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Gyvenimo

stilius

Giedrius Subačius: „Pirmą savaitgalį
Čikagoje taip traukė į Lietuvą, kad užsidaręs
namie pradėjau skaityti kažkurį Paukštelio
romaną, bent mintimis sugrąžinantį mane į
kitą Atlanto pusę ir bent taip subalansuojantį
kultūrinio šoko efektą“
Giedrė VENCIUS
Neįtikėtini dalykai nutinka gyvenime. Gal prieš penkerius, o gal šešerius metus visai netikėtai
Pasaulio lietuvių centre sutikau žmogų, kurį buvau pažinojusi dar studijų metais. Buvo keista, kad
ir jis mane prisiminė. Dar tada pagalvojau... kokia vis dėlto gera šio vyro atmintis; jis, man dar
tik vos įkėlusiai vieną pirštelį į mokslo meką – Vilniaus universitetą, jau vaikščiojo išdidžiai Sarbievijaus kiemu tempdamas sunkų profesorišką odinį portfelį. Tada jis dar nebuvo profesorius,
tik mokslų daktaras, bet draugiškas ir nepasipūtęs, užeidavo pas mus į kalbotyros laboratoriją ir
niekada į mane, tokią snarglę, nežiūrėjo iš aukšto.
Po to likimo lemto susitikimo Pasaulio lietuvių centre mes vis kartkartėmis bendraujame spaudos ir publikacijų klausimais, o kartais pasikalbame ir apie buvusius profesorius bei akademikus,
kurių jau nebėra čia, šiame gyvenime, bet tada, kai buvo, ne vienam atvėrė kelius ir ne vieną išmokė ne tik rašyti, bet ir mąstyti. Tuo laiku, kai dabartinis profesorius Giedrius Subačius, Ilinojaus
universiteto Čikagoje (UIC – red. past.) Lietuvių kalbos katedros vedėjas, dar žengė pirmuosius
žingsnius į tikrąjį mokslo pažinimą, Vilniaus universitetas nestokojo iškilių asmenybių ir unikalių
mokslininkų, kurie savo vidiniu entuziazmu užkrėtę į mokslą pastūmėjo ne vieną jauną ir talentingą studentą. Giedrius Subačius buvo vienas iš tokių. Akademikas Aleksas Girdenis sakydavo,
kad Giedrius labai skrupulingai darbštus ir nuoseklus, kad tos savybės padeda tapti geru mokslininku, tokiu, kokiu jis ir tapo.
Šios skilties pašnekovas – Ilinojaus universiteto Čikagoje Lietuvių kalbos katedros vadovas, profesorius Giedrius Subačius.
– Kaip ir kas vasarą, grįžtate į
Lietuvą iš Čikagos pailsėti ar todėl,
kad taip įprasta?
– Pailsėti nuo paskaitų labai
gerai, bet darbai nesibaigia ir
Lietuvoje. Lekiu į bibliotekas
dirbti: rinkti medžiagą straipsniams, knygoms ir rašyti. Dirbu
ir kavinėse, pavyzdžiui, Užupio
picerijoje, Šokoladinėje, Pilies
kepyklėlėje. Nusinešu kompiuterį ir sėdžiu pusdienį su latė kavos
puodeliu.
– Ar pamenate įdomiausią nutikimą, įvykusį šią vasarą?
– Dainų šventės metu mugėje pamačiau medinius iš slyvos
medžio išdrožtus šaukštukus.
Apstulbau nuo jų grožio ir, negalėjęs susilaikyti, nusipirkau
du, tada pasigailėjau, kad tiek
mažai. Kitą dieną vėl ieškojau tų
pat drožėjų, suradęs nusipirkau
dar saują. Vėliau išdalijau kolegoms Čikagoje, kaip lauktuves.
Kitas, ne įdomiausias, o nykiausias nutikimas įvyko Vilniuje, kai
norėjau pataisyti uošvio mašiną.

Per kelias dienas ir tik trečiame
autoservise suradau žmogų, sugebantį atidaryti užsitrenkusį
kapotą...
– O gal netikėtai sutikote žmogų,
kurio nematėte ilgą laiką?
– Susitikau, tik ne gatvėje netikėtai, o susiradęs telefonu jau
pernai, iš anksto ir susitaręs. Tai
mano vaikystės stalo teniso treneris Romas Stankevičius, gyvenantis Kaune. Jį visada mylėjau,
ir dabar buvau nematęs kokius
30 metų. Įstabus žmogus, pasišnekėjome po tiek metų – tarsi
nė išsiskyrę nebuvome. Šio pabendravimo šilumą dar ir dabar
prisimenu.
– Susitikome pakalbėti tikrai
ne apie vasarą, o tam, kad mūsų
skaitytojai iš arčiau susipažintų su
žmogumi, kuris jau 4 metus vadovauja Lietuvių kalbos katedrai Ilinojaus universitete Čikagoje, beje,
vienintelei tokiai, įkurtai amerikietiškame universitete. Papasakokite,
kada ir kokiomis aplinkybėmis Jūs
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šio darbo ėmėtės?
– Katedrai vadovauju nuo
2010‑ųjų, bet į ją dirbti atvažiavau jau prieš 20 metų. Tada,
atsimenu, 1993-iaisiais, PLB
Lituanistikos katedra žurnale
„Literatūra ir menas“ skelbė,
kad ieško nuolatinio darbuotojo
– baltisto – Čikagoje. Na, neketinau visam gyvenimui kur nors
išvažiuoti, tai skelbimą tam kartui užmiršau. Bet tuokart prieš
Kalėdas paskambino kolega Saulius Žukas ir sako, ar nenorėčiau
pabandyti dalyvauti konkurse? Į
mano skeptišką reakciją jis pasitelkė argumentus: profesorė
Violeta Kelertienė ieško kandidatų ir būtų gerai, kad dalyvautų
kas nors iš Lietuvos. Be to, gal ir
nepavyks to konkurso laimėti, o
ir laimėjus niekas nevers dirbti
ten visą laiką, iš darbo bus galima išeiti kada panorėjus. Žodžiu, su profesore susipažinau,
konkurse dalyvavau ir kažkaip
laimėjau. 1994 metų birželio viduryje gavau laišką, kad paskaitos prasideda už dviejų mėnesių.
Tada maniau, kad važiuoju gal tik
keleriems metams.
– Tai buvo nemenkas iššūkis?
– Na... taip. Pirmą savaitgalį
Čikagoje taip traukė į Lietuvą,
kad užsidaręs namie pradėjau
skaityti kažkurį Paukštelio romaną, bent mintimis sugrąžinantį
mane į kitą Atlanto pusę ir bent
taip subalansuojantį kultūrinio
šoko efektą. Ir žolė, ir šaligatviai,
ir mūro plytos vaikščiojant gatve signalizavo svetimumą. Dalį
kursų reikėjo dėstyti angliškai, o
prie to taip pat reikėjo priprasti,
parengti naujus kursus, perprasti
naują sistemą. Pavyzdžiui, pa-

„Kajui jau ketveri, jis sėkmingai lanko savo mokyklėlę, jau yra didesnis, daug
daugiau visko supranta“, – sako profesorius

stebėjau, kad paironizavus kokį
nesimokantį studentą per paskaitas, mano ironija nepasiekdavo
rezultatų, studentai tiesiog nesuprasdavo, ką noriu jiems pasakyti. Tačiau tai jau sena praeitis...
– Bet tuo metu dar dirbote universitete tik Vilniuje, ar negalvojate, jog praradote daugiau nei
atradote?
– Vilniaus universitete jau nedėsčiau nuo 1992 metų, tada
dirbau Lietuvių kalbos institute,
kuriame ir dabar padirbu vasaromis. Buvo kūrybinių praradimų grėsmė, bet stengiausi tęsti
savo pradėtus darbus ir Amerikoje. Pradžioje rengiau spaudai Simono Daukanto žodyno
rankraštį – 1850–1856 metų, 3-ų
tomų, kurį išleidau 1993, 1995 ir
1996 metais. Sėdau rašyti plačią
monografiją „Žemaičių bendrinės kalbos idėjos“ apie XIX
amžiaus pirmo trečdalio žemaičių požiūrį į savo kalbą, kurią išleidau 1998‑aisiais. XX amžiuje
dar buvo sunkiau prieiti prie reikiamų šaltinių, nebuvo skenuotų
pdf knygų, nebuvo epaveldas.
lt portalo. Todėl XIX amžiaus
šaltinius daugiausia tekdavo kopijuoti kseroksu, ant popieriaus.
O ir tokiu būdu darytis kopijas
bibliotekose ne visada būdavo
lengva. Pavyzdžiui, profesoriaus
Zigmo Zinkevičiaus duktė Laima Šinkūnienė man labai padėjo
kseroksuoti kai kurias knygas pas
save darbe – ji dirbo Coca Colos
kompanijos biure Vilniuje ir pasinaudojo geromis galimybėmis
kopijuoti. Taigi su nemaža kolegų pagalba vis tiek dirbau lituanistikos tyrimo darbus.
Antra vertus, atvykęs į Ameriką atradau ir kitokių horizontų
– susidomėjau Uptono Sinclairio
romano „Džiunglės“ lietuviškais
aspektais, išleidau monografiją
apie tai dar 2006-aisiais. Man
labai sekasi, nes gyvenu Čikagoje, kur vyko tos knygos veiksmas,
galėjau dažnai nuvažiuoti į tas
vietas, lyginti su archyviniais tyrimais. Pavyko nustatyti ir vietą,
kur pirmajame romano veiksme

aprašytos lietuvių vestuvės vyko
iš tiesų: tai Kušleikos saliūnas,
buvęs adresu 4558 Pietų Paulinos
gatvėje, 46‑osios ir Paulinos gatvių sankryžoje. Atvykimas į JAV
leido pasižiūrėti į save, savo kūrybą, apskritai į Lietuvą labiau iš
šalies ir daug ką suprasti kitaip.
– Ar šis išvykimas į Ameriką pareikalavo dar kokių nors aukų, ne
tik prarandant gimtąjį kraštą, nors
ir laikinai?
– Man, lituanistui, nutolimas
nuo lituanistikos centrų buvo
naudingas išmokstant kitaip
dirbti. Kaip ir sakiau, kartais
turėjau verstis per galvą, kad
išlaikyčiau savo tyrimus, pradėtus Lietuvoje, o kartais – tiesiog
buvo daug įdomiau susirasti naujų tyrimo temų jau čia, Amerikoje. Šiaip stengiuosi įžiūrėti labiau
teigiamas viso vyksmo puses, nei
neigiamas. Kalbėčiau ne apie to
pareikalavusias aukas, o atradimus. Buvimas įvairiose organizacijose, dalyvavimas tarptautinėse
konferencijose, lingvistinėse ir
ne tik, taip pat padėjo geriau save
atrasti, rezultatyviau derinti savo
tyrimus su naujausiomis lingvistikos kryptimis. Jau dirbdamas
Ilinojuje su Lietuvos kolegomis
ėmiausi iniciatyvos pradėti naują metinį rašomosios lietuvių
kalbos istorijos mokslo žurnalą
„Archivum Lithuanicum“, ir štai
jau sėkmingai išleidome 15 tomą
– pirmasis tomas išvydo dienos
šviesą dar 1999‑aisiais.
– Daugelis lietuvių, žmones, kurie gyvena užsienyje, smerkia, nes
laiko tai Lietuvos išdavyste. Ką
apie tai galvojate?
– Nežinau, ar daugelis... Norėjome atviros Lietuvos, atvirą
dabar ir turime. Esu rašęs apie
tai plačiau, apie tai, kad lietuviai nuolat emigruodavo, nuo
devyniolikto amžiaus vidurio iki
pat dabar. Išvykimo iš Lietuvos
sumažėjimas buvęs gal tik sovietmečiu, jau pasibaigus trėmimams. Kitų horizontų ieškojimas
būna susijęs ir su pralaimėjimais,
Nukelta á 13 psl.e

2002 metai. Prezidentūroje prezidentui Valdui Adamkui tuometinis Lietuvių
kalbos instituto direktorius Giedrius Subačius įteikė paskutinįjį 20-ąjį Lietuvių
kalbos žodyno tomą
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Su Mama Eugenija. 1967 m. rugsėjo 1-oji. Pirmą kartą į Su Tėčiu Adomu Subačiumi apie 1963 m. Mateikos g.
Kaunas
pirmą klasę
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ir su laimėjimais. Sėkmės atvejais
Lietuvos kultūra ir ekonomika
bei politika laimi. Išvykę žmonės
padeda garsinti Lietuvos vardą,
padeda pasauliui geriau suprasti Lietuvą, dažniau ją prisiminti.
Fiziškas buvimas nuolatos Lietuvoje nėra vienintelis būdas
dalyvauti Lietuvos kultūroje.
Nusišypsau, kai kas nors rimtu
veidu per TV ima įtikinėti, kad
va keliauti kaip turistams po pasaulį tai gerai ir naudinga, bet jei
kas nors apsistoja kur nors už dabartinės Lietuvos perimetro – tai
jau žalinga.
– Ar bent kada nors, kažkokiose
Jūsų vaikystės ar jaunystės svajonėse, gyvenimas užsienyje buvo
ryškiai išreikštas?
– Tarsi nelabai. Nors... man
patikdavo įsivaizduoti didžiuosius pasaulio miestus. Pavyzdžiui, dar sovietmečiu buvau
gerokai išsistudijavęs Niujorko
Manhatano žemėlapius, šiaip, iš
smalsumo, ir kai su broliu 1997
metais pirmą kartą ten realiai
nuvažiavome, tai broliui tapau
visai pusėtinu gidu... na, bent
jis taip sakė (juokiasi) – kur eiti,
ko ieškoti – ar Bruklin’o tilto, ar
5-os aveniu, ar Madison Square
Gardens. Nekalbu jau apie Empire State Building ir World Trade
Center – dvynius. Apskritai, vaikystėje esu net po kelis kartus
sapnavęs didžiuosius pasaulio
miestus – Niujorką, Paryžių arba
Londoną, kad sapne kažkaip pavyksta ten nukakti, bet niekaip
nepavyksta nusikasti iki miesto
centro ir pamatyti visų svarbių
tos vietos objektų. Po to pabusdavau it musę kandęs. O dabar
galiu sakyti, kad bent dalis vaikystės svajonių išsipildė: Niujorką ir Paryžių jau išvaikščiojau, o
Londone aplankau tik oro uos-

tus, bet centro niekada taip ir
nepasiekiu – visai kaip jaunystės
sapnuose (juokiasi).
– Beje, kokia buvo Jūsų vaikystė, kur mokėtės ir kokioje šeimoje
augote?
– Augau puikioje šeimoje su
vyresniu broliu Jauniumi, tėvu
Adomu ir mama Eugenija. Iki
11 metų gyvenome Kaune, Mateikos gatvės 41-mame name. To
paties Mateikos, kuris Žalgirio
mūšį nutapė, vardo gatvėje. Man
vėliau vis rūpėdavo pasiprašyti į
vidų to namelio, kuriame augau,
bet vis nedrįsdavau, nes ten dabar nepažįstami žmonės gyvena.
Bet šiemet žmona Neringa sako,
užeinam. Pasiprašiau su sūnumi
Kajumi ant rankų ir geri žmonės
įleido mane, svetimą. Užmečiau
akį į visus kambarius, visai tokie,
kaip ir prieš 40 metų, kai ten augau: vienas 4, kitas 6, trečias – 9
kvadratinių metrų, tas paskutinis
tai Didžiuoju buvo vadinamas.
Tik vienos durys užmūrytos ir
krosnys išgriautos. Kažkaip labai
smagu pasidarė. Turbūt todėl,
kad geroj šeimoj augau, meilės ir
laimės turėjau į valias. Tėvai abu
dirbo redaktoriais „Šviesos“ leidykloje Kaune, leido vadovėlius
mokykloms. Tokios net naudos
būdavo, kad prieš rugsėjo pirmąją su Jauniumi visada gaudavome visą naują visų vadovėlių
komplektą, po blatu (kvatoja).
– Kada tvirtai žinojote, jog studijuosite lietuvių kalbą? Ir kodėl
būtent lietuvių kalbą, o ne matematiką?
– Turbūt galutinai apsisprendžiau, ką noriu studijuoti, būdamas paskutinėje 11-oje klasėje.
Man buvo įdomūs humanitariniai dalykai labiau nei matematika, nors mano fizikos mokytojas
Asakavičius, kurio vardo dabar
nebepamenu, nuolat piršo min-

Su stalo teniso treneriu Romu Stankevičiumi 2014 08 09 Kaune

tį, kad privalau tapti fiziku. Kaip
sakiau, augau dviejų lituanistų
šeimoje ir man patikdavo, kaip
tėvas vakarais ir naktimis versdavo knygas, kaip mama redaguoti
rankraščius parsinešdavo į namus. Kažkaip įsivaizdavau, kad
galėčiau ir aš būti koks nors vertėjas ar redaktorius. Dar paraleliai svarsčiau apie anglų kalbos,
istorijos studijas, bet vis tiek pasirinkau lituanistiką, o anglų kalba
bei istorija liko mano gyvenimo
artimos palydovės iki šiol.
– Kas labiausiai liko įsimintina
iš studijų metų?
– Hm... Atsimenu tokį momentą, kai apsisprendžiau, kad
norėčiau tapti kalbos tyrinėtoju.
Apskritai, nuo pirmo kurso mes
dar buvome visi ir literatai, ir kalbininkai, 100 studentų. Ir tik nuo
antro kurso turėjome pasirinkti
kalbą ar literatūrą. Trečiame kurse nuėjau rašyti kursinio darbo
pas griežtumu ir moksliškumu
garsėjantį profesorių Vincą Urbutį. Ir ta mintis, kad mokslas yra
įdomus dalykas, man susiformavo būtent per V. Urbučio seminarus, jo patarimus ir pastabas,
pirmųjų mokslo tyrimų bandymus ir gerą tų tyrimų įvertinimą.
Ir 1981 metų vasarą, kažkokioje
pionierių stovykloje prie Vilniaus, Nemenčinės plente, kur
kai kurie mūsų bendrakursiai
atlikinėjo pedagoginę praktiką,
apie tokį savo įsivaizdavimą, jog
būtų įdomu dirbti mokslinį darbą, pasipasakojau savo draugui
Virgiui Šatui. Ne tiek man įstrigo
jo reakcija, kiek pats tos minties
susiformulavimas garsiai, tai man
pačiam tarsi tapo kokia vieša deklaracija. Tada visai nežinojau, ar
būti mokslininku kaip nors galėtų pavykti, bet mokslo įdomumas
jau buvo mane patraukęs.
– Ar stojimas į doktorantūrą
buvo kryptingas, ar tai nutiko
spontaniškai?
– Taip, labai norėjau į doktorantūrą, dar tada ją vadino aspirantūra. Kai baigiau universitetą,
mane pasiliko Lietuvių kalbos
katedroje, dirbau kalbos žurnalo „Mūsų kalba“ vyr. laborantu,
vadovaujamas doc. Aldono Pupkio. O lituanistikos doktorantūroje nebuvo vietų, turėjau „laukti
eilėje“. Ir nežinia, kiek dar būtų
tekę laukti, jei ne prof. Zigmo
Zinkevičiaus pagalba. Jis sugebėjo perimti vieną doktorantūros vietą iš fizikų, nes jie nesuNukelta á 17 psl.e

Giedrius Subačius – 54 m.
1. Zodiako ženklas: Jautis.
2. Gimtasis miestas: Kaunas.
3. Įgyta profesija: lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas.
4. Šeima: žmona Neringa, dukros Daukantė (22 m.) ir Ieva (16
m.), sūnus Kajus (4 m.).
5. Namai: bent tris vietas laikau savo namais: Čikagą, Oksfordą (OH) ir Vilnių.
6. Automobilis: „Toyota Camry“.
7. Mėgstamiausi:
knyga – turiu ne vieną: Levo Tolstojaus „Anna Karenina“,
Umberto Eco „The Mysterious Flame of Queen Loana“, Alfred
W. Crosby „The Columbian Exchange: Biological and Cultural
Consequences of 1492“;
filmas ir aktorius – 1994 metų Robert Zemecki filmas „Forest
Gump“, o mėgstamiausias aktorius – Robert De Niro;
muzikos grupė – kultinė grupė „Mašina vremeni“;
alkoholinis gėrimas – tokio neturiu, alkoholio nebegeriu nuo
2006 metų – tiesiog nemėgstu ir drįstu ne tik sau tai pasakyti;
parduotuvė – „Carsor Pirie Scott“;
maistas ar kokia nors virtuvė – italų ir latvių virtuvės.
Nemėgstamiausi:
paros metas – naktis;
žmonių bruožai ar poelgiai – melas, apgavystės, nepadorumas;
metų laikas – žiema;
darbas ar užsiėmimas – pjauti žolę;
maistas ar patiekalas – šaltibarščiai ir virtos mėsos kukuliai;
gyvenamoji vieta – net nežinau... Gal ten, kur labai šalta?
sportas – kad gal nėra tokio...

Štrichai:

Miestas ar kaimas?
Miestas. Kaimas man yra senelių buvusi erdvė, mano šaknys.
Mano tėvai susituokė mieste ir kaimas liko už mano patirties ribų
– išskyrus keletą vasarų, praleistų pas senelius. Bet tai vadinčiau
ne savo kaimu, o savo patirta vaikystės laisve. Neturiu ir niekada
neturėjau sodo ar sodybos, bet kaimas manyje liko kaip istorinių
tyrimų erdvė.
Juoda ar balta?
Balta. Jei būna juoda, reikia pasigrumti su savimi ir su aplinka,
kad darytųsi balčiau ir šviesiau.
Saldu ar kartu?
Saldu. Mėgstu šokoladą.
Menas ar sportas?
Jaunystėje buvo SPORTAS ir menas. Dabar yra MENAS ir sportas. Jaunystėje daug sportavau. 11-oje klasėje laimėjau savo amžiaus grupės moksleivių Lietuvos stalo teniso čempionato sidabro
medalį (1977 m.). Dabar akcentai dėliojasi kitaip.
Draugystė ar meilė?
Kažkaip negaliu šių dalykų atskirti. Nėra meilės be draugystės, o
gera draugystė veda į meilę. Labai geriems draugams jaučiu labai
palankius žmogiškus jausmus, argi tai ne meilė?
Ežeras ar jūra?
Vandenynas. Kūryba yra vandenynas, kurį norisi perbristi, tačiau
per visą gyvenimą pajėgi pavaikščioti tik pakrante...
Šeima ar karjera?
Kiek pajėgiu, stengiuosi šiuos dalykus suderinti. Jeigu šeimoje
viskas einasi sklandžiai, tai ir karjeros (kūrybinius) darbus sekasi
geriau nudirbti, o kai sekasi kūryba, tai ir šeimai daugiau savęs
pajėgi atiduoti.
Dangus ar žemė?
Aišku – dangus, kai gyvenu trijose vietose (Čikaga, Oksfordas ir
Vilnius – red. past.), tai buitis dažnai lieka tik ketvirtoje vietoje.
Šilta ar šalta?
Šilta. Kitaip sakant, mano variklis yra optimizmas.
Vanduo ar vynas?
Vanduo ir kava. Vanduo – tai gyvybė, kava – tai kūryba. Kūryba
irgi yra gyvybė. Vadinasi, kūryba irgi vanduo, vanduo irgi kava.
Viskas kartu ir ganėtinai susipynę.

„Jaunystėje daug sportavau. 11-oje klasėje laimėjau savo amžiaus grupės
moksleivių Lietuvos stalo teniso čempionato sidabro medalį (1977 m.)“, –
prisimena mokslininkas
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Giedrius Subačius: „Pirmą savaitgalį Čikagoje taip traukė į Lietuvą, kad užsidaręs
namie pradėjau skaityti kažkurį Paukštelio romaną, bent mintimis sugrąžinantį
mane į kitą Atlanto pusę ir bent taip subalansuojantį kultūrinio šoko efektą“
eAtkelta ið 13 psl.

rinkdavo reikiamo doktorantų
skaičiaus, ir pervesti į lituanistiką. Taip nuo 1985 metų tapau
lituanistikos doktorantu. Argi ne
paradoksas – gavau vietą, paimtą
iš fizikos, kurios nesiryžau studijuoti, nors mokytojas ir labai
mane įkalbinėjo (juokiasi).
– Ar buvo Jūsų kurso draugų, kurie taip pat pasuko į mokslą?
– Taip, paminėčiau klasikinių
kalbų ir literatūrų specialistą
Arvydą Baroną, literatūrologę
Donatą Mitaitę, lotynistę Jūratę Kaminskaitę-Baronienę,
tautosakininkę Rasą SenkutęKašėtienę.
– Į kokį mokslininką visą gyvenimą lygiuojatės?
– Ko gero, nėra vieno tokio, į
kurį išimtinai lygiuočiausi. Skirtingais gyvenimo etapais visada
imponavo ir tapo reikšmingesni skirtingi mokslininkai. Kaip
jau minėjau, pradžioje didžiulį
poveikį padarė profesorius Vincas Urbutis. Didelį įspūdį paliko akademiko Alekso Girdenio darbai, jo mokslinis stilius,
jo reiklumas sau, entuziazmas.
Dabar žavi profesorius Joshua
Fishmanas.
– Vieta Vilniaus universitete, kurios dažnai ilgitės?
– Hm... Į universitetą užeinu
kasmet, bet negaliu pasakyti, kad
yra viena vieta ar kampelis, kurio
man labiausiai trūktų. Apskritai,
man patinka pereiti senojo universiteto kiemeliais – Sarbievijaus, Daukanto, Didžiuoju, Observatorijos... Vis pagalvoju apie
čia daug kartų ėjusius A. Mickevičių, S. Daukantą, K. Sirvydą,
apie čia pat spausdintą Daukšos
Postilę. Ilgiuosi universiteto bibliotekos, kur turiu daug draugų ir
vis dar likusių reikalų.
– Kokia buvo Jūsų daktaro laipsnio disertacijos tema ir kas buvo
Jūsų mokslinis vadovas?
– Disertaciją rašiau apie Simono Daukanto Didįjį lenkų–lietuvių kalbų žodyno rankraštį, rašytą 1850–1856 metais. Vadovavo
prof. Jonas Palionis. Disertaciją
apgyniau dar sovietų laikais, 1988
metais – buvo apmaudu, kai lietuviškai Vilniuje vykusį gynimą dar
reikėjo visą išversti į rusų kalbą
ir išsiųsti į Maskvą patvirtinti.
Tada vaikščiodavo gandai, kad
jei prasta bus rusų kalba ar net
jei paraštės bus per siauros ar per
plačios – Maskva gali ir apgintą
disertaciją atmesti.
Tyriau, kaip Daukantas rašė tą
Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų
žodyno rankraštį, kokios buvo
jo kalbinės pažiūros, kaip jis formavo savo unikalią žodžių darybą – sukūrė apie 3 800 naujadarų
vien šiame žodyne. Priėjau prie
išvados, kad Daukantas jį rašė
ne tiek praktiniams tikslams, o
labiau politiniams ideologiniams
– pademonstruoti abejojantiems
svetimiesiems, kad lietuvių kalba turi ne mažiau žodžių, negu
lenkų! Todėl daug net rečiausių lenkiškų žodžių Daukantas
stengėsi išversti į lietuvių, sukurti
naujadarą, net jei praktiškai tai
buvo nelabai reikalingas žodis

– žmogžirgas verstas iš Chłopokoń „kentauras“, pusantrkurpinis
verstas iš Półtorostop[n]y.
– Jeigu būtų galima, ką pakeistumėte dabar, žvelgdamas iš laiko
perspektyvos?
– Turbūt nieko. Viskas, kas
buvo – buvo ir dėl nieko nesigailiu. Apskritai, galvojimas, jog kažkada kažką buvo galima padaryti
kitaip, šiandiena gali virsti nuolatine graužatimi, kuri jokiu būdu
nėra geras patarėjas. Džiaugiuosi, kad gyvenu įdomų, turiningą
gyvenimą ir tai atperka viską.
– Kuo Jus žavi darbas su studentais ir kas tame darbe Jums
nepatinka?
– Žavi studentų jaunystė, entuziazmas. Gera dirbti su motyvuotais studentais, kurie nori mokytis, siekia ir pasiekia rezultatų, kai
kurie net apsigina disertacijas.
Tokie studentai yra bręstantys
kolegos, mūsų mokslo ateitis. Kai
tavo studentas paskelbia mokslo
straipsnį, džiaugiesi daugiau nei
savo paties darbu.
Dirbdamas su studentais negali apsamanoti, nuolat reikia
būti pasitempusiam, kontaktas
su gyva auditorija visada yra tam
tikras iššūkis. Jei sekasi, tai suteikia jėgų dirbti toliau, jei kas nepasiseka – skaudžiai permąstai, ką
turėtum daryti kitaip. Dėstytojas
yra truputį aktorius, diskusijomis kviečiantis pavaidinti, paaktoriauti ir auditoriją. Studentai
ateina nevienodai nusiteikę, ir
tu turi pajusti, kaip ką geriau
akcentuoti kokioje paskaitoje,
kokiais dalykais priversti juos
pamiršti savo kasdienes problemas ir susikaupti. Tai ir psichologinis iššūkis. Atsimenu, vienas
studentas vis nusnūsdavo per
paskaitas, o jei ir nesnausdavo,
tai stiklinėmis akimis mėgindavo
sekti diskusijų eigą: apie architektūrą, mitologiją, literatūrą... Bet
kai atėjo paskaita apie politiką –
jis iš karto atsigavo ir praktiškai
visą paskaitą vienas diskutavo,
likusią auditoriją tam kartui pavertęs nuobodžiaujančia minia.
Nuo tada žinau, kad reikia būti
atsargiam, nevertinti studentų iš
pirmo žvilgsnio. Arba pasitaiko
tokių, kurių niekaip negali išprovokuoti diskusijoms per paskaitas, bet kai perskaitai jų rašto
darbus – išsižioji iš nuostabos,
kaip gerai supratę ir įdomiai pateikę. Viena gabi kinė man sakė,
kad ji tiesiog nedrįsta kalbėti, nes
jos kultūrinėje tradicijoje per paskaitas esą kalbantis tik dėstytojas.
Reikia ir apie tokius kultūrinius
skirtumus galvoti.
Labiausiai gal nepatinka tai,
kad visada tą valandą ir tą minutę
turi stoti prieš auditoriją, ir nepasiteisinsi, kad skauda galvą, kad
kas nors tave ką tik labai sukrėtė,
išmušė iš vėžių. Turi stoti į vėžes
atgal ir būti linksmas, nuteikti
auditoriją pozityviai.
– Ar skiriasi Lietuvos ir Amerikos
studentai ir kuo?
– Seniai jau bedėsčiau Lietuvos
studentams, tai mano įspūdžiai
apie juos gerokai senstelėję. Tradiciškai tokio klausimo paklausti
mano kolegos mėgsta atsakyti,
kad Amerikoje studentai nenu-

sirašinėja. Tačiau tai neatitinka
mano patirties. Nusirašinėja, tik
mažiau. Per 20 darbo metų esu
pagavęs ir išmetęs iš kurso gal
5–7 studentus už nusirašinėjimą.
Žinoma, dar ne visus ir pagavau.
Turbūt ir Lietuvoje šiais laikais
jau nusirašinėjama mažiau.
Apskritai, ir čia, ir Lietuvoje
yra gabių ir negabių studentų,
motyvuotų ir nemotyvuotų. Tad
kokio nors apibendrinančio esminio skirtumo tarp jų įžvelgti
negalėčiau. Patys studentai skiriasi vienas nuo kito labai ryškiai,
net juos pačius sunku palyginti
tarpusavyje.
– Vis kalbame apie mokslą, o
koks Jūsų asmeninis gyvenimas?
– Kaip jau užsiminiau, žmona
Neringa Klumbytė, antropologė,
dirba „Miami University“ Oksforde Ohio valstijoje, kur mes ir
gyvename. Suaugusi dukra Daukantė dabar studijuoja Eindhovene Olandijoje grafinio dizaino
magistro studijose, šešiolikmetė
Ieva baigia gimnaziją Talawanda
mokykloje Oksforde Ohio valstijoje, o mažylis Kajus, kuriam tik
4 metukai, antrus metus lanko
McGuffey Montessori mokyklėlę
taip pat Oksforde. Dirbu ir gyvenu tiek Čikagoje, kur dėstau, tiek
Oksforde, kur mano šeima, o vasaromis – dar ir Vilniuje. Savaitgaliais dažniausiai važinėju ten
ir atgal, vairavimui sugaišdamas
5–6 valandas į vieną pusę.
– Esate abu mokslininkai, ar nėra
sunku turėti šeimą, kai galvoje tik
moksliniai darbai ir studentai?
– Tikrai, būna nelengvų momentų. Apskritai, didysis sunkumas Neringai būna tai, kad
manęs dažnai pas juos nėra, o
man – nuovargis dėl nuolatinių
kelionių. Bet šiuo etapu jau lengviau – Kajui jau ketveri, jis sėkmingai lanko savo mokyklėlę,
jau yra didesnis, daug daugiau
visko supranta, galima lengviau
susitarti. Ir, kas irgi labai svarbu
– šiemet jis jau gerai miega naktimis, leidžia ir mums išsimiegoti.
Išsimiegojęs gali daug sunkesnių
situacijų lengviau pakelti. O galvoje – tai viskas kartu: ir mokslas,
ir gyvenimas!
– Ką veikiate laisvalaikiu, kokie
Jūsų mėgstami užsiėmimai?
– Mano darbas ir hobis sutampa. Didžiąją dalį laiko, likusio nuo dėstymo, skiriu mokslo
tyrimams, žurnalo „Archivum
Lithuanicum“ redagavimui, apskritai skaitymui. Įdomiausia ką
nors naujai suprasti, pastebėti,
sujungti mintis, kurios anksčiau
nesijungė. Į įprastus dalykus
pasižiūrėti kitaip. Pavyzdžiui, ar
kada nors susimąstėte, jog yra
dalykų, kuriuos užsieniečiai,
besimokydami mūsų gimtosios
kalbos, pastebi daug greičiau nei
mes patys? Pavyzdžiui, ar pagalvojote, kad žodis ruduo panašus
į žodį rudas? Lapė į lapas (kaip ir
lenkų lisa į list)? Kad ta pati galūnė -au viename žodyje yra būtasis
laikas (šok-au), o kitame – jau
esamasis (sak-au)? Užsieniečiai
šituos dalykus iš karto pastebi, o
gimtakalbiai, jų paklausti, neretai sutrinka, nesumesdami, kaip
paaiškinti.

Su senatoriumi Dick Durbin

Dabar vėl sugrįžau prie S. Daukanto kalbos tyrimų: man visų
pirma įdomu, kad jo tekstų rašybos įvairovė kone begalinė, kaip
niekas kitas tais laikais jis buvo
prigalvojęs įvairiausių būdų parašyti tą patį garsą. Pavyzdžiui,
tai, ką mes bendrinėje kalboje
šiandien rašome i, S. Daukantas
rašydavo net 6 skirtingomis raidėmis: y, i, e, ę, î ir ĩ. Tam tikras
iššūkis išgvildenti, kokiais argumentais remdamasis S. Daukantas taip įvairavo. Neseniai
nustačiau, kad S. Daukantą jaunystėje turėjo būti labai paveikęs
Kristijonas Donelaitis, gal net
pirmieji S. Daukanto pasiryžimai modifikuoti savo ankstyvąją
rašybą buvo nulemti Donelaičio
poemos „Metai“ autoriteto. Jei
turite kišenėje 100 litų banknotą,
pasižiūrėkite, kokie autentiški S.
Daukanto žodžiai ant jo išspausdinti: „Lietuwos żiamęs wajsius
gintaras buwa jau żiłoie senowie
żinomas ir branginamas, kuri ne
wien sù auksù, bet sù patiu żemcziugù
ligina“. Kai kas gal pagalvoja, kad
kairinis ženklas virš u (ù) čia gal
reiškiantis kirtį? Visai ne. Atrodo,
kad tai didele dalimi Donelaičio
Daukantui „įpirštas“ rašymo būdas, tik S. Daukantas jį pritaikė
savo žemaičių tarmei – čia juo
žymėjo savo šnektos tarpinį garsą
tarp u ir o.
– Labai įdomu bei prasminga
tyrinėti lietuvišką paveldą, tačiau
tyrinėjimas trunka pakankamai
ilgai, kas suteikia kantrybės?
– Bet tyrinėjimas yra kaip koks
nors naujų žemių atradimas! Visko variklis yra įdomumas. Kai
įdomu, tai negalvoji apie kantrybę. Nuobodumas atsiranda
tik dirbant neįdomius darbus...
Mėgstamas darbas traukte traukia. Vienas iš didžiausių kūrybinių iššūkių būna ne tik pažinti,
kas ir kaip buvo, ne tik suprasti,
apie ką nori kolegoms ar visuomenei papasakoti, bet ir kaip tai
daryti. Kitaip sakant, prisėdęs vos
ne prie bet kokios istorinės problemos, susiduri su metodo problema: visada iš dalies kuri naujus

būdus, metodus, kaip geriausiai,
tiksliausiai aprašyti tą ar kitą problemą. Koks atsiras tavo naratyvas, ar jis bus pakankamai aiškus,
pakankamai įdomus? Taigi labai
svarbu, kad ne tik tyrinėti būtų
įdomu, bet ir skaityti, ką parašai.
Nėra kada nuobodžiauti!
– Kurios Čikagoje mėgstamiausios vietos, kur patinka lankytis?
– Navy Pier, State gatvėje,
Grand parke, Licoln Park parkas – čia mėgstu leisti laisvalaikį.
O tyrimų sumetimais vienas ir
kartu su studentais labai dažnai
lankydavausi ir dar vis apsilankau
buvusiose Čikagos skerdyklų apylinkėse – Bridgeporte, Back of
the Yards rajone. Tai vietos, kurios aprašytos Uptono Sinclairio
„Džiunglėse“, dabar dirbu ir prie
naujos knygos apie lietuvių vestuvininkus, kuriuos U. Sinclairis
matė, kurie jį įkvėpė, kurie jam,
jo paties žodžiais tariant, tapo
„Dievų dovana“. Pažinti miestą
per literatūros kūrinį – vienas iš
įdomiausių kelių.
– O kur Jus būtų galima netikėtai
sutikti šeštadienio vakarą?
– „Kofenya“ kavinėje Oksfordo
miestelyje Ohajo valstijoje.
– Jeigu būtų pasirinkimas, kokiame Amerikos mieste norėtumėte
gyventi? O gal ne Amerikos?
– Jei negalvočiau apie savo darbus, apie priklausomybę nuo savo
hobio-profesijos, tai norėčiau gyventi dideliame mieste prie jūros.
Tokiu atveju man tiktų Klaipėda
ar Niujorkas. Bet kadangi man
reikia lituanistikos šaltinių, archyvų, bibliotekų, tai man kaip tik
Vilnius ir Čikaga (juokiasi).
– Kas daro žmogų laimingą?
– Hm... gal harmonija? Tai yra –
darna? Vidinio ir išorinio pasaulio, minčių ir realybės balansas.
Gal laimė – tai užsitęsęs džiaugsmas? Nuolat atsigaunantis, atgaivinamas džiaugsmas? Apskritai
– mums labai daug reiškia kiti
žmonės. Kiti žmonės mus irgi
daro laimingus ar nelaimingus.
– Ar esate laimingas žmogus?
– Taip.

