — 
Vytautas Petrulis: Lietuvos 
Respublikos Ministras pirmi
ninkas, finansų ministras, lito 
tėvas, Sibiro tremtinys, bolše
vikų sušaudytas.

Vyriausias redaktorius prof. 
dr. Jonas Račkauskas, redak
torė Skirmantė Miglinienė. 
Knyga turi 230 puslapių. Au
torius Henrikas Paulauskas 
surinko nemažai medžiagos iš 
Lietuvos saugumo archyvų. 
Bylos bei ištraukos iš bau
džiamųjų raštų byloja apie Vy
tauto Petrulio veiklą ir jam 
sukurtus kaltinimus. Kaip 
pats autorius yra sakęs, šie 
dokumentai ilgus metus gu
lėjo net nevartyti. Iliustraci
jos, dokumentų faksimilės _ 
daugiausia surinktos iš Pa
saulio lietuvių archyvo ir sū
naus Vyto Petrulio šeimos rin
kinio. Vytas Petrulis gyvena 
Detroit mieste, dirbo „Ford” 
bendrovėje, yra aktyvus ateiti
ninkų, Lietuvių fronto bičiulių 
tarybos pirmininkas ir ilgame
tis Dainavos stovyklos tarybos 
narys. Vytas Petrulis ilgus 
metus saugojo palikimą, kol

Pirmoje knygos dalyje auto
rius aprašo sudėtingą Vytauto 
Petrulio gyvenimą, antroje pa
teikiama dokumentinė me
džiaga: straipsniai, laiškai, do
kumentai, atsiminimai.

Kaip autorius rašo, „knyga 
•skiriama žymiam prieškario 
Lietuvos valstybės veikėjui, 
buvusiam finansų ministrui 
(1922-1925), taip pat vienuo
liktojo Ministrų kabineto pir
mininkui 1925 metais, neabe
jotinam lietuviškos valiutos — 
lito — tėvui Vytautui Petru
liui (1890-1941)”.

i' Vienas gabiausių to meto 
Lietuvos politikų, Ernestas 
Galvanauskas, Vytautą Petru
lį taip trumpai įvertino: „Jis 
buvo vienas geriausių talki
ninkų mano sudarytoje vy
riausybėje...”

Knygos autorius ėmėsi šios 
nelengvos istorinės temos to
dėl, kad ir jo tėvai buvo kilę iš 
Biržų, tėvas dešimt metų dir
bo Vabalninko teisme, paga
liau ir Henriko Paulausko tėvo 
toks pats likimas — politinis 
kalinys, nuteistas už akių

mirčiai, ir mirtis Karlage (Ka
zachstano koncentracijos sto
vykloje). Taigi sudėtingas V. 
Petrulio likimas H. Paulauską 
sudomino ir paskatino imtis 
šios temos. Nors knyga biogra
finė, tačiau parašyta gyva, po
puliaria kalba. Skaitytojas ga
li surasti įdomios informacįjos 
apie nepriklausomos Lietuvos 
ekonominę, politinę situaciją. 
Savotišką detektyvo elementą 
turi ir Kaune prieš kelis de
šimtmečius rasti išslapstyti 
pirmųjų • litų pavyzdžiai, jų 
rengimo dokumentai, kurie 
buvo lagaminėlyje, užmūryta
me įstaigos sienoje (Paslaptin
gas lobis sename lagamine).

Knygos autorius Henrikas 
Paulauskas gimė 1932 m. 
rugpjūčio 26 d. Kupiškyje. 
Baigė Kupiškio gimnaziją, mo
kėsi Šiaulių Mokytojų insti
tute, trejus metus dirbo moky
toju Kelmėje. Vėliau studijavo 
ir baigė Vilniaus pedagoginio 
instituto istorijos skyrių. Lai
mėjęs konkursą nuo 1956 m. 
dirbo Lietuvos radijo ir televi
zijos diktoriumi be pertraukos 
35-rius metus. 1991-1992 m. 
dirbo Lietuvos Valstybės mu
ziejaus direktoriumi. Krašto
tyrininkas ir žurnalistas, pa
rašė knygų, bendradarbiauja 
spaudoje.

Knygą Vytautas Petrulis ga
lima įsigyti Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre: 5600 S. 
Claremont Avė. Chicago IL 
60636, tel. 773-434-4545.

Skirmantė Miglinienė

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro direktorius, monografijos 
Vytautas Petrulis... leidėjas, prof. dr. Jonas Račkauskas (iš kai
rės) ir V. Petrulio sūnus Vytas Petrulis.

galų gale sulaukė monografi
jos apie savo tėvą — Vytautą 
Petrulį.

Paminklas palaimintąjai 
kankinei

2000 m. gegužės 7 d. prie 
Koliziejaus šventasis Tėvas 
palaimino naujuosius kanki
nius. Maldaknygės Marija gel- 
bėki mus autorė Adelė Dirsytė 
(1909—1955) šiame sąraše pa
žymėta 14 numeriu. Apie ją 
jau buvo nemažai rašyta, jos 
maldų knyga lietuvių kalba 
buvo išleista šešis kartus, o 
užsienio kalbomis susilaukė 
net keturiolikos leidimų, šį 
pavasarį lietuviai katalikai 
susilaukė maldaknygės naujos 
laidos stambiame 574 pusla
pių leidinyje, pavadintame 
Adelė Dirsytė: gyvenimas ir 
darbai.

Adelė Dirsytė.

Knyga pradedama Kauno 
arkivyskupo Sigito Tamkevi- 
čiaus, SJ, įvadiniu žodžiu (lie
tuvių ir anglų kalba), skirtu 
maldaknygės autorei Adelei 
Dirsytei, kuri „negrįžo į savo 
tėvynę, tačiau joa maldaknygė 
pasklido visame pasaulyje, 
kaip dvasinės pergalės liudy
toja”.

Knygą sudaro dvi dalys. Pir
moji — Gyvenimas iki ne
laisvės metų — pradedama A. 
Dirsytės gyvenimo aprašymu 
iki 1946 m. kovo 6 d. Panaudo
jant įvairius šaltinius, atku
riamos jos vaikystės dienos 
Šėtos parapijos, Pramislavos 
vienkiemyje, mokslas Šėtos 
progimnazijoje ir Kėdainių 
gimnazijoje. Daugiau vietos 
skirta vokiečių kalbos, lite
ratūros bei pedagogikos studi
joms universitete Kaune ir jos 
veiklai studenčių ateitininkių 
„Birutės” draugovėje, darbui 
Lietuvių Katalikių moterų

draugijoje. Archyvo dokumen
tai ir to meto spauda leido at

kurti Adelės Dirsytės, kaip 
LKMD centro valdybos narės, 
veiklą Respublikos miestuose 
ir miesteliuose, kur ji skaitė 
paskaitas dorovės bei kitais 
klausimais, telkė moteris or
ganizacinei veiklai. Jos tų me
tų bibliografijoje suregistruota 
per 16 straipsnių ir straipsne
lių, kurie buvo spausdinti 
Naujojoje vaidilutėje ir Mote
ryje. Leidinyje vokiečių ir lie
tuvių kalba spausdinamas A. 
Dirsytės diplominis darbas 
„Baronaitės Gertrūdos fon Le 
Fort epinė kūryba”, kurį apgy
nusi 1940 m. ji gauna Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos-filosofijos fakulteto diplo
mą ir pradeda pedagoginį dar
bą. Jos, kaip mokytojos ir atei
tininkės, veiklą padeda at
skleisti knygoje spausdinami 
bendradarbių, artimų draugų 
atsiminimai.

Paskutinė A. Dirsytės lais
vėje darbo vieta — Vilniaus 
kunigaikštienės Birutės, so
vietų valdžios pavadintos Sa
lomėjos Nėries, vidurinės mo
kyklos vokiečių kalbos moky
toja. Bažnytinės vadovybės 
pasiūlymu, ji tampa bando
mos atkurti ateitininkų orga
nizacijos gimnazistų globėja. 
Tų metų jos mokinė Aldona 
Bielinytė prisimena: „Laikai 
buvo neramūs, nepalankūs at
viram bendravimui, tačiau 
Adelė Dirsytė surado kelią į 
mūsų širdis. Buvom tikinčios, 
kiekvieną sekmadienį matyda
vome savo auklėtoją Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje ir paleng
va užsimezgė su ja artimesni 
ryšiai. Auklėtoja pakvietė į 
ateitininkų susirinkimą”. „Ji 
drąsiai skiepijo mumyse nepa
kantumą blogiui, mokė kad 
reikia padėti kitiems, reikia 
mylėti ne tik artimą, bet ir 
priešą, ką ir įrodė pati savo 
gyvenimu”, — rašo Ona Kaka- 
riekaitė-Imbrasienė.

Antroji knygos dalis — Ne
laisvės metai — prasideda 
straipsneliu „Adelė Dirsytė 
MGB pinklėse”. Po jo rusų ir 
lietuvių kalba pateikiami A.

Mary a gelbėk mus maldaknygės laida su autorės Adelės Dirsytės- 
atvaizdu.
Dirsytės teismo sovietiniame 
saugume protokolai. Jie at
skleidžia, kaip saugumiečiai 
kūrė kaltinimus už jos taria
mai antivalstybinę veiklą atei
tininkų organizacijoje ir ne
priklausomos Lietuvos metais 
skelbtus „antitarybinius” 
straipsnius. Kaip ir dauguma 
šioje byloje kaltinamųjų, 1946 
m. lapkričio 11 d. Adelė Dir
sytė nuteisiama, sovietine ter- 
minologija, už „tėvynės išdavi
mą” laisvės atėmimu dešim
čiai metų pataisos darbų lage
riuose su po to einančiu teisių 
apribojimu trejiems metams ir 
ištremiama į Sibirą.

Kančios, patirtos Vorkutos, 
Taišeto, Kolymos lageriuose, 
knygoje atsiskleidžia, skaitant 
jos likimo draugių kalinių at
siminimus. Ir sunkiausiomis 
lagerių dienomis Adelė mokėjo 
iškęsti ir patardavo draugėms, 
kaip nereikia galvoti, „kad 
mano skausmas yra didžiau
sias skausmas” (Aleksandra 
Barauskaitė-Čiurlienė). „Ade
lė Dirsytė buvo tas žmogus, 
kuris rasdavo kiekvienai gerą, 
raminamą žodį, kuris padėda
vo ištverti visas skriaudas ir 
sunkumus, nors pati dažnai 
vos vilkdavo kojas” (Eleonora 
Grigalavičiūtė-Rubenė). „Ji 
mus moko, guodžia,*su didžiu
le meile kalba apie Lietuvą” 
(Elvyrą Pliūpelytė). „Dirsytė 
visada savo kančias aukodavo 
Dievo Motinai Marijai už Lie
tuvą” (Levutė Vizbaraitė). At
siminimų dėka, sužinome, 
kaip ant tošies ir rūkomojo po
pieriaus gabalėlių Adelė Dir
sytė ir jos bendramintės kūrė 
šiandien pasaulyje plačiai ži
nomą Sibiro kalinių malda
knygę. „Maldų mintys, — pri
simena Elvyra Pliūpelytė, — 
padėjo mums suprasti, kad

mūsų kančios, su meile auko
jamos už tėvynę, nėra bepras
mės”.

Nuoširdų rūpinimąsi arti
maisiais, jos vidinius išgyveni
mus atskleidžia ir 44 A Dir
sytės laiškai iš Sibiro, kurie pa
skelbti aptariamoje knygoje.

Iš pateiktos bibliografijos 
matome, kad nuo 1990 m. apie 
Sibiro kankinę A. Dirsytę ir 
jos maldaknygę paskelbta 
daugiau kaip 70 straipsnių. 
Maldaknygės Marija gelbėki 
mus pirmoji laida lietuvių kal
ba buvo išleista Putname 
(JAV), o Lietuvoje pirmasis — 
pogrindinis leidinys išėjo 1964 
m. Užsienio kalbomis ji buvo 
išleis*a JAV, Vokietijoje, Olan
dijoje, Italijoje, Argentinoje, 
Taivane, Prancūzijoje, Lenki
joje. Didžiausias nuopelnas, 
ruošiant šį leidinį, tenka bu
vusiam kaliniui, mokslo dak
tarui kauniečiui Mindaugui 
Blozneliui. Jis ne tik knygos 
rengėjas ir leidėjas, bet ir dau
gelio tekstų autorius. Daug 
medžiagos surinko ir leidėjui 
pateikė vilnietis, A. Dirsytės 
giminaitis, pedagogas Stasys 
Ivanauskas, jau anksčiau ne
mažai straipsnių paskelbęs, 
apie maldaknygės autorę. Pa
garbiai pristatomos Adelės 
bendro likimo draugės — at
siminimų autorės. Knygą pa
gyvina dokumentinės nuo
traukos. Šis leidinys — tai 
puikus paminklas maldakny
gės autorei, Sibiro kankinei 
Adelei Dirsytei ir dovana lie
tuviams katalikams.

Doc. Stanislovas Stašaitis
VDU Istorijos didaktikos katedra

Adelė Dirsytė: gyvenimas ir dar
bai. Sudarė ir parengė dr. Mindau
gas Bloznelis. — Vilnius, Katalikų 
Akademija, 2003, — 574 p. su ilius
tracijomis. Tiražas 400 egz.

Apie tarptautinius žodžius
Atkelta iš 1 psl.

ipso facto (= tuo 
pačiu, pačiu faktu, dėl to, sa
vaime) ir pan. Kartais vietoj 
jų reikalų raštuose vartojamas 
ir lietuviškas atitikmuo: de 
facto = faktiškai, de iure = ju
ridiškai. Reikia paminėti, jog 
toks polinkis būdingas ir da
bartinei lietuvių kalbai, kur 
taip pat galima aptikti lotynų 
kilmės žodžių bei standartinių 
frazių originalo kalba, netu
rinčių lietuviškų atitikmenų, 
taip pat tokių, kurių atitik
menys vartojami retai. Ne
retai jie įvairiuose tekstuo
se rašomi kursyvu, kartais 
skliausteliuose arba kabutėse, 
kai kurie jų suprantami tik 
atitinkamos srities specialis
tams arba originalo kalbos 
mokėtojams.

Originalo forma penktojo 
dešimtmečio reikalų raštuose 
pasitaiko ir kitokio pobūdžio 
elementų. Išskirtinis šio laiko
tarpio Amerikos reikalų raštų 
bruožas yra tai, kad juose gau
su anglybių, būdingų tik iš
eivijos lietuvių kalbai. Pir
miausia tai nesulietuvintos 
anglybės bei anglų kalba 
rašyti posakiai, pv., money or- 
der, emergency (būta bandymų 
šį žodį lietuvinti — emer- 
džensi), foreign, proxy, priority 

ir pan. Kartais tokių žodžių 
ar net posakių svetimkūniš- 
kumas lietuviškame tekste 
pabrėžiamas tam tikrais ženk
lais, pvz., kabutėmis arba kitu 
šriftu, o kitais atvejais jie ra
šomi be jokių komentarų. 
Tokių būta ir reikalų raštuo
se: jestimate”, „receipt ac- 
knouuledgement”, „to countries 
of destination". Panašių atvejų 
būna ir dabartinėje lietuvių 
kalboje Lietuvoje — tarp pas
taruoju metu plintančių anglų 
kalbos žodžių, užrašytų ori
ginalo forma, yra ir nereika
lingų lietuvių kalbai, turinčių 
pakaitų: knowhow (kartais lie
tuvių tekstuose rašoma pagal 
anglų tarimą nou-hau) — ga
mybos paslaptis, [pažangioji] 
patirtis, technologinės nau
jovės, copyright — autorinės 
teisės, offshore-neapmokes- 
tinamas; lengvatinės prekybos.

Palyginti su atvejais, kai 
angliški žodžiai vartojami ori
ginalo forma, žingsnis toliau 
buvo jų lietuvinimas. Dažniau 
angliški žodžiai gauna priesa
gas, galūnes, kad būtų galima 
juos linksniuoti, jie pritaikomi 
lietuviškam tarimui, taip pat 
kai kurios raidės perrašytos 
lietuviška abėcėle, atsižvel
giant į jų tarimą. Apie tai 
kalbėjo ir A. Margeris, 1956

• ••

metais Čikagoje išleidęs kny
gą Amerikos lietuviai ir ang
liškųjų skolinių žodynas: „pa
matę, kad jiems [lietuviams] 
geriau sekasi vartoti sulietu
vintą anglišką žodį, negu ne
sulietuvintą, vartojo jį (dažnai 
ir su pamėgimu, visai nepa
galvodami, kad vartoja sveti
mybę, skolinį — žargoną. Ta
čiau ne tiktai galūnes jie iš
moko prie angliškų žodžių pri
durti, bet ir priešdėlius pri
dėti, vadinasi, vieniems anglų 
kalbos žodžiams davė lietu
višką uodegą, kitiems, — gal
vą, o dar kitus suplakė krūvon 
po du, tris ar net keturis, ir 
visą tą žodinę mišrainę vienu 
žodžiu tarė”. Tokiu būdu kal
bamojo laikotarpio reikalų 
raštuose paplitusios anglybės 
statementas (a. statement — 
pareiškimas), rezignacija (a. 
resignatio-atsistatydinimas), 
apointmentas (a. appoitment 
— paskyrimas tarnyboje), bila 
(a. bill — sąskaita), afideivitas 
/ afidevitas (a. affidavit — 
rašyiniai parodymai, rašytinis 
patvirtinimas), rekordas (a. 
record — duomenys / apie as
menį ar kitką/). Įdomu, kad 
aptikta ir lotynų kilmės žo
džių, kurie vartojami anglų 
kalbai būdinga reikšme, pvz., 
sugėstija. — patarimas, pasiū
lymas; konfirmacija — patvir

tinimas ir pan. Tačiau kartais 
lietuvinama labai nenuosek
liai: vienam žodžiui gali būti 
pritaikyti skirtingi dėsniai — 
reikalų raštuose aptikta įvai
rių vieno ir to paties skolinio 
formų: manageris, menadže- 
ris, menedžeris, menedžerius 
(a. manager), kongresmanas, 
kongresmenas (a. congress- 
mann), deitas (a. date), lun- 
čas, lančius, (a. lunch). Tai 
galima paaiškinti to meto lie
tuvių svetimos kalbos ne
mokėjimu, ką vėlgi pastebėjo 
A. Margeris: „...nieko nežino
dami apie angliškų žodžių rai- 
džiavimą ir rašybą bei gra
matiką, vartojo juos tik iš 
lūpų, tik iš tarties, arba fone
tikos, ne iš kilmės, arba eti
mologijos. Taigi ir angliško
sios rašybos, kuri labai retai 
kada tepasuka į fonetikos ta
kelius, jie visai nepaisė ir 
nežinojo. Tokiu būdu net ir 
tuos žodžius, kurie turi visai 
skirtingą reikšmę, jie drožė iš 
ausies, visai nežiūrėdami, ar 
tie žodžiai išeina skirtingi ir 
tikri, ar ne”.

Anglų kalbos poveikis įvai
rių stilių sakytinei ir rašytinei 
kalbai Lietuvoje ypač susti
prėjo po nepriklausomybės 
atkūrimo, o Amerikos lietuvių 
kalbai ji visą laiką darė įtaką. 
Ir tai suprantama, nes anglų 
kalba vyrauja kalbinėje aplin
koje. Dažniausiai iš anglų kal

boj atsiranda skolinių, pava
dinančių tam tikrus reiškinius 
ar sąvokas, ligi šiol neaktua
lias, mažai žinomas arba vi
siškai naujas. Neretai į tokius 
skolinius apskritai žiūrima 
kaip į tarptautinę leksiką, to
dėl jų įsigalėjimui nesiprie
šinama, nes panašios anglybės 
vartojamos ir kitose didžio
siose kalbose. Kad pastaruoju 
metu Lietuvos lietuvių kalboje 
įsigali anglybės, pastebi kiek
vienas — nebūtina ir kalbinin
ku būti. Vis dėlto užuot ang
liškų atsiranda ir naujadarų 
— lietuvių kalbos darybos 
priemonėmis padarytų sveti
mybių pakaitų. Sėkmingi nau
jadarai pakeičia skolinius ir 
įsigali, o ne tokie vykę taip ir 
lieka pasiūlymais: dalis jų su
kelia šypseną, kiti pasirodo 
per vėlai (tai, beje, yra viena 
iš pagrindinių bėdų — per tą 
laiką, kol atsiranda lietuviš
kas pakaitas, spėja įsigalėti 
svetimybė, kuria jau atsikra
tyti žymiai sunkiau). Kai ku
rie Lietuvos kalbininkų siū
lomi naujadarai anglybėms 
pakeisti sukaupti Vilniuje 
1998 metais išleistame V. Ru- 
daitienės ir V. Vitkausko žo
dyne „Vakarų kalbų naujieji 
skoliniai”. Nors ne visi jie ver
tintini vienodai — yra ir nela
bai vykusių arba netikslių, 
tačiau jų gausu ir galima iš
sirinkti labiau priimtiną, pvz., 
lizingas arba lysingas (a. lea- 

sing — ilgalaikė nuoma; 
išperkamoji nuoma; barteris 
(a. barter) — natūriniai [pre
kių] mainai; dileris (a. dealer)
— tarpininkas, prekybos agen
tas; e-mail (kartais, ypač 
šnekamojoje kalboje e-mailas)
— elekroninis paštas arba su
trumpintai ei. paštas. Tik nuo 
pačių kalbos vartotojų požiū
rio į pateiktus atitikmenis 
priklausys, ar jie taps bend
rinės kalbos dalimi ir plačiai 
įsigalės.

Verta paminėti ir tuos atve-" 
jus, kai vietoje tarptautinio 
žodžio, įsigalėjusio lietuvių 
kalboje, Amerikos lietuvių 
reikalų raštuose vartojami jų 
lietuviški atitikmenys, pvz., 
akstinas — impulsas, antri
ninkas — dublikatas, antra
šas — adresas (vis dėlto greta, 
net tame pačiame sakinyje, 
vartojami ir tarptautiniai žo
džiai adresas bei tos pačios 
šaknies adresatas), veiksnys
— faktorius. Labiau tikėtina, 
kad Lietuvoje tokiais atvejais 
bus pasirinktas tarptautinis 
žodis (gal išimtis faktorius — 
labai plačiai vartojama lietu
viška forma). PLA dokumen
tuose surasta ir tokių atvejų, 
kai minėtas žodis pavartotas 
reikšme ‘institucįja’, tačiau tai 
jau žymiai vėlesnio laikotarpio
— aštuntojo dešimtmečio — 
dokumentuose. Tarptautinių 
žodžių atitikmenims nemažai 

dėmesio skyrė žymusis lietu
vių kalbininkas P. Skardžius 
1973 metais išleidęs „Lietu
viški tarptautinių žodžių ati
tikmenys”, taip pat jų esama 
Australijoje gyvenančio A. 
Taškūno išleistame „Nerei
kalingų svetimžodžių rinki
nyje” (1998) bei kituose (ypač 
kalbos kultūrai skirtuose) lei
diniuose bei spaudoje.

Visi minėti pamąstymai 
apie Amerikos lietuvių orga
nizacijų reikalų raštų kalbą — 
tai ne bandymas ją menkinti 
ar, juo labiau, taisyti. Kadangi 
lietuviai Amerikoje gyveno ir 
tebegyvena anglų kalbos ap
suptyje, neišvengiamai tai pa
liko pėdsakų ir jų gimtojoje 
kalboje. Tik, atvykę į svetimą 
kraštą, lietuviai dar nebuvo ir 
negalėjo būti pamiršę, kaip tik 
priešingai — dauguma jų ne
mokėjo jokios kitos kalbos, tik 
savo gimtąją kalbą. Šiuo atve
ju svarbiausia įvairiais laiko
tarpiais buvusi padėtis, o tam 
reikia surinkti kalbos pa
vyzdžius iš archyvinių fondų, 
juos apibendrinti, nustatyti 
vienos kalbos atmainos — ad
ministracinio stiliaus — rašy
tinės kalbos ypatumus bei 
juos aprašyti. Pagrindinis dė
mesys šįkart buvo skirtas lek
sikai (tiksliau — vienam jos 
sluoksniui), kaip pasaulio 
vaizdo bei socialinės raidos at
spindžiui.
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