Kai diduma dirbančių kraštiečių, vos sulaukę atostogų, šauna iš
namų, Čikagos Illnojaus universiteto dėstytojas Giedrius SUBAČIUS,
susiglobęs mažytę dulcterĮ bel žmoną, skuba priešinga linkme.

Atsirakina mažučio buto Užtipyje duris 1r vėl džiaugtasi esąs namie.
Danutė ŠEPETYTĖ

rantūrą, dar dvejus· doktorantū-

dėlto jaunas žmoir tik tada rašo disertaciją. gus čia apaiigęs vi• Gal Jums nepatinka gy. Žinoma, būtų nejkainojamas da- sokiais kompleklykas,jeigu atsirastų koks ameri- . sais,jis nėgali atsivenimas Amerikoje?
·Negaliu keikti, bet esu kitos kiečių kultūros žmogus, pasiry- · tiesti visu ūgiu ir ·
žęslituanistikosstudijomsirdarpasijusti savimi.
kultūros aplinkos žmogus. Nors
dirbu ten, priklausau čia. Išva- bui šioje srityje, tačiau kol kas Kad suprastum,
tokio neturėjome. Mes ten esame kam priklausai,
žiavęs pradėjau jausti emigranto
lepinami, nes galime pasirinkti reikiaišvažiuoti.
būsenas ir geriau suprasti J.Aisgabiausius studentus iš įvairių · · Nekalbuapietai, ·
čio,J. Tysliavos atsiminimus. Karkad tai yra būtais tariuosi esąs izoliuotas kaip Lietuvos aukštųjų mokyklų.
Be to, šiame universitete ang- das susipažinti ·
maiše. Gauni algą, nebadauji, bet
dvasiai to negana. Iš pradžių lan- lų kalba skaitau lietuvių kultū- su įvairiomis
kiausi beveik visuose lietuvių ren- ros kursą visiems ja besidomin- dėstymo metoginiuose, parodų atidarymuose, tiems bakalaurams, - kasmet po dikomis, tevėliau randasi monotonija. Be to,
truputi klausytojų skaičius auga. nykščiu akadeTai yra pliusas mūsų katedrai.
miniugyvenimu,
ir mano interesai kitokie.
• Ten jaučiatės pakanka· išmokti naudotis
Giedrius Subačius • kalbi·
mai saugus?
„ bibliotekomis ir ~
ninkas,kalboe~torikas,pri~
Dinoją dirbęs Lietuvių kalbos ·
• Nejaukumo jausmo esama. pan.
ir literatūros institute. Paren· Tas pasaulis atrodo neturintis
gėspaudliiirišleidos.Daukan·
bendro vardiklio - jo žmones, suto triją tomą Lietuvių kalbos plaukusius čion iš įvairių kampelių , tesieja pinigai. Jeigu čia pažodyną (darbas prie autentišką rankraščių yra jo aistra),
sakau frazę , jog griūva VilUž S.Daukanto palikimo tyri- niaus senamiestis, visimanėjimus 1995 m. buvo apdova·
ne supranta, nes mus
notas jo vardo premija. (Beje, sieja bendras kultūros
jo dukters vardas· Daukantė.) laukas, skatinantis
G.Subačius yra Lietuvių atgi·
nors ir menkiausią pamimo istorijos studijos redak• reigos, atsakomybės
cinės kolegijos narys. Jau išnuotrupą. Gal jie irgi tuleista 13 tomą. Vieną iš ją, šeš- rijuos siejančią tapatumo
tajj,patsparengėpaskirdamas
erdvę, bet jos lygis, mano
iemaičiąkalbininkoJ.Čiuldos akimis, yra žemesnis.
gramatikai. Knyga, kurią j~
• Atostogaudamas pa
rašo Užupyje per atostogas, stebite, kad imonės čia
taip pat susijusi su žemaitija. keičiasi?
• Ji mums paaiškins, kaip
• Bendrauju tik su draugais,
nedaug trūko, kad iemaičią oficialių pareigų neturiu, naujų
kontaktų mažai. Mano ausis patarmė būtą virtusi bendrine
stebi, kaip jsigali kai kurie žokalba?
• Kiti kalbininkai bando pa- džiai: sakysim, prieš trejus metus
žvelgti j kalbą iš vidaus, o man kur rodėsi, jog "biznis" nugalės "verskas įdomesnis žvilgsnis iš išorės - lą", tačiau pernai vasarą girdžiu·
tik "verslas". Matyti išorės pokyrašauknygąapiežemaičiųpastan
gas kurti savo bendrinę kalbą XIX čiai: miestas gražėja, tvarkosi.
amžiaus pradžioje. Iki 1863 metų Matau naujų kavinių, naujų dasukilimo žemaičiai energingai for- lykų, bet kai viliesi juos būsiant,
mavo savo kalbą, tačiau spaudos tas judantis laikas darosi jprasdraudimo metais Tilžėje imta tas.
spausdinti ir vežti į Lietuvą nebe• TikJūsą Uiupis stovi viežemaitiškas knygas. Paradoksas: toje.
• Šiek tiek palopė stogus. Dabendrinė kalba susiformavo spau·
bar galiu išgirsti gyvenąs prestidos draudimo metais.
• Papasakokite apie savo žiniame rajone, o tada, prieš ketverius metus, kai išmesti iš benddarbą llinojaus universitete.
- Universitete išeivių lėšomis rabučio už skolintus pinigus piryra jkurta Lituanistikos katedra, kome butą Užupyje, mus užjautė
kuriai vadovauja Violeta Keler- ir gailėjosi, kad gyvensime girtuoklių rajone.
tienė. Ten ruošiami daktaro laips• Kaip apskritai vertintu·
nio lituanistai. Turiu dvi gabias
studentes iš Lietuvos, mums se- mėte jaunuomenės veriimąsi
• Tuo požiūriu Jūs irgi
studijuoti ar staiuotis užsie- turėjote šiokios tokios nau·
kėsi drauge dirbti. Lietuvoje bū
na atvirkščiai: tau kasmet keičia· nyje?
doe?
·Pritariu savo bičiuliui, tarusi armija studentų, o ten, saky• Kai kažkiek paimi, vartai
sim, turidustudentusirturijiems siam,jog būtų gerai uždrausti gin- užsidaro. Pirmą dieną tau ir šaskaityti skirtingus kursus. Jie ti daktarinę disertaciją bent me- ligatvis keistas, ir žolė nejprasta
dvejus metus studijuoja magist- tus nepasistažavus užsienyje. Vis - jautiesi kaip amerikietiškame
rą
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filme. Vėliau tie naujumai apsitrina. Toji aplinka išgydo nuo
visų kompleksų, nuo. kurių tik
įmanoma išgyti, bet "atima" rojų. Kalbėdamasis su Lietuvoje
skurstančiais žmonėmis, negaliu kritikuoti Amerikos, nes tai

būtųjų iliuzijų įžeidimas. Jie nori tikėti, jog Zemėje yra vieta,

kur visi gerbia ir myli vienas
kitą, kur viskas gražu ir gera. Jie
nenori tikėti, kad šiukšlių ten
daugiau negu Vilniuje. Jie patys
turi tai pamatyti.
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