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APIE KALB,{, zOOy RuPESeruS...

Kalbininkas Giedrius Subadius gimd Kaune.
1983 m. baigd Vilniaus universitet4, filologijos
fakultetE, lituanistikos specialybq. 1988 m. apgyne
disertaoijq tema ,,S. Daukanto didysis rankraltinis
lcnkq-lietuviq kalbq Zodynas" humanitariniq mokslq
daktaratui gauti.
1988-1989 m. G. Subadius Vilniaus un-te ddste
praktinds lietuviq kalbos kursE nelietuviams studentams, taip pat lietuviq kalbos ralybos ir skyrybos
kursus, ra5omosios lietuviq kalbos istorijos kurs4 lituanistams; lietuvirl kalbos kulttir4 filologams (germanistams, anglistams ir t.t.). 1989-1990 m. Poznands un-te Lenkijoje deste praktines lietuviq kalbos
kursq studentams lituanistams, o VarSuvos un-te raSomosios lietuviq kalbos istorijos kursq. 1990-1992
m. dirbo prie Lietuviq kalbos etimologijos Zodyno,
rengiamo Vilniaus un-te. Nuo 1992 m. iki dabar dirba
Valstybiniame moksliniame lietuviq kalbos tyrimo
institute. Pagrindind tyrimq tema - raSomosios lietuviq kalbos istorija.
G. Subadius yra parengEs du Simono Daukanto
Zodyno rankra5tio tomus spaudai, dabar rengia
trediqii. Yra i5vertqs ir parengqs spaudai eiuldos
Zemai6iq kalbos gramatikos rankra5tL paskelbQs kelias desimtis moksliniq straipsniq, reoenzijq, daugiausia i5 XIX a. lietuviq kalbos istorijos. 1995 m.
ruden[ gavo Simono Daukanto premij4 uI Daukanto
tekstrl ir jo kalbos tyrindjimus. Siuo metu raSo knyg4
apie Pastangas kurti bendrinq hemaidi1 kalb4 XIX a.
Nuo 1994-q mokslo metq dirba Lituanistikos
katedroje Illinois un-te asistentu profesoriumi. Be
gimtosios lietuviq kalbos moka anglq, rusq, lenkq
kalbas (i5 anglq ir lenkq kalbq yra iSvertqs po
vienq knyg4 i lietuviq kalbq), su Zodynu skaito vokiediq ir itaht kalbomis, Siek tiek latviq, prano[zq.

**+
Liiltas Mocktnas : Li etuvai atgaws nepriklauso mybq, iteivijoje pasigirdo balsq, kad Lietuvos spau'
dos lietuvi4 kalba labai ullerlta, vartojana perdaug
svetimlodli4, sakini4 konstrukcijos rusilkos. O kaip
Tau atrodo?

Giedrius Subadius: Tuos balsus mbgindiau skirti
bent i dvi grupes. Vieniems, kurie tai sako susir0pinq
mlsq kalbos ateitimi, galediau pritarti. Komunistine-
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je Lietuvoje knygos,laikraS6iai buvo priZilrimi armijos redaktoriq, ir nors visuomend nebiitinai Snekdjo
taisyklingai, spauda Ialia c€nz[ros buvo kontroliuojama ir kvalifikuotq lituanistlt. Kai buvo atgauta laisvd, laisvai imta vartoti ir kalba. KDrdsi nauji laikraS6iai, leidyklos, ne visi jie nrpinosi kulmringai ra5yti
ar net ne visi suprato, kad 1ta kokia nors problema.
Tada i5 Salies Ziiirintiems lpad ir pasimate, kiek prastos kalbos Lietuvos spaudoje esti. Kalbininkai irgi
s&eresi uZ gahqf Mang kad prastesnes kalbos nei
sovietindje Lietuvoje jau n6 negal[ bfrti, pamatd, kad
ynr hitaip,
Antriesiems, kuriuos pavadindiau Spj a*uttkitokadpatsbt izgitum, atsakydiau kitaip. Ir Lietuvoje
daina taisytojq, manandiq, kaci geriausia kalbeti taip
kaip jie patys. Gana izoliuotos i5eiviq Amerikoje ir
Lietuvos lietuviq kalbos atlakos nat[raliai Siek tiek
pakito per 50 metrg Lietuvoje paryre rusq kalbos [takos, dia - anglq. Ir tas, kuris mano iSlaikqs tikrql4
nesugadint4 tarpukario nepriklausomos Lietuvos kalbq neretai pats sako,,paemiau 55-Eil greitkelf',,,turejau ger4 laik4", kq turbiit ne tik Vltautas Ladsbergis, bet ir Antanas Smetona ne i5 karto suprastq. Apskritai, iSeivijos ir Lietuvos lietuviq santykiq nereta
beda noras paneigti, atmesti, net pasi5aipyti, o ne
isigilinti ir suprasti vieniems kitq problemas ir rupesdius.

L. M.: Kai kas mano, kad lictuviq kalboje apskri'
tai turetumc vengti vartoti tarptautiniq iodZi4 ir vieto.j j4 ielkoti lienviikrl. Antra vertus, Lietuvoie yra
iSleistas Tarytautini4 iodiirl Zodynas, o tai rodo, kad
vartoti tarptautinius ZodZius,,yra Iegalu". Kokias tai'

sykles pats sialytum dei tarptautini4 Zodli4 vartoji'
mo?

G. S.: Yra kalbq, kurios ypad netoleruoja tarptautiniq Zodtiq. PavydZiui, vengrq kalboje net tokie
daugelyje kalbq turimi ZodZiai kaip universitetas, kaya yra issiversti. Vengrams nei 5ilta, nei Salta, kad
Vengrijoje lietuviui ar amerikieiiui bus sunku nusipirkti kavos. Kalba visq pirma tenkina jos vartotojq
poreikius, kiekvienos kalbos vartotojai (ir jiems atstovaujantys kalbininkai) apsisprendZia patys.

Lietuviq kalboje irgi biita meginimq vyti apskritai visus tarptautinius Zodiius, vadinasi, kurtis nauiadarus. Jq kurtasi visais amZiais - Sirvydo, Daukanto,
Jablonskio. PavyzdZiui, 5io amZiaus pradlios kalbininkas A. Vireli[nas vietoj tarptautiniq Zodiiq norijo
[diegti alverks/as (model i s), brilove (istorij a), g i ntra

(elektra), pavir{iorala (topografija), spindis (radijas)
ir pan. Bet Siandien tq Zodtiq ne nesam girdejq.
Tod6l bldiau aukso vidurio Salininkas. Nenorei,iau nei kad buq vieni naujadarai, nei kad vicni tarptautiniai ZodZiai. Beje, daugelis Lietuvos kalbininkq
mano, kad reikia vengti svetimybiq, o ne tarptautiniq
Zodliq, t. y. lodlirl, pasiskolintq tik i5 vienos kalbos,
o ne vartojamq keliose. ParyzdZiui, latviq kalbininkas Ojaras Bu5as mdgino apibreZti, kad tarptautiniu
(taigi ne svetimybe) laikytinas toks Zodis, kuris vartojamas ne maZiau kaip trijose didelese kalbose arba
dviejose dideldse bei keliose maZesnese. Esu ir pats
gavqs priekai5tq i5 lietuviq i5eiviq, kam vartoj4s
,,angliSkus" Zodlius aspeklas, publikuoti ir pan. Sie
ZodZiai tiek pat angliSki, kiek ir lietuviSki. Ir angh; ir
lietuviq Zodliq Salnys skolintos i5 lotynq aspectus,

publicus. Tuos iodlius turi daugybe dideliq ir maiq
kalbq: italq, pranciizq, rusq, lenkq ir t. t. Tad norint
laikytis BuSo pasifrly'to tarptautiniq ZodZiq apibreZimo,Sie Iodliai visai neprieltaraujajam. O kas nenori
priimti jokiq apibreZimq ir isileisti jokiq tarptautiniq
Zodiiq, turi labai pasitiketi savo realybes poj[6iu.
Kalba kinta pati, milsq s4moning4 ki5im4si ji turb[t
daZniau ahneta negu priima. Kuriant naujadarus i5
karto reikia mqstyti ne tik, ar jie lietuviSki, bet ir ar
turi vilties prigyti. Kralrutiniai puristai tai daZnai pamirlta, ir del to dalnai tik palinksmina. Atsimenu,
kalkas buvo ciiilqs drplomatE'kampuotq formq iltan'
dq portteli' vadinti raifq lagaminiliu. Gal tai ir lietuviSkiau, bet ar kas nors i5dr[stq agituoti savo draug4
taip sa"kyti? Antra vertus, visi Lietuvoje diiaugiasi,
kad i5eiviai suklre ir prigyde Lodi skaidrd'diapozi'
tyvas', dabar, regis, turi vilties prigl'ti ir javainiai.
Del tarptautiniq Zodliq Zodyno kai tikjis buvo
i5spausdintas, tuojau susilauke grieztokq recenzijrl,
kad, girdi, nesuderintas su kalbos komisija, kad yra
neteiktinq ZodZiq. Taiiau kaip ir apie kiekvien4 Zodyn4 galima pasakyti - kad ir netobulas, bet reikalingas. Ir patys kritikai juo sekmingai naudojasi.

L. M.: Kalba yra gyvas daiktas ir laikui slenkant
vieni iodtiai isipilietina, kiti ilkrinta il vartosenos. K4 galitum pasakyti apie lietuviq kalbos
kait7 pastaruoju metu? Ar nematai nus4 kalbininktl
pastangq t4 natilral4 kalbos keitim4si kontroliuoti?

keiiiasi

(i. S.: Desninga, kad awiros visuomenes kalba
kinta greitiau. Dabartine padctis Lietuvoje tai ypaa
rodo. Pats skolinimo faktas yra tik vienas kalbos kitimo aspektas. Kltas, ma2iau pastebimas. lret ne maZiau svarbus - kad skolinys i5stumia seniai turimE
lietuviSk4 atitikmeni. Pavyzdliui, jaunesnei kartai
Lietuvoje neretai graZesni, gal ddl to, kad vakarietiSkesni, Zodiiai fanas, ofisas, o savi sirgalius, istaiga
rodosi kalkokie pasenq ar provincialIs. Zodliq nykimo prad-Zia ir blna tokia, jei tendencija stiprds ir naujieji lodiiai ,,neiSeis i5 mados", musq provaikaidiai
sirgaliaus ir lshigosjau gali visai nesuprasti.
Manau, kad kickvienas Zmogus, laikantis save
katbininku, Zino, jog nekinta tik mirusios kalbos (ir
tai ne visada). Natiiralios kalbos sitemos tarmds, sooiolektai, Zargonai kinta savaime, be jokio s4moningo kiSimosi. Tadiau bendrini kalba greta savaitnin0s raidos blna ir s4moningai kodifikuojama kaibininkq. Lietuviq kalba - vienas i5 tokiq awejq. Kodifikacij4 visuomend tegali priimti tik tam tikru mastu,
nepasvertas kiSimasis, kaip minejau, daZnai laukiamq vaisitl nesunokina. Lietuviq kalbininkai paprastai
vadovaujasi principu, kadjei bendrine kalba kintanti
ddl natDraliq vidiniq prieZasdiq, tai normalu ir ki5tis
nereikiq, betjei kiq kalbq veikiama - tai galI griauti
kalbos sistem4 tai neleistina ir taisytina. Visgi ne visada lengva nustatyti, kokia kitimo prieZastis. Taigi
kalbininl<ai siekia reguliuoti tik kai kuriuos kalbos
raidos aspektus.

L. M.: Santarcs-Sviesos suvaLiavime Bronys Sa'

v*ynas kalbejo apie ,,Valstybing 1995-2005 met4

lietuvi4 kalbos vartoiimo program4". Kam il viso rei'
kalingos kalbos programos ar kalbos istatymai vals'

tybiniu m4stu? Amerikoje, pavyzdliui, nira joki4
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G. S.: Zinoma, kalbos [statymai ir programos yra
kalbos sooialinio netvirtumo polymis. Bet netvirtu'
mas ndra nulemtas tik 50-ies meq okupacijos ir ypad
stipraus rusq kalbos poveikio tuo metu. Netvirtumas
yra ir d€l to, kad gimt{a lietuviq kalba Sneka tik apie
keturis milijonus fmoniq. Siandieniame awirq komunikaoijq pasaulyje j4 daug lengviau i5barstyti nei
amerikiediams, neretai laikantiems visai normaliu
datyku, kad pasaulis turi kalbeti jq kalba. Jau i5 seno
Lietuva ar bet koks kitas politinq Prievartq patyrEs
kraStas, gerai pat[sta politinio ,partnerio" argumentus - junkimds kaip lyg0s ir vienodai reiklmingi. Mano senelis sakydavo - kai varlejungiasi su ratu, tai ne
ratas, o varl6 turi taikytis prie rato... Panaliai yra ir su
kalbq dominavimu dabartiniame pasaulyje. AmerikieEiai, deklaruodami, kad nereiki4 riipintis kalbomis, kad reikdtq kalbdti taip, kaip i5ein6 puikiai lino,
kad jie nebus varles vietoje... Tadiau ir Amerikos
hnonems nesvetimas savisaugos instinktas. Zi[, vos
tik anglakalbis amerikietis negaldjo gauti darbo Majamyje ddl kalbos, atsirado politikg pajutusiq jog lozungas anglq kalbq istatymilkai padaryti oficialia
Jungtiniq Valstijq kalba gali paterti balsq i balsavimo
umasjq naudai. Pavojus blti uZgoZtam priverdia gintis net amerikiedius.
Antra vertus, 50 metq okupacijos yra sumai5iusi
ir natiiralq stiliaus poj[t[. Jeigu amerikiediui gatvdje
aiSkindamas keli4 kas nors pavartos kelis nekaltus
populiarius Snekamosios kalbos intarpus man, you
knowar pan., amerikiediui ahodys normalu. Tadiau
jeigu siqsdamas kareivius i Bosnij4 tuos lodZius savo
kalboje vartos Bill Clinton, amerikieEiui tai bus dar
viena politine prezidento klaida. Toki stiliaus skirtumQ Lietuvos visuomend dar menkai tejaudia. Lieruvos prezidentas per rinkiminq kampanij4 televizijos
laidoje isikarldiavqs pasakd ne tik analogi5ktl lietuviSkq, bet ir rusi5k4 intarp6 tadiau i5 rinkimq rezultatq atrodo, jog rinkejams tai nepasirode netinkamas
biisimam prezidentui stilius. Siuo aweju amerikiediai
kur kas reEiau painioja stilius. Kult[ringos kalbesenos problem4 galima ir suvesti i tai, kq ir kaip kada
reikia sakyti. Kalbininkams visada r[pi vie5osios,
ofioialiosios kalbos stiliaus, o ne gatves kalbos kodifikavimas. Niekas nesako, kad kalbai nereikalingi
keiksmalodZiai, tik visi Iino, kad ne visiems stiliams
jie tinka.
Kalbos istatymai ir programos turetq remti kalbos ugdym4 moraliai ir finarsiSkai, sudaryti palankesnes sqlygas veldti, mokytis aukltesnio stiliaus
kalbos. Amerikiediai kol kas apsieina be kalbos istarymq, 'Det ir jie s4moningai normina savo kaibos
auk5tqil stiliq (,politiSkai korekti5k4). Niekas neabejoja, kad kalbetojas ar ralytojas, ralantis afro-american, humankind, M* (nnz) ir pan. toki4 normq renkasi s4monigai apsisprendqs, o ne todel, kad taip jam
diktuoja natlralus i5 malystds iSmoktas gimtosios
kalbos jausmas. Tik amerikie6iq norminimo argumentas gali b[ti kiek kitoks.

L. M.: Savo

paskaitoje Sanraros-Svr'esos suva-

liavime minijai, kad tik per atsit'tktinum1 susideju'
sias istoines aplinkybes Zemaiditl kalba vos netapo
Iietuviq bendrine kalba. K4 lietuvi4 kalba bilt4 laimijusi (pralaim€jusi?) jeigu bendrinbs kalbos pagtindu
biltg tapusi ne suvakidity bt bmaidi4 tarme?

G. S. Visq pirma, bendrine kalba vargu ar galejo
tapti vien lemaiiiq tarme, grei6iausiai galejo prigyti

1996 m. kovo men.

emd dominuoti, reiklmingesni visuomeniniai darbai
(gramatikos, istorijos) paprastai biidavo neaukltaitiS-

ki. Buvo kurta projektq idiegti ZemaiEiq bendrinq
kalb4 (su aukltaitiSkais elementais): Dionizo PoIkos,

Jurgio Ambraziejaus Pabrelos, Motiejaus Valan'

diaus. Valandius, kaip vyskupas, hrrejo daugiausia ir
finansiniq iSgaliq skleisti Zemaiti5kiems tekstams.
Tatriau aksioma yra tai, jog kalbos raida daug labiau
priklauso nuo ekstralingvistiniq (t. y. nelingvistiniq),

negu lingvistiniq aplinkybiq. Po 1863 m. sukilimo
uZdraudus lietuvi5kus tekstus lotyniskais ralmeni'
mis, vyskupystes centr4 su visu vyskupu perkdlus i5
Varniq i Kaun6 iSblaSkius Valandiaus pagalbininkus
ZemaiEius, IemaitiSka bendrines kalbos formavimosi
tendenoija staiga nutriiko. O dar 1855 m. Juozas eiulda, Zemaidiq gramatikos autorius, man6, kad vakarq
Zemaidiq tarme yra geriausiai susiformavusi, kad
,,tinginys lietuvis [auk5taitis] linkqs geriau [kyrejus[
bad4 ulsispyrqs kqsti, negu ie5kotis tokio peno [gramatikosl". O bendrine kalba ddl lemaiti5kumo nei
biitq labai laimejusi, nei praradusi. Ji tiesiog b0q kitokia.

L. M.: Pastaruoju metu ileivijoje kilqs lietuvi4
gryninimo vajus paliete ir mfrs4 lietuvi4 kalbos vartosen4. Pvz., gauname skaitytoirl lailkq, rei'
kalaujmdi4, kad gnZus per Mari4 Katiliiki isitvirtikatbos

Zodis ileivis (prisimi*ime jo tymaus romano
negrilti pavadinimQ bDQ pakeistas uZsie'
nio lietuviu. Kitoje spaudoje imta vartoti gramozdil'
k4, bumoje tleikttuli keliandi4 liniasklaid4 vietoje
nqs

ISdjusiems

masini4 informacijos priemoni4; koloniias imta keis-

ti telkiniais. Kokia Tavo nuomoni dil litl ZodZi7 vartosenos?

G. S. Zinoma, noras lietuvinti iSduoda jaudiamq
pavojq kalbai. Puiku lietuvinti, tadiau taip darant kal'
ba neturetq tapti dirbtine, pakaitalas neturCtq biiti
prastesnis ul vartojam4 Zodi, nes tautinio argumento
visuomenei gali nepakakti.
Visus dia suminetus Zodlius galima traktuoti
skirtingai. Jei gerai supranhr, kai kurie per Antr{l pasaulin[ kar4 Lietuv4 palikq Zmones nenori bfiti vadinami i.Ieivr'ars ddl to, kad mano 5i Iodi rei5kiant juos
i5 Lietuvos iSejus savo noru, o jie taip neman4. Tadiau tokios reiklmes ileivig manydiau, neturi. Sahis
ei- rodytq tik juddjim6 bet ne juddjimo prielastl. Zinoma, kai kas gali argumentuoti, kad tai ne Saknis, o
priesagos -eivrs vedinys, irji taisyklingai galima dary'ti tik i5 daiktavardZic {9;lg. jireivis, kareivis, Lygeivrs), o rJeivro daryba netaisyklinga ir griauna toki4
sistem4. Bet buna ir kalbininkq toleruojamq i5imdiq
(plg., nors manoma, kad priesagos -ovas vediniai visada turi reiklti asmeni - mokovas, rangovas, linoyas niekas nepeikia i5imties vadovas, vadovelis
'manual'). IGdangi lodis itrauktas i Dabartinis kal'
bos lodynq, yra labai patogus vartoti, prigijqs, nemanau, kad reikdtqjo vengti.
D,bl Ziniasklaidos galebiau pakartoti, k4 anladiau
esu minejqs, jog diegti naujadarus reiSkia i5bandyti ir
jq kurejq realybes poj0t[. Nors ir kaip keista, labai

-

svarbus naujadaro rodiklis yra ne tik reiklme, form4
bet ir gramatin€ kategorija. Pavyzdliui, dar nuo Jablonskio laikq diegiamas taisyklingas afvirukas negali
visi5kai ilstumti nedesningos darybos atvirutes, grei'
diausiai del to, kad vartotojai nes4moningai sqvok4

'atvirukas' laiko moteriSkosios gimines, ir siiilymas

rH"
rk bhilr

Fili{r ililffiqFl frrrn dr {il,
mirtsiu 511r.ofui' mrilmaimlt 1rgilmm, s,m*
kq tapatume. Ir toki4 regis, m€nii klittis 83h njllcmti, kad visuomen€ rinksis vartoti nors ir ilga bet visiSkai ai5kq Zodtiq jungin[.
Dil telkinio - tai bendresn6s reiklmes Iodis, viskas, kas susitelkq, gali b[ti telkinys. Kolonyos reikSmd(s) daug konkretesne(s). Zinoma, galima meginti

vien4 i5 felkinio reiklmirl siaurinti ir stengtis idiegti
nauj4 reik3mq 'kolonija', tadiau nemanau, jog tai b0'
q prasmingos pastangos. Tradioiskai telkinys d*''
niau vartotas ne Imoniq susitelkimui Iymeti (vandeniui, iSkasenoms), tad normalu, kad dalis visuomenes
jo reik5mq galetq suvokti kaip 5iek tiek Ieminandi4 ir
del to aunesti (galima palyginti, kaip atgavus laisvq
mqs['ti Zaibi5kai ir natiiraliai sugr[Io prie5karines
Lietuvos Lodis kroatas vietoj sovietinio chorvatas,
bet iki Siol niekaip negali sugrilti lodis gudas'balta'
rusis', - viena i5 prielasdiq, kad dalis visuomenes
jaudia jl esant paniekinamos reikSmes). Antra vertus,
sinonimai kalbq turtina.
L. M.: Koki ispadiTau kelia iteivijos litentiline
kalba? Kokie poslinkiai ityko joje per pe*iasdelimt
su virium met1 ir kria linkme?

G. S.: Apie poslinkius jau uZsiminiau. lspiidis
nebuvo koks nors labai netiketas. Vienq Snekamoji
kalba pasirode ypad lietuvi5ka, be jokio svetimo akcento, kiq - labai smarkiai paveikta, garsai tiesiog
tariami ne lietuviSki, o angliSki. Ypad nelietuvi5ka
tartis galimajusti iSjaunosios kartos lietuviq. Tie, kurie maloniai pripratE prie anglq kalbos intonacijq,
kartais pasako, kad Liehrvoje lietuviq kalbos tarimas
yra labai rusiSkas. Taigi vienodai visq apibendrinti
nedrlsdiau. RaSomoji - laikraS6iq ir pan. kalba - irgi
nepasirode kuo nors labai ypatinga. Speoialiai netyriau prielkarines Lietuvos spaudos, kad galeiiau kvalifikuotai palyginti su Siandieniq iSeiviq. Bet lygindamas su dabartine Lietuvos spauda matau daugaana5iq bedq: kepame vid j0 mettl (1er 30 meq), pasilventi mas (=atsidavimas, atsidejimas), poq valand4
i dien4 (1er dienq), vrs fik (:visgi, vis delto). Siq
dalykq Lietuvos kalbininkai vielajai kalbai nerekomenduoja. Gale6iau pridurti, kad didesnis skirtumas
nuo Lietuvos man matyti ne i5 laikraSdiq kalbos, bet
i5

jq turinio.

L. M.: Stebint vargan7 mfisq laikraltines kalbos
buklg @rie kalt4jtl skiriame ir Akindius), kokius pasiri/ynus turdtum pakehi jos lygi?

C. S.: Ndra ji tokia vargana, nors ndra ir ideali.
Siillyti sunku. Znorta, visada patys leidejai turi rupintis savo kalba. Bet galvoju ir apie kvalifikuotus lituanistus Lietuvoje, kurie ne visada suranda ten darbo. Jei ir ndra galimybiq pasikviesti i5 Lietuvos, modemiomis ry5iq priemonemis galima b[tq meginti
bent rediau leidZiamus leidinius siqsti redaguoti I Lietuv4. Tai redaktorius verstq kiek anksdiau parengti
numeri, tadiau gal tai nera ne[manoma. Jusq laikraStis, kiek linau, kartais naudojasi eikagoje bunandiq
kitais reikalais lituanistq paslaugomis, ir tai sveikintina.
L. M.: Illinois universitete destai kws4 angl4 kal-

(Binp rekrnlioc

pel.)
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rnl1nd^s Lopata, eeslovas Laurinzviiiius.

ba apie lietuvi4 kultfrre. Kas uZsiralo lio kwso klau'
syti, ar twi daug student4? Kas kitataudius labiausiai
domina apie lietuvius ir j4 kulfir4?

G. S. Pernai 5io kurso klausesi 15, Siemet - 20
studentq. Tarp jU linoma, visada yra lietuviq kilmds
studenq - vieni tik iino apie savo kilmq, o kiti - ir
puikiai Sneka lienrvi5kai, ir lietuviq kultiira ndra

jiems nepalistama. Tad turedami pagrindus jie pa'
prastai &ugiau ir iSmoksta. Tadiau daug studentq ir
visai nesusijusiq su Lietuva. Pirmeia paskaiq sten'
giuosi i5klausti, kodel jie rinkosi Lietuviq kultiiros
kursq. Atsakymq bona ivairirl, pavyzdliui, ,,turiu
draugq lietuviq", ,,&augas, pernai klausqs Sio kurso,
rckomondavo" ar tiesiog ,,patogus ptckaitq tvarka'
raItis"... Taigi susirenka ko ivairiausia auditorija. Pavyzdfiui, pemai iI 15 studentq buvo du negrai, vienas, rodos, arabas, viena digone i5 Jugoslavijos, vietnamietis ir pan.
Destau ivairius lietuviq kultliros aspektus - ir mitologijos, ir kultiiros istorijos, ir literatfiros, ir meno,
ir politikos, ypad pastarqiq laikq. Tokiose skirtingose
temose stengiuosi i5skirti ir atkreipti demesi i vienq
aspekt4 - lietuviq m4stymq apie save ir apie pasauli.

Stengiuosi, kad iSklausq kursq studentai suprastq lietuviq m4stymo logikX tendenoijas, kitimq o ar jiems
tai patiks - jau kitas reikalas. Visada jaudiu, kad vie-

niems studentams b0na vienos temos idomesnds,

ki-

- kitos. Vieni labai diskutuoja apie politik4
(,,nesutinku su Eriko Senno nuomone apie Gorba6iov6 bet tai gerai para5yta knyga"), kiti - apie mitologij4 (jeigu pagonims lietuviams Ialtys visada
buvo neliediamas, tai gal Egles broliai buvo krik56ionys?"), treti - apie men4 (,eiurlionio paveikslai simboliSki toddl, kad jis okupuotoje Lietuvoje negaldjo
visko i5reiklti tiesiogiai'). Studentams visada idomiau tai, kuo lietuviq kultiira skiriasi, o ne kuo panali
I jiems iprast4. Tad susidomi mitologiniais dalykais
(,kaip Sovijus galdjo tris kart nirti?'), ezopinds kalbos tekstais (,artikrai Klimo 'Gint6je ir jos Imoguje'
tiems

tiesa n6ra tiesa"?), stebisi, kad lotyni5ki raSmenys
Lietuvoje buvo uZdrausti net 40 meh5 kad sovietines
Lietuvos universitetuose buvo privalomas mokslinio
komunizrno kursas. Ir jau mano eil6 buvo nustebti,
kai vienam studentui nuostabiausia i5 visko pasirodO
Lietuvoje vasar4 dar l1 valand4 vakaro Iviesus dangus... Jei koks studentas, rinkqsis kursq tik ddl patogaus tvarkaraSdio, pasako nutarqs biitinai valiuoti pasiZiureti Lietuvos, jaudiuosi ne veltui dirbqs.

L. M.: Lietrtvoie piklausai Lietuvi4 atgimimo
istorijos stttdij4 ratui. Supatindink frupufi Akiradiq
skaiffojus su iiuo samburiu: kas jas esate, k4 iki liol
nuveikite, kokia jas1 program4 kuo jfrs4 poiifris i
Lietuvos atgimim4 skiriasi nuo kihtr istorikq ir litu'
anistq

ir t.

t.

G. S. Studyas 1989 m., kai tik Lietuvoje buvo
galima laisvai skelbti savo mintis, ikiird istorikai Egidijus Aleksandravidius, Antanas Kulakauskas, fumantas Mikrys, Egidijus Motieka ir Antanas Tyla.
Jos buvo lkurtos ,jS apadios", kaip privadios mokslinmku iniciatl.vos leidinys, oficialiai nesusijqs su jo'
-Ca Lnsrirucija, tirti XIX XX a. pradZios istorijos prob.e=.-ms. Tai tqstine knygq serija, kiekvienas tomas
:-:: a:skira. pavadinimq. Pirmasis tomas pasirod6
l::'- :: :af.ar rau 1ra i5leisti 7 tomai. Redakcineje

.:

EGtErrri

Sr::dijas priimtas nuo penktojo tomo.
SuraSytos popieriuje programos nela. Tai tiesiog
ber.dramindiq b[rys, norindiq skatinti ir pldsti to peri'
odo Lietuvos istorijos tyrimus' lkurdami 5i leidini, istorikai lodZiu lefuvi4 nor6jo nusakyti pilietinq kategoriia tai yra turejo galvoje lietuvius, identifikuojandius save su Lietuvos valstybe, buwsia ar isivaizduo'
jame. Tadiau vis tiek daug kas pavadinimq supranta
pimriausia etrine prasme. Rodytqsi keista, bet daug
padi'i istorikq dar ir Siandien 5i leidini netiksliai pavadina. pavyzdZi ui, Tauti nio atgimimo studij omi s.
Studryr; pirmojo tomo pratarmeje redakoind kolegija
skatirro imti,,kompleksi5kai nagrhdti buvusius lietuviq argimimo pasireiSkimus", ir tai [sivaizdavo,,kaip
visq I rumanitariniq [.,. ] mokslq rezultaq publikavimq
viencie vietoje". Tas kompleksiSkumo siekis gal ir
biiq : is16 i5 pagrindiniq gairiq - tyrineti tai, kas susijq sti Lietuva, ne tik su enriniu lietuvilkumu, kaip
kad ncietai buvo daroma soviehnediu. Taip patjungti
ne vie;:os siauros disoiplinos speoialistus - istorikus,
literah s, kalbininkus, sociologus. Dominuoja visgi

istorikli.
Par taruoju metu leidyba ypad i5sipldte. Spaudai
paraleli ri rengiami net 5e5i tomai: straipsniq rinkiniai
apie Mr'kolq Rdmeri bei kai kurias konkoversi5kas
kalbam,,jo periodo asmenybes, taip pat Lopatos,
Mi}nio, Motiekos, Sirutavidiaus monografijos. Du i5
jq hretq pasirodyti jau 1 996 m. pavasari. Finansai
kol kas l':idinys laikosi i5 geranori5kq rdmejq - tebelieka vierra i5 opiausiq problemq. Aukotojus leidinyje

visuomales

sart!/atG

pririq - m

3rvlttt i

-

nuosavybds neliediamumo beijo teises I savo lairnq
pagrindimui. Pagal Siuos prinoipus ai esu lygus kitam. Tie principai dar vadinami tnogaus teisemis. Ir
vaikas Sia prasme yra visi5kai lygiateisis su suaugu'
siuoju. Vaikas ndra tdvq nuosavybe, ir 5ie neturi tei'
sds ijo gyvybq, nors ir ipareigoti kuri laik4 r[pintisjo

laime. Bet kaip kartais sunku ir tiesiog neimanoma
elgtis su kitu Imogumu (ypa6 su vaiku) kaip lygia-

verdiu sau...
Zmones gali tartis ir politi5kai bendradarbiaudami siekti savo laimes. Tai ir yra demokratija. Zmogaus teises ir demokratind santvarka i5 principo prieStarauja materialiai bes4lygi5kai tautos vienybei, nes
individo laimd gali skirtis nuo tautos laimes. Individo
gyvybe gali biiti labai reikalinga tautos laim€i' Argi
tas reikalas sankcionuoja mirties nuosprendi?
BesqlygiSka tautos vienyb0 - ne tik kad neimanomas, bet ir lalingas siekis. Pagrindinis morales 5altinis yra individas. Morald yra jo apsisprendimas buti
moraliu ir niekas daugiau. Ir I klausim4 ar dora biiti
neiStikimam tautai tam tikrais atvejais galima atsakyti teigiamai * taip, tai gali blti ir dora. Tauta ndra ir
negali b0ti besqlygiSkai vieninga, o kad justum vienybq su savo tauta, ma[t, neb[tinai reikia buti kartu

ir ispazinti vienq,,tautinq..

tiesq.

Seulius pivoras

-

stengiames pamin6ti.
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XVI TOMAS
NeZinau, i5 kur Liutas Mocklnas, mano straips-

.i

AUTOS VIENYBES SUKIS

Yra Imoniq, teigiandiq besqlygiSk4 tautos vienybes verte. !;rizdingomis tokios vertes iliustracijomis
tampa Seim,,s (Seimyninio) gyvenimo vaizdiniai,
nuorodos i kuriuos yra artimos ir suprantamos kiekvienam kasdienlniams Zmogaus riipesdiams neabejingam asmerriui. (,LietuviSka Seima - lietuvyb6s negqstantis lidi,rys arba su lietuvybe atsisveikinimo
kryIkele...'). fauta tad, panadiai kaip ir namq Silumos bei jaukurno, fizinio ir dvasinio artumo sutelkta
Seima, yra Seirrrynine meile sulydytas Zmoniq junginys. Tokia meild yra pareiga, nes ji yra natiirali ir desninga. Jeigu
ir nedorelis,

nt:nyli tautos, tai ne tik kad
br' dar ir i5krypelis.

esi iSdavikas

Ar individ:,r turi kokiq nors pareigq ir teisiq vien
savo paties, o ,e tik savo Seimos, giminai6iq, tautiediq ir bendrz, iliediq, visq Zrnoniq aEvilgiu? Jeigu
taip, tai ar tos 1 reigos ir teises yra pirminds ar antrinds? Ar indiv!ilualizrnas yra tik,patiiralus" egoizmas ir niekas kite?

ZodLiais,,a,1 esu" i5reiSkiama akivaizdliausia
tiesa. Bet koks aI esu? To a5 niekad iki galo negaliu
iinoti. Kaip tada aS galiu sau ir kitiems irodyti, kad
tas ar anas yra vertingesnis ul mane? [rodyti negaliu,
galiu tik taip manyti. Bet tai visai kas kita. Visuome-

niq rinkinio Lietuva XIX amZiuie redalcorius, i5trauke, kad Salia istoriniq veikalq mano ,,lekt[ros
svarbiausi4 dali sudaro lodynai". Zinoma,jei nclailqrtume rimta lektiira kriminaliniq romanq. Tadiau
apskritai tokiame pasakyme yra nemaZa prasmes.
/' rt'npologai nesutaria, ar Zmogus gavo teisq i5siskirti . r-itq sur:irimq, kai jis dme vaikldioti ant
dviejq kojq, ar kai i5tard pirm4 Zod[. Sventame raSte
pasakyta, kad pradZioje buvo Zodis, o filosofas M.
Heideggeris Zodi laiko pirmine poezija (,Urdichtung"). Kaip ten beb[trL Zodis ir Zodynas - vienas

nuostabiausit{ Zmogaus klriniq.
Vienas jaunas mokslininkas didZiavosi, kad jo 6metq
siinus skaito Encyclopedia Bitannica. Kai aS
7
tokio amZiaus buvau, darjokios lietuviq enciklopedijos nei nebuvo. tJkat gal galejau paskaityti tik elementoriq ar katekizmX ruosdamasis pirmajai komuniiai. Bet labai gerai prisimenu, kad mokydamasis
Kddainiq gimnazijoje turdjau savo maZ4 iliustruotq
Larousse enoiklopedij4 pranciizq kalba. Jos naujesne
I 98 I m. laida tebesinaudoju ir Siandien, ypad kai reikia tiksliau aptarti koki Zodi ar sqvokX arba suZinoti,
koks ralytojas, menininkas ar mokslininkas pasiekqs
tarptautinio pripalinimo. Siandienq mano bibliotekoje Zodynai ir enciklopedijos ulima nemala vietos.
Bet daZniausiai pavartau ir labiausiai didliuojuosi
Juozo Kapodiaus bostoniSkes enciklopedijos 37 tomais fiokia kita pasaulio i5eivija nera tokio veikalo
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