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NUOMON Ė

Ne Lietuvių
Bendruomenės kaltė

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Subačiaus geležinkelio stotyje gyvenusio ir dirbusio fotografo Povilo Šinskio nuotraukos ir ranka rašytas laiškelis.

Privačios (asmeninės)
bendrinės lietuvių kalbos
duomenų bazė
GIEDRIUS SUBAÇIUS

XXI amžiaus pradžioje esame
labai pripratę prie bendrinės lietuvių
kalbos. Daug dešimtmečių ja rašome,
kalbame ir nebūtinai apie tai besusimąstome. Na, gal pasvarstome sau
tada, kai pasijuntame nesaugūs su
savo kalbos įgūdžiais. Kažkas pasako
„autostrada”, o mes pagalvojame –
„jis nemoka kalbėti, reikia sakyti
greitkelis”.
„Kalbėti” čia reiškia vartoti bendrinę kalbą. Mėgstame įsivaizduoti,
kad bendrinė kalba vos ne visur ir
visada yra vienoda, kad mintys bendrine kalba lekia tiesiai, aiškiai kaip
išsimiegojęs vairuotojas greitkeliu.
Kad taisyklės gerai saugo bendrinę
kalbą – kaip kelio ženklai greitkelį.
Kad kai išklystame iš taisyklių, tai
sulėtiname ar ir visai sutrikdome
lekiančią mintį – visai kaip vairuotojas nuo greitkelio nulėkęs į griovį.
Vis dėlto bendrinė kalba yra
daug sudėtingesnė sistema nei plikas
greitkelis. Ji yra ir tie kiti keliai,
kuriais vykstame į parduotuvę, darbą
ir vaikų darželį. Net tie negrįsti
vieškeliai, kuriais važiuojame aplankyti savo artimųjų į kaimo kapines,
net tie duobėti keleliai, kuriais tik
sausrotą vasarą galime pasiekti sugriautą savo senelių tėviškę – visi jie
yra bendrinė kalba. Kad visur nuvažiuotum greitkelio nepakanka –
reikia ištiso kelių tinklo. Kaip ir bendrinė kalba – jos reikia ne tik knygai
ar laikraščiui, ne tik pamokai ar radijo laidai – jos reikia ir laiškui ar dienoraščiui, be jos nebūtų ir pašnekesio
su kaimynu ar vaiku.
Į tą vieškelių ir kelelių kalbą neretai nekreipiame dėmesio, ją laikome vienadiene ir ne tokia svarbia.
Gautą laišką iš pusseserės palaikome
dieną kitą ir numetame. O juk prapuldytas laiškas yra visai kaip tas
užžėlęs keliukas į senelių tėviškę –
dar viena nutrūkusi gija į praeitį, dar
vienas visam laikui ištrintas tėviškės
kalbos vingis.
***
PLB Lituanistikos katedroje
Ilinojaus universitete Čikagoje (University of Illinois at Chicago, UIC)
pradėjome kurti privačios, kasdienės
rašomosios lietuvių kalbos duomenų

bazę. Kaupiame, saugome ir ketiname padaryti prieinamus mokslo tyrimams kuo daugiau tokios paprastos,
privačios, asmeninės lietuvių bendrinės kalbos pavyzdžių – tų mažesnių
vieškelių ir kelelių kalbos. Ji visų pirma būna užfiksuota mūsų pačių ir
mūsų draugų ar giminių rašytuose
laiškuose ir dienoraščiuose. Todėl
vadindami naująjį projektą Privačios
(asmeninės) lietuvių kalbos duomenų
baze, visų pirma renkame įvairiausių
laiškų, atvirukų, atvirlaiškių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas.
Duomenų bazę sudaro bent keturių laikotarpių dokumentai:
1. Nuo seniausių laikų iki 1918
metų (kai bendrinė kalba dar tik
kūrėsi ar buvo tik pradinėje raidos
pakopoje).
2. Nuo 1919 iki 1944 metų (intensyvaus bendrinės kalbos formavimosi laikotarpis nepriklausomoje ir
II pasaulinio karo metu okupuotoje
Lietuvoje).
3. Nuo 1945 metų iki 1990 metų
(Sovietų okupuotos Lietuvos bendrinės kalbos laikotarpis).
4. Nuo 1990 metų iki dabar (vėliausia ir labiausiai susiformavusi
bendrinė kalba).
Labai prašytume pasidalyti savo
namuose laikoma privačios lietuvių
kalbos medžiaga – laiškais, atvirlaiškiais, įvairiais privačiais užrašais, dienoraščiais. Mums visų pirma tereikia
kopijų – padarę geros kokybės kompiuteriais nuskaitytas kopijas originalus Jums grąžinsime (nebent Jūs
norėtute mums patikėti saugoti ir
originalus). Svarbūs yra visokie, bet
kur rašyti laiškai ir kiti dokumentai:
Lietuvoje, Amerikoje ar kur kitur.
Žinoma, laiškuose ar kituose tekstuose gali būti informacijos, kurios
Jūs galite nenorėti viešai skelbti. Jūs
patys nutarsite, ar Jūsų su mumis
pasidalyta medžiaga gali būti viešai
rodoma internete, ar jos vartojimą
ribosite. Ribojimas gali būti arba dalinis – pavyzdžiui, leisti naudotis tik
mokslininkams, bet neskelbti viešai
internete, arba terminuotas – galėsite nurodyti datą, iki kurios norėsite, kad dokumentų niekas nenaudotų (tai gali būti aktualu naujų laiškų atveju, kai dar gyvenantys juos
rašę ar aprašyti žmonės patys nepageidauja viešumo).
Nukelta į 13 psl.

Nuo pat pradžių mielai skaitom
Vitalijos Dunčienės protingus pasisakymus. Paskutinį kartą ji kartu su
savo vyru Jonu paskelbė atvirą laišką JAV ir PLB vadovybėms, iškėlė
itin svarbios reikšmės reikalą apie
lėšų iš Lietuvos prašymą. Jų nuomone, tai pasibaisėtina! Taip pat pasibaisėjusi ir visiškai pritardama jų
mintims, pradėjau tirti atgarsius mūsų visuomenėje. Visi šimtu procentų
pritarė V. ir J. Dunčių iškeltai nuomonei. Tačiau, beieškant suraizgyto
kamuolio siūlo galo, o šiuo atveju – jo
pradžios, gavosi gerokai priešingas
vaizdas.
Štai vienas veiklus visuomenininkės, stambios filantropės (dar ir
dabar Lietuvai aukojančios tūkstančiais), lietuvių kultūros bei lietuvybės
uolios skleidėjos svarstytinas vertinimas: „Nors pilnai pritariant V. ir J.
Dunčioms, būtina žinoti, iš kur ir
kodėl atsirado Lietuvos pinigai? Kuriam tikslui buvo įsteigtas Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
(TMID) prie LR Vyriausybės? Kam
toji žinyba reikalinga ir kas ja pasinaudoja? Tai ir vėl dar viena sukurta institucija, kuri išlaiko didelį būrį
tarnautojų, patys keliauja po platųjį
pasaulį (buvo pakartotinai Čikagoje),
turi erdvias patalpas – visą pastatą,
savo automobilį su apmokamu tarnautoju-vairuotoju. Lietuvos Vyriausybė paskiria didžiules sumas šiai
naujai žinybai, kuri turi tuos pinigus
išdalyti. Kadangi šis skyrius nėra
susipažinęs su išeivija, tai jis kreipiasi į Lietuvių Bendruomenę, kad
padėtų tuos pinigus išdalyti. Tokia
yra tikroji padėtis.”
Kitą svarbų klausimą ne vienas
apklaustasis kėlė – kokias gi mažumas TMID remia? Ar tai būtų Lietuvos rusai, lenkai, romai (čigonai)?
Mūsų, išeivių, visuomenei tai visai
miglota, neaišku, o TMID to niekados
neatskleidė, nepaaiškino.
Pinigai visiems reikalingi, ypač
organizacijoms. Juo labiau jie rūpi,
kai juos dalija veltui! Tačiau mes,
išeiviai, daugiau negu pusę šimtmečio išgyvenome ne elgetaudami –
maldaudami, bet patys kurdami,
Lietuvai padėdami. Būtų didžiulė
gėda, tiesiog nuodėmė prašyti pagalbos iš vos atsikūrusios vargingos
Tėvynės. Ar tai nebūtų lygu – atimti
lazdą iš pavargėlio?!
Išeiviai (LB padedant) įsteigė lituanistines mokyklas, Pedagoginį
lituanistikos institutą, stovyklas savo
jaunimui, įvairiausius centrus, išlaikė mokytojų studijų savaites ir

daug kitų veiklų. Ir visa tai, ir dar
daugiau be jokios paramos iš Lietuvos, net niekada iš ten neprašant. Tik
paremdavo Lietuvių fondas (LF). O
argi ne tam jis buvo įsteigtas? LF privalo būti pagrindinis lietuvybės skleidėjas, paramos šaltinis! LF pareiga
kuo mažiau pinigų skirti administravimui, kad liktų jų daugiau dalijimui.
Amerikiečiai nuolatos kartoja:
„Charity begins at home!” (Šalpa
prasideda namie). Taigi va, mūsiškiai
šiame krašte, o ypač ten, Lietuvoje,
tai turi įsidėmėti ir visada pirmiausia
galvoje turėti savųjų reikalus. Žydų
priežodis sako: „Neturtas nėra gėda,
tačiau nėra ir didelė garbė.” Lietuvos
Vyriausybės pareiga rūpintis, kad
mūsų tėvynėje neliktų visiškai neturtėlių; pirmenybė suteikti reikiamą
paramą savo šalies vargingiesiems.
Ogi mūsų Amerikos bendruomenei
turi būti didžiulė nedovanotina gėda
prašyti iš Lietuvos savo reikalams,
ypač pramogoms, bet kokios paramos, kai ten senukai-pensininkai
neišgali nusipirkti sau vaistų. Tai
tabu! Seniau išeiviai suruošdavo didingas Tautinių šokių, Dainų šventes
be jokios kitų paramos!
Lietuvai nereikia dykaduonių
Tautinių mažumų ir išeivijos departamente, kurio išlaikymas nežmoniškai daug kainuoja. Lietuvos valstybė visokiais būdais išnaudoja savo
pačios vaikus – tautiečius. Pvz., kai
Lietuvoje pilietis gauna iš JAV nors ir
mažą labdaros čekį, tuoj pat atskaičiuoja jam 25 Lt (kartais čekis tėra
tik 25 dol.). Tai tikrovė, ne išsigalvojimas. Tai gali patvirtinti siunčiantieji honorarus „Draugo” bendradarbiams. Ir vėl mintyse ne peršasi, bet
jėga reikalauja Lietuvai – „susimildami jūs ten, rūpinkitės savo vargais,
juos globodami, šelpdami, paremdami!”
Stebina dar vienas klausimas.
Kodėl šiais laikais prašoma paramos
lituanistinėms mokykloms? Nes dabartiniai tėvai jų neremia. Visais laikais išeiviai rėmė lituanistines mokyklas, net ir tada, kai jų vaikai suaugdavo, mokyklų jau nelankydavo.
Dabar yra ypatingai daug mokyklinio
amžiaus lietuviukų. Tačiau, o varge
tu mano, mokyklos nepajėgia surengti paramos vakarienių (kaip būdavo daroma seniau). Patys tėvai neremia savo atžalyno. Jie trumpai drūtai atsikrato, sakydami pavalgyti gali
ir namie...
Ar tik ne mūsų taurioji liaudis
yra pasakiusi, jog nieko nėra Dievui
malonesnio, kaip žmogaus atvira ranka ir uždara burna!

MARGUTIS II

LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Tel. 773-476-2242

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

MÙSÛ ÕEIMOSE
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”
Lukas Joseph McGinty, gimęs Juozui ir Baltijai Udrytei McGinty 2007
m. rugsėjo 6 d., pakrikštytas Šv. Stepono kankinio bažnyčioje, Sacramento, CA.
Nuotraukoje: Mažasis Lukas su krikšto tėvais Almiu ir Klaudija Udriais, krikštijusiu F.S.S.P. kunigu ir tėveliais Juozu ir Baltija.

Privačios bendrinės lietuvių
kalbos duomenų bazė

Atkelta iš 4 psl.
Sukaupus didesnę duomenų bazę, ji darysis svarbi ne tik kalbos studijoms, bet ir kitiems dalykams tirti –
istorikai galės studijuoti kasdienybės
istorijos aspektus, sociologai ir antropologai turės galimybę aprašyti lietuvių visuomenę, jos mąstymo raidą.
Subūrėme iniciatyvinę duomenų
bazės grupę iš prof. Violetos Kalėdaitės (atvykusios metams iš Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
stažuotis Lituanistikos katedroje
UIC), magistrės Aurelijos Tamošiūnaitės (PLB Lituanistikos katedros
doktorantės UIC) ir šių eilučių autoriaus. Siekiame glaudžiai bendradarbiauti su VDU išeivijos centru. Darbas jau verda, bet kol kas savo tinklalapio dar negalime atverti. Prieš
pradėdami skelbti duomenis (tuos,

kuriems nebus uždėta apribojimų),
turime sukaupti daugiau medžiagos.
Nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos – pasidalyti savo namų archyvuose laikoma privačios lietuvių kalbos medžiaga: lietuviškais laiškais,
atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų
užrašais, dienoraščiais. Prašome
mums rašyti:
Įprasto pašto adresas:
Assoc. Prof. Giedrius Subacius
Dept. of Slavic and Baltic (MC/306)
University of Illinois at Chicago
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607, U.S.A.

HILLS

FUNERAL HOME
(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available
(708) 598-5880
“Formerly of Roseland”
“Family Owned & Operated”

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI
jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;
Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home’s
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto
•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero
lietuviû kapiniû
11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto
apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.
1956 metų laiškas iš Lietuvos į Ameriką.

