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Žinomas Lietuvos muzikantas, 
vienas grupės „Atalyja“ lyderių, 
lietuvių liaudies dainų ir senosios 
lietuvių kultūros puoselėtojas 
Gediminas ŽiLys vos prieš keletą 
dienų išleido solinį savo dainų 
albumą „Dievaitavimai“, kuriame 
surinktos vien tik apeiginės, 
sakralinės, senąja Lietuva 
dvelkiančios giesmės, skirtos 
žmogaus gimimui, iniciacijai, 
vestuvėms, mirčiai, pirmajam 
metų jaunam mėnuliui - Dievo 
Kumeliukui, saulei, Laimai, 
Giltinei pagarbinti...
Šia proga kalbamės su menininku 
apie nacionalinę lietuvių 
kultūrą, lietuvybės dvasią ir 
lietuvių liaudies tautosaką, 
užgimstančią šiandien.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Pradėkime nuo albumo pa-
vadinimo. „Dievaitavimai“ - 
kas tai? Dievo ieškojimai?.. 
Dievo kvietimai?.. Ar pats su-
galvojote tokį žodį?

- Ne, nesugalvojau - šis žodis 
yra ir didžiajame „Lietuvių kalbos 
žodyne“. Žodis dievaitauti kilęs 
iš žodžio dievaitis ir reiškia „gar-
binti dievus, giedoti jiems, apei-
gauti“. Taip pat yra žodis dievai-
tiškiai - senojo lietuvių tikėjimo 
išpažintojai.

Šiuo žodžiu pavadindamas al-
bumą norėjau pabrėžti, kad mūsų 
gyvenimas gali ir turi būti suvokia-
mas ne vien buitinėje, bet ir būti-
nėje plotmėje - kiekviena mūsų 
gyvenimo dominantė turi taip pat 
ir aukštesniąją prasmę. Kaip tik to-
dėl gimstant žmogui, gaubiant nuo-
metu nuotaką, laiminant kūdikį, 
laidojant mirusįjį nuo seno yra gie-
dama ir atliekama tam tikra apeiga. 
Taigi ir šiame albume - ne šiaip dai-
nos, bet apeiginės giesmės, skirtos 
mūsų seniesiems dievams, dievai-
čiams, taip pat ir žmogaus gyveni-
mui pagerbti.

- „Respublikoje“ jau esame 
rašę, kad neretai ir pats imatės 
vaidilos pareigų - tenka išties 
atlikti apeiginius ritualus seną-
jį tikėjimą išpažįstančių lietu-
vaičių vestuvėse, jų vaikų 
krikštynose ir panašiai. Todėl 
noriu paklausti, ar giesmės, ku-
rias randame „Dievaitavimuo-
se“, - tikros, veiksnios, išban-
dytos apeigose?

- Šis albumas vis dėlto ne kulto, 
o meno kūrinys, todėl aranžuotė-
mis, instrumentuote buvo siekiama 
estetinės, meninės kokybės. Bet 
giesmės, jų tekstai išties visi lig vie-
no jau yra mano naudoti apeigose.

Leisdamas šį albumą jaučiu at-
liekąs savo pareigą seniesiems baltų 
dievams. Kitados šią frazę suradau 
„Upanišadose“ ir išsirašiau į užrašų 
knygutę: „Nepamiršk savo pareigų 
dievams ir protėviams.“ Šiuo kūriniu 
tarsi ir pasakau, kad neužmirštu ir 
noriu kitiems tai priminti.

Žodžiai „pareiga protėviams“ 
šiuolaikiniame pasaulyje skamba 
galbūt keistai, neva kaip galima tu-
rėti pareigų tam, kas jau praėjo, ko 

jau nebėra, bet iš tiesų tai itin svar-
bu - suvokta pareiga turėtų būti 
kiekvieno mūsų gyvenimo verti-
kalioji ašis. Jei įsiklausysime, išgir-
sime, kad žodžiai „atiduok, ką pri-
valai“, kuriuos tarė miško broliai, 
skamba kiekvieno mūsų širdyje. Ta 
pati mintis išsakoma ir jų šūkiu 
„Dievui ir Tėvynei“.

Tik grąžindami dievams ir pro-
tėviams tai, kas jiems priklauso ir 
atlikdami jiems pareigą, kuriame 
ir tęsiame Lietuvą. Šitai, po teisy-
bei, ir turėtų būti visų mūsų gy-
venimų bendras vardiklis: kalbėti 
lietuviškai, gyventi Lietuvoje, 
kurti Lietuvai ir kurti Lietuvą. 
Kiekvienas turime savo likimą, 
savo profesijas, savo išskirtinių 
bruožų - kiekvienas turime kitokį 
galimybių lauką tą pareigą pildyti: 
vienas - kaip poetas, kitas - kaip 
verslininkas ar politikas... Bet ku-
rią savo veiklą galėtume suvokti 
bei atlikti ne tik dėl asmeninės sė-
kmės, bet turėdami omenyje sa-
vąją pareigą: „Dievams ir protė-
viams“.

Kitados, stovėdamas ant alka-
kalnio, širdyje pasižadėjau šį tą nu-
veikti senajai lietuvių kultūrai, tad 
šis albumas - manoji atnaša jai.

- Albumo viršelio vidinė pu-
sė - pėduoto akmens nuotrau-
ka. Kas tai per akmuo ir kodėl 
būtent jis pasirinktas „Dievai-
tavimams“ apipavidalinti?

- Tai ne šiaip akmuo, o istorinis 
paminklas - šventas Vilkelių 
akmuo, kuriame įspaustos ketu-
rios dievų pėdos. Įdomu tai, kad 
bėgant amžiams, keičiantis Lietu-
vos religijai, akmuo vis tiek išliko 
šventas - tik dievų pėdos žmonių 
pasakojimuose palengva pavirto 
Marijos ir Jėzaus pėdomis. Melio-
racijos laikais šis akmuo buvo din-
gęs - melioratorius, kuriam buvo 
liepta šį akmenį suskaldyti, neiš-
drįso prieš jį pakelti rankos - nu-
vežė į netoliese esančią sodybą ir 
paliko žmonėms saugoti. Tas me-
lioratorius juste pajuto, kad tai - ne 
šiaip sau akmuo. Pajuto iš jo plūs-
tančią mūsų protėvių dvasią, isto-
rijos dvasią...

Man buvo svarbu, kad giesmių 
albumas tarsi išsiskleistų iš šio 
akmens. Tai lyg ir koks patikinimas 
šiandienos žmonėms, kad Dievo 
pėdsakų mūsų pasaulyje, mažu-
čiuose kiekvieno mūsų asmeni-
niuose gyvenimuose tebesama, 
kad tų pėdsakų net ir naujų vis dar 
atsiranda šalia mūsų.

- Dabar - apie turinį. Kiek 
suprantu, tai vientisa, nedalo-

ma epopėja, o ne paskirų dainų 
rinkinys?

- Taip ir yra. Albumas sudary-
tas iš trijų dalių. Pirmoji - „Praverk 
vartus“ - apie apeigas, skirtas že-
miškojo žmogaus gyvenimo šven-
čių ratui, antroji - „Dangaus var-
tuos“ - tarsi žvilgsnis aukštyn, ban-
dymas bendrauti su dievais, aukš-
tesniąja galia. Trečioji - „Užsivėrė 
žemės vartai“ - skirta mirčiai, išė-
jimui iš šio pasaulio į vėlių valdas.

Albumas - vientisas žmogaus 
gyvenimo kelias nuo gimimo iki 
išėjimo anapus. Taip pat ir patiki-
nimas, kad esame ne vieni, kad ša-
lia mūsų, virš mūsų, su mumis vi-
sada yra ir dievai. Viena mano gies-
mių byloja: „Su dievais mes atei-

nam, su dievais mes išeinam ir su 
dievais mes paliekam“, o tai ir yra 
svarbiausioji albumo giesmių jung-
tis ir pagrindinė mintis, kurią juo 
noriu ištarti.

- Kaip suprantu, pagrindinis 
albumo adresatas - dievai ir pro-
tėviai? Na, o kokiems gyvųjų 
pasaulio atstovams jis skirtas?

- Kiekvienam, kuriam tai pasi-
rodys svarbu arba gražu. Norėjau 

su šiandienos žmonėmis pasidalin-
ti senojo baltų pasaulio dvasiniu 
gyvenimu, tiksliau, subjektyvia to 
gyvenimo interpretacija. Tai - su-
bjektyvus, asmeninis noras pasa-
kyti, kad ir šiandien gyvenimas su 
dievais ir gyvenimas per dievus 
yra, kad jis gali būti gilus ir gražus, 
gali padėti mums įprasminti savuo-
sius gyvenimus.

Be to, tai - šiandien užgimstan-
ti tautosaka, dabartinė lietuvių 
liaudies kūryba. Man atrodo itin 
svarbu lietuvių liaudies kultūrinį 
palikimą ne tik saugoti, bet ir leis-
ti tai kultūrai gyvuoti, augti, skleis-
tis čia ir dabar. Formos gali būti kuo 
įvairiausios - nuo šiuolaikinės po-
ezijos, roko muzikos iki tautosakos 
bei mitologijos mokslo, kuris vis iš 
naujo atranda, peržiūri ir apmąsto 
folklorą, idant jis nevirstų vien tik 
saugoma muziejine vertybe. Čia 
kaip ir su kalba - ji gyvena tik tuo-
met, kai paprastų žmonių kasdie-
niuose gyvenimuose ja yra šneka-
ma, - knygos ir žodynai gali kalbą 
saugoti, bet atgaivinti, prikelti kal-
bos jie neįstengs. Taigi noriu, kad 
baltiškoji senoji kultūra būtų ne tik 
saugoma - kad ji alsuotų.

Esu įsitikinęs, kad šiandienos 
menininkai privalo dalyvauti nacio-
nalinės kultūros kūrimo kontekste. 
Juk kitą sykį net ir ne itin vykęs 
kūrinys yra itin vertingas tuo, kad 
praplečia kontekstus, suteikia atra-
mą, pasiūlo idėjų kitų žmonių kū-
riniams, kurie galbūt bus stipresni 
ir paveikesni.

Buvimas tautinėje kultūroje 
atkuria senąsias mūsų dvasios 
matricas. Bendraudami su žmo-
nėmis kalbame ne tik žodžiais, 
bet ir vaizdiniais, mitais, melodi-
jomis, pasaulėjauta... Mūsų kultū-
ros vaizdiniai yra labai bendraž-
mogiški ir kalba apie tai, kas svar-
biausia, - apie sielą, apie santykį 
su aukštesniąja jėga ir pasauliu, 
apie gyvenimo kelią ir jo vertę, 
apie moralines vertybes. Apie vi-
sa tai stengiuosi kalbėti ir aš sa-
vaisiais „Dievaitavimais“.

- Na, o pabaigoje išsiaiškin-
kime dėl giesmių autentikos. 
Kiek šis albumas yra jūsų, o 
kiek lietuvių liaudies kūryba?

- Dalis melodijų yra autentiškos 
lietuvių liaudies melodijos, dalis - 
sukurtos mano. Esama ir sutarti-
nių, kurių melodijos mena dar ir tų 
senųjų, tikrųjų dievaitavimų laikus.

Yra tekstų susagstytų iš liau-
dies mįslių, patarlių, mitų, paskirų 
senųjų dainų tekstų fragmentų, ir 
ne tik lietuvių - taip pat ir latvių, 
visų senųjų baltų tautų. Juos dė-
liodamas neleidžiu sau jokios sa-
vivalės, paisau per amžius nusi-
stovėjusių būtybių ir reiškinių 
santykių tekste, baltiškos pasau-
lėjautos, kultūrinės, senosios re-
liginės tradicijos... Todėl netgi ne-
sakau, kad tuos tekstus dainoms 
aš sukuriu - sakau, kad kūrybiškai 
tęsiu, nes tai kur kas tiksliau nu-
sako, ką stengiuosi padaryti - ne-
noriu nieko kalbėti nuo savęs, mė-
ginu tiesiog leisti per save, per 
šias giesmes kalbėti dievams ir 
protėviams.

Nepamiršk pareigų dievams ir protėviams
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 � Leisdamas šį albumą jaučiu 
atliekąs savo pareigą 
seniesiems baltų dievams



Dėl aukštojo mokslo reformos 
sukryžiuotos ietys, tačiau 
aiškumo, kiek turėsime 
aukštųjų mokyklų, vis dar nėra. 
Nežinome, kokias programas 
palikti, nes nesuskaičiuojame, 
kiek mums reikės specialistų. 
Kol kas valdžia leidusi žaidimo 
taisykles diktuoti verslui. Bet 
ar ji supranta apskritai, kokia 
yra universitetų misija?

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo disku-
tavo Vilniaus universiteto profeso-
rius Vytautas DAUJOTIS, Lietuvos 
mokslo tarybos atstovas Eugenijus 
STUMBRYS, Lietuvos aukštųjų 
mokyklų profesinių sąjungų susi-
vienijimo narys socialinių mokslų 
daktaras Raimundas KAMINSKAS 
ir filosofas Krescencijus STOŠKUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
mūsų apskritojo stalo tema - 
nereikalingos aukštojo mokslo 
programos. Nors šiaip jau no-
rėtųsi pakalbėti apskritai apie 
visą švietimo sistemą Lietuvo-
je. Universitetas yra aukštoji 
mokykla, kolegija, pasirodo, ir-
gi aukštoji mokykla. Aš nuste-
bau, kai sužinojau, kad kolegi-
jos rengia kirpėjus, manikiūri-
ninkus, kosmetologus, fotogra-
fus. Ar tam reikalingas aukšta-
sis mokslas? Ar reikia tiek be-
sivadinančių aukštosiomis mo-
kyklomis?

V.DAUJOTIS: Galbūt vien pa-
vadinimas nėra esmė. Buvę techni-
kumai arba mokyklos, kuriose po 
vidurinio mokslo būdavo suteikiama 
profesija, pagal Europos madą virto 
kolegijomis. Anksčiau buvo aukštes-
nysis mokslas, dabar pervadino. Čia 
problema yra truputį kita. Visgi šios 
mokymo įstaigos yra skirtos profe-
siniam augimui ir turėtų skirtis nuo 
universiteto. Pas mus nesuvokiama, 
kas yra universitetas.

Sakykime, naujausias pavyz-
dys: pastaroji darbo grupė aukštų-
jų mokyklų tinklo reformai buvo 
sudaryta išimtinai iš verslo atsto-
vų. Akademinio sluoksnio nebuvo. 
Buvo valdžios atstovai ir verslas. 
Jie geriausiai žino, ko Lietuvai rei-
kia. Verslas geriausiai žino, koks 
bus ateities poreikis. Štai toks su-
pratimas Lietuvoje dominuoja. Kas 
išties žino, koks bus ateities porei-
kis? Retorinis klausimas: ar buvo 
verslo poreikis ratui, garo varikliui, 
elektros varikliui, radijui, televizi-
jai, kol jų nebuvo? Nebuvo. Tai kur 
tas poreikis gimsta? Kaip jis atsi-
randa? Jis turi susiformuoti kažkie-
no mintyse, kažkieno smegenyse 
turi gimti ta mintis. Tai formuojasi 
mąstytojų galvose. Ir tik labai vėlai 
virsta tuo, kas reikalinga verslui.

Žmonės universitetuose turi 
būti rengiami tiems ateities porei-
kiams ir sugebėti išmąstyti tuos 

dalykus. Štai labai geras pavyzdys. 
Pasakojama, kad į Maiklo Faradė-
jaus (Michael Faraday) laboratoriją 
užėjo karalienė Viktorija ir paklau-
sė: kodėl toks triukšmas dėl elek-
tromagnetinės indukcijos, kokia iš 
to nauda? (Jis atrado tą dėsnį.) 
M.Faradėjus atsakė: o kokia nauda 
iš ką tik gimusio kūdikio? Po 10 
metų tas dėsnis virto elektros va-
rikliais, generatoriais. M.Faradė-
jaus darbų pagrindu Džeimsas 
Klarkas Maksvelas (James Clerk 
Maxwell) sukūrė elektromagneti-
nio lauko teoriją, iš to kilo radijas, 
televizija ir t.t. Suprantate, verslas 
tų dalykų negalėjo padiktuoti.

Tai gali mąstytojas, tam yra 
universitetai sukurti. Galiu pateik-
ti pavyzdį ir iš humanitarinės sri-
ties - tarkime, valdžių atskyrimo 
principas ne nuo medžio nukrito. 
Buvo Džonas Lokas (John Locke),  
mąstytojas, filosofas, Šarlis Mon-
teskjė (Charles de Montesquieu), 
kurie tą mintį išplėtojo. Tai yra be-
veik dar svarbiau už tuos fizinius 
mokslus. Nes taip visuomenės gy-
venimas organizuojamas. Tai daro 
mąstytojai. Ar verslas gali tai už-
sakyt? Ne. Verslui rūpi tos dienos 
poreikiai, ką galima padaryti ma-
žiausiomis sąnaudomis ir parduoti 
brangiausiai.  Jei tik tas aspektas 
dominuoja, faktiškai valstybė griū-
va. Mes tą ir turime - griūvančią 
valstybę. Verslas yra grobuoniškas, 
jis būtinas, bet jis turi būti kontro-
liuojamas. Bet jis dabar diktuoja, 
koks turi būti aukštasis mokslas, 
koks turi būt universitetinis moks-
las. Ir tai jau seniai prasidėjo.

Kalbant apie verslo poreikius, 
pateiksiu dar paskutinį pavyzdį. 
Gintaro Steponavičiaus buvo idėja, 
ir ne tik G.Steponavičiaus, bet kon-
servatorių ir liberalų, kad verslui 
reikia naujų studijų programų. Ta-
da jau buvo daug programų. Bet 
reikia naujų, nes poreikiai staigiai 
kinta, net nereikia vadovėlių, nes 
programos turi atitinkamai staigiai 
keistis, turi būti internetiniai teks-
tai skubiai keičiami. Senuosius da-
lykus reikia pamiršti, nes jie ne-
naudingi verslui, ir daryti tiktai 
tokias programas. Ir chaosas pra-
sidėjo. Ir naujoms programoms bu-
vo skirta Europos Sąjungos para-
ma. Senosios negavo. Fizika, seno-
ji, klasikinė, negavo, klasikinė che-
mija negavo. Buvo priversti šalia 
kurti absurdiškas programas. Ir net 
pasižymėję veikėjai iš akademinio 
sluoksnio aiškino, kad faktiškai to-
kios yra instrukcijos. Aš bandžiau 
išklausti: tai tas pats Š.Monteskjė 
nebereikalingas, Dž.Lokas, Tomas 
Hobsas (Thomas Hobbes) nerei-
kalingi? Ne, nereikia. Reikia tik to, 
ko reikia verslui.

G.JAKAVONIS: Iš jūsų žo-
džių galėčiau pasakyti, kad da-
bar ugdomi vartotojai, o ne ga-
mintojai.

V.DAUJOTIS: Gamintojai sraig-
teliai, kurie tinka dabar pagal ins-
trukciją atlikti veiksmus verslo įmo-
nėse, ir vartotojai, kad vartotų. Tai 

uždaras ratas. Bet jiems labai trukdo, 
pavyzdžiui, mąstantys žmonės.

E.STUMBRYS: Jeigu šnekėtu-
me apie bendrąjį ugdymą, nenoriu 
plėstis, bet mes nesusimąstome, ką 
duoda valstybinė brandos egzaminų 
sistema. Ji buvo grynai antikorupci-
nė. Stojant į aukštąją mokyklą, žino-
te, kas būna. Problemų būna. Kaip 
antikorupcinis veiksmas, tai buvo 
efektyvu, bet kai tai buvo išspręsta, 
nebuvo susimąstyta, o kur einame 
toliau. Valstybinė brandos egzaminų 
sistema dezorganizuoja ugdymo pro-
cesą paskutinėse klasėse. Mokiniai 
rengiami egzaminams, o ne brandai.

Aš noriu dar reaguoti į tai, kas 
buvo pasakyta dėl aukštųjų moky-
klų studijų programų. Jūs sakote, 
kolegijos rengia kirpėjus. Ne kir-
pėjus jos rengia. Kaip mes juokau-
davome Studijų kokybės vertinimo 
centre, jos rengia galvos augmeni-
jos dizainerius.

G.JAKAVONIS: Čia kaip 
landšafto dizaineris, kuris yra 
buldozerininkas.

E.STUMBRYS: O šnekant 
apie tai, kad mūsų valstybėje aukš-
tajame moksle vyrauja ekonomi-
niai argumentai, tai, deja, pamirš-
tama, kam žmogus turi rengtis ir 
kam aukštosios mokyklos rengia. 

Asmuo kaip savaime gėris ir 
asmens poreikiai visiškai pamiršti. 
Nes nėra, kas kolektyviai išreikštų, 
nėra stipraus atstovo. Visuomenė 
yra, bet mūsų visuomeninės orga-
nizacijos, kurios kalba apie aukštą-
jį mokslą, palyginti neįtakingos, 
jeigu lygintume su verslu.

Viską imta ekonomizuoti. Sis-
tema akivaizdžiai yra iškreipta. Ir 
dėl to programų daugybė. Bet eko-
nomizavimas buvo ne tik čia. 2011 
metais Švietimo ir mokslo minis-
terija pakeitė teisės aktus, aukš-
tosios mokyklos galėjo bet kokią 
studijų programą registruoti ir ją 
dėstyti. Nes atseit jų vertinimas, 
kol dar nėra studentų, trukdo ten-
kinti verslo poreikius. Pasikeitė 
dvi vyriausybės, bet visiškai nieko 
nepadarė. Ir tik dabar, nežinau, su-
vokiant ar ne, pagaliau šitas bega-
linis dauginimas yra sustabdytas. 
Tai kainuoja valstybės biudžeto 
pinigus.

R.KAMINSKAS: Aš truputį 
galbūt kitu kampu norėčiau pažiū-
rėti į tai, ką kalbėjo gerbiami pro-
fesoriai, ekspertai. Visgi aš klaus-
čiau taip: koks yra Lietuvos vals-
tybės užsakymas mūsų valstybi-
niams universitetams ir kolegi-
joms? Kiek mes turime pinigų? 
Mums reikia architektų - gerai, 
kiek mes turime pinigų parengti 
tiems architektams, reikia filoso-
fų - gerai, kiek mes turime pinigų. 
Aišku, kad architektai galbūt kai-
nuoja brangiau, filosofai galbūt ma-
žiau, ir panašiai.

Bet yra viena problema, kaip 
jau buvo minėta, kad svarbios, įta-
kingos verslo grupės įeina į uni-
versitetų valdymo struktūras, įeina 
į tarybas, pas juos dirba dalis pro-
fesorių ar akademikų ir pan. Aš ta-
da kelčiau taip klausimą: jeigu 
verslas žino, ką reikia dėstyti, ko-
kias leisti programas, kodėl jis ne-
kuria savo universitetų? Pavyz-
džiui, kaip yra Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose. Yra įvairios interesų 
grupės, turi savo privačius univer-
sitetus, gali pasirinkti dėstytojus, 
gali pasirinkti kokius nori studen-
tus ir panašiai.

Bet mes dabar kalbame apie 
aukštojo mokslo reformą, kuri aktu-
ali pirmiausiai valstybiniams univer-

sitetams. Ir čia įdomiai yra pristato-
ma, kad bus tam tikros verslo gru-
pės ir jos nuspręs, kokios turi būti 
programos. Pavyzdžiui, energetikai 
ar kitos svarbios grupės nuspręs, 
kokios turi būti sveikatos priežiūros 
programos, kokios turi būti veteri-
narijos programos... Tai čia yra tikrai 
nesuprantamas dalykas ir tą reikėtų 
pagaliau išsiaiškinti.

Mūsų valstybė yra tokia, kokia 
yra. Mūsų finansai švietimui, 
aukštajam mokslui irgi yra riboti. 
Ir mes turime skaičiuoti labai tiks-
liai ir aiškiai, kokių mums reikia 
programų, kiek mums reikia spe-
cialistų, ar visus mes juos turime 
čia, Lietuvoje, pasirengti. Galbūt 
mes galime juos pasirengti kaimy-
nėse šalyse. To skaičiavimo nėra. 
Kitas dalykas yra humanitariniai 
mokslai, kurie yra išskiriami kaip 
tam tikras prioritetas. Lietuvių 
kalba, istorija, etnografija ir kiti 
dalykai. Kaip yra čia? Koks yra fi-
nansavimas ir ar yra aiški progra-
ma, aiškus matymas? Pavyzdžiui, 
mes labai dažnai džiaugiamės, kad 
labai daug studentų atvažiuoja stu-
dijuoti medicinos, inžinerinių 
mokslų. Tai yra labai gerai. Bet aš 
norėčiau paklausti, kiek mes turi-
me užsienio studentų, kurie stu-
dijuotų lietuvių kalbą, lietuvių is-
toriją, etnografiją, kurie būtų gry-
nai susiję su Lietuvos kultūra? 
Nes pagal Aukštojo mokslo įsta-
tymą universitetas yra ne vien ži-
nių fabrikas, bet yra kultūros ne-
šėjas, kultūros centras. Aš čia to 
vaidmens nematau. Pavyzdžiui, 
ateina laikas minėti Lietuvos vals-
tybės šimtmetį, valstybės, atkur-
tos Vasario 16-ąją. Koks yra uni-
versitetų kaip visumos indėlis 
šiuose projektuose, kokios yra pa-
teikiamos nuomonės? 

G.JAKAVONIS: Atsimenu, 
viena iš švietimo ministrių pa-
sakė, kad kuriame švietimo 
strategiją. Kaip mes, neturėda-
mi ilgalaikės valstybės strate-
gijos, galime kurti kažkokią 
vienos šakos strategiją?

K.STOŠKUS: Jūsų klausime 
ir atsakymas, man rodos, yra.

Švietimo sistemos situacija yra 
pati komiškiausia, karikatūriškiau-
sia. Kiekviena valdžia atėjusi vis 
taisė tuos švietimo įstatymus. Kie-
kviena valdžia ateidama laikė savo 
pareiga parodyti, kad ji turi savo 

politiką. O tos politikos jiems už-
tenka tik 4 metams. Jeigu paskui 
ir pasilieka valdžioje, vis tiek turi 
naujus sąjungininkus, vėl viskas 
statoma iš pradžių. Vadinasi, tuos 
pakeitimus bus įmanoma padaryti 
tik tada, kai mes turėsime bent 
šiek tiek sutvarkytą sistemą viršu-
je. Yra dabar siūlymų, bet niekas 
rimtai į juos nežiūri, nes mano, kad 

gerai ir taip, kaip yra. Jų politi-
niams interesams tenkinti užtenka 
tokios sparčiai judančios valdžios. 
Pavyzdžiui, siūloma, kad būtų an-
trieji Seimo rūmai. Tai labai sena 
idėja. Būtų senatas, kuris turėtų 
tam tikrą tęstinumą, kontroliuotų 
šiek tiek, būtų jungiamoji grandis. 
Galėtų ir prezidentas tarpininko 
vaidmenį atlikti, bet dabar prezi-
dentūrai sunku su tuo susitvarkyti.

Beveik visos valdžios kariauja 
tarpusavyje. Kodėl Vyriausybė ne-
turi jokios krypties? O jeigu turi, 
kodėl nepasako, kokie tos veiklos 
galutiniai tikslai.

Žmogus yra valstybės šeiminin-
kas ir turi nustatyti, kokia ji turi bū-
ti. Valstybė kuriama ne dėl žmogaus, 
o žmonės kuria valstybę tam, kad ji 
atliktų tam tikras funkcijas. Žmogus 
yra atskaitos taškas. Demokratiško-
se šalyse tai yra pilietis. Kituose 
kraštuose, žinoma, galima žmogų 
kaip daiktą traktuoti, bet demokra-
tija skiriasi tuo, kad ji turi potencijos 
išugdyti labai įvairių grupių pajėgas, 
profesinių grupių, amžiaus grupių ir 
taip toliau. Vadinasi, reikia labai su-
balansuotos politikos. Ar kas nors 
kelia rimtai šitą klausimą? Vien kul-
tūros politikoje, aš matau, ateina ir 
tiesiog žaidžia kaip su vaikais. Visa 
politika maždaug tokia: kieno jėgos 
stipresnės, tie prisiklijuoja prie mi-

nisterijos, ir paskui per tą grandį to-
liau visi tie politikos dalykai spren-
džiami. Fondų skirstymas ar kitokie 
dalykėliai. Neprognozuojama visai 
situacija pasidaro. Tai jeigu vienoje 
ministerijoje nėra jokio subalansa-
vimo, niekas nežino, kiek skirti pro-
fesinei kultūrai, kiek masinei kultū-
rai... Reikia skirti masinei kultūrai 
ar ne? Niekas net nesvarsto tokio 
klausimo. Ir dažniausiai atsitinka 
taip, kad masinė kultūra pati pragy-
vena ir dar jai duoda pinigų, nes ji 
turi jėgą. Kas dabar Vyriausybės pa-
tarėjai yra? Dainininkai. Ar jie gali 
patarti, kokius sprendimus priimti, 
jei apskritai turbūt gyvenime nėra 
nė karto galvoję šita tema.

Mūsų visuomenė, valstybė yra 
labai viendienė, ji gyvena šia diena, 
čia ir dabar.  O kai gyveni tik šia 
diena, tai tas, kas vakar buvo, isto-
rija neįdomu. Net jeigu ją prisime-
na vienas kitas, iš jos pamokų nie-
kas nepasimoko. Švietimo sistema 
yra pati stabiliausia sistema pasau-
lyje. Ji progresavo per visą istoriją, 
ji kaupė savo patirtis, ir ta vadina-
moji tarybinė sistema buvo toli 
gražu ne tarybinė, tai yra nukopi-
juota nuo tos tradicijos, tik adap-
tuota prie totalitarinės sistemos. 
Turinys jos buvo prastas, bet ji kaip 
sistema ne taip jau blogai organi-
zuota. Visus tuos pamatus sugrio-
vė, o kas naujo dabar? Aš negirdė-
jau nė vieno jūsų pasakymo, kad 
kas yra pozityviai pasiekta naujo. 
Ir net iš ministerijos atėjo siūlymų, 
pavyzdžiui, grįžti prie tos tvarkos, 
kad mokytojai turėtų etatą, kad at-
lyginimai nuo valandų nepriklau-
sytų. Žinoma, tai būtų tam tikras 
išsigelbėjimas, vėl grįžtume prie 
to paties, ką lengva ranka per pir-
mus metus sugriovėme.

Aš sakau - nesikiškite, ponai 
politikai, į švietimo sistemą. Juo-
kingiausia, kad mes esame dideli 
imitatoriai. Mūsų visa politika yra 
kopijuojama. Vieni pasiūlo iš vieno 
krašto, kiti iš kito krašto, kai iš ke-
lių kraštų sudedi į vieną vietą...

V.DAUJOTIS: Bet nė iš vienos 
vietos nebuvo gerai nukopijuota. 
Buvo perkelta groteskiškai. Ne iš-
tisa sistema, net atskiri fragmentai 
buvo perkelti groteskiškai.

G.JAKAVONIS: Bet kokiu 
atveju yra toks amžinas klau-
simas, kaip būtų galima Lietu-
voje švietimą sutvarkyti? Beje, 
ar, jūsų manymu, buvo tikslin-
ga atskirti Švietimo ir mokslo 
ir Kultūros komitetus?

V.DAUJOTIS: Tai iliustruoja 
du aspektus: pirmiausia absoliutų 
nesupratimą, neraštingumą, nesu-
vokimą, kas yra kultūra, kas yra 
švietimas, ir antra - tam tikrą sa-
vanaudiškumą, asmeninių proble-
mų sprendimą valstybės sąskaita. 
Ponas R.Karbauskis norėjo taip 
kažkur atsitraukęs valdyti savo 
partiją. Seime reikėjo turėti pozi-
ciją, o kadangi žino, kiek klyksmo 
dėl švietimo, atkirto kultūrą ir pa-
sidarė šito komiteto pirmininku. 
Nieko ten kultūros klausimais jis 
nedaro, negirdime iš jo iniciatyvų.

G.JAKAVONIS: Sumažino 19 
milijonų finansavimą kultūrai.

V.DAUJOTIS: Jam reikalinga 
tik pozicija Seime. Jis negali būti, 
pavyzdžiui, Seimo kokiu pirminin-
ku ar pavaduotoju, jis nori turėti 

laisvesnes rankas. Ramiai sėdėti 
eilinio Seimo nario pozicijose ne-
fasonas. Kita vertus, gal ten realiai 
mažai ką sprendžia komitetai, bet 
dauguma vis vien nagrinėja tam ti-
kras problemas. O čia - kultūros. 
Visi mes kultūrą išmanome, visi 
apie kultūrą žinome ir požiūris į 
kultūrą kaip į podukrą šiandien.

Lietuvoje visur yra tas neraš-
tingumas. Demokratija pas mus 
neveikia. Formaliai padarytas val-
džių atskyrimo principas. Bet vi-
suomenė turi būti raštinga, kad ne 
visai suprantantis žmogus suvoktų, 
jog jis žino mažiau. Nes dabar Lie-
tuvoje kvailio ir protingo žmogaus 
nuomonės yra lygiavertės. Tai va-
žiuoja ir per visą spaudą. Galiausiai 
aš tai matau jau universitete, blogi 
studentai pradeda vis daugiau 
reikšti savo teises, kad gautų ge-
resnį pažymį, jie rašinėja visiškai 
nepagrįstus skundus. Pas mus de-
mokratija.

Ir tai būdinga visai visuomenei. 
Kvailys darosi agresyvus. Kaip ta 
agresyvioji kvailybė įsitvirtina? Iš-
mintingas, išsilavinęs žmogus ne-
dirba alkūnėmis. Kuo kvailesnis 
žmogus, turintis ambicijų, tuo jis 
eina agresyviau, - tokie turi dau-
gumą Seime. Yra ten protingų 
žmonių, bet vadovauja tai, saky-
čiau, agresyvieji kvailiai.

Pacituosiu, mano manymu, ge-
riausią universiteto misijos apibrė-
žimą: be išlygų ieškoti tiesos, sau-
goti, skleisti ir mokyti. Bet tiesa 
konstruojama pagal valdžios užsa-
kymą, ypač tai matoma humanita-
rinėje srityje. Pavyzdys - politolo-
gija. Didžiulę masę parengiam. Ką 
matome arenoje veikiančius tuos 
politologus? Taigi jie tuos vyksmus 
pateisina. 

G.JAKAVONIS: Dvaro tarnai.
V.DAUJOTIS: Dvaro tarnai 

rengiami. Jie turi universitetinį išsi-
lavinimą, jie turi mąstyti, bet jie ap-
tarnauja. Nes agresyviai kvailybei, 
esančiai valdžioje, aptarnauti reikia 
tokios tiesos. Jeigu taip galima pa-
sakyti, net iš gamtos mokslų tiesa 
stumiama. Ta kvailybė ateina iš va-
karietiškos civilizacijos, pavyzdžiui, 
genderizmo teorijos, tos lyčių lygy-
bės programos atsiranda, ir net tos 
genderistinės teorijos dėstomos. 
Kur tai veda? Vadinasi, yra įvairios, 
kaip aiškinama, tiesos tuo pačiu 
klausimu. Ar gali būti teisingumas 
pagal daugelį tiesų? Bus skirtingi 
teisingumai. Atseit, kaip nuomonės 
skirtingos. Jeigu taip sukonstruoja-
me visuomenę, o vis tiek turės bū-
ti vienas teisingumas, tai kuris tei-
singumas laimės? Tas, kuris galin-
gesnis. Kuris turi stipresnius rėmė-
jus. Tai apie kokią demokratiją šne-
kame? Ir apie kokią valstybę? 

G.JAKAVONIS: Kaip tik 
šiandien perskaičiau tokį anek-
dotą: kaip suprasti, kad esi 
kvailys? Laikai save protingu, 
laikai save neklystančiu ir 
aplink save matai tiktai kvai-
lius. Pratęsiant tai, apie ką kal-
bėjo Vytautas, mes, lietuviai, 
taip manome, kad viskas, kas iš 
Rytų, tai yra blogai, o kas ateina 
iš Vakarų, viskas gerai. Ar mes 
jau taip nesugebame atsirinkti? 
Visą mėšlą, kas yra Vakaruose, 
mes susirenkame pas save.

E.STUMBRYS: Manyčiau, 
pradžia buvo, šnekant apie nepri-
klausomybę, kritinio proto stoka ir 
mažas bendros aplinkos išmany-
mas, nes geležinė uždanga padarė 
savo. Ir aš matau iš švietimo, aukš-
tojo mokslo pavyzdžio. Kas atva-
žiuodavo, kokie ekspertai, ir ką 
diegdavo? Tai, kas nepriimtina Va-
karuose, arba teorija, kuri nėra įgy-
vendinama. Atvažiuoja čia ir diegia, 

ir sako - tai vakarietiškas modelis. 
Kitas pavyzdys - teisininkų rengi-
mas. Tai buvo pristatoma kaip sti-
prybė. Paimta iš Amerikos teisinin-
kų rengimo sistemos, išoperuota, 
kad iš pradžių įgyji išsilavinimą, po 
to tampi teisininku. Ir VDU, rodos, 
10 ar daugiau metų rengia pažeis-
dami įstatymą, beje, kai per trejus 
metus įgyji bakalauro laipsnį, gauni 
teisės magistro išsilavinimą. Taip, 
ten yra tokia sistemos dalis, bet po 
to tokio „teisininko“ nepaleidžia, 
yra nuolatinio profesinio tobulėjimo 
sistema. Epizodas paimtas ir per-
keltas čia, ir prisidangstant, kad tai 
vakarietiškas, daug tobulesnis mo-
delis.

Antra, tas begalinis neigimas. 
Juk ir sovietinėje sistemoje buvo 
stiprių dalykų, ypač iš vokiškos 
švietimo sistemos nukopijuota 
daug, bet pasakyk šitą! Tiesiog 
žmonės nedrįso. Dabar mes drą-
sesni tą pasakyti, kad ne viskas bu-
vo blogai. Turinys, kaip minėjote, 
ydingas. Jau dabar, kai mes apsi-
žvalgę po pasaulį suprantame, kad 
yra srovės, yra kryptys, yra teori-
jos, nebijome sakyti, kad ne viskas 
sisteminiu požiūriu absoliučiai bu-
vo blogai. Bet praėjo 25 metai, ir 
tai dar ne visi tą pasakys, ir tie, kas 
šneka, bus apkaltinti, kad propa-
guoja sovietmetį.

R.KAMINSKAS: Yra bendri 
universalūs principai, vertybės, 
metodai, kurie yra tiek Rytuose, 
tiek Vakaruose. 

Aš daugiau kalbėčiau apie tam 
tikrus instrumentinius dalykus ir 
organizacinius dalykus kalbant apie 
aukštojo mokslo, bendrojo mokslo 
reformą. Visgi reikėtų žiūrėti, ko-
kia yra organizacija tų dalykų ir 
kaip tie dalykai yra kontroliuojami. 
Kaip valstybė, Vyriausybė kontro-
liuoja aukštųjų mokslų turtą, finan-
sus, profesionalų parengimą.

Kitas dalykas, kad reformą pra-
deda politikai. Manau, kad švieti-
mo reformą turėtų daryti pats 
aukštasis mokslas. Jie yra profesi-
onalai. Visgi yra tam tikra autono-
mija.

V.DAUJOTIS: Išsioperuoti? 
Chirurgas nesugeba pats išsiope-
ruoti.

R.KAMINSKAS: Valstybė 
duoda įstatymus, pateikia tam ti-
krus kriterijus, duoda finansus ir 
sako - tu parenk tokių filosofų ar 
tokių inžinierių, ir jei tu neparengi, 
negauni pinigų. Aš manau, kad vis-
gi yra tam tikras politikų kišimasis, 
ir, aišku, tie politikai eina per vers-
lo grupes. Aišku, autonomija yra, 
bet kiek ji veikia.

G.JAKAVONIS: Bet tokiu 
atveju, atsiprašau, kas turėtų 
būti toje taryboje šalia verslo? 
Politikai?

R.KAMINSKAS: Ne, aš gal-
vočiau, kad turėtų būti visuomeni-
ninkai ir turėtų būti ekspertai, t.y. 
mokslininkai ir pan.

V.DAUJOTIS: Verslą ištraukti 
irgi svarbus dalykas.

R.KAMINSKAS: Bet turi bū-
ti atitinkama proporcija. Dabar per 
televiziją, įvairius komunikacinius 
kanalus girdžiu, kad, va, į verslą 
neatsižvelgiama. O ką verslas yra 
davęs?

V.DAUJOTIS: Generuojami 
mokesčiai. Tai labai svarbu.

R.KAMINSKAS: Bet tegul 
kuria savo aukštąsias mokyklas. Aš 
sakau savo nuomonę, nebūtinai ji 
yra teisinga.

G.JAKAVONIS: Yra daug 
nusivylimo, ypač bendrojo la-
vinimo mokyklose, provincijo-
je. Pažįstami net sako: „Mes 
gi augome tarybiniais laikais, 
bet mus smetoniški mokytojai 
mokino. O dabar Lietuvos lai-
kais augom, bet tarybinius tu-
rim“. Ką daryti, kad ateitume 
į aukštąją mokyklą ir būtume 
savo šalies patriotai?

K.STOŠKUS: Atskirai tų 
klausimų, kuriuos svarstome, ne-
išspręsime. Gali būti labiausiai 
pasiaukoję žmonės, jeigu siste-
mos nesukursime, jeigu ji nebus 
bent jau minimaliai demokratiška. 

 Jeigu jau negali sutvarkyti de-
mokratija, daug žmonių galvoja, 
tai gal karalių kokį pasisamdykime 
kuriam laikui. Po I pasaulinio karo 
buvo bandoma tą padaryti, Min-
daugą II sugalvojo. Kiti siūlo sti-
printi prezidento galią. Svarbu, 
kad šioks toks valdžios tęstinu-
mas būtų. Aš galėčiau čia disku-
tuoti labai ilgai dėl vienadienišku-
mo. Dabar daug prisipažinimų yra: 
„kaip gerai, kai gyveni šia diena“.

V.DAUJOTIS: Netgi dabar-
ties filosofija yra tokia.

K.STOŠKUS: Nes viskas kin-
ta, ko čia dabar galvoti, kas buvo 
ir kas bus. Paralyžiuoja žiūrėjimas 
į ateitį, numatyti labai sunku. O ką 
čia išmoksi tą istoriją, pasenę da-
lykai, o mes progreso žmonės...

Štai ir išeina, kad mes gyve-
name iš tikrųjų šia akimirka. Nie-
kas apie padarinius negalvoja. Kai 
buvo daromos tos švietimo refor-
mos, ar kas skaičiavo, kas iš to 
išeis, ar tai bus geriau, nei buvo. 
Kažkur išgirdo, kažkur pasakė.

E.STUMBRYS: Aiškus tikslo 
iškėlimas ir po to pamatavimas - 
apie tai nešnekama.

K.STOŠKUS: Nesmagu baig-
ti šitaip tą kalbą, bet manau, kad 
ji viltinga. Jeigu nebūtų vilties, 
mes čia nebūtume šiandien.

V.DAUJOTIS: Vėl grįžtame. 
Kvailystei, beprotystei yra vie-
nintelis vaistas - švietimas. Vėl 
apsisukam.

K.STOŠKUS: Visa atsako-
mybė verčiama mokyklai, bet 
šiandien šviečia ne tik mokykla.

G.JAKAVONIS: Man atro-
do, lašas po lašo kažkoks re-
zultatas turi būti nuo mūsų 
minčių, pasvarstymų.

V.DAUJOTIS: Manau, kad nie-
kas neišgirs. Ką S.Skvernelis pasa-
kė - mokyklos nekokybiškai moko, 
dėl to mokytojai nenusipelno dides-
nių algų. Čia išeina, kad mokykla 
jam nedavė nieko gero, gal jis ne-
sugebėjo pasiimti, tik užuojauta 
jam, ir užuojauta Lietuvos valstybei.

Parengė Milda JUODAKIENĖ
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ir protingo 
žmogaus 
nuomonės yra 
lygiavertės

Vytautas DauJOtiS
Vilniaus universiteto profesorius

 � Sistema 
akivaizdžiai yra 
iškreipta. Ir dėl 
to programų 
daugybė

Eugenijus StuMBRYS
Lietuvos mokslo tarybos atstovas

Kokio mums reikia aukštojo mokslo?

 � Visą mėšlą, 
kas yra 
Vakaruose, mes 
susirenkame 
pas save

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

 � Mūsų 
visuomenė, 
valstybė yra 
labai vienadienė

Krescencijus StOŠkuS
Filosofas


