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Apie šeimą, mokyklą ir 
visuomenę

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 14 d., Jaunimo centre 
Chicagoje, JAV LB Švietimo 
taryba surengė viešą pokalbį 
tema: „Ko laukiama iš šei
mos, lituanistinės mokyklos ir 
visuomenės, siekiant išlaikyti 
lietuvybę?” Tad svarstybos 
buvo trijų dalių, su kiekvienai 
skirtais referatais ir atvirom 
diskusijom, nors greitai paaiš
kėjo, kad šių trijų bendruo
meninio gyvenimo sferų net ir 
metodiškai neįmanoma atskir
ti — jos visos nuolat įsilieja 
viena į kitą. Šito pajutimas 
buvo viena iš įžvalgų, kurias, 
dalyviai išsinešė — tokie 
įprastiniai klausimai, kaip kas 
turi daugiau svarbos lietu
viškam auklėjimui: šeima ar 
mokykla, pasirodė nelabai 
prasmingi. Panašiai ir su 
pasitaikančiu šeimos 
priešpastatymu visuomenei ar 
švietimo reikalų prieš 
visuomeninius, t.y. politinius 
ir kultūrinius — jeigu jaunoji 
karta ugdoma lietuviais, tai ne 
dėl ko kito, o dėl to, kad ji ir 
būtų ta visuomene.

Sunkiausia, be abejo, buvo 
kalbėti apie šeimą. Ir nėra ko 
stebėtis, pvz., jau pora dešimt
mečių JAV sociologai, švietė
jai bei valdžios pareigūnai 
gvildena šeimų būklę, seka jų 
kaitą, nurodo jų problemas, 
skelbia rekomendacijas 
valstybinei politikai jų atžvil
giu, bet realaus poveikio šeimų 
gyvenimui vargu ar šitos 
studijos turi. Ir lietuviškos šei
mos pareigas lengvai galime 
išskaičiuoti, ir nuolat tai daro
me, bet tai dar nereiškia, kad 
turime raktą į konkretų daugy
bės mūsų šeimų pasaulį. Yra 
pavojus, kad šeimos vaid
mens lietuviškam auklėjimui 
kėlimas dažnai mus verčia į jį 
žiūrėti kaip į tam tikrą 
pridėtinį šeimos uždavinį, 
sunkią naštą ir nuolatiniams 
kaltinimams dirvą. Tuo tarpu 
gal arčiau tikrovės būtų 
prielaida, kad jauno žmogaus 
lietuvišką apsisprendimą 
nulems bendra nuotaika toje 
šeimoje, kurioje jis auga — jei 
ten gera, saugu, asmenys ger

biami, jų nuomonės išklau
somos, su tėvais ir seneliais 
smagu bendrauti ir kartu būti, 
tada ir lietuviška sąmonė 
natūraliai iš jos išsinešamą 
kaip asmenybės dalis. Tai 
gražiai pailiustruoja senosios 
mūsų emigrantų kartos 
sūnaus, kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus, dabartinio Lietuvių 
katalikų religinės šalpos vedė
jo, pavyzdys, kuris pasakoja: 
„Pagrindinė įtaka į mano 
lietuvišką auklėjimą buvo 
giliai tikintys, tikrai lietu
viškos dvasios tėveliai. 
Namuose buvo kalbama 
išimtinai lietuvių kalba, ne dėl 
kokio griežto tėvelių įsakymo, 
o vien dėl to, kad tėveliams 
buvo natūraliau ir lengviau, o 
mums vaikams mano tėvelio 
lietuviškos pasakos ir dainos, 
buvo be galo įdomios ir 
gražios” (cit. iš Lietuvių dienų, 
1985 m. kovo mėn., nr. 3). Tad 
ir svarstybose ryškėjo, kad 
jaunų šeimų pagrindinis 
rūpestis yra suteikti vaikams 
nuo pat mažens progų lietu
viškai save išreikšti jau už 
šeimos ribų, kur jie įsigytų 
daugiau lietuviškos patirties ir 
pradėtų į, lietuvių visuomenę 
įaugti. Todėl čia buvo gyvai 
pabrėžtas priešmokyklinių 
židinėlių steigimo ir išlaiky-. 
mo reikalas, nurodyta su 
kokiu išradingumu jaunos 
šeimos buriasi vienos kitoms 
padėti, organizuodamos savai
tinius darželius, dienines 
vasaros stovyklėles, kvies
damos su mažaisiais 
pabendrauti lietuvius profesio
nalus kaip progą praturtinti jų 
lietuvišką žodyną ir praplėsti 
jų akiratį (čia taipgi matyti, 
kaip amerikiečių visuomenėje 
pasireiškiąs poslinkis kurti 
lokalinius junginius, bendrų 
interesų siekiant, yra veiks
mingai išnaudojamas ir mūsų 
tarpe). Parodyta, kaip šeimos, 
kur tik vienas tėvų yra lietu
vis, sėkmingai įstengia vaiku
čius lietuviškai auklėti.

Lituanistinių mokyklų 
padėtį svarstant, buvo 
akcentuojar as reikalas didir 

(Nuke ta į 4 psl.)

Rašybos norminimo raidos 
tąsa XX amžiuje i

XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje lietuvių literatūrinės 
kalbos rašyba labai įvairavo. 
Buvo pasiūlyti keli rašybos pro
jektai, bet jie nesulaukė platesnio 
pritarimo. Rašyba pradėjo vieno- 
dėti V. Kudirkai 1890 m. išleidus 
rašybos taisykles, pavadintas 
Statrašos ramsčiais. Didelę 
reikšmę rašybos vienodinimui 
turėjo J. Jablonskio straipsniai 
nuo 1893 m. pasirodę Varpe. 
Esminiai rašybos norminimo 
pagrindai buvo duoti Petro Kriau- 
šaičio (J. Jablonskio) 1901 m. 
gramatikoje.

Tačiau dėl kai kurių taisyklių 
buvo ginčijamasi ir rašyba vieno- 
dėjo labai lėtai. Pvz., daugelis 
Varpo bendradarbių kurį laiką 
nepripažino Jablonskio siūlomo 
rašmens ū. Pagal tradiciją buvo 
rašoma priebalsis j žodžio 
pradžioje prieš dvibalsį ie: jieško- 
ti, jieva. Po priebalsiu b ir p, 
remiantis fonetiniu principu ir 
ankstyvesniąja tradicija, dažniau 
buvo rašoma j, o ne i: pjauti, 
bjaurus, o Jablonskis rašė piauti, 
biaurus. 1901 m. Jablonskio 
gramatikoje nenurodoma, kaip 
rašyti nelietuviškus tikrinius var
dus. Statrašos ramsčiuose buvo 
patariama juos rašyti pagal lietu
višką tartį, o skliausteliuose nuro
dyti ir originalo rašybą: Liuis 
(Lewis), Smailes (Smiles), tačiau 
praktiškai buvo rašoma įvairiai. 
Pvz., buvo rašoma Neu> Yorkas ir 
Naujas Jorkas, Varšuva, Varša- 
va ir Varšova.

1919 m. Švietimo ministerija 
patvirtino Vilniuje Lietuvių 
mokslo draugijos leidiniuose 
naudotą rašybą, kurios pagrindą 
sudarė J. Jablonskio ankstyves- 
nioji rašyba. Nors tuo metu 
Jablonskis jau svyravo dėl kai 
kurių rašybos klausimų, jis suti
ko su ministerijos patvirtintomis 
rašybos taisyklėmis ir jų prisilai
kė savo 1922 m. išleistoje grama
tikoje. Iš esmės ši rašyba ir liko 
naudojama Lietuvoje be didesnių 
pakeitimų iki 1975 m.

Grižęs iš Rusijos, K. Būga 
nesutiko su kai kuriomis minis
terijos patvirtintomis rašybos 
taisyklėmis ir laikėsi savo anksty
vesnės, prieškarinės rašybos. Juo 
pasekė' A. Vireliūnas ir kai kurie 
spaudos darbuotojai. Kurį laiką 
egzistavo dvi rašybos: jablons- 
kinė ir būginė. Būdingais 
Jablonskio rašybos pavyzdžiais 
galėtų būti žodžiai: biaurus, 
piauti, spiauti, aukštas, baikštus, 
mesdamas, o Būgos — bjaurus,
pjauti, spjauti^augštas, baigštus, 
mezdamas.

Susidariusia padėtimi nebuvo 
patenkinti nei kalbininkai, nei 
Švietimo ministerija. Ministerijos 
prašymu Humanitarinių mokslų 
fakultete 1923 m. buvo sudaryta 
rašybos komisija, kuri turėjo 
pasisakyti dėl šių dviejų rašybų. 
Po kurio laiko Jablonskis iš tos 
komisijos išėjo ir komisija iširo, 
nieko konkretaus nenutarusi. 
1929 m. sudaryta kita rašybos 
komisija, kuriai pirmininkavo Pr. 
Skardžius. 1932 m. komisijos 
išrinkti redaktoriai — Pr. Skar
džius, A. Salys ir J. Talmantas 
suredagavo „Rašybos reformos 
projektą”, kuris buvo išspausdin
tas Židinyje 1933 m. (perspaus
dintas A. Salio Raštuose, t. I, 
Roma, 1979). Buvo siūloma šie 
žymesni pakeitimai: prieš ie 
žodžio pradžioje rašyti j (jieškoti, 
jieva), atsisakyti nosinių balsių ir 
vietoj jų, latvių pavyzdžiu, rašyti 
virš ilgųjų balsių brūkšnelius: d, ė, 
r, u.

Po ilgų svarstymų Švietimo mi
nisterija 1935.11.18 priėmė naujuo-

* Š.m. žiemos ketvirtyje Lituanis
tikos katedroje buvo skaitomas kursas 
„Literatūrinės kalbos raida”. Čia 
spausdinama suglaustas dviejų už
sklendimų paskaitų tekstas.
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sius rašybos pagrindus. Naująja 
rašyba buvo pradėta leisti Gimtoji 
kalba, išspausdinti du paskutinie
ji A. Smetonos veikalai ir ketvir
tas enciklopedijos tomas. Spau
doje pasirodė daug neigiamų 
atsiliepimų, girdi, rašybos refor
ma yra nepraktiška, per daug 
radikali ir t.t. 1936 m. sausio 11 d. 
Švietimo ministerija paskelbė, 
kad naujas rašybos projektas 
nepriimtinas.

Okupacijų metais Lituanistikos 
institute vėl buvo sudaryta rašy
bos komisija, kuriai pirminin
kavo Pr. Skardžius. Rašybos 
reformos pagrindu buvo paimti 

! 1932 m. siūlymai, tačiau palie
kant nosines balses. Projektą priė- 

i mė Lietuvos mokslų akademija, 
bet karo veiksmai 1944 m. 
sutrukdė įvesti numatytus rašy
bos pakeitimus.

Mūsų kalbininkai, po karo 
atsidūrę išeivijoje, vėl susirūpino 
rašybos padėtimi- 1950 m. 
Lietuvių kalbos vadove, redaguo
tame Pr. Skardžiaus, St. Barzdu- 
ko ir J. M. Laurinaičio, įvestos 
naujos rašybos taisyklės. Pvz., 
buvo rašoma Čikaga, Njūjorkas, 
augštas, baigštus, jieškoti, jieva, 
pjauti, spjauti, bjaurus, mesda
mas. Vieni reformą sveikino, kiti 
ją sutiko skeptiškai. Kai kurie 
kalbininkai iš principo sutiko su 
Skardžiaus siūloma reforma, bet 
jos nepriėmė, nes nenorėjo kurti 

I antrą Rietuvių rašybą; Lietuvoje 
tebebuvo vartojama nepriklau
somybės metais nustatyta 
jablonskinė rašyba. Išeivijoje 
įsiviešpatavo pilna ta žodžio pras
me „demokratija”: vieni rašė 
pagal Skardžių, kiti laikėsi seno
sios, įprastos Lietuvos rašybos, 
treti, matyt, laikėsi kažkokių savų 
rašybos principų.

Rašybos padėtis išeivijoje dar 
daugiau susikomplikavo, kada 
Lietuvoje buvo paskelbta rašybos 
ir skyrybos reforma knygoje 
Lietuvių kalbos rašyba ir skyry
ba (1975). Lietuvoje ėmė rašyti 
pagal naujas rašybos taisykles, 
nes jos buvo privalomos. Išeivi
joje dauguma iš principo, net 
nesigilindami į reformos esmę, ją 
atmetė, nes, matyt, susiejo ją su 
okupacine valdžia. Iš esmės, 
neskaitant kai kurių mažų skir
tumų dėl didžiųjų raidžių, žodžių 
kartu ir skyrium rašymo, rašybos 
reforma mažai kuo skiriasi nuo 
Skardžiaus pateiktos Lietuvių 
kalbos vadove. Lietuvoje buvo 
apsispręsta vadovautis fonetiniu

Lazdynų gyvenamojo rajono Vilniuje nuotrauka iš lėktuvo.

Kuri šnekamoji kalba — kaimo ar miesto — perspekty vesnė? |
Nuotrauka iš Jono Kuprio serijos „Kaimas”.

principu: rašyti aukštas, baikš
tus, nerašyti pridėtinio priebalsio 
j prieš dvibalsį ie žodžio pradžio
je: ieškoti, ieva, nes šie žodžiai 
ne visose tarmėse tariami su j. 
Atkreiptas dėmesys į praktinę 
klausimo pusę: j rašymas šių 
žodžių pradžioje sudarytų nepato
gumų žodynuose, alfabetiniuose 
sąrašuose ir pan.

Dabar išeivijoje yra kelios rašy
bos: Jablonskio, Skardžiaus, 1975 
metų reformos, arba rašoma 
kažkokiu beprindpiniu visų trijų 
mišiniu. Būtų dar pusė bėdos, jei 
pvz., laikraščio, žurnalo redakto
rius, knygos autorius, šeštadieni
nės mokyklos vadovybė stropiai 
laikytųsi pasirinktos savo rašy
bos principų. Dabar yra mažai 
laikraščių, žurnalų ir knygų, kur 
neužtiksi skirtingų rašybų pavyz
džių.

Kartais sakoma, kad svarbiau 
kas, o ne kokia rašyba rašoma. 
Girdi, nesvarbu, ar rašoma Chica
go, Čikaga ar Chicaga, Ilinojus ar 
Illinois, Goethe ar Gėtė, ieškoti ar 

jieškoti, aukštas ar augštas ir t.t.
Jeigu rūpinamės lietuvių kalbos 

kultūra, jos išlaikymu, reikėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į rašybos 
ir skyrybos taisykles. Ir reikia 
pasakyti, kad išeivijoje taip pat 
rūpinamasi lietuvių kalbos rašy
ba. JAV LB Kultūros tarybos 
pavedimu, J. Vaišnys, SJ, paren
gė Dabartine lietuvių kalbos rašy
bą (1982). Jis pasiūlė priimti Lietu
voje 1975 m. įvestą rašybos 
reformą su vienu pakeitimu: 
Dievo ir krikščioniškų švenčių 
vardai būtų rašomi didžiąja raide. 
Ketvirtame mokslo ir kūrybos 
simpoziume Lituanistikos institu
to taryba tą rašybą priėmė. Kultū
ros taryba Lituanistikos instituto 
vardu kreipėsi į išeivijos visuo
menę, mokyklas, laikraščius, žur
nalus, redakcijas, kad visi šios 
rašybos laikytųsi. Deja, kol kas 
tik mažuma jos laikosi. Aplamai, 
išeivis, kokios tautybės jis bebū
tų, nelinkęs eiti į kompromisus, 
nepripažįsta autoritetų. Tačiau 
lietuvių kalbos labui reikėtų 

prisilaikyti Vieningos rašybos. 
Kaip matome, 1975 m. reforma 
remiasi ne kokiais nors naujais 
vėjais, o mūsų senųjų kalbininkų 
keltomis mintimis.

Leksikos turtinimas, 
gryninimas ir teršimas

Svetimybės iš rusų, lenkų, 
vokiečių kalbų ilgus metus kaip 
piktžolės stelbė, engė, šiukšlino 
lietuvių kalbą. Kalbos gryninimo 
darbas XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje buvo lėtas ir vargingas, 
nes trūko kalbos specialistų. Be 
to, rusų valdžia slopino bet kokį 
ryškesnį lietuvišką pasireiškimą.

Atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę ir lietuvių kalbai tapus 
valstybine, literatūrinės kalbos 
leksikos valymas nuo svetimybių 
ir žargono bei leksikos turtinimas 
buvo viena svarbiausių kalbos 
problemų. Plečiantis mokslui, 
švietimui, kuriantis pramonei 
būtinai reikėjo naujų terminų. 
Teko taip pat skubotai nustatyti 
kalbos darybos dėsnius. Neleng
va buvo nutarti, kuriuos skoli
nius keisti ir kokie pakaitalai — 
naujadarai būtų tinkamiausi. 
Nuomonės, kaip paprastai, įvai
ravo.

1921 m. prie Švietimo minis
terijos buvo sudaryta terminų 
komisija, į kurią įėjo Jablonskis, 
Būga ir įvairių sričių specialistai. 
1923 m. Jablonskis iš jos išėjo, 
nes nesutiko su A. Varno ir A. 
Vireliūno pasiūlymais visus 
tarptautinius terminus keisti 
naujadarais. Pvz., siūlyta žodį 
horizontas pakeisti akiaukščiu, 
vaza — induva, projektuoti — 
mėtoti, proporcija — lygdera, 
bažnyčia — maldykla, elektra — 
gintra, direktorius — tvarkovas ir 
pan. Tokie naujadarai visuo
menėje neprigijo ir kalbos isto
rijoje Vireliūno ir jo šalininkų 
pastangos gryninti lietuvių kalbą 
žinomos kraštutinio purizmo var
du.

1925 m. Švietimo ministerija šią 
komisiją paleido ir sudarė naują. 
Jos pirmininku paskyrė Jablons
kį. Komisija atliko labai svarbų 
darbą ir daug jos pasiūlytų 
žodžių, kaip įstaiga, aplinkraštis, 
matininkas, teptukas, vaistinė, 
žemėtvarka ir t.t., paplito literatū
rinėje kalboje. 1926 m. Jablons
kiui dėl silpnos sveikatos 
pasitraukus iš komisijos, minis
terija komisiją likvidavo. Vėliau 
terminijos srityje didelį darbą atli
ko laikraštėlis Gimtoji kalba, 
kuriame nuo 1933 m. svarstyta ir 
pasiūlyta daug įvairių terminų. 
1935 m. prie Lietuvių kalbos 
draugijos buvo sudaryta nuola-. 
tinė terminologijos sekcija. Jai 
vadovavo Pr. Skardžius, o nariais 
buvo J. Balčikonis, J. Laurinai
tis, A. Salys, S. Šalkauskis ir A. 
Vaičiulaitis. Ši sekcija kūrė, 
tobulino ir vienodino įvairius 
terminus, kaip pvz., futbolo, 
krepšinio, filosofijos ir kt. srityse.

Kalbos gryninimo tendencijos 
buvo gyvos per visus nepriklau
somybės metus. Pvz., 1939 m. L. 
Dambrauskas siūlė apvalyti lietu
vių kalbą nuo tokių slavybių, kaip 
baravykas, krienai, blynas, 
grybas ir pan. Vienas kitas 
pasiūlytas naujadaras prigijo, 
pvz., vietoje žodžio blynas varto
ta sklindis. Lietuvių kalbos žodžių 
daryboje (1943) Pr. Skardžius 
aptaria visuomenės požiūrį į 
kalbos gryninimą. Esą inteli
gentija mokėsi svetimose mokyk
lose ir „įpratusi galvoti kitomiš 
kalbomis”. Ji „buvo neperdaug 
paslanki, ir todėl į visokią kalbos 
naujenybę žiūrėjo abejingai su 
nepasitikėjimu”. Daugelis „iš 
principo nebuvo didelio svetimy
bių lietuvinimo šalininkai, nes 
tokią staigią kraštutinybę laikė 
nesuderinama su natūraliu 
bendrosios kalbos vartosenos 
plitimu” (p. 605).

1940 m. praradus nepriklauso- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Antano Petrosky pasaulis
MARIJA STANKUS - SAULAITĖ

Jurgis Petraškas (Baton 
Rouge, La.: Louisiana Statė 
University Prese, 1983) yra 
pirmoji Anthony (Antano) 
Petrosky poezijos knyga, nors 
eilėraščių jis yra spausdinęs 
įvairiuose žurnaluose. Už ją 
Petrosky laimėjo Amerikos 
poetų akademijos 1982 metų 
Walt Whitman premiją. Pir
masis knygos eilėraštis 
,, Jurgis Petraškas, the 
Workers’ Angel, Organizes the 
First Miners’ Strike in Exeter, 
Pennsylvania” buvo išspaus
dintas Akademijos sukakčiai 
paminėti antologijoje Fifty 
Years of American Poetry 
(New York: Harry N. Abrams, 
1984). Petrosky knygoje yra 
keturiasdešimt eilėraščių, 
suskirstytų į tris dalis.

Tematika apima Petrosky 
giminę: iš Lietuvos atvykusį 
senelį Jurgį, kasyklose strei
ką suorganizavusį; senelę 
Viktoriją; tėvą, fabrike dirbusį 
bei degtinę gaminusį; dėdę 
Joną Makštutį, Korėjos kare 
dešinę veido pusę praradusį; 
žmoną ir sūnus. Aprašoma 
Pennsylvanija, miestai ir 
miškai, senelio statytas 
namas, kuriame poetas gyve
na, kitos vietos, Petrosky 
profesorius Pittsburgho 
universitete. Eilėraščiai 
užuominomis, dedikacijomis 
rišami su kitais rašytojais.

Eilėraščiai arba eiliuoti, 
posmais parašyti, arba prozos 
forma. Eilėraštis apie dėdę 
tipingas eilių suskirstymu; jis

taip pat parodo poeto pa
jėgumą giliau įžvelgti, rasti ką 
nors ypatingo, prisimintino 
net baisiuose dalykuose:

MACKEY

John Makstutis, 
my good uncle, 
lošt half of the right side 

of his face 
in Korea. A 50-calibre shell 
ricocheted off a boulder into the 

back of his head 
and out the front.

I likę to think of him uialking 
doum Schooley Street 

past the railroad tracks to where 
the road 

takes off into the hills.
He was a t a U man uiith broad 

shoulders 
slightly bent to his right.
I see him sitting in the chair 

by the lamp 
u’ith the shade shaped likę

a cornet. 
His hair is thin and dark 
and hangs in a curl on his 

forehead.

Petrosky susiriša ir su skaus
mingais, ir su ramesniais 
reiškiniais. Proziniu stiliumi 
parašytas eilėraštis apie 
senelę irgi tipingas, nes 
poetas, nors įjungdamas į 
savo kūrybą saulės taką ir 
kitokius fenomenus, daugiau
sia dėmesio kreipia į detales, 
pažyminčias žmones, vietas ir 
įvykius, kuriomis jis visa tai 
prisimena. Tikslios, vaizdžios 
detalės atkuria jo brangiuo
sius.

DRAUGAS - MOKSLAS, M E N A S^ LITERATŪRA

Pennsylvanijos angliakasiai pensininkai. Nuotrauka Algimanto Kezio
14 knygos ..Pennsylvanijos angliakasių Lietuva” (Vladas Būtėnas. Algimantas Kezys. Elena Bradū- 
naitė. .Jurgis Bradūnas). išleistos Lietuvių bibliotekos leidyklos Chicagoje 1977 metais.

SLAUGHTERING CHICKENS
Dressed in an oiled leather 

apron, blue babushka on her 
head, Victoria Petraškas movės 
through the crooked dooruiays of 
the old house, past dilapidated tin 
sheds, apple and chestnut trees, to 
the cluttered yard where she 
grabs the first fat chicken to erose 
her path. Standing straight as 
she can, clutching the neck in 
both of her hands, she stares into 
the mud. Her husband returns for 
the day from the woods with bas- 
kets of mushrooms and a sheep- 
shead as large as the trunk of a 
tree. Silent, careful not to let any- 
one know where he found it, he 
steps into the yard; tivigs snap. 
The neck of the chicken breaks. In

one graceful movement, she 
swings the body doum on the 
block of pine. Holding the seraumy 
legs in her left hand, she lifte the 
axe from the ground and brings it 
around over 'her shoulder. The- 
wind sounds likę an ocean in the 
red pine8. The axe comes doum; 
the head falls into the basket for 
heads; its body convulses as the 
blood drains into a battered metai 
bucket.

Reikšmingai sutampa du 
garsai: senelis užlipa ant šake
lės, nors bando labai tyliai 
eiti, ir senelė vištai nusuka 
galvą. Nesusitarę, jie veikia 
kartu.

Eilėraščių kalba paprasta, 
aiški ir vaizdi. Kai kur

didesnei įtampai sukurti prieš
pastatomi trumpi germaniški 
ir ilgesni lotyniškos kilmės 
žodžiai. Eilėraštis „Liberty 
Avenue” baigiasi priešpasku
tine germaniška eilute ir 
paskutine lotyniška: „likę my 
father, with his silver hair / 
and ingratiating fatalism” 
(psl. 45). Daug kur netikėtas 
palyginimas nušviečia eilė
raštį — pvz., „kelių kaulai” 
eilėraštyje apie poeto ir 
žmonos pokalbį apie mirtį.

TALKING WITH MY WIFE

Ali week the weather is bad. 
Large snou clouds

pull the sky 
doum over our lives 
and ice up the roads.

We ta Ik 
about the bones of roads 
falling dead at night, 
and u>hy we are afraid of dying.

By the slight eurve of the
planet 

a u>ind passes 
scattering snoui.

Visa aplinkui atrodo negyva, 
bet pats pokalbis, dviejų žmo
nių kontaktas, yra centras, iš 
kurio žiūrima, svarstoma. 
Svarbiausia eilėrašty yra tai, 
kad „mes kalbame”, ir tai 
pakeičia išorę.

Labiausiai imponuoją eilė
raščiai yra apie gimines, jų 
darbus, gyvenvietes bei 
sunkumus ir apie žmoną. 
Retai poetams pasiseka taip 
puikiai aprašyti santykį su 
jiems artimiausiu žmogumi. 
Eilėrašty „Talking with My 
Wife” tai paprastai pasakoma 
ir tuo pačiu daugiau sugesti- 
juojama — dvasinis ir fizinis 
ryšys. Kituose eilėraščiuose tai 
tiesiogiau apibūdinama.

Poetui Petrosky rūpi žmonės 
— giminės, draugai, praeiviai. 
Pasitraukdamas į gamtą, 
kurią jis pažįsta ir myli, jis ne 
nuo rūpesčių ar žmonių nutols
ta, bet turi progą vėl susisiek
ti su artimaisiais: „1 come here 
to think of the people I love” 
(psl. 57).

Žiūrėdamas į nuotrauką, jis 
mato vargusius, bet nepasi- 
davusius lietuvius:

Postular mining toum, 
the color of stone and

Kodachrome

faces into the uiomen’s eyes.
They’re there 

in Exeter, Pennsylvania, 
counting, chanting in Lithuanian 
the narnės of minės and mills 

with the šame slow song 
that seeps through the dark 

tunnels.
(Iš eilėraščio „Photograph”,

psl. 11)

Kyla įdomus klausimas: 
kaip ir kada į lietuvių litera
tūrą bus įjungti lietuvius 
angliškai aprašantieji, kaip 
Antanas Petrosky ir Algis 
Budrys, taipogi savo senelį ir 
kitus gimines bei Lietuvos 
įvykius savo kūryboj aprašąs? 
Per tokius rašytojus lietuvių 
patirtis bei mintys įeina į 
Amerikos literatūrą. Ką jie 
duoda lietuviams? Petrosky 
lietuviai veikėjai yra tie, 
kuriuos Antro pasaulinio karo 
ateiviai Amerikoje jau rado, 
kurie dypukų atvykimo laiku 
Amerikoje buvo buvę 
maždaug tiek metų, kiek dypu- 
kai dabar yra Amerikoje 
gyvenę. Eilėraštyje „Land 
Song at the Exeter Minės” 
(psl. 55-56) poetas apibūdina 
upės pakrantę, senelio mėgsta
mą. Mini jis ir dypukus: „Soft 

'inner ears of animals / hold 
the melancholy songs of DPs” 
(psl. 56). Taip prisimenama.

Kyla antuas svarbus 
klausimas: Ką mūsų vaikai 
apie mus prisimins? Ar mūsų 
pasaulis jiems bus pakan
kamai ryškus ir mielas, kad 
pasireikštų jų kūryboje? Ar 
norės prisiminti?

Antanas Petrosky tiksliai 
prisimena žmones, sukūrusius 
jo tėvonystę. Šia knyga jis 
juos padovanoja pasauliui.

Lietuvių rašybos ir

(Atkelta iš 1 psl.) 
mybę lietuvių leksikos raidoje 
prasidėjo visai naujas etapas. 
Pagal propagandistus, susidarę 
„labai palankios sąlygos” lietu
vių kalbai „sklisti ir visapusiškai 
plėtotis”. Iš tikrųjų, lietuvių 
kalbos gryninimo procesas buvo 
sustabdytas. Laikraščiai 1940 m. 
rudenį mirgėte mirgėjo maka- 
ronybėmis, kaip pvz., kolchozas, 
partorgas, agitpunktas, part
komas, rajkomas, t kompartija, 
komjaunimas, udarninkas ir pan.

Pokariu susirūpinta lietuvių 
kalbos gryninimu: visiškai 
svetimus lietuvių dvasiai žodžius 
ėmė keisti naujais. Pvz., žodį 
kolchozas pakeitė į vertinį kolū
kis. (1940 m. A. Sabo siūlytas 
bendraūkis nebuvo priimtas). Vie
toj žodžio kompartija jau dažniau 
vartojama komunistų partija, 
vietoj partorgas — partinės 
organizacijos sekretorius, vietoj 
soclenktynės — socialistinis lenk
tyniavimas ir t.t. Iš vartosenos 
taip pat „pasitraukią” tokie grioz
diški įstaigų pavadinimai, kaip 
Glavnabsbitas, Lietautokel- 
projektas, Zoovettiekimas ir pan.

Kitą lėksimu naujovių grupę 
sudaro nauji pakaitalai. Vieni jų 
yra sekimas rusiškais terminais, 
kaip žodis provincija pakeistas j 
periferiją, gimnazija — į vidurinę 
mokyklą. Kiti jų turi ryškų ideolo
ginį pagrindą, kaip pvz., žodis 
ponas pakeistas į draugą, poli
cininkas — į milicininką, krikšty
nos — į vardynas ir t.t. Sekant 
rusų terminologijos principu, 
žodis tauta keičiamas į naciją, 
tautinis — į nacionalinį. Kadangi, 
kaip skelbiama, socialistinėje 
santvarkoje nebėra nei tarnų, nei 
tarnaičių, nei elgetų, žodžiai tar
nas, tarnaitė, elgeta, pagal J. 
Palionį, „paseno ir pasitraukė j 
pasyviąją vartoseną” (Lietuvių 
literatūrinės kalbos istorija, 1979, 
p. 299). Tačiau, kaip žinoma, 
tarnaitės nedingo, tik socialis
tinėje sistemoje tarnaitės parei
gas atliekančią moterį paprastai 
vadina švelniai namų šeiminin
ke arba tiesiog mergina.

Nėra žodynuose ir žodžio 
blatas. Tačiau šnekamoje kalboje 
jis yra plačiai vartojamas. Tai 
skolinys, kilęs iš rusų vagių 
kalbos. Tarybiniame buitiniame 
'gyvenime tai reiškia ką nors gauti 
per pažintis, per protekcijas, įsigy
ti išskirtinu, paprastai neteisėtu 
keliu.

Per pastaruosius du dešimtme-

eksikos raida

čius kalbininkai Lietuvoje deda 
daug pastangų, kad vertiniai ir 
naujadarai būtų sudaromi pagal 
lietuvių kalbos žodžių darybos 
dėsnius. Stengiamasi, kad jie būtų 
taisyklingi ir praktiški. Vieni jų 
yra labai vykę, kaip spartuolis, 
pirmūnas, o kiti mūsų kalbai 
suteikia rusišką atspalvį: viršnor- 
mis, antkainis, bendraliaudinis, 
ikimokyklinis, visasąjunginis, 
speckursas, specdrabužiai, pram- 
prekyba ir kt. Atneštos sąvokos ir 
išverstos į lietuvių kalbą gausina 
mūsų kalbą, bet ne visuomet ją 
turtina, {vairūs vertiniai lietuvių 
kalbą artina prie rusų kalbos, 
kaip pvz., savikritika, apiprekin- 
ti, išdirbis, įdarbinti, įsidarbinti, 
nuskausminti, pravaikšta, ūki- 
skaita, antstatas, išmelžis, prieša
kinis mokslas, duoti atkirtį ir t.t.

Sparčiausiai auganti literatū
rinės kalbos leksikos dalis yra 
įvairių mokslo, meno, technikos, 
žemės ūkio sričių terminai. Drau
ge su naujais reiškiniais turėjo 
gimti ir naujadarai. Lietuvoje 
išleista daugiau negu 30 įvairių 
terminų žodynų. Prie terminijos 
dirba didelis būrys specialistų ir 
kalbininkų. Jie stengiasi sudaryti 
kalbiniu atžvilgiu taisyklingus, 
semantiškai tikslius, patogius 
terminus. Tačiau lietuviški termi
nai sudaromi daugiausia pagal 
rusiškų terminų pavyzdį. J. Palio
nis rašė, kad „rusų kalba tary
binio gyvenimo sąlygomis tapo 
viena iš svarbiausių lietuvių 
nacionalinės literatūrinės kalbos 
leksikos turtinimo šaltiniu” 
(Lietuvių literatūrinės kalbos isto
rija, 1979, p. 298). Jei mažiau 
mūsų kalbą turtintų iš to šaltinio, 
mažiau būtų rūpesčių dėl jos 
gryninimo. Kai kurie terminai, 
sudaryti ne pagal rusų, o kitų 
kalbų modelius, geriau atitiktų 
lietuvių kalbos dvasią, būtų 
trumpesni ir mažiau griozdiški. 
Pažymėtina, kad latvių kalbinin
kai, sudarydami naujus tiksliųjų 
mokslų terminus, vartoja daug 
graikiškų ir lotyniškų kalbų 
elementų.

Tačiau kalbininkai turi skaitytis 
su gyvenimo sąlygomis, nes rusų 
kalba yra dominuojanti. Nežiūrint 
to, kad skelbiama, jog visos kalbos 
Tarybų Sąjungoje yra lygios, bet 
taip pat pabrėžiama: „Visų Tarybų 
šalies kalbų bendradarbiavimo, jų 
turtėjimo ir tobulėjimo srityje 
ypatingas vadovaujamas (mano 
pabraukta, -BV) vaidmuo tenka 

rusų kalbai” (A. Lyderis ir K. Ulvy
das, Literatūra ir kalba, t. III, 1958, 
p. 37). To įtakoje galima spaudoje 
užtikti tokių kuriozų, kur įrodinėja
ma, kad vertinių daryba, nusižiū
rint į rusų kalbą, „rodo progresyvų 
rusų literatūrinės kalbos poveikį 
lietuvių literatūrinei kalbai” (ibid., 
p. 41). Šiems kalbininkams verta 
prisiminti, kad jų priimtas autori
tetu Leninas barė rusus partiečius: 
„Rusų kalbą mes gadiname. 
Svetimuosius žodžius vartojame be 
reikalo” (Raštai, t. 30, Vilnius, 1954, 
p. 27). Jis suge8tijavonet „paskelb
ti karą svetimųjų žodžių vartoji
mui be reikalo”.

„Progresyvioji” rusų kalbos 
įtaka, t.y. mūsų kalbos tarša, prasi
deda paprastai laikraščiuose ir 
mokslinėje literatūroje. Iš jų rusy- 
bės bei žargonybės persimeta į 
šnekamąją kalbą, vėliau atkeliau
ja ir į žodynus, į grožinę literatūrą. 
Kada ne kada pasirodo spaudoje 
pasigraudenimų dėl kalbos taršos. 
Pvz., poetas M. Martinaitis paste
bėjo: ,Labai smarkiai žmonėse 
plinta darkyta, žargoną primenan
ti kalba, kurios žodynas labai skur
dus, o daugybė konstrukcijų perim
ta iš prastos kai kurių laikraščių 
kalbos” (Kalbos kultūra, 1976, nr. 
31, p. 10). Pagal rašytoją K. Sają, 
„kalbos tarša tokia pat grėsminga, 
kaip užterštas oras, žemė ir van
duo” (ibid., p. 8). Jeigu būtų 
kalbininko Pr. Kniūkštos valia, jis 
išmestų visas svetimybes iš lietu
vių literatūrinės kalbos, nes, pagal 
jį, „svetimybės yra kalbos svetim
kūniai, o kai turime savo žodžių, 
tokios svetimybės kalbos nei turti
na, nei puošia (Pergalė, 1976, nr. 6, 
p. 163).

Šnekamoji ir 
literatūrinė kalba

Literatūrinė kalba yra daugiau 
ar mažiau susijusi su šnekamąja 
kalba. Šimtmečių eigoje tarp jų 
atsiranda tai didesni, tai mažesni 
skirtumai. Kartais literatūrinė 
kalba, perpildyta svetimybėmis bei 
naujais žodžiais, tiek nutolsta nuo 
šnekamosios lietuvių kalbos, kad 
paprasti žmonės jos beveik nebesu
pranta. Pvz., tokia padėtis susi
darė Mažoj oje Lietuvoje jau XVII a. 
pabaigoje. Lietuvių raštijos veikė
jas vokietis M. Merlinas(1641-1708) 
ragino pašalinti iš lietuviškų kny
gų svetimybes ir perspėjo būti labai 
atsargiais su tais žodžiais, kurie 
sutampa su žodžiais vokiečių 
kalboje. Literatūrinės kalbos 
pagrindu, pagal Merliną, esanti 
gyvoji šnekamoji kalba ir tauto
saka; kalbos nereikia taisyti bei 
dailinti, o rašyti ir kalbėti papras
ta, kasdieniška kalba. Tada kilo 

pirmoji mūsų kalbos istorijoje 
kalbinė polemika. Pagrindiniai 
Meriino oponentai buvo lietuviai: 
J. Perkūnas ir J. Kelmelis.

Žemaitės literatūros kalba buvo 
sodri, turininga ir vaizdinga kaimo 
kalba. Tarp jos rašomosios kalbos 
ir to meto kaimiečių kalbos bemaž 
nebuvo skirtumų. Liaudies kalba ir 
mūsų tautosaka buvo Žemaitės 
aplinka. Tuo tarpu G. Petkevičaitė- 
Bitė užaugo dvaro aplinkoje ir rašė 
kalba, daugiau išmokta iš knygų. 
Jos literatūros kalba buvo jau šiek 
tiek nutolusi nuo to meto lietuvių 
šnekamosios kalbos. Norėdami 
paryškinti šių dviejų rašytojų 
meninės kalbos skirtumus, Žemai
tės kalbą galėtume pavadinti 
liaudine, o Petkevičaitės — kal
bine. Tačiau abiejų šių rašytojų 
kalbą taisė J. Jablonskis, priar
tindamas jų kūrybą prie to meto 
literatūrinės kalbos.

Nepriklausomybės metais, kal
bant apie Putiną, Sruogą, Binkį, 
Aistį, Cvirką, buvo madinga saky
ti, kad tai rašytojų karta, atėjusi 
„nuo žagrės”. (Berods, tai buvo F. 
Kiršos sugalvotas terminas.) 
Vyrauja seniai susidariusi nuomo
nė, kad rašytojai „nuo žagrės” 
įsisavino kalbos turtus iš pačių 
liaudies gelmių ir rašė turtinga, 
vaizdinga ir sodria literatūrine 
kalba. Jie mūsų lieteratūroje sufor
mavo ir naują — inteligentų kalbą. 
Literatūrologės V. Zaborskaitės 
žodžiais tariant, „viena šio kelio 
viršūnė — V. Mykolaičio-Putino 
proza” (Literatūra ir menas, 
1985.11.16, p. 4). Literatūrinės 
kalbos vingiuose tautosakos, 
šnekamosios ir literatūrinės kalbos 
ryšiai dažnai pareina ir nuo 
įsivyravusios tam tikros literatū
rinės srovės armados.

Pastaraisiais dešimtmečiais į 
lietuvių literatūrą atėjo miesto 
aplinkoje išaugę ir subrendę rašy
tojai, kurie jau neturi įprastąja 
žodžio prasmė savo tarmės ir 
dažnai vadinami betarmiais arba 
vėliausiu metu — „karta nuo asfal
to”. Nors rašytojai „nuo asfalto” ir 
rašo taisyklinga ir žodinga kalba, 
bet jų kalba neprilygsta kaimiečių 
kilmės rašytojų gyvai, Bodriai 
meninei kalbai. Pavyzdžiui, 
kalbininkas Pr. Kniūkšta, 
analizuodamas M. Sluckio romano 
Saulė vakarop kalbą, nurodo, kad 
M. Sluckis esąs vienas iš tų, kurie 
neturėjo savo tarmės. Kniūkštos 
nuomone, tai atsiliepė Sluckio 
meninei kalbai. Tarmės neturė
jimo spragą Sluckis bandąs 
užpildyti žiniomis iš tautosakos, 
spausdintos filologinės literatūros 
ir iš akademinio Lietuvių kalbos žo
dyno. Romane, pagal Kniūkštą, 

atsispindinti „dabartinė raštų, 
spaudos ir šnekamoji miesto kalba 
su savo specifika, žargono 
apraiškomis, net kalbos klaido
mis. Pastaroji — šnekamoji inteli
gentų kalba — sudaro Sluckio 
kalbos pagrindą, nulemia jos 
dvasią” (Kalbos kultūra, 1978, nr. 
34, p. 20). Kalba nesanti „tokia 
sodri ir natūrali”, kaip iš kaimo 
kilusių rašytojų. Kai kuriuos 
skaitytojus apvilią Sluckio „sod
rūs, bet į kūrinio visumą neįpin
ti ar neįsiliejantys žodžiai 
(mano pabraukta,-BV), kurių net 
reikšmės kartais iškraipomos” 
(ibid., p. 21). Tokia raštų ir inteli
gentų kalba esąparašytajaunema- 
ža kūrinių, bet jų, pagal Kniūkštą, 
,;negalima gretinti su Žemaitės ar 
P. Cvirkos kūryba”.

Iš kitos pusės, pastaruoju metu 
Lietuvoje pasirodė teiginių, kad 
lietuvių prozos pagrindinė proble
ma yra ta, kad atsirado didelė 
distancija tarp šnekamosios, ypač 
miesto, ir literatūrinės kalbos. 

‘Rašytojas T. S. Kondrotas rašė, kad 
dėl dabartinės lietuvių prozos 

Nesėkmių esanti kalta dabartinė 
rietuvių literatūrinė kalba, kuri iš 
esmės yra kaimiečių kalba, bet 
moralizuojančių kalbininkų ir 
rašytojų visiškai išgryninta nuo 
šnekamosios kalbos — „darbinin
kų, dabartinių kaimiečių, lakūnų, 
{Oreivių, duobkasių, nusikaltėlių, 
>aauglių” kalbos (Literatūra ir 

menas, 1984.XII.8). Oponuodami 
Kondrotui, kalbininkai A. Girde
nis ir A. Rosinas pastebėjo, kad 
„mūsų šnekamoji vidutinio 
miestiečio kalba šiuo metu yra taip 
smarkiai paveikta kalbinių kon
taktų (mano pabraukta,-BV), kad 
per drąsus artėjimas prie jos reikš
tų vos ne grįžimą į ,Bromos atwer- 
tos ing wiecznastį’ laikų maka
roninį stilių” (Literatūra ir menas, 
1982.XII.22). „Kalbiniai kontak
tai” — tai svetimybės, ypač rusy- 
bės, bei žargonu užteršta šnekamo
ji miesto kalba.

Rašytojų „nuo asfalto” kalba 
yra miesto inteligentų kalba ir 
kaltinimas, kad jie nėra kaip rei
kiant įsisavinę gyvosios kalbos, 
t.y. kaimo kalbos turtų, daugeliu 
atvejų yra teisingas. Tačiau, kaip 
Kondrotas pastebėjo, per 
pastaruosius keturis dešimt
mečius už literatūrinės kalbos 
ribų susiformavo didžiosios masės 
kalba: įmonių, dirbtuvių, gatvės, 
barų, padugnių ir pan. Kyla 
klausimas: kuri šnekamoji kalba 
— kaimo ar miesto — perspekty
vesnė? Kol kas nekilo abejonių, 
kad liaudies kalba yra kaimo, o 
ne miesto darbininkų, duobkasių, 
jūreivių, lakūnų, nusikaltėlių 

kalba. Ji buvo ir yra lietuvių 
kalbos pagrindu- Tik bėda, kad ir 
kaimo kalba, dvikalbystės vei
kiama, smarkiai „progresuoja”: 
„dabar net kaimiečių kalba vis 
labiau užsikrečia svetimybėmis” 
(J. Paukštelis, Kalbos kultūra, 
1976nr.3i p.5). Be to, kaimas 
sparčiai miesčionėja. Kiek ilgai 
bus išlaikytas kaimo kalbos vidi
nis dėsningumas, nesužalota 
kalbos lietuviškoji dvasia?

Galima tikėtis, kad vieną gražią 
dieną ateis į mūsų literatūrą 
didelio talento rašytojas „nuo as
falto” ir sugriaus kaimiškos kal
bos pranašumo teoriją. Kaimui 
artėjant prie miesto, betarmiui 
rašytojui turbūt nieko kito neliks, 
kaip pasikliauti savąja, gimtąja, 
t.y. miesto kalba ir, absorbavus 
mūsų kalbos turtus — tautosaką' 
ir klasikinę beletristiką, kurti 
naują prozos kalbą, kuria galėtų 
giliai, visapusiškai ir autentiš
kai išreikšti naujus gyvenimo 
reiškinius. Rašytojas sulydo 
kalbinę, iš įvairių šaltinių su
kauptą medžiagą į vientisą 
meninį kūrinį. Tokiam darbui rei
kia išskirtinio talento asmeny
bės, intuityviai juntančios kalbos 
dvasią.

Skirtumai tarp lietuvių šne
kamosios ir literatūrinės kalbos 
dar nėra aliarmuojančiai dideli; 
kai kuriose tautose jie kur kas 
didesni.

Ne kartą lietuvių literatūros 
istorijoje susikryžiavo kalbininkų, 
arba kalbininkų ir rašytojų 
špagos. Beveik prieš 60 metų Lietu
voje vyko taip vadinamas „blusi- 
ninkų” ir „neblusininkų” ginčas, 
kuriame rašytojai skundėsi, kad 
kalbininkai pedantiškai „blusinė- 
ja” grožinės literatūros kūrinius. 
Tačiau paprastai rašytojai kreipia 
dėmesį į kalbininkų nuomones ir 
retas iš jų išsiverčia be kalbininkų 
pagalbos. Pvz., Krėvė kitados 
griežtokai pasisakė prięš „blusi- 
ninkus”, t.y. kalbininkus, bet 
išeivijoje, prieš įteikdamas savo 
rankraštį spaudai, duodavo jį 
peržiūrėti kalbos specialistui.

Kalbininkas, taisydamas tekstą, 
savaime suprantama, keičia 
kalbinį ir stilistinį kūrinio 
įtaigumą, Kyla klausimas: kuris 
tekstas — autentiškas ar taisytas 
— kaupia savyje didesnę meninę 
energiją? Kaip jau minėta, Žemai
tės kūrinius, prieš juos išspaus
dinant, taisė J. Jablonskis, o 1948 
m. Lietuvoje buvo išleisti keturi jos 
autentiškų, netaisytų raštų tomai. 
M. Katiliškis 1957 m. išspausdino 
romaną Miškais ateina ruduo 
išeivijoje, o 1969 m. Lietuvoje išėjo 

tas pats romanas, naujai redaguo
tas kalbininkų. Autentiško teksto 
palyginimas su taisytu ir jų 
nuodugnesnė analizė duotų įdomių 
ir reikšmingų rezultatų. Tai 
tinkama tema ir seminariniam 
darbui. Be to, tokio pobūdžio studi
jos yra geras būdas tobulinti savo 
lietuvių kalbos vartoseną.

Gale noriu pateikti keletą 
pastabų dėl terminų, kurie tiesio
giai susiję su Lituanistikos kated
ra. Universiteto pavadinimas 
University of Illinois at Chicago 
lietuviškai turėtų būti Ilinojaus 
universitetas Čikagoje, under- 
graduate student — studentas, 
graduate student — aspirantas, 
graduate studies — aspirantūra. 
Žodis aspirantas nepriklau
somybės metais kartais ir kita 
prasme vartotas. Jo dar nėra 
Lietuvių kalbos žodyne, t.I, išleis
tame Vilniuje 1941 metais. Po 
karo, įsteigus aspirantūrą Lietu
voje, šis lotynų kilmės žodis reiš
kia asmenį, kuris ruošiasi aukšto
joje mokykloje arba mokslinio 
tyrimo institute pedagoginei arba 
mokslinei tiriamajai veiklai. Teko 
girdėti, kad kai kas išeivijoje žodį 
aspirantas nori pakeisti į siekian
tį laipsnio studentą. Tačiau tiek 
studentas, tiek aspirantas siekia 
laipsnio: studentas — bakalauro, 
o aspirantas — magistro arba 
daktaro. Department of Slavic 
and Baltic Languages and Litera- 
turės verstinas į Slavų ir baltų 
kalbų ir literatūrų skyrių arba 
paprasčiau — Slavų ir baltų 
skyrių. Teko pastebėti, kad žodis 
department spaudoje verčiamas į 
departmentas arba fakultetas. 
Departmentas yra svetimybė. 
Žodis fakultetas reiškia aukšto
sios mokyklos skyrių, apimantį 
kurią nors mokslo šaką ar artimų 
šakų grupę. Pvz., Vilniaus 
universitete yra Filologijos fakul
tetas, kuris apima visas kalbas ir 
literatūras. Slavų ir baltų skyrius 
Ilinojaus universitete Čikagoje 
yra kur kas siauresnės apimties. 
Sekant Vilniaus universiteto 
pavyzdžiu galima būtų vadinti 
Slavų ir baltų katedra (plg. Sveti
mų kalbų katedra). Tačiau jeigu 
mes norime lietuviškąsias studi
jas apimantį padalinį vadinti 
Lituanistikos katedra (praktikoje 
nuolat sutinkamas, jau spėjęs 
įsipilietinti terminas), tai visą 
slavų ir baltų grupę tektų vadinti 
skyriumi. Žodis college išeivijoje 
įvairiai verčiamas į lietuvių 
kalbą. Lietuvoje vartoja žodį kole
džas. Pr. Skardžius siūlė college 
versti į kolidžas. Prisilaikant 
vienodumo, žodį college į lietuvių 
kalbą tiktų versti koledžas.
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Kas ta per opera „Dux Magnus”? (2) Sesuo Ona Mikailaitė

J. KREIVĖNAS

5.
Čia turime operos „Dux 

Magnus” klavyro pradžią. 
Anksčiau šiame straipsny (žr. 
Draugo priedo 1985.IV. 13 laidą) 
citavau iš A. Schoenbergo 
kompozicijos. „Tūkstančius 
metų...” ir „Dux Magnus” 
palyginus, nesunku pastebėti, 
kad čia rikiuojasi garsai iš 
dvylikatoninio arsenalo. Su 
šia muzika nesusigyvėnusiam 
klausytojui jie aštriai rėžia 
klausą.

„Dux Magnus” pradeda 
sopranai ir vėliau, lyg imita
cijomis, įsijungia kiti balsai. 
Klasikinės muzikos mėgėjo 
ausies šie sąskambiai nedžiu
gina. Tai yra nauja muzika. 
Šioje vietoje ta nauja muzika 
labai tinka žodiniam K. 
Bradūno tekstui:

Ištieski ranką,
Parodyk kelią —
Ar užgesinti
Šventą ugnelę?
Ar užgesinti?

Vandeni krikšto 
Jaučiam širdyje, 
Bet ir ugnelė 
Ten pat atgyja.

Ir ima kaisti, 
Ima gruzdėti — 
Kur tada kryžių 
Mums be padėti?

Aplinkui priešai, 
Sausra ir vėjai, 
O į pagalbą 
Neatskubėjai...

ir lietuviškų vardų. Taip perei
tam festivaly buvo atlikta J. 
Gruodžio styginis kvartetas ir 
B. Kutavi6aus „Paskutinės 
pagonių apeigos” (šiam mano 
straipsny buvo dvi šio kūrinio 

I ištraukos). 1984 m. buvo atlik
tas Felikso Bajoro triptikas 
balsui su fortepijonu. 
Festivaliuose buvo atliktos ir 
B. Kutavi6aus „Dzūkiškos 
variadjos”.

Dabartiniai Lietuvos muzi
kai domisi išeivių muzikų 
kūryba, pageidauja kūrinių 

i natų. Visų pirma čia aukšta- 
, sis kursas: Vyt. Bacevičius, 
Jeronimas Kačinskas ir 
Darius Lapinskas. Toliau — 
VI. Jakubėnas, J. Gaidelis.

(Bus daugiau)

MAGNOLIJOS PRISIKĖLIMAS
Nesiskirt nė kiek tu
Iš kitų
Savo vargingu pilkumu, — 
Gal tik labiau pašiurpus, 
Susitraukus į save.
Gyveni vien viltimi,
Kad ir tau Didžioji Savaitė
Vėl ateis —
Ir suskambėsi tu 
Žiedais.

Apkursta ausys.
Akys apanka —
Į kurį Dievą
Tiesti mums ranką?

Miniai šaukiantis Perkūno, 
vyskupas irgi šaukiasi: „Veni 
Sancte Spiritus...”. Ir taip ope
roje pirmojo veiksmo pirma
jam paveiksle ištisai reiškiasi 
du tikėjimai, abu gyvi.

Muzika čia nesuinteresuota 
ryškinti operos tekstą. Ir pati 
savimi muzika nėra labai 
suinteresuota. Bet už tai iš 
siužeto, iš teksto ir iš muzikos 
susidaro medžiaga nuotaikai. 
Ir ta nuotaika tokia, lyg visa 
padangė būtų užgulta juodo 
grėsmingo debesies.

„Dux Magnus” klausytojas 
turi būti operos klausymui iš 
anksto paruoštas, nes šioje 
operoje gausu nors ir neblogų 
chorų, bet tekstai paskęsta 
kompozitoriaus pamėgime 
polifonijos.

į,Dux Magnus” operoje 
nevengiama ir Šiaip triukšmo. 
Pavyzdžiu gali būti citata „Tu 
trenk į svetimus įsibrovėlius 
krikščionis”. Čia reikia minios 
triukšmo. Na, ir net devyni 
balsai šaukia tą patį toną ir tą 
patį tekstą, bet kiekvienas 
balsas įstoja vienu skiemeniu 
vėliau. Atsiranda ir galimy
bių solistui improvizuoti. 
Pavyzdžiu gali būti Kazimie
ro „Contemplare...”. Improvi
zuodamas ir Durininkas ieško 
Katedros durų rakto.

6.
Nerami žmogaus kūrėjo 

dvasia nepailsdama ieško 
naujų pasireiškimo būdų. 
Muzikos srityje tonų ir net 
instrumentų spalvų galimy
bės yra gan ribotos. Dažnai 
pasitaiko dviejų ar daugiau 
melodijų panašumai ne dėl to, 
kad kas nors ką nors skolino
si, bet tiesiog dvasinės

išraiškos sutapimai. Pvz., nėra 
pagrindo, manyti, kad Palest- 
rinos „Obvia verunt Domino” 
ir lietuvių „Ant kalno karklai 
siūbavo” yra vieno ar kito 
skolinys, taip pat, kad St. Šim
kaus „Plaukia sau laivelis” ir 
Zanglio mišių šv. Liudviko 
garbei „Agnus Dei” yra vieno 
'ar kito skoliniai. Žmonės turi 
jau gal milijonus melodijų, o 
muzikoje gama vis aštuonių 
tonų... Tai ir nereikia stebėtis, 
kad atsiranda norų didelę 
sekundę dalinti į tris ar ketu
rias dalis. Deja, daugelio 
eksperimentų nepriima 
žmogaus klausa ir skonis. Tad 
ir kyla klausimas, ar kartais ir 
dvylikatoninė sistema nebus 
barškalynė, ateity laiko 
nutrinta ir užmiršta.

Spėlioti galima ir šiaip, ir 
taip. Betgi kaip visose žmonių 
kūrybos srityse, taip ir muzi
koje yra neišvengiama tam 
tikra evoliucija. Nėra pagrin

Nuomonės ir pastabos

Kas yra 
fotorealizmas?

Nesigilinant į fotografijos isto
riją, verta žinoti, kad foto apara
tas egzistavo jau vienuoliktame 
šimtmetyje. Arabų mokslinčiai — 
filosofai tada jau žavėjosi „came- 
ra obscura”. 15 šimtmečio gale 
Leonardo da Vind atskleidė 
„tamsios patalpos” paslaptis. 
Tačiau fotografija taip ir liko 
neapčiuopiama. Tik 1339 metais, 
kada prancūzas Daguerre išrado 
praktišką aiškinimo procesą, 
fotografija buvo pradėta pritaiky
ti praktiškiems tikslams. Ilgai
niui foto aparatams tobulėjant, 
pati fotografija tobulėjo. Vis 
daugiau pradėjo reikštis kaip 
vaizdinis menas ir kelių 
užsispyrusių entuziastų pastan
gomis buvo pripažinta meno sri
timi. Šiandien beveik, visi muzie
jai turi fotografijos skyrių. Tai 
yra daugeliui paskatinimas 
rimčiau žiūrėti į naują meno šaką.

Kiekvienas turi savo skonį. Kuo 
menininkas patenkina daugiau 
žiūrovų, tuo jis darosi populiares
nis. Nebūtinai geresnis. Papras
tai tikras įvertinimas įvyksta po

ŽENKLAI MEDŽIUOSE
Ženklai medžiuose 
Neamžini —
Laiko nugairinti,
Lietaus išblukinti.
Bet man ir jų pakaks: 
įpjausiu
Vieną atodūsį,
Kurio vertas
Gyvenimas, —
Ir iš žaizdos
Kamienu nutekės
Saldi sula.

MIRAŽAS

Tarp šakų
Aš neįžiūriu Tavo veido. 
Kodėl Tu tolsti, 
Kuomet aš art ėjų?
Šakų vainike
Tu — šešėlis.
O gal tai aš
Palengva išgaruoju, 
Įsidienojus ?..

MALONĖ

Gausi man buvo Tava malortė: 
Nenulaužei siūbuojančios nendrės, 
Neužpūtei rusenančio dagčio.

Ir už tai esu labai dėkinga: 
Kad leidai siūbuoti, 
Kad leidai rusenti, 
Kad leidai gyventi.
Ąžuolais užaugs
Kiti...

PAVASARIO PAŠTAS
I.
Kiekvieną dieną
Vis naujiena — 
Kas nors pražydo, 
Sulapojo, 
Ar pakvipo. 
Galvotrūkčiais skubu 
Prie šios dienos siuntos, 
Palikusi rytdienai 
Žmonių žodžius — 
Lapus pernykščius.

2.
Trumpi laiškai geriausi, 
O dar geriau — 
Laiškai be žodžių, 
Kaip svogūno, — 
Be jokios abejonės 
Aiškūs.

do jau dabar laukti, kad visą 
muzikos pasaulį užvaldys tik 
dvylikatoninė sistema, bet 
nėra pagrindo laukti ir šios 
sistemos sunykimo. Tik aišku, 
kad ši sistema ilgainiui įgis 
naujų formų.

Vaizdui susidaryti gali 
padėti kad ir šitokia statis
tika. 1984 m. rugsėjo mėn. 21- 
30 dienomis Varšuvoje vyko 
XXVII tarptautinis muzikos 
festivalis. Atlikta 81 kompozi
toriaus kūriniai iš įvairių Eu
ropos kraštų ir iš Amerikos bei 
Azijos. Senų, dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą gimusių 
kompozitorių 6a buvo 11, tarp 
jų Stravinski, Webem, Prokof- 
jef, Mesiaen, Berg, Hinde- 
mith, Šostakovič ir t.t. Kiti šio 
festivalio kompozitoriai pagal 
amžių gali būti grupuojami 
taip:

Gimusių ligi 1927 m. — 11; 
gimusių ligi 1937 m. — 27, ligi 
1947 m. — 18, ligi 1957 m. — 
15, ligi 1958 m. ir vėliau — 5.

Iš čia matome, kad tam 
tikra senų kūrėjų dalis estra
doje pasilieka, bet ateina nauji 
vardai, gimę po 1947, po 1957 
m. ir t.t. Kaip kūrėjai jie 
bręsta, ateina jau ir tokie, 
kurie dar trisdešimties metų 
nesulaukę.

Tiesa, įdomu priminti, kad 
šiuose festivaliuose atsiranda

jo mirties.
Meno kūrinio įvertinimas 

pareina nuo individo išsilavini
mo. Ne kiekvienas randa mene 
vienodą pasitenkinimą. Pilnas 
pasitenkinimas atsiranda, kada 
kūrinys yra pilnai išstudijuotas. 
Kaip rašytinis veikalas nėra 
vertinamas, kol nėra perskaito
mas iki galo, taip ir akivaizdinis 
kūrinys negali būti vertinamas 
akies užmetimu. Reikia ieškoti, 
kokių jausmų vedamas meninin
kas kūrė. Geras vaizdinis darbas 
turi galią atkreipti mūsų dėmesį. 
Kada estetinis gėrėjimasis 
pasibaigia, jei toks iš viso yra, 
jaučiamas dvasinis pakilimas ir 
pateikta kūrinio harmonija 
jaučiama mūsų viduje. Pilnas 
pasitenkinimas.

Kas kita yra su fotorealistais. 
Jų kūryba nesuteikia jokio 
pasigėrėjimo. Tai yra lyg vaizdai 
skaidrių, projektuotų ant didelio 
ekrano. Nukreiptas žvilgsnis 
apkeliauja visą reginį, bet kiekvie
na ryški smulkmena, įkyriai

lįsdama į akis, neleidžia susikon
centruoti.

Turiu galvoje pridėtus pavyz
džius prie neseniai įdėto Drauge 
straipsnio „Ir kas daugiau? 
Žvilgis į fotorealizmą”. Neturint 
prieš akis Chuck Close originalo, 
prileiskim, kad spalvos yra be 
priekaištų. Tačiau kūrinio dydis 
baugina, pagalvojus, koks įspū
dis bus stebint milžinišką galvą 
100”x90” didumo drobėje. Ne 
vienas bus gąsdinančiai paveik
tas, nes portretus esame pripratę 
matyti mažesnius, kas yra arčiau 
realybės. Pats modelis nepasi
žymi nei grožiu, nei originalumu. 
Poza ir išraiška primena policijos 
nusikaltėlių registracijos albumą 
— „mug shots”.

Kitas darbas pavadintas 
„Suzanne’s” sukelia neaiškumų. 
Čia nežinia ar pastatas yra 
pardavimui, ar Zuzana išsi- 
pardavinėja. Galų gale 
nesuprantama ir prekybos 
specialybė. Dydis imponuojantis.

„Dux Magnus” pirmo veiksmo klavyro ištrauka.

Kazimiero arijos „Dux Magnus” antrajam veiksme ištrauka.

Atkreipus dėmesį į darbų dydį, 
savaime suprantama, kad teptu
kas leidžiasi lengviau suvaldyti, 
esant stambioms detalėms.

Trečias pavyzdys, kažkodėl, 
pavadintas „Canadian Club”, kai 
aiškiai matyti, kad tai yra Times 
Sųuare, New Yorko mieste. Vėl 
galima prileisti, kad spalvos yra 
geros, tačiau jausmas yra klaikus. 
Žinant, kad tas mazgas yra 
judriausia vietovė pasaulyje, 
susidaro poatominio antpuolio 
įspūdis. Nei gyvos dvasios.

Ketvirtas darbas — geras 
pavyzdys reklaminio darbo. Nors 
languota motoro apdanga 
atkreipia dėmesį, bet be paaiškini
mo lieka neaišku, kas žiūrovui yra 
peršama — lėktuvas ar plienas.

Paduoti pavyzdžiai aiškiai rodo 
konkuravimą su fotografija. Nuo 
savo egzistavimo pradžios foto
grafija perėjo įvairius tarpsnius. 
Prasidėjusi didžių meno meistrų 
kopijavimu, jausmų bei nuotaikos 
perdavimo neužmiršo. Kaip 
tapyboj, taip ir fotografijoj ieško
ta būdų išsireikšti savitu stiliumi. 
Vieni atrado save beeksperimen- 
tuodami, kiti gavo įdėjų iš 
sėkmingai besireiškiančių dailėje 
menininkų.

Pailiustravimui imkime žydų 
kilmės Latvijos togografą Phi- 
lippe Halsman. Nujausdamas 
Antro pasaulinio karo grėsmę, 
apleido Latviją ir įsikūrė Prancū
zijoj, versdamasis komercine 
fotografija. Bet ir 6a nesijaus
damas saugiu, pa6u laiku išsi
nešdino į Jungtines Amerikos 
Valstybes, čia suėjo į kontaktą 
su ekscentriku ispanu menininku 
Salvador Dali. Pastarojo įtaigau
tas, įvykdė iki šiol fotografiškai 
nebandytas situadjas. Nors siuže
tai ir buvo neįtikėtini ir kai 
kuriais atžvilgiais prilygo 
nesąmonėms, bet to laiko 
amerikiečių publikai to tereikėjo. 
Vėliau pasidaręs rimtu portre
tistu, suradęs savo stilių, pagar
sėjo savo darbais ir tapo foto 
srities autoritetu. Priedui reikia 
priminti, kad P. Halsman buvo 
vienintelis foto meistras, kurio 
nuotraukos buvo panaudotos 
daugiau kaip 100 kartų Life 
žurnalo viršeliuose.

Chicagos teatruose
Drama — iš 

dumblų į rimtį
Profesionalų Stage Left teatras 

Chicagoje, 3244 So. Clark, mėgs
ta telkti daugiausia čikagiečius 
aktorius, ypač išėjusius dramos 
studijas Goodman mokykloje, 
veikiančioje De Paul universiteto 
globoje. Dabar šis teatras iki 
balandžio 28 d. stato dramą 
„Standing in the East Lane”, 
kurią sukūrė keletą JAV ir tarp
tautinių premijų laimėjęs Jerry 
Hailsmaier, talkinamas Josette 
DiCarlo, kuri ir pati vaidina 
šiame spektaklyje. Abudu jie yra 
kūrę video programas Ency- 
clopaedia Britannica ir komerci
nėms bendrovėms. Ši drama buvo 
statoma ir Los Angeles mieste.

Dramoje vaizduojamos dvi susi- 
metėlių jaunų žmonių poros, be 
gilesnių prindpų, be rimtesnių 
užmojų, daugiau lengvabūdiškos, 
pokalbiuose nevengiant vulga
rumų, visą vaidinimą taikant libe- 
rališkesnės miesto publikos pra
moginiam skoniui. Tačiau dramos 
pabaigoje gyvenimo tikrovė juos 
verčia pasukti kita kryptimi. 
Viena pora skyla savarankiškam 
gyvenimui, o kita — ryžtasi mo
terystei, šeimos rim&ai.

Pati vaidyba sklandi. Aktorius 
Brian McLaughlin baigęs India
nos universitetą ir gilinęsis dra
moje New Yorke. Thomas Groen- 
wald ir Janet A. Carr baigę Good
man dramos mokyklą.

Juoz. Pr.

Kaip ten bebūtų, šiandien 
fotografija eina savo keliu. 
Dabartinė karta turi tiek savo 
originalių menininkų, kad reikia 
stebėtis jų kūrybingumu bei 
technika. Fotorealizmui atsto
vaują amatininkai (kitaip jų 
negalima vadinti), kopijuodami 
fotografiją, parodo savo kūrybini- 
gumo trūkumą ir dvasinį silpnu
mą. Kopijavimas niekuomet 
nebuvo laikomas kūryba ir 
paskirtas jiems Draugo puslapis 
parodė fotorealizmo menkavertiš
kumą.

Edmundas Jakaitis
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Kalbamės su Jonu Vazneliu apie „Don Carlo”
— Lietuvių operos šiais 

metais statomoje Verdi opero
je „Don Carlo” Jūs dainuosite 
Karaliaus Pilypo II rolę pirmą 
kartą. Kokius sunkumus kelia 
ši rolė, kokias suteikia solistui 
galimybes? Ar dramatiniu 
požiūriu rolė dėkinga? Koks 
bus Jūsų priėjimas prie jos, 
ką sieksite išryškinti?

— Nors esu dainavęs pir
mame Chicagos Lyric Opera 
„Don Carlo” pastatyme, bet 
Karaliaus Pilypo II rolę 
dainuosiu pirmą kartą. 
Tuomet Boris Christoff atlikta 
Pilypo II rolė dar ir šiandien 
mano akyse bei atminty yra 
gyva. . - •

Karaliaus Pilypo vaidmuo 
yra gana sudėtingas. Tuo 
pačiu labai įdomus ir įvairus: 
karalius, susiduriąs su 
inkvizicija, žmogus su visais 
Žemiškais troškimais. Pilnas 
jėgos džiaugiasi: „Pabaisa, 
mano ranka. Jėgoj regiu 
rytojų...” Tačiau žemiški 
silpnumai: inkvizitoriaus
baimė, iš nesėkmingos meilės 
kyląs prislėgimas, įgyto 
draugo (Roderigo asmenyje) 
netekimas, visa tai daro Kara-
liaus Pilypo rolės atlikimą 
gana sudėtingą. Vokalinė 
dalis, kaip ‘ir visa opera, labai 
graži.

— Ar galite sakyti, kad tai 
bus viena iš Jūsų mėgstamiau
sių rolių?

— Tai tiesa. Nebūčiau 
sąžiningas, jei išsiginčiau. 
Tačiau opera nėra vieno 
asmens siekis ar pasisekimas. 
Ruošiuosi šiai rolei labai 
atsakingai. Kartu džiau
giuosi, kad visi „Don Carlo” 
pasiruošimai vyksta labai 
sklandžiai.

— Kaip lygintumėte 
Karaliaus Pilypo II vaidmenį 
su kitose operose Jūsų atlik
taisiais?

— Lyginti vieną vaidmenį 
su kitu labai sunku. Balsiniai 
Mefisto rolę „Fauste” lygin
čiau su Zacharia operoje 
„Nabucco”. Pilypo vaidmenį 
geriau tiktų gretinti operos 
„Macbeth” veikėjų rolėms.

—' Opera „Don Carlo” kelia 
ypatingus uždavinius solis
tams. Jos pasirinkimas 
rodytų, kad Chicagos Lietuvių 
opera nėra silpnėjantis operos 
kolektyvas, bet, atvirkščiai, 
stiprėjantis. Kai kam iš mūsų 
atrodo, kad Lietuvių opera 
sunkiai kovoja už savo 
tolimesnę egzistenciją. „Don 
Carlo” statymas liudytų jos 
pasitikėjimą savo jėgomis.

— Chicagos Lietuvių operos 
kolektyvo patirtis nemaža. 
Užsimojimai visuomet dideli, 
bet ir visuomet yra įgyven
dinami. Tai rodo ne tik didelį 
savosios visuomenės 
pritarimą, bet ir didėjantį 
amerikiečių susidomėjimą 
mūsų operos pastatymais. Tad 
ir peršasi mintis: ryžtas, ben
dras darbas, siekiant to paties 
tikslo, ir yra Chicagos 
Lietuvių operos stiprybė.

— Ką sutiktumėte pasakyti 
apie Chicagos Lietuvių operos

Jonas Vaznelis čia matomas Ramfio vaidmenyje „Aidoje”, kai ji buvo statoma Chicagos Lietuvių 
operos. Nuotrauka V. Juknevičiaus

lietuviškumą? Šiaip išeivijoje 
yra daug lietuvių solistų, bet, 
atrodo, kad Lietuvių opera 
neapsieina be svetimtaučių.

— Nemanau, kad kas abe
jotų Chicagos Lietuvių operos 
lietuviškumu. Išeivija, kaip ir 
pati Chicagos Lietuvių opera, 
laiko atžvilgiu nėra trumpai 
gyvavusi. Anksčiau joje buvo, 
nors dabar negalėtum sakyti, 
kad yra, daug lietuvių solistų. 
Kvietimas vieno ar kito 
nelietuvio į talką, mano 
supratimu, nėra joks nusikal
timas. Jau ir pats pirmasis 
Chicagos Lietuvių operos 
„Rigoletto” pastatymas neap
siėjo be kaimynų talkos.

— Mums patinka Jūsų žodis 
„kaimynai.”. Todėl įdomu, 
kad jau antri metai ir Lietu
vių operos spektakliai vyksta 
amerikiečių patalpose, Morton 
High School Auditorium, 
Cicero, Illinois — tai yra, 
Chicagos kaimynystėje. Ar 
Jūs patenkintas salės aplinka 
ir akustika?

— Jei ir buvo iš pradžių 
koks nors pergyvenimas dėl 
to, kad Maria High School 
vadovybė neigiamai atsakė 
tolimesnių Lietuvių operos 
pastatymų galimybę lietuviš
koje plazoje, dabar gi niekas 
nė nesvajoja ten grįžti, net jei 

Kai kurios iš sol. Jono Vaznelio atliktų rolių Lietuvių operos anksčiau 
statytose operose: viršuj — pačiam pirmajam Lietuvių operos pastaty
me „Rigoletto” jis dainavo Sparafučilį, kairėje — Vilteni operoje „I 
Lituani”, apačioje — Raimondo „Lucia di Lammermoor”.

ir būtų galima. Morton High 
School auditorija talpi, 
akustiškai labai gera. Mokyk
los vadovybė labai palanki 
Lietuvių operai.

— Kaip žvelgiate į Chicagos 
Lietuvių operos ateitį? Ar 
galima į ją žiūrėti kaip į jau 
nuolatinį mūsų kultūrinio 
gyvenimo veiksnį, kuris 
gyvuos iš įsibėgėjimo, todėl, 
kad tvirtai įleidęs šaknis mūsų 
visuomenėje, ar reikia ja 
ypačiai susirūpinti, nes jos 
palaikytojų užsidegimas ir 
jėgos senka?

— Visų operinių teatrų 
gyvavimas yra sunkus ir 
nebūtų įmanomas, jei jie netu
rėtų valstybinės, miesto ar 
kurių kitų institucijų 
paramos. Chicagos Lietuvių 
operos vadovybė ranka 
rankon su operos rėmėjais ir 
lankytojais tęs savo veiklą ir 
įvykdys dar ne vieną naują 
užsimojimą. Visa tai ir aš iš 
širdies linkiu. Tad iki 
pasimatymo Morton audito
rijoje balandžio 27 ir 28 
dienomis.

— Dėkojame solistui Jonui 
Varneliui už pokalbį, ypač kad 
jį taip nelengva buvo įterpti į 
kasdieninių „Don Carlo” 
repeticijų užpildytą savaitę.

Knygos „Draugo” 
knygyne

„Draugo” knygynas šią savaitę 
gavo šias naujas knygas:

Aušrotas,1 Bronius. Sunkių 
sprendimtį metai: atsimi
nimai. Chicaga: Lietuviškos kny
gos klubas, 1985. 237 psl. Kaina 
— 8 dol. minkštais viršeliais, 12dol. 
kietais viršeliais.

Lietuvių, katalikų mokslo 
akademijas, metraštis VI. 
Roma: Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, 1985. 520 psl. Kaina —- 
38 dol.

Sadūnaitė, Nijolė. KGB 
akiratyje. Chicaga: Ateities 
leidykla, 1985. 144 psl. Kaina — 5 
dol. : J. *

Taip pat gavo naujas siuntas 
šių anksčiau išleistų veikalų, ku
riuos suinteresuoti skaitytojai 
dabar gali įsigyti:

Grinius, Jonas. Veidai ir 
problemos. I dalis. Roma: Lietu
vių katalikų mokslo akademija, 
1973. 406 psl. Kaina — 14 dol. II 
dalis, 1977. 496 psl. 20 dol.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos metraštis. I 
tomas. Roma: Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, 1965. 374 psl. 
Kaina — 14 dol. II tomas, 1966. 
370 psl. 14 dol. III tomas, 1967 
410 psl. 16 dol. IV tomas, 1968. 
624 psl. 24 dol.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo dar
bai. I tomas. Roma: Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 1973. 
542 psl. Kaina — 12 dol. II 
tomas. 1973. 486 psl. 12 dol. X 
tomas. 1984. 390 psl. 30 dol.

Maceina, Antanas. Filoso
fijos kilmė ir prasmė. Roma: 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, 1978. 328 psl. Kaina — 16 
dol.

Rice, Patty C. Amber: the 
Golden Gem of the Ages. New 
York: Van Nostrand and Reįn- 
hold, 1980. 281 psl. Kaina — 28.50 
dol.

Salys, Antanas. Raštai. I 
dalis. Bendrinė kalba. Roma: 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija, 1979. 570 psl. Kaina — 30 
dol. II dalis. Tikriniai vardai, 
1983. 696 psl. 36 dol.

Skrupskelis, Ignas. Lietuviai 
XVIII amžiaus vokiečių 
literatūroje. Roma: Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 1967.1 
171 psl. Kaina — 4 dol.

Vardys, V. Stanley ir Romuald 
J. Misiūnas, red. The Baltic 
Statės in Peace and War 1917- 
1945. University Park: Penn- 
sylvania Statė University Press, 
1978. 240 psl. Kaina — 20 dol.

• Lietuvių dienos nr. 3 (1985 
kovas). Mėnesinis iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Redakcinė kolegija: Rūta 
Skiriūtė, Margis Matulionis, 
Arūnas Barkus. Leidėjas — An
tanas F. Skirius. Adresas: Lithua- 
nian Days, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029. Metinė 
prenumerata JAV— 20 dol.

Numerio akcentas kun. Kazi
mierui Pūgevičiui, Lietuvių kata
likų religinės šalpos vedėjui.

Kertinė paraitė
(Atkelta iš 1 psl.)

ti joms skiriamas visuomenės 
lėšas. Patalpos brangsta, 
pagalbinių mokslo priemonių 
įsigijimas aktualus, kada vaiz
dajuostės ar kompiuterių 
programos tampa vis labiau 
švietimui pajungiamos. Kitas 
opus klausimas buvo mokyk
lų programų ir vadovėlių 
pritaikymas tų pačių skyrių, 
bet nelygaus pajėgumo moki
niams — čia siūlyta moky
tojams, kiek galima, daugiau 
vadovautis savo pačių nuožiū
ra, įvertinant savo klasės 
situaciją. Kaip ir bet kokioj 
švietimo sistemoj, gabus ir 
prityręs mokytojas yra 
lemiantis veiksnys visam 
švietimo procese — ne išimtis 
čia ir lituanistinės mokyklos. 
Kaip tik dėl to joms mokytojų 
trūkumas yra svarbiausia 
problema. Šalia rūpesčių buvo 
girdėti ir prošvaisčių — štai 
Kristijono Donelaičio aukštes
nioji mokykla Chicagoje vysto 
savo programą, įsivesdama 
eksperimentines pamokas, 
pavadintas „Šnekamoji lietu
vių kalba”, kurių metu kalba 
tik mokiniai, mokytojų vado
vaujami, arba skirdama 
mokyklos korespondentus 
aprašyti įvairius mokyklos 
renginius viešajai mūsų spau
dai. Tokiu būdu dvigubai 
laimima — mokinys tobuli
nasi rašyme, domisi spauda ir 
ją seka, o spauda gauna naujų 
bendradarbių. Matyti, kad 
lituanistinių mokyklų moky
tojai jokiu būdu nesustingsta, 
bet taip kaip ir jauni tėvai 
nuolat ieško būdų jauniesiems 
kalbos ir kultūros pagrindus 
sutvirtinti ir naujus patirties 
laukus atverti.

, Iš lietuvių visuomenės 
švįętimu besirūpinantys as
menys pageidavo iš esmės 
daugiau dėmesio švietimui, 
pripažinimo, kad jis yra visų 
lietuvių atsakomybė, ne vien 
tėvų ir mokytojų. Pati pavei
kiausia tokio dėmesio 
apraiška būtų piniginė

Dalis Lietuvių operos choro repetuoja „Don Carlo” Valerija Zadeikienė, Alvydė Eitutytė, Elena 
— čia matyti Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Laima I’anKienė ir kiti.
Bildušienė, Rūta Mieliulienė, Evelina Oželienė, Nuotrauka Eugenijaus Butėno

sol. Audronė Gaižiūnienė. Nuotrauka Eugenijaus Butėno

Juozas Kapočius
Nuotrauka R. Kisieliaus

parama. Kaip pažymėjo 
mokytojas Dovas Šaulys, 
visos lietuviškos institucijos, 
visos organizacijos čia galėtų 
įsidėmėti, jog remdamos 
švietimą ir visokeriopą jaunų 
lietuvių ugdymą jos 
pasitarnautų pačios sau — nes 
jų egzistenciją ir darbą tegali 
pratęsti tik tie, kurie dabar 
baigia mokyklas ir įsijungia į 
visuomenę.

Ir daugiau minčių buvo 
iškelta ir rūpesčių paliesta, jų 
visų čia nesuminėjome, bet 
vieno nebuvo pasigesta — rei
kia pasakyti, kad šiose 
svarstybose labai mažai buvo 
skundų, verkšlenimų ir 
deklaracijų. Ne dėl to, kad 
nebūtų dėl ko skųstis, ar 
nebūtų principų, vertų 
deklaruoti, bet dėl to, kad 
dalyviams vengiant tradi
cinio retorinio priėjimo prie 
šių klausimų, nebuvo gaišina
mas laikas ar slegiama visuo
menės nuotaika. Tai davė 
progą dalykiškai ir įdomiai 
pasidalinti rūpesčiais, pasiin- 
formuoti apie jaunų šeimų 
sąlygas, lituanistinių mokyklų

Dr. Juozas Girnius
Nuotrauka Vytauto Maželio

JAV LB Kultūros tarybos 1984 
metą Kultūros darbuotojų premi
ja buvo paskirta dr. Juozui Gir
niui, buvusiam „Lietuvių 
enciklopedijos” ir „Aidų” žurna
lo redaktoriui, filosofinių veikalų 
bei straipsnių periodikoje auto
riui ir. paskaitininkui, ir Juozui 
Kapočiui, „Lietuvių enciklope
dijos”, „Encyclopedia Litua- 
nica", Vinco Krėvės raštų ir kitų 
knygų leidėjui.

visame krašte padėtį, švietimo 
vietą JAV Lietuvių bendruo
menės darbų sąrangoje, siūly
ti realius projektus tėvams ir 
mokytojams. Svarstybų 
nuosaikų optimizmą gerai 
charakterizavo mokytojos Re
ginos Kučienės žodžiai: „Jei 
kiekvieneriais metais iš bai
giančių mokyklas 1 abiturientų 
išliks trys ar keturi mokiniai, 
kurie įsijungs į aktyvią lietu
višką veiklą, tai lituanistinė 
mokykla bus atlikusi savb 
paskirtį”. Gerai padarė Švieti
mo taryba, o ypač jos 
pirmininkas Jonas Kavaliū
nas, sukviesdami žmones 
inteligentiškam pokalbiui. Jis 
vertintinas kaip paskata 
ištesėti tiems, kurie dirba 
sunkų darbą, bet tiki savo 
siekiais.
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