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2017 metų spalio 10 d.  Lietuvos kul-
tūros tyrimų institute vyko nacionalinė 
mokslinė konferencija „Viešieji intelek-
tualai, „pilkieji“ inteligentai ir (iš)gyve-
nimo strategijos“. Konferencijoje buvo 
siekiama aptarti įvairių inteligentijos 
sluoksnių vaidmenį kuriant praeities ir 
nūdienos visuomenę, inteligentijos (ne)
prisitaikymą, (po)sovietinio mąstymo, 
veikimo, gyvenimo būdo reliktus dabar-
ties Lietuvos kultūroje. Tuo pat metu, lai-
kantis prielaidos, jog sunku nustatyti 
istorinio virsmo ribas ir realius intelek-
tualinio gyvenimo pokyčius, buvo tiki-
masi peržengti naujausių laikų kultūros 
istorijoje įprastas dichotomijas. 

Kalbant apie intelektualinę veiklą bei 
reprezentacijas ir idėjų sklaidą, atsisa-
kyta griežto laiko skirstymo į sovietinį ir 
posovietinį laikotarpius. Taigi buvo siūlo-
ma pasigilinti į viešą intelektualinę veiklą 
tam tikrais reikšmingais istoriniais perio-
dais, taip pat patyrinėti inteligentų, kaip 
„slaptųjų“ demokratijos agentų arba jos 
duobkasių, veiklą ir (iš)gyvenimo strate-
gijų peripetijas.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos kul-
tūros tyrimų instituto, Istorijos institu-
to, Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus 
universiteto ir Vytauto Didžiojo univer-
siteto mokslininkai. Konferenciją pradė-
jo mokslo istorikas Romas Juzefovičius, 

kuris aptarė Vilniaus mokslininkų padėtį 
sovietmečio pradžioje ir atskleidė trans-
formacijų bei adaptacijos įvertinimo 
problematiką, pateikdamas vizualines 
tarpkultūrines analogijas. Gilindamasi 
į aktualią dabarties situaciją Rasa Če-
paitienė pranešime „Aukštojo mokslo 
reforma(os) ir lietuvių inteligentija: ly-
derystė, prisitaikymas, pasyvumas(?)“ 
atskleidė sudėtingą akademinę kaitos si-
tuaciją ir iškėlė daugybę svarbių bei sudė-
tingų klausimų, kuriuos privalu vertinti. 
Rita Repšienė, susitelkdama ties „Viešųjų 
intelektualų, kritiškumo metamorfozių ir 
„nykstančių galių“ pavojų“ tema, vertino 
bendrą europinį kontekstą sudėtingos in-
telektualumo krizės akivaizdoje.  

Moters intelektualės kraštutinumų am-
žiuje Vidurio Europos paribyje problemą 
lakiai gvildeno Aurimas Švedas, apmąs-
tydamas savo naujos knygos „Irena Vei-
saitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ 
herojės pavyzdį. Apie intelektualą-disi-
dentą totalitarizmo ir demokratijos są-
lygomis išsamiai pristatydamas pavojus 
ir iššūkius kalbėjo Tomas Kavaliauskas. 
Pranešime „Gyvenimo pagunda: kūrybi-
nės inteligentijos mentalitetų bruožai“ 
Stanislovas Juknevičius apžvelgė opią 
filosofinę etinę temą, kuri neatsiejama 
nuo aktualijų ir šiomis dienomis. (Po)
sovietinio rašytojo savivoką, pasirinkusi 
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E. Mieželaičio kūrinį „Nereikalingas žmo-
gus. Akcentai“, nuosekliai apibrėžė lite-
ratūros tyrinėtoja Aurelija Mykolaitytė. 
Sovietmečio inteligentijos Lietuvoje pro-
blemas: tarp prisitaikymo ir etniškumo 
mobilizacijos (rašytojų atvejis) įvardijo 
Vilius Ivanauskas, pasitelkęs įtaigią lite-
ratūrinę retoriką.

Kaip naujausią bendrą tarpvalstybinį 
mokslininkų projektą pranešime „Rytų 
Europos šalių disidentinis judėjimas: 
nauja mokslinė iniciatyva ir lūkesčiai“ 
pristatė Vykintas Vaitkevičius, atskleis-
damas šiuolaikinį kultūrinį suinteresuo-
tumą – kalbėti apie dvigubos realybės 
laikus ir ieškoti nežinomų herojų. Ap-
žvelgdamas šiuolaikinę „nomenklatūrinę“ 
literatūrą, Saulius Grybkauskas perskai-
tė pranešimą „Šiandienos „savilaida“: 
buvusių tarybinių veikėjų prisiminimų 
pasakojimai sau ir draugams“. Kaip stra-
teguoti kūrybinį indentitetą, arba  kaip 
būti pripažintam ir išlikti savimi – prisi-

skirtina (iš)gyvenimo misijos sferai. Pri-
statydama iškilaus Lietuvos menininko, 
grafiko, knygų iliustratoriaus Rimtauto 
Vincento  Gibavičiaus (1935–1993) gyve-
nimą ir kūrybą, Ieva Pleikienė sukūrė įdo-
mų ir intriguojantį vizualų pasakojimą. 
Apie menininką avangardistą tarybme-
čiu, pasirinkdamas laisvos kūrybos zonos 
metaforą, dalindamasis prisiminimais, 
įžvalgomis ir reminiscencijomis kalbėjo 
Vytautas Rubavičius, kuris sugebėjo ir 
šiam nepaprastam laikui suteikti didingo 
gaivalingumo.

Išgyvendami savasties ieškojimų, vir-
tualių technologijų ir tapatybės poky-
čių amžių, privalome būti atviri viešųjų 
intelektualų nykimo metamorfozėms, 
prisiminti nacionalinių išgyvenimų pras-
mingumą ir ieškoti prasmingų išeičių, 
budindami svietą ir tikėtis, kad intelektu-
alumo krizė nėra amžina ir kad šviesesni 
laikai priklauso ir nuo mūsų.


