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ĮVADAS
Apie šioje kolektyvinėje monografijoje nagrinėjamos
problematikos aktualumą galima spręsti iš to, jog pastaruoju metu
net paviršutiniškai pažvelgus į susiklosčiusį santykio „menininkas —
valstybė" viešąjį diskursą, matomas jo

konfliktiškumas,

nesusikalbėjimo ir pretenzijų gausa. Tai leidžia manyti, kad čia
susikerta daugybė prieštaringų ideologijų, mitologijų, stereotipų,
psichologinių nuostatų, būdingų abiejų šio santykio pusių
pasaulėžiūrai. Pozicijų ir požiūrių spektras labai įvairus — nuo minčių,
kad meno srityje nieko nereikia daryti ar keisti, nes kūryba
nepriklauso nuo aplinkos, iki mažai pagrįsto nepasitenkinimo,
kaltinimų ir pretenzijų valstybei. Tokia situacija iškelia būtinybę
aptarti santykio „menas — menininkas — valstybė" modelius, teoriškai

įvertinti valstybės poveikio menui ribas bei analizuoti viešajame
diskurse atspindėtų nuomonių įvairovę. Be to, mūsų nuomone, labai

svarbus santykio „menininkas — valstybė" subjektyviosios pusės
tyrimas, kuris kiek giliau atskleistų minėtų prieštaravimų pagrindus, šį
santykį reguliuojančias mitologijas, socialinius psichologinius
mechanizmus. Todėl pagrindinis monografijos akcentas — santykio
„menas — menininkas — valstybė" subjektyvioji pusė, daranti nemažą
įtaką meno raidai, t. y. pats menininkas, jo vertybės, nuostatos,

kūrybinio likimo įvaizdžiai, identifikavimosi su valstybe savitumas
bei menininkų grupėse vykstančių procesų ir ritualų pobūdis.
Socialiniai psichologiniai, kultūriniai veiksniai (tokie kaip
pripažinimas, prestižas, visuomeninis reikalingumas ar marginalumas
ir pan.) lemia menininko žmogiškąjį ir profesinį likimą. Taigi tyrimo
objektas — minėti socialiniai psichologiniai veiksniai, kurie atspindi
daugelį menininko gyvenimišką pasirinkimą lemiančių aspektų:
talento įkūnijimą ar materialinę gerovę; elitiškumą ar masinę kultūraj
neformalaus, oficialių institucijų ir plačiosios visuomenės
pripažinimo prioritetus; orientavimąsi į lokalius, vietinius ar
tarptautinius bei pasaulinius laimėjimus ir pan., kurie įvairuoja
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priklausomai nuo kartos, konkrečių socialinių, ekonominių,
kultūrinių sąlygų bei bendros pasaulio meno situacijos.
Šiuo metu Lietuvos meninėje kultūroje vyraujantys
menininkų profesinio likimo įvaizdžiai išreiškia normas, vertybes,
ideologijas, kuriomis menininkai grindžia savo elgseną ir mąstymo
būdą, lemiančius jų santykį su valstybe. Minėtos ideologijos dažnai
nesutampa su tomis, kuriomis remiasi kultūros politikai: šis
neatitikimas sąlygoja konfliktišką ir pilną nesusipratimų menininkų
santykį su valstybe. Be to, perėjimo iš totalitarinės visuomenės į
demokratinę, globalizacijos ir kitų procesų veikiama, įvaizdžių ir
identifikacijų kaita yra būdingas šiuolaikinio menininkų k valstybės
santykio bruožas, neretai pats skatinąs konfliktus ir prieštaravimus.
Taigi knyga pašvęsta vienai svarbiausių santykio „menas menininkas — valstybė" problemų, būtent - giluminei šio sluoksnio
atstovų identifikacijai su aplinka, kurioje jiems lemta gyventi ir kurti.
Menininkams būdingi išgyvenimai, kūrybos, gyvenimo stiliaus
ypatumai skleidžiasi jų pripažinimo /nepripažinimo kontekste, kuris
vienija visus monografijoje pateikiamus santykio „menininkas —
valstybė" subjektyviosios pusės nagrinėjimo aspektus. Suprantama,
jog monografijos autoriai nepretenduoja į analizės išsamumą, nes
aprėpti visą galimų, su šia tema susijusių probleminių aspektų spektrą
neįmanoma, todėl iš bendro tyrimo dalykų kontinuumo išskirtos
kelios svarbios pozicijos. Kiekvienam kolektyvinės monografijos
skyriui būdingas savitas fokusas bei „menininko pripažinimo"
interpretacijos diskursas.

Knygoje nagrinėjamos meninės nuostatos ir požiūriai į
menininko kūrybinę sėkmę (E. Krukauskienė), skirtingų kartų
menininkų požiūrio į valstybę ir pripažinimą ypatumai (I. Sutinienė),
menininkų aplinkos ir gyvenimo stiliaus savitumai (L. Kublickienė),
provincialumo sindromas kaip socialinė psichologinė menininkų
charakteristika (S. Rapoportas). Taip pat pabaigoje pateikiamas ir
kiekybiškai aprašytas bendras Lietuvos menininkų socialinės
demografinės situacijos kontekstas (A. Matulionis).
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XXX
Sociologinių meno tyrimų srityje, nagrinėjant meno ir
valstybės santykį, galima paminėti tokius savas koncepcijas
sukūrusius autoritetus kaip P. Bourdieu (Cultural reproduction and sodai
reprvduction, Reproduction in education, society and culture, Homo academicus),

V. Kavolis (Artistic expession: a sociological analysis, Menas ir bendruomene)
ir kt. Kolektyvinėje monografijoje pateikiamos medžiagos
metodologine prielaida pasirinkta P. Bourdieu meno kūrybos lauko
sampratą^ kuri apima visų šio lauko veikėjų tinklą (menininkus, visas
su meno gamyba ir vartojimu susijusias institucijas, vartotojus ir t. t.)
su jų pozicijomis, ryšiais, interesais, kapitalu, tikslais, strategijomis,
prizais ir pan. t. t. [1]. Siame meno kūrybos lauke mes išskyrėme
subjektyvias sankirtas su socialine psichologine menininkų aplinkos
plotme: kokias prasmes teikia menininkai vienokiems ar kitokiems to
lauko aspektams ar elementams ir kaip šie veikia menininko santykį
su valstybe.

Sociologiniai menininkų ir jų kūrybos aplinkos tyrimai nėra
gausūs. Iš dalies tai sietina su nuomone, kad sociologiniai, o ypač
kiekybiniai tyrimai trivializuoja tokią subtilią sritį kaip menas ir meno
kūryba. Sociologijai dažniausiai paliekama meno vartojimo sritis.
Atliktų konkrečių empirinių sociologinių tyrimų spektras varijuoja
nuo meno vartotojų kultūrinių poreikių tyrimo, meno rūšių
preferencijų nustatymo iki menininkų socialinės padėties fiksavimo.
Mūsų pateikiamos medžiagos specifika, apibrėžiama kaip socialinių
psichologinių menininko ir valstybės santykio aspektų analizė,
skiriasi nuo esamų sociologinių tyrimų ne tik tiriamojo objekto
apibrėžimu (subjektyvus menininko santykio su valstybe
įprasminimas), bet kartu reikalauja taikyti kokybinius tyrimo
metodus, kurie pagilina kiekybiškai aprašomą Lietuvos menininkų
socialinės situacijos konteksto analizę.

Anksčiau

socialiniai

psichologiniai

menininkų

identifikavimosi su šalimi ir valstybe veiksniai beveik nebuvo tirti;
pirmą kartą mėginama šią problematiką susieti su menininkų
gyvensena bei kitais spontaniškais grupiniais procesais.

Jau minėjome, kad šios knygos specifiką daugiausia lemia tai,
jog, išskyrus baigiamąjį skyrių, kuriame pateikiama objektyvi
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statistinė menininkų situaciją apibūdinanti informacija, kituose
skyriuose atsisakyta paprastai sociologijoje taikomų kiekybinių
metodų, paremtų statistine reprezentacija. Toks sprendimas pagrįstas
menku nagrinėjamos problematikos ištirtumu ir jos subtilumu.
Siekiama aprašomuoju lygmeniu atskleisti kai kuriuos socialinius
psichologinius reiškinius, būdingus Lietuvos meno kūrybos aplinkai.
Be jau minėtų argumentų, norėtųsi pažymėti dar kelis
kokybinių metodų privalumus. Pirmiausia (o mūsų tyrimo tikslams
tai ypač aktualu) jie leidžia paaiškinti socialinių reiškinių ir procesų
žmogiškąją prigimtį, nes užčiuopia ne vien tik makrosociologinius
procesus, bet leidžia pažinti ir socialinius reiškinius mikroanalizės
būdu. Kokybinė sociologija tyrinėja daugiau subjektyvaus aspektus.
Antra, kokybiniais metodais galima užfiksuoti kintančius,
besiformuojančius reiškinius [2], o būdingas šiuolaikinio menininkų
ir valstybės santykio bruožas — vykstanti identifikacijų ir įvaizdžių
kaita.

Kokybinių metodų patikimumas paprastai nėra išmatuojamas
kiekybiniais matais, jis pasiekiamas interpretacijos gilumu, lyginant
keliais kokybiniais metodais gautus rezultatus. Todėl monografijos
autoriai empirinius duomenis rinko pačiais įvairiausiais sociologiniais
metodais: stebėjimu, analitine dokumentinių filmų bei kultūrinių TV
programų peržiūra, testavimu (Charles'as Osgood'o [3] sukurtu
semantinio diferencialo testu), analizavo įvairaus pobūdžio
publikuotų tekstų (pasisakymus apie menininkus bei meninę aplinką,
pačių menininkų samprotavimus ir pan.) turinį, atliko giluminį pusiau
kontroliuojamą interviu.
Giluminiam interviu buvo pasirinkti 27 menininkai ekspertai, kurie buvo atrinkti tikslinės atrankos būdu, analizuojant
pastarųjų dvejų metų kultūros ir meno srityje besispecializuojančią
spaudą ir TV laidas: „Kultūros barus", „Literatūrą ir meną", „7
meno dienas", „Siaurės Atėnus", „Kultūros spąstus" ir pan.

Atliekant spaudos ir TV laidų analizę buvo nuspręsta apsiriboti
„grynojo" (ne sintetinio) meno rūšimis, tokiomis kaip dailė, muzika
ir literatūra. Kitu žingsniu į tikslinę atranką pateko tie menininkai —

ekspertai, menotyrininkai - ekspertai, kurie yra kalbėję ne tik apie
meną, bet ir apie valstybės vaidmenį jo raiškoje. Tokiu būdu buvo
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atrinkti 9 rašytojai, poetai ir muzikai, 15 dailininkų, 3 menotyrininkai.
Iš kiekvienos srities pagal nuomonių atstovavimo daugiaprofiliškumą
buvo atrinkti nuomonių lyderiai. Todėl tyrėjai, šiame darbe
dėstydami savo mintis, jiems pažymėti vartoja tokias sąvokas kaip
„ekspertai", „ekspertai — menininkai", „nuomonių lyderiai" arba
tiesiog „menininkai"

Atrinktieji menininkai buvo tiriami giluminiu pusiau
kontroliuojamu interviu. Tuo tikslu buvo parengtas klausimynas,
kuris nustatė pagrindines pokalbio kryptis. Buvo siekiama, kad
tiriamieji, nenutoldami nuo temos, samprotautų laisva forma.

Interviuotojas stengėsi kuo mažiau juos paveikti.
Respondentų pasakytos mintys, kaip it publikuoti tekstai,
nagrinėti turinio analizės (content-analysis) ir aksiologinės
presupozicijų analizės metodais. Analizės tikslas — atskleisti tekstų
autorių vertybines nuostatas bei pateikti pirminį mus dominančių
poreiškių ir reikšmių apibendrinimą.
Tiriamų tekstų autoriai buvo traktuojami kaip ekspertai,
kurių pasakytos mintys pateikia realių aktualios lietuvių kultūros
dalyvių nuomonių įvairovę. Šios nuomonės nėra sumuojamos, jos

analizuojamos tik kokybiškai ir nepretenduojama į jokį
reprezentatyvumą. Vis dėlto jos, kaip realių veikėjų požiūrių visuma,
atskleidžia reikšmingus diskurso segmentus.
Pabaigoje turėtume pridurti, kad kiekvieno atskiro skyriaus
problematika sąlygojo savitą tyrimo metodų pasirinkimo logiką.
Kiekvienu atveju buvo remiamasi tuo kokybinio tyrimo metodu ar
kelių metodų kombinacija, kurie geriausiai tiko keliamiems tikslams.
Todėl kiekvieno skyriaus pradžioje atskirai nurodoma, kokiu būdu
gauta analizės pagrindą sudaranti empirinė medžiaga.
Tyrimo atlikimas ir knygos išleidimas buvo paremti Lietuvos
valstybinio mokslo ir studijų fondo.
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1 skyrius.
Meninės nuostatos ir požiūriai į menininko
kūrybinę sėkmę atsinaujinančioje valstybėje

Atsinaujinimas suprantamas keliomis prasmėmis: kaip
suponuojantis tam tikrą istorinį perversmą žlugus pasaulinei
komunizmo imperijai, kaip tūkstantmečių sandūros identifikavimas
su naujos epochos pradžia, kuriai būdingi dažnai pasirodantys „postizmai", kaip tam tikra inovacija, susijusi su visuomenės ženklų
sistemos pokyčiais.

1. 1. Valstybė, socialinė galia it meninių nuostatų raiška
Vyravę klasikiniai moderniosios valstybės apibrėžimai
paprastai apibūdina valstybę kaip tam tikrą teritorinę organizaciją ir
kartu asmenų asociaciją, kuri gali būti suvokiama visuomeninės
aptvaros prasme. Tačiau dabartiniu laikotarpiu kalbant apie valstybę
dažniausiai tenka susidurti su socialinės galios interpretacijomis.
Gebėjimą tvarkytis valstybėje daugiausiai lemia socialinės galios
kaupimo ir paskirstymo būdai.
Taigi galima hipotetiškai numatyti, kad valstybės hierarchinio
biurokratinio aparato sugebėjimas surinkti, sutelkti ir paskirstyti
išteklius gali lemti visuomenės narių ir grupių požiūrį į ją. Yra ir kita
pusė: norintys pasinaudoti išteklių paskirstymo rezultatais ne visada

pajėgia įvertinti socialines galias, ir aktyvus pragmatinių nuostatų
įgyvendinimas dažnai neduoda pageidaujamų rezultatų. Suvokiantys

socialines galias žmonės pagal galimybes koreguoja norus ir
nusistovėjusį sovietinėje erdvėje asmeninį tapatumą, orientuodamiesi
į tokį aktyvumą ir veiklą, kurie leidžia pasiekti didžiausią efektą su
mažiausiais ištekliais.
XX a. devintajame dešimtmetyje UNESCO priimtoje
rekomendacijoje pabrėžiama, kad siūloma kiekvienoje valstybėje
sukurti tokią valstybės infrastruktūrą, kuri saugotų bei gintų
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menininkus, jų kūrybos laisvę ir jiems padėtų [Literatūra ir menas,
2000.06.16]. Tačiau, kad ši ir kitos panašios rekomendacijos būtų
įgyvendintos, pirmiausia reikia pripažinti meninės kūrybos savitumą^
kurį nuolat pabrėžia menininkai — ji nėra tolydi, neduoda sistemingų
rezultatų, nėra kriterijų originaliems kūriniams. Ir Lietuvos meno
kūrėjų asociacijos prezidento Vytauto Martinkaus nuomone, rasti
(sukurti) šiuolaikinio - modernaus ir postmodernaus - meno
vartotojus ar jų rinką meno vadybininkams yra šimteriopai ar net
tūkstanteriopai sunkiau nei naftos versle [ten pat].
Lenkų mokslininkas Wojciech'as Lamentovvich'ius knygoje

„Šių laikų valstybė" [1:50] rašo: „Kultūros veiksniai, turintys įtakos
valstybei, jos formai, politikai, tai pirmiausia žmonių vertybinės
nuostatos, jų pažiūros, tikėjimai bei poelgiai. Valstybė —
nesibaigiančios interesų lenktynės, tačiau ji taip pat ir institucinis
darinys, kur vertybės, tikėjimai bei žmonių pažiūros gali įgyti viešą
visuomeninę reikšmę, veikti visuomenės reikalus".

Menininkų interesai pirmiausia yra susiję su jų kūrybinėmis
sąlygomis, o kai ribotos socialinės galios, tenka meno ir kultūros
veikėjams konkuruoti tarpusavyje, dalyvauti konkursuose siekiant

konkrečių kūrybinių projektų finansavimo. 2002 m. pabaigoje
Lietuvos kultūros ministrė įvairiems laikotarpiams paskyrė meno ir
kultūros kūrėjams penkias strategines meno ir kultūros projektų

valstybės stipendijas, vieną vardinę valstybės stipendiją, 145
individualias valstybės stipendijas pagal pateiktas projektų
(programų) paraiškas bei 12 edukacinių valstybės stipendijų. Paraiškų
paramai gauti paprastai kiekvienais metais būna pateikiama kelis
kartus daugiau, — patenkinama tik 20-30 proc.

Konkretūs stipendininkai paprastai atrenkami pagal
anoniminių ekspertų siūlymus. Kadangi didelė dalis paraiškų nėra
patenkinama, sprendžiant iš po stipendijų skyrimo pasirodžiusių
spaudoje straipsnių analizės, atsiranda tam tikri nepasitenkinimo
skirstymo sistema argumentų. Dalis mano, kad 1) egzistuoja
„etatiniai" valstybės stipendijų gavėjai, užsitarnavę ekspertų
palankumą; 2) kai kurie padavusieji paraišką stipendijoms yra
pasmerkti išankstinės ekspertų nuostatos, kad jie vargu ar gali ką
nors vertinga sukurti; 3) prastai suvokiama stipendijos paskirtis — ją
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duoda ir dirbantiems už atlyginimą (pvz., dėstytojams); 4) dažniausiai
neatsižvelgiama į pagal oficialius reikalavimus ekspertams pateiktą
menininkus rekomenduojančiųjų nuomonę, todėl tos
rekomendacijos - niekam nereikalingas formalumas.

Kartais tarp stipendijų skirstytojų ir jų gavėjų išsivysto
diskusija: „ar stipendija skiriama kūrybai ar socialinei paramai". Dalis
kūrėjų mano, kad stipendiją pirmiausia reikėtų skirti turintiems
prastas buitines, materialines sąlygas. Nors esama ir tokios

nuomonės, jog gal iš viso parama nereikalinga, jeigu negali skirti
visiems, — tada visų kūrybinė pozicija būtų vienoda.
Parama menininkams, kūrėjams ir meno kūrėjų
organizacijoms įtvirtinta „Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo"
(1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. 1-1494) 3 str. „Meno kūrėjo statuso
įgijimas", 4 str. „Meno kūrėjo socialinė apsauga", 9 str. „Meno

kūrėjų organizacijos turtas ir pajamų šaltiniai", 13 str. „Meno kūrėjų
organizacijų fondai", 15 str. „Meno kūrėjų organizacijų sutartys"
[www.lrs.lt].

Kultūros ministerija savo socialines galias įgyvendina
remdamasi įstatymais. Kaip ir kiekviena institucija, ji turi ir tam tikrą
subjektyviąją pusę. Kaip pastebėjo Jon'as Elster'is [2:145] institucija
veikia, daro atranką, sprendimus, tarsi būtų didelis individualus
vienetas, bet ją sukuria k sudaro individai, turintys savų interesų.

Institucijų sprendimai gali būti lengvai pakeičiami ir iškraipomi dėl
savanaudiškų jų vykdytojų interesų. Jo manymu institucijos nėra
monolitiniai organai, kuriais galima pasikliauti. Kalba apie institucijas
yra tik santrauka kalbos apie individus, kurie sąveikauja vienas su kitu
ir su žmonėmis už institucijos ribų, todėl tos sąveikos rezultatai
aiškintini tų individų motyvais bei galimybėmis. Motyvai, kaip rodo
Lietuvos spaudos analizė dažniausiai yra susiję su individų
nuostatomis, vertybinėmis orientacijomis, išprusimu meno srityje, o

didžiausią įtaką sprendimams daro emocinis individų santykis su
konkrečiomis meno formomis ir konkrečiais menininkais. Tai galima
pastebėti ne tik tarp skirstančiųjų paramą menininkams, bet ir kitų

socialinių galių turėtojų, pavyzdžiui meno galerijų, muziejų
darbuotojų.
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Kultūros ir meno sferoje individų poreikių ir socialinių galių
santykių pobūdis — ar jie nepriklausomi vieni nuo kitų, ar turi bendrą
priežastį, ar socialinės galios veikia norus, ar norai veikia socialines
galias - atsiskleidžia analizuojant individų, susijusių su menu, ir pačių
menininkų menines nuostatas. Nuostata apskritai — tai pasirengimas į

subjektus, objektus ir situacijas reaguoti tam tikromis emocijomis,
vaizdiniais,

suvokimais

ar veiksmais.

Nuostatos

paprastai

fiksuojamos trimis lygmenimis: kognityviniu (suvokimas, supratimas,
reikšmingumas), emociniu (jausmai) ir elgsenos (veiksmai).~
Pavyzdžiui, jeigu meno galerijos ar muziejaus darbuotojas
turi neigiamą nuostatą postmodernistinio meno atžvilgiu, tai
atrinkdamas menininkų darbus stengiasi kognityviniu lygmeniu
įžvelgti jo požymius konkrečiame kūrinyje, juos pastebėjęs gali
pajusti nepasitenkinimą emociniu lygmeniu ir naudodamasis savo
galia galbūt priešintis to kūrinio eksponavimui ar įtraukimui į
muziejų fondus. Todėl menininko santykis su galerijos ar muziejaus
darbuotoju gali priversti koreguoti savo norus, priversti kreiptis j kitą
galeriją, muziejų. Be to tai gali paveikti menininko aktyvumą,
paskatinti jį plėtoti kūrybinę veiklą ne Lietuvoje, bet užsienyje.
Kokybiniame tyrime dalyvavusi 59 m. dailininkė skundėsi
muziejų ir meno galerijų darbuotojais aiškindama, kad jos darbų yra
ttk Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje. Kita tiriamoji, 27 m.
menotyrininkė, pastebėjo, kad Lietuvos ir daugelio užsienio galerijų
ir muziejų skirtingai suvokiamos veiklos funkcijos. Užsienyje viena iš
pagrindinių minėtųjų institucijų, ne tik privačių, bet ir valstybinių,
funkcijų — formuoti menininko karjerą. Lietuvoje galerijų, ypač
muziejų darbuotojai nėra pakankamai pasirengę, o ir neturi socialinių
galių formuoti menininko karjerą.
Buvo iškeltos tyrimo hipotezės:
1)institucijų darbuotojų (tyrimo objektas — Lietuvos muziejų
darbuotojai) meninės nuostatos yra polivariantinės, priklauso nuo
meno srities ir meno pobūdžio, kultūros tipo;
2)menininkų meninės nuostatos suponuoja kelis kultūros
tipus, jungiančius modernistinio, postmodernistinio ir klasikinio
meno sroves bei tam tikras realizmo tradicijas, kurių santykis
priklauso nuo meno rūšies.
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Kognityviniu lygmeniu galima fiksuoti tam tikrą valdininkų
šiuolaikinių meno vystymosi tendencijų reikšmingumo suvokimą, o
emociniu lygmeniu dažniau pastebimos tradicinių meninių skonių
apraiškos. Šiuolaikiškumo sąvoka šiuo atveju suponuoja
postmodernizmo apraiškas Lietuvos mene, priešinant jas tradicijai,

kaip tam tikrų normų, taisyklių sergėtojai. Vakarų visuomenėse,
nuosekliai perėjusiose visus meno vystymosi tarpsnius, dažniau
vartojama modernizmo ir postmodernizmo priešstata, tačiau menui

išgyvenusiam ideologinės įtakos laikotarpį, labiau tinka Fredric'o
Jameson'o [3:70] pastebėjimas, kad postmodernizmui, kaip ir
postmoderno laikotarpiui apskritai, būdingas istorijos jausmo
išnykimas, kai visa šiuolaikinė socialinė sistema palaipsniui praranda
sugebėjimą išsaugoti savo praeitį, pradeda gyventi nuolatinėje
dabartyje ir nuolatiniame kitime, ištrinančiame tas tradicijas, kurias
visos ankstesnės formacijos vienaip ar kitaip turėjo saugoti.
Taigi posovietinėje erdvėje postmodernizmo apraiškos
dažniau fiksuojamos kartu su tradicijų nykimo tendencijomis.
Daugeliui valstybinių institucijų, turinčių socialinių galių menui,
atstovų, labiau būdinga teigiama nuostata tradicinio ar modernistinio

meno nei postmodernistinio atžvilgiu, o emocinis santykis su menu
ir menininkais reiškiasi skatinant paveldėtas meno tradicijas, o ne
inovacijas. Nurodytoms hipotezėms patikrinti buvo suformuluotas

tikslas ištirti Lietuvos muziejų darbuotojų emocinio lygmens
menines nuostatas.
Muziejaus darbuotojų meninėms nuostatoms tirti buvo

pasirinktas semantinio diferencialo metodas, kuris labiau atskleidžia
emocinį, o ne kognityvinį tiriamo dalyko aspektą. Si metodika leidžia
nagrinėti tiriamųjų jausmus, emocines nuostatas tam tikrų sąvokų

atžvilgiu. Metodikos kūrėjas Charles'as Osgood'as [4] darė prielaidą,
kad šie jausmai ir emocijos daugiau kyla iš sociokultūrinės individo
patirties. Pagal šią metodiką buvo apklausta 14 -os Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Šilutės, Pasvalio, Kaišiadorių muziejų darbuotojai.
Tiriamiesiems

buvo

pateiktos

devynios

sąvokos,

apibūdinančios menininko profesiją dailės, muzikos ir literatūros
srityse, paties meno sąvoka ir dvi sąvokos, susijusios su menu ir
menininkais (kultūros politiko ir meno kritiko). Kiekvienai sąvokai
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buvo identifikuota 15 vertybių. Jos žymėjo du antonimus septynių
padalų skalėje. Buvo prašoma pažymėti reakciją kiekvienoje skalėje k
siekiama nustatyti, ar muziejų darbuotojai pripažįsta pateiktas
vertybes ir išsiaiškinti jų nuostatas. Tirtų meno rūšių menininkai,
pagal tikslinę atranką pasirinkti nuomonių lyderiai taip pat buvo
testuoti pagal semantinio diferencialo metodą ir jų nuomonė buvo
lyginama su atitinkamomis muziejininkų nuostatomis.
Vertybių identifikavimas buvo atliekamas remiantis tekstų
(kurie interpretuojami aptariant menines nuostatas) anali^e. 6
parinktos vertybės būdingos daugiau menininkams, apibūdina jų,
kaip meno kūrėjų, savybes (elitinis-masinis, netikėtas-įprastas,
postmodernistiškas-tradiciškas, fragmentiškas-visuminis, tvarkingaschaotiškas, emocionalus-bejausmis). Kitos 9 vertybės susijusios

daugiau su meninės karjeros vaizdiniais ir veikla (sėkmingas-nevykęs,
profesionalus-mėgėjiškas, reikalingas-nereikalingas, apsirūpinęsnuskurdęs, idealistas- materialistas, aktyvus-pasyvus, pasitikintispasimetęs, jaunas-senas, miestietiškas-kaimiškas).

Paskutinioji iš išvardintų dichotomijų, sukelianti platesnes nei
meninės nuostatos asociacijas, pasirinkta, remiantis miesto funkcijų
augimu ir meno sferos monopolizavimu globalizacijos sąlygomis.

Dar XX a. pirmoje pusėje L. Mumford'as [5:285-286] rašė apie
kolektyvinio meno mieste ištakas remdamasis tuo, kad miestas yra

agrokultūrinio kaimo prototipas, taigi kaimo aukuras mieste tampa
šventykla, augalų sodinimo ir derliaus ritualai virsta drama ir teatru,
aruodas ir rūsys tampa bibliotekos, muziejaus prototipais ir pan. Jo
manymu, kaime lieka tos šaknys, iš kurių kartkartėmis išdygsta nauji
miesto daigai. Todėl asociacijų pasiskirstymas tokio pobūdžio miesto
ir kaimo poliarizacijoje leidžia atskleisti nuostatų atitikmenį XXI a.
laikmečio dvasiai. Tikėtina, remiantis iškeltomis hipotezėmis, kad
labiau besiorientuojantys į kaimiškąjį meno pradmenį žmonės,
mažiau emociškai susiję su postmodernizmu ir šioje metodikoje
fiksuojamais jo požymiais (fragmentacija, netikėtumu). Be to,
meninės karjeros, kaip rodo šio tyrimo apklausos duomenys,
vaizdinius menininkai daugiausia sieja su miesto kultūra, nors kaimas

ir gali būti kūrybos lokalizacija ar palikti tam tikrus pėdsakus
kūryboje ar meninėse nuostatose.
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ir gali būti kūrybos lokalizacija ar palikti tam tikrus pėdsakus
kūryboje ar meninėse nuostatose.

Meno vertybės buvo identifikuojamos pagal šiuolaikinio
meno vystymosi tendencijas, 11 iš jų tapačios menininko
dichotomijoms (tvarkingas-chaotiškas, šiltas-šaltas, sėkmingasnevykęs, elitinis-masinis, profesionalus-mėgėjiškas, netikėtas-įprastas,
postmodernistinis-tradicinis, miestietiškas-kaimiškas, emocionalusbejausmis, fragmentiškas-visuminis, reikalingas-nereikalingas). 4
dichotomijos meno sąvokos tyrimui buvo sudarytos papildomai:
naujas-senas,sudėtingas-paprastas,individualus-sąlygotas,
patrauklus-atgrasus).

Visos šios 15 dichotomijų apima siauresnį prasmių lauką
negu mokslinės diskusijos apie šiuolaikinį meną ir jo vertybes.
Ihab'as Hassan'as [6:84-96] pateikia 34 vien modernizmo ir
postmodernizmo skirtumus apibūdinančių dichotomijų (pavyzdžiui,
tikslas — žaidimas, planas — atsitiktinumas, hierarchija — anarchija ir
pan.). Tačiau šiame tyrime siekiama nustatyti esamą meno būklę, o
modernizmo ir postmodernizmo poliarizacija nenagrinėjama. Nes,
kaip pastebi poetas, kultūrologas, eseistas Eugenijus Ališanka [7:103]:
„Daugelio teoretikų XX a. postmodernizmas suvokiamas kaip

modernizmo neiginys ir kartu jo istorinė bei loginė tąsa, nors ne
visada nurodoma jo gimimo data. Lietuvos kultūra, gyvenanti

europietiškomis vertybėmis ir siekianti sinchronizuoti savąją kultūrą
su didžiosiomis Vakarų kultūromis, nuolat vėluoja kelias dešimtis
metų. Tik pastaraisiais dešimtmečiais ji sustiprino savo modernistines
pozicijas - praėjus pusei šimto metų po Thom'o Mann'o, James'o
Joyce'o, Marcel'io Proust'o epochos. Tad nestebina, kad

postmodernizmas Lietuvoje nėra labai laukiamas, į jo apraiškas
žiūrima kaip į išsišokėliškus, nepadorius judesius, jis užkalbamas
modernistiniu

„galutiniu

žodynu":

„bedvasis",

„amoralus",

„ciniškas", „žiaurus". Kita vertus, ypač vaizduojamųjų menų srityje,

postmodernizmo etiketė reiškia savotišką kokybės ženklą, tai kodinis
žodis naujojo meninio elito „galutiniame žodyne", kodifikuojantis
naujus meno reiškinius, kintančius meninio vaizdijimo bruožus".
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Semantinio diferenialo dichotomijos buvo parinktos
atsižvelgiant į šio tyrimo tikslą — atskleisti menines nuostatas
atsinaujinančioje Lietuvos valstybėje. Nors jų galima būtų parinkti ir
daugiau, bet riboja metodiniai reikalavimai — neviršyti 15 -os, be to,
kitos poliarizacijos dar Lietuvoje rečiau interpretuojamos, nes
penkiasdešimt metų iki nepriklausomybės atkūrimo mene buvo
skatinama tam tikra socialistinio realizmo ir tradicinio meno
samplaika. Kaip pastebi kokybinio tyrimo apklausoje dalyvavęs 61 m.
dailininkas: „Dailininkų sąjungos suva^iavimuose KP CK vadovai
akcentuodavo: reikia kurti ne aukšto meninio idėjinio lygio meną, o aukšto
idėjinio meninio lygio". Nors socialistinio realizmo sąvoka buvo
įtvirtinta Rusijoje 1932 m. ir kaip vieninga stilistinė formacija gyvavo
iki 1956 m., Lietuvoje ši stilistika nespėjo įsitvirtinti, nors „darbo
žmogaus" tema buvo pakankamai išpopuliarinta. Reinhard'o

Lauer'io [8:317] akcentuotą pagrindinę socialistinio realizmo temą „žmogaus darbas", pagrindinį herojų - „socializmo statytojas",
galima aptikti daugelyje Lietuvos sovietmečiu kūrusių menininkų
darbų.

Kiekvienai semantinio diferencialo skalei buvo apskaičiuoti
vidurkiai ir nubraižyti profiliai (žiūr. 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 pav.).
Kaip matome iš 5 -to pavyzdžio meno sąvoką muziejaus
darbuotojams labiausiai asocijuojasi su vertybėmis: „šiltas", „elitinis",
„profesionalus", „individualus", „reikalingas", „patrauklus". Antroje
vietoje pagal emocinės pajautos rangą: „sėkmingas", „netikėtas",

„sudėtingas", „postmodernistinis". Tarp šių pirmųjų grupių
skirtumas nėra didelis, tačiau pirmųjų tarpusavio koreliacija stipresnė
negu antrųjų. Išsiskiria meno „chaotiškumas" ir „visumiškumas"

(žiūr. 1. 5 pav.). Tai rodo tam tikrą kultūros tipų samplaiką.

18

Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas

1.1 pav. Dailininkai muziejų darbuotojų apibudinimu
12 3 4 5 6 7
Chaotiškas

varkingas
aunas

Senas
Nuskurdęs
Masinis
Nereikalingas

Mėgėjiškas

Apsirūpinęs
Elitinis
Reikalingas
Profesionalus

Pasimetęs

Pasitikintis

Nevykęs

Sėkmingas

Įprastas
Tradiciškas
Visuminis
Kaimiškas
Pasyvus
Bejausmis

Netikėtas
Postmodernistinis
Fragmentiškas
Miestietiškas
Aktyvus
Emocionalus
dealistas

Materialista
skulptorius
tapytojas grafikas
Dizaineris

1. 2 pav. Muzikai muziejų darbuotojų apibūdinimu
Chaotiškas
Senas
Nuskurdęs
Masinis

varkingas
aunas
psirūpinęs
Elitinis

Nereikalingas

Reikalingas

Mėgėjiškas
Pasimetęs
Nevykęs
įprastas

Profesionalus
Pasitikintis
sėkmingas
Netikėtas

Tradiciškas
Visuminis

Postmodernistinis

Kaimiškas
Pasyvus
Bejausmi
Materialistas
Populiarios muzikos atlik^jas •
Dirigentas*
Kompozitorius'
Klasikinės muzikos atlikijas -

Fragmentiškas
Miestietiškas
Aktyvus
Emocionalus
Idealistas
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1. 3 pav. Literatai muziejų darbuotojų apibūdinimu
Chaotiškas
Senas
Nuskurdęs
Masinis
Nereikalingas

Mėgėjiškas
Pasimetęs
Nevykęs
Įprastas
Tradiciškas
Visuminis
Kaimiškas
Pasyvus
Bejausmis
Materialistas

varkingas
Jaunas
Apsirūpinęs
Elitinis
Reikalingas
Profesionalus
Pasitikintis
sėkrningas
Netikėtas
Postmodernistinis
Fragmentiškas
Miestietiškas
Aktyvus
Emocionalus
ldealistas

RaSytojas
Poetas

L 4 pav. Kultūros politikai ir meno kritikai muziejų darbuotojų apibūdinimu
Chaotiškasl
Senas
Nuskurdęs
Masinis
Nereikalingas
Mėgėjiškas
Pasimetęs
Nevykęs
Iprastas
Tradiciškas
Visuminis
Kaimiškas
Pasyvus
Bejausmis
Materialistas
Kultūros politikas —
Meno kritikas—

varkingas
aunas
psirūpinęs
Elitinis
Reikalingas
Profesionalus
Pasitikintis
Sėkmingas
Netikėtas
Postmodernistinis
Fragmentiškas
Miestietiškas
Aktyvus
Emocionalus
Idealistas
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1. 5 pav. Menas a muziejų darbuotojų pibūdinimu
12 3 4 5 6 7
Chaotiškas

Tvarkingas

Senas

Naujas

Šaltas

šiltas
Sėkmingas

Nevykęs
Masinis
Mėgėjiškas
Įprastas
Paprastas

Elitinis
Profesionalus

Netikėtas
Sudėtingas
ostmodernistinis

Tradiciškas
Kaimiškas
Sąlygotas

Miestietiškas

Bejausmis

Emocionalus

Visuminis
Nereikalingas

Atgrasus

ndividualus

Fragmentiškas
Reikalingas
Patrauklus

Postmodernistiniam menui labiau būdinga fragmentacija,
tačiau fragmentacija kaip sąvoka iš viso tiriamųjų nėra priskiriama
meno erdvei, labiau emociškai su menu jų vertinimuose susieta
sąvoka „visumiškumas". Daug dėmesio skiriantis postmodernizmo

nagrinėjimui Eugenijus Ališanka [7:104] pastebi: „Postmodernistai
priešinasi visumos, vienovės, vientisumo totalitarizmui, ypač tokioms
modernizmo totalumo formoms kaip utopija ir eschatologija".

Tai, kad muziejų darbuotojų postmodernizmo ir
fragmentacijos vertinimai nekoreliuoja, rodo tam tikrą paviršutinišką
požiūrį j postmodernizmą. Kadangi semantiniu diferencialu
tyrinėjamas emocinis santykis, tai ir rezultatai atskleidžia emocinį, o
ne kognityvinį postmedernizmo suvokimą. Postmodernizmo

kultūrinis tipas turi daug požymių, dalis jų mažiau atsispindi Lietuvos
menininkų kūryboje ir todėl nepriskiriami jam. Be to, gana sunkiai
naujų kultūros tipų studijos skinasi kelią mokymo įstaigose, ne tik dėl
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galimo konservatyvumo, bet ir dėl užsienio edukacinių modelių
įvairovės, kurie neretai pasitelkiami kaip orientyrai.
Štai meno teoretikas Virginijus Kinčinaitis [9:10] rašo:
„Dabartinė Vilniaus dailės akademijos padėtis savo esme konfliktiška
- patirdama naujos sociokultūrinės situacijos spaudimą, ji bando save
legimituoti postmodernistiniais diskursais. Tai pakankamai komiška
situacija jau vien todėl, kad postmodernistinis judėjimas kitose šalyse
dažniausiai institualizavosi savarankiškai, nepriklausomai nuo
modernizmo bastionų, taip socialinėje erdvėje sukūrė ir įteisino realų,
o ne simuliuojamą skirtumą". Tačiau ar įmanoma šalyje, negalėjusioje
laiku įsitraukti į kultūros tipų kaitos procesą, naujam kultūros tipui
institualizuotis savarankiškai.
Žvelgiant į tokią situaciją iš šalies gali kitaip atrodyti. Terry
Eagleton'as [10:241] kalbėdamas apie pokolonijines šalis pastebi:
„Polemika tarp „modernybės" ir „postmodernybės" ypač svarbi
periferinėms kultūroms, kurios vis labiau įtraukiamos į
postmoderniųjų Vakarų orbitą, nors pačios, savo laimei ar nelaimei,
visos europietiškosios modernybės taip ir nepatyrė". Tačiau tenka
pastebėti, kad tokia tendencija aiškesnė ne Rytų Europos, o
tolimesnėse nuo vakarų geografiniu požiūriu, šalyse. Europos erdvė,

net uždarų politinių sistemų valstybėms, darė reikšmingą įtaką
menui, o valstybėms atsivėrus matyti tam tikras jų kultūrų poveikis
visos Europos kultūrai. Štai vokiečių mokslininkas Dieter'is
Borchmeyer'is [11:264], rašydamas apie postmodernizmą, pabrėžia
kad estetinę postmodernizmo revoliuciją pagrindė politinės Rytų
Europos revoliucijos. Jis konstatuoja, kad neįmanoma kalbėti apie
naują pradžią, įvykus lemtingam praeities lūžiui, kaip buvo aiškinama
anksčiau. Vyksta grįžimas į praeitį judant į priekį, pripažįstant
praeities keliamus reikalavimus dabarčiai. Todėl tai, kas dabar vyksta
meno orbitoje Lietuvos valstybėje, yra tam tikrų Europos vystymosi

dėsningumų raiška.
Šių tyrimų rezultatai rodo, kad galime stebėti tam tikrą
nenutrūkstamumą tarp modernistinio ir postmodernistinio kultūros

tipų. Kultūros tipų raiškos ir suvokimo būklę atspindi tiek institucijų
atstovų, tiek pačių menininkų vertinimai. Muziejų darbuotojai prie
labiausiai

besiasuocijuojančių

su

menu

vertybių

priskiria

įvieno cnaotisKumas ir menininkams, ir institucijų atstovams
yra akivaizdus. Vis dėlto menas su atgrasumu kaip grožio antonimu,
rečiau asocijuojasi, dažniau nurodoma,kad patrauklus. Patrauklumo

sąvoka labiau siejasi su žavingumu negu su grožiu, todėl ji ir
artimesnė naujojo meno apibūdinimui, nes net tai, kas nėra gražu,

gali būti patrauklu. Tai išreiškia meninę nuostatą, kad chaotiškoje
meno situacijoje esama daug patrauklių meno kūrinių, kurie gali
susilaukti teigiamų vertinimų.

Tirti šiuolaikiniai menininkai, kuriuos galima priskirti
nuomonių lyderiams, atstovaujantiems šiuolaikinius menotyrinius
modelius, reprezentuoja tam tikrą kultūrinių ir meninių tipų
elementų kombinacijų polivariantiškumą.
49 m. daug kūrybinių sėkmių patyrusiam skulptoriui, kuris
savo kūrybą vadina postmodernistine, menas labai glaudžiai,
aukščiausiais balais asocijuojasi su sąvokomis „naujas", „šiltas",
„elitinis",„profesionalus",„netikėtas",„sudėtingas",
„postmodernistinis", „miestietiškas", „individualus", „emocionalus",
„reikalingas", „chaotiškas", „nevykęs", „visuminis", „atgrasus". Ši

nuostata gana artima postmodernistiniam kultūros tipui. Jo
vertinimai aiškiai rodo, kad estetika atskiriama nuo meno,

pabrėžiamas miestietiško postmodernizmo elitiškumas ir
sudėtingumas. Jaučiama tam tikra ištikimybė modernizmui, per
meno individualumą ir visumiškumą.

41 m. kūrybinės sėkmės lydimas poetas meną pagal pateiktas
skales ne visada vertina aukščiausiais balais. Jam menas pirmiausia
reikalingas, naujas, profesionalus, sudėtingas, postmodernistinis,
miestietiškas, emocionalus, patrauklus, chaotiškas, po to kiek

22Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas

individualumą, kuris būdingesnis modernizmui, turinčiam tam tikras

pozicijas Lietuvoje. Jolita Mulevičiūtė knygoje „Modernizmo link"
pabrėžia: „Individualizmas, originalumas, naujumas — kelrodės

modernizmo žvaigždės" [12:16]. Asociacijų su meno individualumu
pagrindu galima spręsti, kad naujas kultūros ir meninės kūrybos tipas
Lietuvoje formuojasi ne atmetimo, o derinimo būdu.

Iš pavyzdžiuose nubraižytų profilių matome, kad menas
muziejų darbuotojams labiau asocijuojasi su chaosu (1. 5 pav.), bet
menininkų, ypač dirigentų ir klasikinės akademinės muzikos atlikėjų,
veikla atrodo mažiau chaotiška, kartais asocijuojasi su tvarka (1. 2
pav.). Tai rodo, kad vertinant meną apskritai, suniveliuojami požiūrių

j įvairius menininkus skirtumai. Šį nuostata meno atžvilgiu gali
išreikšti požiūrį ne tiek į meninę kūrybą, bet daugiau į chaotišką
meno įvairovę.

Kultūros tipų suderinamumas reiškiasi ir emociniu santykiu
su chaotiškumu ir tvarka. Meno tvarka šiuolaikiniame mene yra

specifinė ir sunkiau atpažįstama, ypač tiems, kurie pasižymi meninės
kultūros konservatyvumu. Vytauto Kavolio nuomone: „meno

kūrinio tvarka yra tokia tvarka, kuri išryškėja žmonėms ją kuriant k
kurios kokybė priklauso nuo to, ar jie atpažįsta reikalavimus tvarkos,
kurią kuria, ar išreiškia ją atitinkamomis formomis, ar pakankamai
ištobulina jos išraišką, kad ji suteiktų emocinio rezonanso, juslinio
džiaugsmo tą tvarką stebintiems žmonėms" [13:134]. Jo manymu
„galima apibrėžti socialines grupes, kurioms viena ar kita tvarkos
paradigma yra artimesnė, galima identifikuoti dvasios vadus,
intelektinius autoritetus, kurie gina vieną ar kitą tvarkos sampratą,

nagrinėti konkrečius tvarkos paradigmų padarinius" [13:136].
Kaip rodo tirtos institucijos darbuotoju duomenys, tvarka
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nuomonių lyderiu dailės srityje, šis literatūros atstovas mažiau linkęs
atskiru estetiką nuo meno, jam menas patrauklus, nors ir chaotiškas.
Kaip rodo šio tyrimo duomenys, net ir nuomonių lyderiai, turintys

pakankamai žinių apie šiuolaikines meno vystymosi tendencijas,
nevienodai emociškai susieti su menu - atstovaujama meno rūšis

lemia tam tikras korekcijas.
Šiuolaikinėje poezijoje apskritai mažiau atgrasių dalykų negu
šiuolaikinėje dailėje. Pavyzdžiui, jauna kultūros vadybininkė
prisimena savo pirmąjį susidūrimą su tuo metu jai atrodžiusią
sudėtinga elitine šiuolaikine daile; „Tuomet aš buvau 15 metų ir
nusprend^iau apsilankyti Šiuolaikinio meno centre. Taigi pirmasis dalykas,
kuris mane nustebino, buvo parodų salėje iškabintos ekspo^icijos, kuriose
mirgėjo ornamentai iš triušių ir morkų. Mano reakciją galima suprasti, nes
tradicinis meno kūrinių suvokimas man siejosi su aliejiniais da^ais tapytais
paveikslais. O čia ornamentai iš triušiukų! Ilgai įjį žiūrėjau. Ką gi, re^ultatas
ka^kuria prasme tikrai pranoko lūkesčius - netikėtai iš ornamentų išryškėjo
nebus rusiškas keiksma^odis, siunčiantis toli. Taigi, turint omenyje mano
lūkesčius, pastangas suvokti šiuolaikinį meną ir tradicinį meno suvokimą, po

tokios parodos aš ilgai nėjau į ŠMC, nes jaučiausi į^eista. Dabar man ta
situacija atrodo tikrai komiška, tačiau išvadą reikėtų padaryti tokią, kad
pirmą reikėtų įįinoti bentjau to meno funkcijas, formą, o tadajau žiūrėti, kaip
atrodo šiuolaikiniai meno kūriniai". Tokioje situacijoje atsidurti ir tokią
emocinę būseną išgyventi gali dažnas šiuolaikinio meno vartotojas,
kadangi šiuolaikinio meno pažinimo žinių lygmeniu ir tokio
pažinimo reikalingumo dar nėra įsisąmoninę ne tik meno vartotojai,
bet ir, kaip rodo šie tyrimai, menininkai bei institucijų,
kontaktuojančių su menu, atstovai, švietimo sistemos darbuotojai.
Įvairiais lygmenimis

netgi

formuojama

neigiama

nuostata

postmodernizmo funkcionavimo ir struktūros, jo simbolių
atpažinimo atžvilgiu. Iš dalies tokia kultūrinio išprusimo, meninės
kultūros būklė priklauso nuo to, kad įvairias meno sroves ir net
mpno kūriniai kaio lveiaverčiai funkcionuoja
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pirmiausia šiltas, elitinis, profesionalus, postmodernistinis,
individualus, emocionalus, reikalingas, patrauklus, visuminis. Kiek
silpnesnės asociacijos su sėkmingumu, netikėtumu ir paprastumu.

Kitos savybės vertinamos neutraliai. Si nuostata išreiškia klasikinio
meno pomėgį neatmetant postmodernistinio, kuris turi konkrečias
išraiškas šiuolaikinėje akademinėje muzikoje. Kaip rodo šio
menininko pasisakymai, prioritetą jis teikia klasikai, nors savo
mokytojais laiko ne tik baroko, klasikos, romantizmo muzikus, bet ir
XX a. srovių atstovus. Sėkmingumas šiuo atveju nėra labai
vertinamas, kadangi klasikinis akademinis menas nėra populiarus.
Paprastumas suvokiamas taip: visa, kas genialu, yra paprasta. Si

nuostata apima trijų kultūros tipų — klasikinio, modernistinio ir
postmodernistinio derinį.

Pagrindinė išvada patvirtinama hipote2ės: 1) apie meninių
nuostatų polivariantiškumą, priklausomai nuo meno rūšies; 2) apie
menininkų nuostatų, suponuojančių kultūros tipus, vaidmenį. Tai

įrodo ir muziejų darbuotojų menininkų vertinimų skirtumai.
Skirtingai vertinami ne tik įvairių, bet ir vienos meno rūšies atstovai.
Štai dizaineriai vertinami aukštesniais balais, išskyrus elitiškumą ir
idealizmą, o skulptorius yra labiau elitinis, reikalingas, profesionalus,

pasitikintis, miestietiškas, emocionalus ir idealistas nei tapytojas,
užtat pastarasis jų nuomone labiau netikėtas (žiūr. 1. 1 pav.). Užtat

muzikai vertinami dar įvairiau: labiausiai išsiskiria klasikinės muzikos
atlikėjas ir dirigentas įprastumu ir tradiciškumu, o populiarios
muzikos atlikėjas jaunumu, masiškumu, mėgėjiškumu, materializmu
(žiūr. 1. 2 pav.). Literatų vertinimo skirtumai tokie: poetas jaunesnis,
nuskurdęs,

nereikalingas,

pasimetęs,

nevykęs,

netikėtas,

postmodernistiškas, miestietiškas, aktyvus, emocionalus ir idealistas

nei rašytojas (žiūr. 1. 3 pav.). Palyginę menininkų vertinimus su
kultūros politiko ir meno kritiko vertinimais, matome, kad skirtumai
tarp jų nedideli (žiūr. 1. 4 pav.) Bet lygindami kultūros politiko,
meno kritiko ir literatų vertinimus, matome, kad muziejų

darbuotojams atrodo, jog pirmieji labiau apsirūpinę, labiau
pasitikintys, aktyvūs ir sėkmingi. Dažno institucijos darbuotojo
nuomone, iš tirtų menininkų labiausiai sėkmė lydi muzikus, kurie,

kaip matome, gali atstovauti keliems kultūros tipams. Valstybė yra
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suinteresuota prie menininkų sėkmės prisidėti naudodama kuo
mažiau socialinių galių, suteikdama jiems minimalią paramą ir
maksimalią kūrybinio kelio pasirinkimo laisvę.
1. 2. Požiūriai į kūrybinę sėkmę
Kūrybinė sėkmė taip pat suvokiama polivariantiškai, o jos
vaizdinių pobūdis pasižymi įvairove, priklausomai nuo tapatinimosi
su tam tikru kultūros tipu. Šiuolaikinio meno situacijoje kultūros tipų
susipynimas yra istoriškai sąlygotas. Ihab'as Hassan'as [6:285] mano:
„Istorija, man regis, juda tiek tolydžiuose, tiek netolydžiuose
tarpsniuose. Todėl postmodernizmo vyravimas šiandien, jeigu iš
tiesų taip yra, nereiškia, kad praeities idėjos ar institucijos
nebeformuoja dabarties. Greičiau tradicijos vystosi, ir netgi kultūros
tipai patiria ryškius pokyčius".
Didžiosios kultūrinės idėjos, kaip ir jų lyderiai, nepraranda
savo vertės. Tačiau jos greičiau Įgauna lygiavertiškumo pozicijas ir
sunkiau hierarchizuojamos, joms dažniau galima priskirti egalitarinės
kultūros sampratą. Postmoderno visuomenei būdingas elitinės ir

masinės kultūros, elitinio ir saloninio meno poliarizacijos nykimas,
todėl kūrybinė sėkmė dažniau gali priklausyti nuo menininko
aktyvumo, o jo kūrybos stilius turi įtakos pasisekimui, jeigu jis
pasitiki savimi ir išlaiko ne tik emocinį santykį su aplinka, bet ir
kognityvinį savo kūrybos pagrindimą. Buvo suformuluota trečioji
hipotezė, kad apart meninių nuostatų ir požiūrių į meną ir
menininkus polivariantiškumo, didžiausia kūrybinė sėkmė aplanko
tuos menininkus, kurie supranta šiuolaikinio meno tendencijas,

emociškai identifikuoja save su gyvenamu laiku ir suvokia kaitos
neišvengiamumą.

K^ip rodo tekstų apie meną analizė, meno lygiavertiškumo
nuostatos būdingos Lietuvos menininkams, o menotyrininkai labiau

linkę hierarchizuoti. Štai menotyrininkas Alfonsas Andriuškevičius
knygoje „Lietuvių dailė: 1975:1995" pastebi: „Pirmiausia - klausimas,
ar apskritai reikia menininkus skirstyti į geresnius ir prastesnius.
Daugumai žmonių atsakymas į jį, matyt, savaime aiškus. Tačiau

esama nemažai dailininkų, kurių nuomone, toksai skirstymas yra
nereikalingas. Štai panašią mintį ne kartą yra viešai kėlęs V. Valius,
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teigdamas, kad kritikai turėtų pirmučiausia stengtis nusakyti, kuo tas
ar kitas dailės kūrėjas yra savitas, ką jis suteikia mūsų kultūrai, o ne
sudarinėti jų hierarchijas. Tačiau vis dėlto (bent jau mane) traukte
traukia vertinti, skirstyti, iškelti geresniuosius. Lemiamos reikšmės čia
gal turi plačiai įsišaknijęs europietiškos kultūros principas (kurio
kažkokiu paslaptingu būdu išvengia dalis menininkų; o gal tik dedasi
išvengia?) - hierarchizuoti" [15:302]. Kaip rodo šio tyrimo
menininkų apklausa, didžiajai jų daugumai rūpi tik tam tikrų žmonių
nuomonė apie jų kūrybą, o šiaip dažnu atveju manoma, kad tai kas
vadinama kritika, yra labai neobjektyvūs ir atsitiktiniai rašiniai, kurie
neteikia svarbios informacijos ar įžvalgų kūrėjui, nors ir gali turėti
įtakos jų kūrybinei sėkmei. Tačiau visi pripažįsta tam tikrus
autoritetus ar tuos, kuriuos laiko savo mokytojais. Gal todėl

semantinio diferencialo metodas atskleidė, kad kritikas vertinamas
panašiai kaip menininkas, labiau skiriasi kultūros politiko vertinimai.
Štai 49 m. skulptorius kultūros politiką apibūdina kaip tvarkingą,
seną, nuskurdusį, elitinį, nereikalingą, mėgėjišką, pasitikintį, nevykusį,
įprastą, tradicišką, fragmentišką, kaimišką, pasyvų, emocionalų,
idealistą. Meno kritikas jam asocijuojasi su tvarkingu, jaunu, elitiniu,
pasitikinčiu,

postmoderniu,

apsirūpinusiu,

reikalingu,

miestietišku,

profesionaliu,

kiek

mažiau

sėkmingu,

—

netikėtu,

visuminiu, aktyviu, emocionaliu, materialistu. Toks vertinimas rodo,

kad meno kritikai labiau atitinka šiuolaikinį kultūrinį tipą nei kultūros
politikas, besiasocijuojantis su tradicine kaimo kultūra.
Kūrybinė sėkmė dažniau suvokiama kaip tam tikra emocinė
būsena, o ne kognityvinė įžvalga. Sinonimų žodyne sėkmės
sinonimais yra klotis, pasisekimas, laimė, kurie simboliškai siejasi su
romėnų likimo, atsitiktinumo ir sėkmės deivės Fortūnos įvaizdžiu.
Apibendrinant kokybinių tyrimų duomenis, pastebėta, kad sėkmė
tirtų menininkų sąmonėje labiausiai yra susieta su laiko ir erdvės
kategorijomis. Kur ir kada pasiseks menininkui — neįmanoma

planuoti, nors galima daryti tam tikras prognozes atsižvelgiant į
menininko aktyvumą, profesionalumą, kūrybos stilių.

Tyrimo rezultatai rodo, kad tiek tirti menininkai, tiek
institucijų atstovai kūrybinę sėkmę pirmiausia sieja su
kvalifikuotumu, profesionalumu. Tačiau menininko profesionalumas
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nebūtinai tapatinamas su atitinkamo išsimokslinimo diplomu, kuris
suteikia tam tikrą statusą, bet ne visada yra menininko

profesionalumo ir meistriškumo rodiklis. Išryškėja menininkų dvi
nuomonės: menininku gali būti bet kas, maksimaliai pasinėręs į
kūrybą, kita nuomonė — ne bet kas. Pirmajai nuomonei dažniau
pritaria dailininkai, antrajai — muzikai. Vėl matyti skirtumai
priklausomai nuo meno rūšies reikalavimų. Muzikų, ypač atlikėjų
kūryba reikalauja didesnių laiko sąnaudų meistriškumui įgyti,
nepakanka gabumų ir išmonės.
Alfonso Andriuškevičiaus manymu: „Naujasis menas

Lietuvoje entuziastingai įgyvendina du šūkius, kuriuos yra
paskelbusios dvi itin iškilios XX a. dailės personos — Marcel'is
Duchamp'as: „Viskas yra menas", ir Joseph'as Beys'as: „Kiekvienas

yra menininkas" [14:28].
Kaip pastebi tirtieji menininkai, tokia situacija susidaro ir dėl
reikalavimų menui ir menininkams mažėjimo, profesionalumo
reikšmingumo nykimo, nes dabar iš menininko reikalaujama efekto.
57 m. kompozitorius pastebi: „menininko profesija prarado presti^inį
įtaką visuomenėje ir jis šiuo metu greičiau tampa rūmų apdailos detale nei
aktyviu visuomeninio g^venimo dalyviu. Did^ia dalimi dėl tokios padėties kalta
pati menininkų bendrija, sutikusi, kad bet koks dvasinės kultūros vyksmasyra
meno produktas. Neskiriu mėgėjų ar profesionalų, nes da^nai pastarieji elgiasi
kaip mėgėjai, o mėgėjai nustebina brand^iu meistriškumu". Toks požiūris
atitinka nuostatą, kad menininku gali būti kiekvienas kūrėjas, bet
pasiekęs tam tikrą kūrybinę brandą. Į įvairius profesionalų
performance'us dažnai žiūrimą atlaidžiai, kaip į žaidimą, tačiau
mėgėjams tenka įrodinėti savo meistriškumą ir kvalifikuotumą, kitu
atveju kūrybinė sėkmė jį gali aplenkti. Nors antra vertus, kaip pastebi
61 m. dailininkas, „nėra tokio teisėjo, kuris pasakytų meniškumo formule".
Kaip rodo tyrimas, didžiausi meniškumo teisėjai yra patys
menininkai, todėl jie mažiau sieja savo kūrybinę sėkmę su meno ir
kultūros institucijomis bei organizacijomis. Siame tyrime buvo
užfiksuotas požiūris, kad kūrybinės menininkų sąjungos yra
totalitarinės visuomenės reliktas, nes stengiasi daryti įtaką kūrybos
procesams: kūrybinės sąjungos siūlo menininkus apdovanojimams,

rekomenduoja jų projektus paramai ir stipendijoms, tarpininkauja
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organizuojant parodas. Menininkų nuomone šiandieninė kūrybinių

sąjungų ir meno institucijų veikla tūrėtų būti labiausiai nukreipta į
meno rinkos paieškas k jos skatinimą. Šią nuomonę dažniausiai
palaiko dailininkai, o muzikai labiau toleruoja meno institucijų įtaką
kūrybos skatinimui ir vertinimui, be to, mano, kad jos turėtų atlikti ir
visuomenės prusinimo funkciją.
Išprusimas, prusinimas pirmiausia yra sietini su menines

kultūros ugdymu. Meninė kultūra apima kūrybinį ir pažintinį
lygmenis. Meno pobūdį, jo suvokimą kognityviniu lygmeniu kartais
ignoruoja net patys menininkai, ką jau kalbėti apie visuomenę.
Požiūriai, kokį meną galima būtų priskirti elitiniam, masiniam ar
saloniniam menui, varijuoja priklausomai nuo menininko meninės
pozicijos, meninių nuostatų. Menininkai priskiriantys savo kūrybą
postmodernizmui, pastebi postmoderno laikotarpį atitinkančias
tendencijas, jų manymu skiriamoji riba tarp elitinio ir masinio meno
yra gerokai išblukusi. Dieter'is Borchmeyer'is [11:260], aptardamas
postmodernizmo koncepcijas, pažymi ir tokią meninę poziciją —
reikia peržengti ribą, kuri skiria menininką nuo visuomenės, t. y.

spraga kurią reikia užtaisyti, yra tarp elito ir masinės kultūros, tarp
„aukštojo" meno, kuris neigia meno prilyginimą prekei, ir kultūrinės
industrijos, kuri viešai pripažįsta komercinius mechanizmus. Si
dilema iškyla ir Lietuvoje, ypač aptariant valstybinių institucijų,
susijusių su meno valdymu, funkcijų pasiskirstymu.

Tiriamieji, kurie savo kūryba mėgina pasipriešinti tarp meno
vartotojų paplitusio saloninio meno įvaizdžiui, labiau linkę pabrėžti
svarbą elitinio, „aukštojo" meno, kuris jų nuomone sudaro Lietuvos

kultūros aukso fondą. Saloninio meno paklausa Lietuvoje yra išties
didelė, sprendžiant iš meno salonuose parduodamų paveikslų
pobūdžio ir menininkų pastebėjimų. Saloninio meno specifika ir
požymiai tiriamiesiems yra gerai žinomi, bet kai kuriais atvejais
prieštaringi. Ekspertiniai tyrimai, kurių pagrindu buvo formuojami
šio tyrimo apklausos instrumentai, parodė, jog saloninis menas gali

būti apibūdinamas taip: saloniniam menui būdingi kičo elementai ir
pseudofilosofiškumas, pseudopostmodernizmas; miesčioniškas
gražumas (blizgesys, puošnumas ir pan.); sentimentalumas; prastas

skonis (infantilumas, nuvalkiotos idėjos); tam tikri elitiškumo
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požymiai; ezoteriškumas; jausmingumas; malonumas; patinkantis
daugumai, perkamas; dabar tokio nėra, buvo tada, kai buvo salonai;

tinkantis prie interjero; dviprasmė sąvoka (gali būti įvardijamas kaip
elitinis, blogąja prasme — kaip kičas); eklektiškas, nesaikingas;
vienkartinis, trumpalaikis; ypatinga nuomonė: stiprios valstybės
bruožas turėti saloninį meną. Tirtieji menininkai, priklausomai nuo
atstovaujamos meno rūšies, saloniniam menui priskiria tokius
kūrinius k kūrybą: dailininkai mano, kad tai menas, kuriam
nepakanka talento, kūriniai perkami papuošti butui, derinami prie
baldų ir pan.; muzikai — tai menas, žaidžiantis meno vertybėmis, kai
kada gražus, bet visada paviršutiniškas, kurį savo manieringumu ir

eklektiškumu kartais pakeičia postmodernistinis; literatai — meilės
romanai, manieringi, proginiai eilėraščiai ir pan. Dėl saloninio meno
propagavimo menininkai turi nemažų pretenzijų ir valstybei, jos
institucijoms, kurios skatina menkaverčio meno, virtusio suvenyrų

bizniu, plitimą, nes daro jam mokesčių nuolaidas. Valstybės pozicija
tokio pobūdžio meno atžvilgiu menininkai kartais labai griežtai
komentuoja: tai tradicija, atėjusi iš sovietinių laikų, „liaudies valdžiai"
proteguojant „liaudies meną". Šiuo atžvilgiu tai vertybinis požiūris į
meninę kūrybą, tačiau menininkai pripažįsta ir meniškumo
polivariantiškumas bei meninės kūrybos sėkmės įvairovę, kurios jie
nėra linkę hierarchizuoti. Toks požiūris labiau atitinka egalitarinį
meninės kultūros modelį.

Tirtųjų menininkų samprotavimus apie kūrybinę sėkmę
galima suskirstyti į tris pogrupius:
1)Sėkmė - neišvengiama tam tikra savijauta, dvasinė būsena,

kūrybinės veiklos rezultatas: „profesionaliam menininkui sėkmė tėra laiko
klausimas. Pašaukimas kurti jau yra sėkmė, bet laikas leidįia menininkui
^prasminti savo kūrybą"; „ar menininkas pabrė^tinai kuklus, ar nuolat
minimas ^niasklaidoje —jam visada rūpi jo veiklos sėkmė. Kas nuolat gyvena
kūrybos dvasioje, yra patyręs tikrą sėkme, kaip kitaip mes ^inotume apie vieną
ar kitą menininką?"; „sėkmė — sukurti gerą kūrinį, jai įtakos turi tik
asmeninės pastangos"; „sėkmės laidas —pasišventimas dirbti, nelaukiant jokio
atlyginimo, vieniems Dievas duoda ateidamas, kitiems nueidamas";

2)be jau išvardintų sėkmės požymių nurodoma ir
visuomeninė sėkmė (visuomenės pripažinimas): kada sukuri „tai, kas
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tau patinka ir tuo pačiu pripažįstama visuomeniškai"; „tai nuolatinis
menininko minėjimas spaudoje, kvietimai rengti pandas ir jo garsinimas";
„vienos rimtos sėkmės pakanka, kad tave pastebėtų, po to gali sekti virtinė
nesėkmių^ bet jos toleruojamos pirmosios sėkmės sąskaita", „pasitaiko, kad
Žinomas menininkas nuolat kritikuojamas, ir atrodytų, jo kelyje tikrai nebuvo
rimtos sėkmės, bet tai nekeičia nuolatinio visuomenės domėjimosijuo ";
3) prie visų išvardytų sėkmės požymių pridedamas likimo
požymis, sėkmė nulemta iš aukščiau: „kūrybinė sėkmė — arbajiyra arba
jos nėra, yra menininkai iryra genijai, visi priklausomi nuo prigimties, planetų
išsidėstymo, politikos, visuomeninės padėties"; „ypatingai priklauso nuo paties
kūrėjo aktyvumo ir kiek iįmogus turi likimo sėkmės" va pan.
Visi tirtųjų samprotavimai apie kūrybinę sėkmę tuo pačiu
išreiškia individo ir visuomenės santykį. Howard'as S. Becker'is pagal

šį santykį menininkus apibūdino kaip integruotus profesionalus ir
originalus (neintegruotus) [17:240]. Pirmieji labiau orientuojasi į
karjerą, antrieji į laisvę, nepriklausomumą.

Daugelis menininkų Lietuvoje pripažįsta, kad menininko
karjera yra rizikinga. JAV meno tyrėjai taip pat tai yra pastebėję, kad
pavyzdžiui, Niujorko vaizduojamojo meno atstovų manymu, tik
vienas proc. karjeros siekiančių šioje srityje patiria sėkmę [18:58].
Lietuvoje ši dalis didesnė, nes sėkmės supratimas yra kitoks nei
Vakaruose. Vakaruose menininkai dažniau nurodo, kad menininkui

nepakanka pripažinimo, iš kūrybinio darbo reikia pragyventi, net
meno disciplinų dėstymas vadinamas papildomu darbu. Pabrėžiama,
kad tik 27 proc. tirtų menininkų didžiąją dalį pajamų gauna kaip
meninkai [19-35]. Lietuvoje gi dėstymas aukštojoje mokykloje
tapatinamas su kūrybine sėkme, kaip ir galimybė dalyvauti parodoje
Lietuvoje ar užsienyje, — toks požiūris būdingas posovietinei erdvei,
kur meninkai buvo priskiriami privilegijuotiesiems visuomenės
nariams ir ne visi turėjo tokių galimybių.
Tiek meninkai, tiek meno tyrėjai pastebi, kad meno pasiūla
daugeliu atvejų viršija paklausą. Kaip ir kitose valstybėse, menininkai
profesionalai santykinai mažiau apmokami lyginant su kitais to paties
išsimokslinimo specialistais, dažniau dirba pagal trumpalaikes sutartis
ir daug didesnė jų dalis turi antrą darbą lyginant su kitais. Didžiausi
skirtumai

pastebimi kūrybinę

sėkmę

interpretuojant

meno
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„žvaigždės" aspektu. Kūrybinė sėkmė paprastai priskiriama
periferiniam lygmeniui arba išplečiama Europos, pasaulio mastu,
naudojant „superžvaigždės" terminą, kuriuo dažnai apibūdinama

kino artistų ar atlikėjų kūrybinė sėkmė [20:845]. Vadinamąjį
„žvaigždės" arba „superžvaigždės" efektą, tiriamųjų nuomone,

leidžia pasiekti specifinė menininko savybių, charakteristikų
kombinacija ir susiklosčiusios palankios aplinkybės. Lietuvoje,
išėjusioje iš uždaros sovietinės erdvės, jų manymu, atsiveria naujos,
platesnės kūrybinės sėkmės galimybės.
Kūrybinės sėkmės įvairovė pirmiausia sietina su
konkrečiomis erdvės ir laiko santykio koordinatėmis. Kiekvienas
menininkas priklausomai nuo asmeninių savybių ir aplinkybių kaupia
meninį ir kultūrinį kapitalą, kuris pradeda jam pasiekti kūrybinę
sėkmę konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje. J. R. Gibbins'as ir B.
Reimer'is pabrėžia kultūrinio kapitalo turinį: „Kol kas kultūrinis
kapitalas yra labai susijęs su aukštąja kultūra. Ateityje populiariosios
kultūros žinojimas galbūt taip pat bus naudojamas" [16: 91]. Vieni
kultūrinį kapitalą sukaupia anksčiau, kiti vėliau, vieni lieka Lietuvoje,
kiti išvyksta į užsienį. Kūrybinė sėkmė, kaip meninės kūrybos
rezultatas, nuo valstybės socialinių galių priklauso tiek, kiek valstybė
sugeba padėti menininkui sukaupti kultūrinį kapitalą ir įvairiapuse
parama sustiprinti galimybę patirti kūrybinę sėkmę Lietuvoje.
Kūrybinė sėkmė yra menininko kūrybiniame kelyje sukaupto
kultūrinio kapitalo, besisiejančio su „aukštuoju", elitiniu menu,
rezultatas.
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2 skyrius.

Menininkų požiūriai į valstybę jų pripažinimo
mechanizmų kontekste: kartų ypatumai

Sociologiniai menininkų ir jų kūrybos aplinkos tyrimai nėra
gausūs. Tai patvirtina ir sociologinių meno tyrimų praktika —
labiausiai ištirta meno vartojimo sritis, o nuomonei apie meno
kūrybos sferos ypatingumą arba, prancūzų sociologo P. Bourdieu

žodžiais, sakralumą, fetišizavimą pritaria ir kai kurie sociologai. Bet
labiausiai ši nuomonė paplitusi tarp menininkų: pasak P. Bourdieu,
„menas ir menininkai alergiški viskam, kas pažeidžia jų nuomonę
apie save: meno srityje vyraujančio tikėjimo kūrėjo, kurio niekas
nesąlygoja, „talentingumu", unikalumu susidūrimas su požiūriu

sociologo, siekiančio suprasti, paaiškinti, suskaičiuoti tai, ką jis
pastebi, sukelia skandalą" [1:139]. Kultūros produktų gamybos, kaip
ir vartojimo, sritis yra ir organizuotų praktikų — kultūros politikos —
objektas, todėl moksliniai šios srities tyrimai svarbūs ir praktiniu
požiūriu; patirtis rodo, kad kultūros politikos srityje esama nemaža
problemų ir konfliktų. Lietuvos viešajame diskurse nereta
nusiskundimų, kad kultūros politikos formavimo sprendimai stringa

dėl nesusikalbėjimo tarp valstybės institucijų atstovų ir visuomenės,
kurią atstovauja kultūros kūrėjai: „Tai yra valstybės ir visuomenės
santykių problema <...> šitoks nepasitikėjimas vienų kitais mus laiko
nuolatinėje pato situacijoje" [2:10].
Menininkų pusėje šis nesusikalbėjimas daugiausia reiškiasi
kaip jų nepasitenkinimas valstybės institucijomis. Tokio
nepasitenkinimo apraiškų — neretai labai emocionalių nusiskundimų,
kad „valdžia", „valdininkai", „valstybė", „politikai" nesirūpina
kultūra, menu, menininkais ir pan. — viešajame diskurse yra labai

daug, tai beveik įprastas požiūris. Kaip būdingą pavyzdį galima
pacituoti spaudoje skelbto dviejų rašytojų pokalbio ištraukas:
„...Rašytojas, kuris buvo reikalingas visuomenei prieš penkiolika metu, dabar
atsidūrė lyg ir kokioj paraštėj. Anuomet buvo kalbama, kad valstybė bus
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kuriama ant kultūros pamatų^ tačiau laikas parodė, kad ta kūryba vyko toli
gra^u ne taip <... > Rašančiam ir dirbančiam rašytojui aš beveik nematau
išeities. Kai tik atslūgo pirmoji Sąjūd^io banga, kultūros ^monės buvo labai
tyliai ir ramiai pastumti į nuošalę <...> O Lietuvoj nėra nei nuoseklios
valstybės paramos, nei mes iš tų fondų galime ką nors gauti <...> Rašytojas
dabaryra totaliai u^knistas... O valdininkai nuo to švyti, nes jaučia, kad gali

šituos ^mones kaip vab^d*įius naikinti, niekinti, smaugti, nesiskaityt nė ušį
centą. Mes visai netoli bom^ų^ ar ne?" (Literatūra ir menas, 2003.06.13).

Tyrime kaip tik ir siekta panagrinėti ne valstybės institucijų
veiklą, o kitą šio konfliktiško santykio pusę — menininkų nuostatas ir
ideologijas, kurios galėtų lemti tokį jų santykį su valstybės
institucijomis. Dėl menko problematikos ištirtumo pasirinkti
kokybiniai tyrimo metodai ir indukcinė tyrimo logika. Pasirinktas
tyrimo aspektas ir kokybiniai metodai leidžia aprėpti subjektyvaus —
menininkų nuostatų — lygmens meno kūrybos lauką kaip visumą, o
tai, pasak P. Bourdieu, ir turėtų būti meno sociologijos objektas:
„Meno kūrinio sociologija <...> pasirenka savo objektu kultūros

gamybos lauką ir, neatsiejamai nuo jo, ryšį tarp kultūros gamintojų ir
vartotojų lauko" [1:141]. Meno kūrybos lauką sudaro visų šio lauko
veikėjų tinklas (menininkai, visos su meno gamyba ir vartojimu
susijusios institucijos, vartotojai ir t. t.) ir jų pozicijos, ryšiai, interesai,
kapitalas, veiklos tikslai, strategijos, prizai ir t. t. [1: 148]; šiuo atveju
siekiame tirti subjektyvias meno kūrybos lauko institucijų sankirtas
su socialine psichologine menininkų aplinka: kokias reikšmes ir
prasmes menininkai teikia valstybei bei jos institucijoms. Siekėme
nustatyti, su kokiais meno kūrybos lauko veiksniais ir kontekstais
siejamas nepasitikėjimas ar nepasitenkinimas valstybe: universaliomis

menininkų ar intelektualų ideologijomis ir normomis ar specifiniais
istoriniais Lietuvos meno kūrybos lauko kontekstais? Ar šis

nepasitikėjimas susijęs su valstybės institucijų veikla, ar valstybė yra
tik „atpirkimo ožys", į kurį nukreipiamas nepasitenkinimas? Ar šis
nepasitenkinimas vienodai būdingas visoms, ar tik specifinėms
menininkų grupėms?
Šių klausimų kontekste empiriškai tirtos menininkų
nuostatos valstybės atžvilgiu, požiūriai į ją. Meno kūrybos lauke
funkcionuojančios reikšmės, normos, nuostatos gali būti įvardijamos

Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas35

kaip menininko pozicijos konkrečiame meno kūrybos lauke
elementai; ta pozicija apibrėžia jį kaip menininką: pasak P. Bourdieu,
„kūryba" yra ...dialektinis ryšys tarp pozicijos, kuri egzistuoja iki
menininko (tokie reikalavimai, kaip „menininko gyvenimas",
atributai, tradicijos, išraiškos būdai, etc.) ir jo habitus, kuris nulemia
jo predispozicijas užimti tą poziciją ar ją transformuoti (bet tai irgi
gali būti įrašyta į poziciją)" [1:141]. Menininkų nuostatos valstybės
atžvilgiu čia aptariamos jų „pripažinimo fenomenologijos"
kontekste. Pripažinimas yra vienas svarbiausių mechanizmų,

kuriančių menininko ir meno socialinę vertę bei menininko socialinio
saugumo jausmą^ ypač aktualų kintančioje visuomenėje. Tikėtina, kad
su pripažinimo reiškiniais susiję daug esminių, tarp jų ir apibrėžiančių
jų santykį su valstybe, menininko pozicijos atributų. Pripažinimas ir
vertinimas yra neatsiejamas meno kūrybos lauko atributas nuo to

laiko, kai kūrybos subjektu tampa individualus autorius. Menininkų
pripažinimo poreikis išreikštas stipriau negu kitų visuomenės
sluoksnių, tarp jų ir daugelio kitų profesijų intelektualų, ir susijęs su
tokiomis specifinėmis meno kūrybos lauko mitologijomis ir
reiškiniais, kaip narcisizmas (Ch. Lash'as), kūrybos ir autoriaus
individualumo, menininko išskirtinumo normomis ir mitologijomis
(D. Bell'as, D. Kuspit'as ir kt.) ir pan. Pripažinimo terminas čia

vartojamas ne tiek kaip mokslinė sąvoka (nors ji iš dalies kreipia į
socialinį psichologinį kontekstą, siejamą su socialiniu asmenybės ar
jos identiteto konstravimu), bet labiau kaip „sveiko proto" terminas,

naudojamas ir meno kūrybos lauko veikėjų ir nusakantis jų
kasdienybėje funkcionuojančias šio reiškinio reikšmes. Pripažinimo
vertinimas menininkų tarpe turėtų būti gana prieštaringas, nes

pripažinimo
ideologijoms,

poreikis

prieštarauja

nuvertinančiomis

menininko

visuomenę

autsaiderio

(kartu

su

jos

institucijomis ir pripažinimo mechanizmais). Jis ne visada
sąmoningai suvokiamas ir deklaruojamas; kaip pastebi D. Kuspit'as,
„avangardo menininkas trokšta kur kas didesnio pasisekimo, nei

atvirai deklaruoja" [3:184]. Čia aptariame tik menininkų šiam
reiškiniui teikiamas subjektyvias reikšmes ir valstybės vietą tose
reikšmėse.
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2. 1. Ideologinės intelektualų santykio su valstybės
institucijomis tradicijos ir intelektualo pozicijos pokyčiai
Menininkų požiūrių į valstybę formavimosi kontekstai gali
būti susiję tiek su tradicinėmis intelektualų ideologijomis, tiek su
intelektualų vaidmenų šiuolaikinėse visuomenėse pokyčiais, tiek ir su
specifinėmis pokomunistinių valstybių inteligentų — intelektualų
vaidmenų transformacijomis.

Menininkų nuostatos institucijų, tarp jų ir valstybės, atžvilgiu
vienaip ar kitaip nusakomos visose tradicinėse intelektualų
ideologijose. Intelektualai jau pagal apibrėžimą yra pozicijoje šalia
normų ir institucijų, lemiančioje laisvesnį santykį su jomis: pasak
sociologo E. Shils'o, jie yra labiau už kitas žmonių grupes susiję su
universaliais simboliais, peržengiančiais kasdieninio gyvenimo
situacijas ir atsakomybę [4:43]. Jei XX a. vidurio intelektualai dar
galėjo arba priešintis normoms ir institucijoms, arba palaikyti tvarką
k tęstinumą [4:124], tai to paties amžiaus pabaigos intelektualams,
pasak rašytojo ir filosofo E.W. Said'o, lieka tik opozicijos (kritikos)
variantas, nes šiuolaikinėse visuomenėse normos labiau susijusios su

tokiomis paklusnumo siekiančiomis galiomis kaip tauta ar valstybė,
be to, ir šiuolaikinės institucijos bei kitos galią turinčios organizacijos
labiau negu bet kada siekia intelektualus kooptuoti ir pajungti savo
tikslams [5]. Kita vertus, daugelis tyrinėtojų (Ch. Lash'as, R. Jakoby)
skeptiškai vertina šiuolaikinių intelektualų kaip nepriklausomų ir
atsakingų visuomenės kritikų vaidmenis, atskleisdami jų degradaciją
atsakomybės, dalyvavimo viešuose debatuose ar žmonių interesų

atstovavimo požiūriu [6].
Intelektualo, kaip visuomenės ir jos institucijų kritiko,
pozicija nereiškia, kad visi intelektualai visada yra opozicijoje
valstybei, ši pozicija tik išreiškia kritišką, kvestionuojantį santykį su
kasdieninio gyvenimo autoritetais. Bet šis kritiškas santykis dažnai
pasireikšdavo opozicijos institucijoms formomis, ir tai atspindi
pagrindinės moderniosios inteligentijos ideologinės tradicijos,
susiklosčiusios per pastaruosius šimtmečius. Jos reiškiasi įvairiomis

šiuolaikinės inteligentijos ideologijos ir gyvensenos formomis ir
priimamos dažnai iš inercijos, nesąmoningai. E. Shils'as šias
specifines inteligentijos

tradicijas

apibūdina kaip scientizmą,
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bohemiškumą, romantizmą, populizmą [4]. Pagal scientizmo
tradiciją, atsiradusią kaip mokslo raidos pasekmė (menininkams ji
būdinga mažiau), socialinė tvarka ir institucijos kritikuojamos ir
neigiamos todėl, kad neatitinka mokslo principų. Romantizmo

atstovai socialinę tvarką irgi kritikuoja kaip neatitinkančią romantinio
idealo, iškraipančią betarpišką, spontanišką „tikrosios" individų ar
kolektyvų „esmės", esencialios prigimties raišką; bet kokia
organizacija pagal šią tradiciją suvokiama kaip iškraipanti spontanišką
išraišką, net pilietinė visuomenė su kompromiso ir atsakomybės
reikalavimais suvokiama kaip ribojanti individo laisvę ir pilnatvę.
Būtent romantinė pasaulėžiūra, dažnai sąmoningai net nesuvokiama,

yra pagrindinė intelektualų nuostatų, neigiančių institucijas ir jų
politiką, dalis [4:44-45]. Bohemiškumo ir populizmo ideologijos
glaudžiai susijusios su romantizmu, nors pati bohemiškumo tradicija
daug senesnė, siekianti viduramžių studentų ir menestrelių, laisvų
nuo to meto socialinės struktūros rutinos ir pareigų, laikus. XIX a.

atsiradus didesniam išsimokslinusių žmonių sluoksniui, bohemiškas
intelektualas, pagal romantizmo tradiciją suvoktas kaip vienišas,
nepripažįstantis taisyklių genijus, tapo marginalaus žmogaus
priešingybe — madinga ir ganėtinai pripažinta figūra. Moderniojo
bohemiškumo tradicijos atstovai deklaravo karą su visuomene, jos

normomis ir institucijomis, bjaurėjimąsi vyraujančia socialine tvarka.
XIX a. paplito ir naujesnė populizmo ideologija, kurioje žemutiniams
sluoksniams pripažinta aukštesnė moralinė vertė negu buržuazijai:
suderinta su bohemiškumo ir romantizmo tradicijomis, ši ideologija
tapo dar vienu argumentu, kuriuo buvo grindžiamas vyraujančių

normų ir institucijų neigimas [4:45-48].
Konkretesnes meno lauke besiklostančios ideologinės
tradicijos, kurios gali įtakoti menininkų nuostatas valstybės atžvilgiu,
remiasi menininko „autsaideriškumo" tradicijos šiuolaikinėmis
transformacijomis. Menininko autsaiderio, iškilusio „virš"
visuomenės (šiapusinio pasaulio) tipas susiformavo romantiškosios,
bohemiškosios ir populistinės tradicijų sankirtoje ir XX a. įgavo
formas, kurias meno kritikas D. Kuspit'as įvardijo kaip „menininką

perauklėtoją" ir „personalistinį menininką"; ryškiausiai šie tipai buvo
išreikšti tarp modernistinio avangardo menininkų [3:182]. Abiem
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atvejais, pasak D. Kuspit'o, menininkai sureikšmina savąjį „aš"

pasaulio sąskaita. „Užuot siūlęs meną kaip būdą prisitaikyti prie
žemiškojo pasaulio, menininkas perauklėtojas, pasitelkęs visą
sumanumą, skelbia, kad šis pasaulis gali būti pakeistas į aukštesnį", o
„personalistinis menininkas teigia meną esant ypatingu kentėjimo
būdu — tokiu, kuris mus įtikina ir parodo, jog per tam tikrą kančią
pasiekiamas aukštesnis „aš" ... taigi, menininkas perauklėtojas kreipia

mus į kritišką santykį su pasauliu, žadėdamas išgelbėti jį per meną, o
personalistinis menininkas mus kreipia į kritišką santykį su pačiu
savimi, taip pat žadėdamas išgelbėjimą per meną" [3:182-183]. Bet
XX a. pabaigoje šiems menininko autsaiderio pozicijos variantams
tapus „instituciniais, konvencionaliais, netgi ciniškais „buvimo

menininku" būdais" [3:183], formuojasi kitas menininko tipas, kurį
D. Kuspit'as vadina „pakankamai geru menininku": tai menininkas,
siekiantis integracijos su pasauliu, visuomene — „mūšis su pasauliu iki

pergalės ar mirties pakankamai gerą menininką domina kur kas
mažiau, nei paieškos pakankamai gero būdo — ir kritiško, ir intymaus
— bendrauti su juo" [3:185]. Šie menininko pozicijos reikalavimai
sąlygoja kitokį santykį su visuomene ir jos institucijomis, jos
neneigiant ir neatmetant. Lietuvos meno lauke ryškiausi menininko

pozicijos poslinkiai „pakankamai gero menininko" sampratos linkme
įvyko dešimtajame dešimtmetyje, po sovietinės sistemos žlugimo [7].
Jie turėtų nemažai lemti įvairių menininkų grupių, ypač kartų,
požiūrio į valstybę skirtumus.
Menininkų požiūrius į institucijas gali įtakoti ir šiuolaikiniai
intelektualų pozicijos pokyčiai. Apie intelektualų situacijos, vaidmenų
pokyčius šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse diskutuojama jau kelis
dešimtmečius, išryškinant įvairius šių kitimų aspektus ir problemas
(A. Gouldner, D. Bell, Ch. Lash, R. Jacoby, D. Flacks ir kt.). Vienas
ryškiausių šiose diskusijose konstatuojamų pokyčių — vadinamosios
naujosios klasės — įvairių sričių aukšto išsilavinimo profesionalų —
gausėjimas ir vaidmens didėjimas, didėjant technologijų ir žinių
svarbai. Didėjant visuomenės išsilavinimo lygmeniui, vis mažiau
reikalingos tampa specifinės intelektualų funkcijos (Rytų Europoje
suvoktos kaip inteligentijos misija) — reprezentuoti, formuluoti ir
skleisti „tiesą"; šios funkcijos, pasak M. Foulcault, visiškai išnyks, nes
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nėra reikalo formuluoti ir mokyti bendrųjų tiesų, kai beveik
kiekvienas gali tai padaryti pats [6:73]. Konstatuojami taip pat
prieštaringi intelektualų (ypač, pagal D. Bell'o klasifikaciją, kultūros
sferos) santykiai su galia ir jos institucijomis, kitais visuomenės
sluoksniais, atsakomybės stoka ir pan. Tuo tarpu Rytų Europoje kaip
tik ši specifinė inteligentų kaip švietėjų, ne tik „tiesos", bet ir
moralinių bei „dvasinių" vertybių formuluotojų ir skleidėjų misija
laikyta esmine; inteligentu galėjo būti laikomas ir atstovaujantis šias
vertybes ne profesionalas [8]. Rytų ir Vidurio Europos
totalitariniuose režimuose kultūriniai elitai dažniausiai save suvokė
nonkonformistinio avangardo ir „inteligentijos" — visuomenės balso

formuluotojų, reiškėjų ir gynėjų, taip pat savotiškos pilietinės erdvės
(organizacijų ir pan.) kūrėjų — vaidmenyje (tyrinėtojai čia įžiūri ir
grupinių interesų — profesinės autonomijos ir ekonominio statuso —

siekius); vadovaujantį vaidmenį jie atliko ir „dainuojančiose" bei
panašiose revoliucijose. Bet, žlugus totalitarinėms sistemoms, ir šiose
šalyse tapo nereikalinga „tiesos formulavimo" funkcija, o nemaža

dalis inteligentijos pasirodė esanti nepakankamai kompetentinga
politinio vadovavimo vaidmeniui. Si situacija įvardijama kaip natūrali
inteligentijos mirtis ar bent jos „nuėjimas nuo scenos" [6:79]. Dalis
buvusios inteligentijos, nusprendusi, kad „praradimai (prestižo,
resursų ir pan.) viršija laimėjimus" [6:79], gindama savo interesus,
ėmė kritikuoti demokratines permainas, kita dalis tapo arba
atsisakiusiais pretenzijų daryti įtaką visuomenei specialistais, arba
intelektualais; pastarieji atlieka žinių kaupimo, diegimo ir skleidimo
vaidmenį bei su savo idėjomis dalyvauja pavieniuose keičiančiuose
visuomenę judėjimuose (ekologiniame, feministiniame ir pan.), bet
jiems būdingos ir visos jau minėtos šios klasės „nuodėmės" — tarp jų
ir visuomenės kritikų vaidmens ribotumas: „naujosios klasės elitai

siekia savo interesų kaip kultūrinio kapitalo, prestižo ir privilegijų
gynėjai ir todėl siekia išlaikyti status quo" [6: 81]. Intelektualų grupė
ir jos vaidmenys pototalitarinėje Rytų Europoje dar formuojasi ir
sunku pasakyti, ar jie gali išvengti tokių Vakarų intelektualų ir visos
naujosios klasės problemų, kaip konformizmas, gilėjantis
susvetimėjimas likusios visuomenės atžvilgiu, kosmopolitinis
nomadizmas ir pan. [6:81].

40Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas

2. 2. Santykis su institucijomis menininko sampratoje ir
menininkų kartos

Kai kurie šio labai bendrais bruožais nusakyto ideologinio
fono ir inteligentijos vaidmenų pokyčių atspindžiai matomi ir
empiriškai tirtose Lietuvos menininkų ideologijose bei nuostatose.
Menininkų santykis su institucijomis, tarp jų valstybe, atsispindi jau
pačioje Lietuvos meno kūrybos lauke vyraujančioje menininko
sampratoje; ji užfiksuota statistiškai reprezentatyviame Lietuvos
menininkų padėties tyrime, 2000 m. atliktame Kultūros ir meno
instituto. Nors statistiškai vyraujantys pavieniai menininkų
pripažįstamos sampratos bruožai artimesni menininko autsaiderio
ideologijai („talentas" ir „kūrybinis darbas" [9:5]), daugiamatės
analizės, atskleidžiančios statistinius, pavienių menininkų
neįsisąmonintus, bet meno lauke funkcionuojančius kaip
normatyvinius, požymių sąryšius ir struktūras, rodo institucinio ir
visuomenės pripažinimo struktūros buvimą ir svarbą šiame lauke.

Faktorių analizėje išryškėjo trys požymių konfigūracijos, tarp kurių
pačioje stipriausioje ir didžiausioje (apimančioje 32% požymių
variacijos) apjungti būtent su socialiniais pripažinimo mechanizmais
susiję „buvimo menininku" bruožai:

svarbiausi menininką

apibrėžiantys požymiai joje — apdovanojimai už kūrybą ir
vyriausybiniai apdovanojimai, toliau pagal statistinį „svorį" — garbės
vardai ir laipsniai, visuomenės pripažinimas, atlyginimas už kūrybą,
teigiamas kritikų vertinimas, priklausymas kūrybinei sąjungai,
specialybės išsimokslinimas. Tai rodo, kad socialiniai ir instituciniai
pripažinimo

mechanizmai

sudaro

svarbią

meno

lauke

funkcionuojančios „buvimo menininku" ideologijos dalį (tad jie
tiesiogiai siejami su jų kaip menininkų egzistencija) ir kad jie
menininkų suvokiami kaip tarpusavyje susijusi struktūra, kurioje

didžiausia svarba teikiama būtent valstybės pripažinimo ženklams;
todėl neatsitiktinai dalis menininkų daugiausia pretenzijų reiškia
valstybei. Toks valstybės sureikšminimas tarp pripažinimo
mechanizmų gali būti suformuotas dar totalitarizmo, kai valstybė
kontroliavo visus viešosios sferos mechanizmus.

Antroji meno kūrybos lauke funkcionuojanti tarpusavyje
susijusių požymių konfigūracija sąlyginai galėtų būti pavadinta
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„profesionalios kūrybinės veiklos" struktūra, joje apjungiami tokie
apibūdinantys menininką požymiai, kaip „kūrybinis darbas",
„dalyvavimas parodose, koncertai, spektakliai, knygų leidimas ir

pan." bei „specialybės išsimokslinimas"; tad antrojoje struktūroje irgi
vyrauja instituciniai, bet ne pripažinimo, o menininko raiškos per
meno lauko institucijas kriterijai. Trečiojoje požymių konfigūracijoje
ryškiai vyrauja vienintelis požymis — „talentas", nesiejamas nei su

institucine raiška bei pripažinimu, nei su subjektyvia jausena
(požymis „pats jautiesi esąs menininkas" turi neigiamą svorį); čia
matome P. Bourdieu įvardintą meno kūrybos sakralizavimą. Tad
Lietuvos meno kūrybos lauke vyraujančiose „buvimą menininku"

apibrėžiančiose normose ir ideologijose, greta tam tikro šios sferos
sakralizavimo („talentingumas" jose nei socialiai, nei psichologiškai,
nei kaip nors kitaip „žemiškai" nesąlygojamas), atsispindi ir šiame
lauke funkcionuojantys socialiniai menininkų pripažinimo ir veiklos
mechanizmai.

Siekiant nustatyti, ar visos „buvimo menininku" ideologijos
vienodai populiarios įvairiose menininkų grupėse, klasterių analizės
būdu jie buvo suskirstyti į grupes pagal atsakymų apie menininko
sampratą panašumus bei skirtumus. Dvi iš trijų aukščiau aprašytų
požymių konfigūracijų, atspindinčių skirtingą institucijų vaidmenį
menininko pozicijos apibrėžimuose, būdingos ir skirtingoms
menininkų grupėms: trijų klasterių variante trečiajame ryškiai vyrauja
„išorinio" (visuomenės ir institucijų) pripažinimo požymiai,
menininko veikla jiems neatsiejama nuo jos atlyginimo ir
pripažinimo; į trečiąją panaši pirmoji grupė, bet daugumas minėtųjų
pripažinimo požymių šiems menininkams svarbūs mažiau, o
vyriausybiniai apdovanojimai, garbės vardai ir laipsniai visai
nesvarbūs; antrajai grupei svarbiausia apibrėžianti menininką ypatybė
— kūrybinė veikla, menininko situaciją jie suvokia kaip žymiai mažiau
priklausomą nuo institucijų ir visuomenės (pavyzdžiui, „gaunamas
atlyginimas už kūrybą" kaip menininką apibrėžiantis požymis
svarbus 73% trečiosios, 45% pirmosios ir tik 7% antrosios grupės

menininkų, priklausymas kūrybinei sąjungai — atitinkamai 58, 19 ir
8%, „gauti apdovanojimai už kūrybą" — atitinkamai 84, 18 ir 6 %).
Antrosios grupės menininkai taip pat yra kritiškesni, jų vertinimai
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mažiau kategoriški. Talento svarbą visų grupių menininkai vertina
vienodai. Visų grupių menininkai vienodai patenkinti savo kūrybos
vertinimu (kritikų, publikos, kolegų ir pan.), tik antrosios grupės
menininkai skiriasi nuo kitų kiek didesniu pasitenkinimu tarptautinio
masto vertinimais ir tarp jų mažiau manančių, kad menininko

kūrybai reikia ypatingų sąlygų. Pagal kūrybos pobūdį antrojoje
grupėje kiek daugiau autorių, pirmojoje — atlikėjų, trečioji mišri.
Grupės skiriasi ir amžiumi: antrojoje, menininko situaciją
suvokiančioje kaip mažiau priklausomą nuo institucijų ir prestižo
visuomenėje, grupėje daugiausia (41%) jaunesnių negu 40 m.
amžiaus menininkų, trečiojoje, menininko situaciją siejančioje su jo
institucinio įvertinimo ir pripažinimo ženklais, vyrauja 40-50 m.
amžiaus (36%) bei vyresni menininkai (jų 35%). Pirmojoje grupėje,
išreiškiančioje dvejopas, dalinai būdingas trečiajai, dalinai — antrajai
grupei nuomones ir ideologijas, yra truputį daugiau negu kitose
vyresnių menininkų (43% vyresnių negu 50 m. amžiaus menininkų),
bet apie trečdalį sudaro ir 30-40 m. žmonės. Tad, kaip ir buvo galima
tikėtis, atsižvelgiant į ryškius pastarųjų dešimtmečių meno kūrybos
lauko ir visuomenės pokyčius, menininkų ideologijų skirtumai susiję
su jų amžiaus skirtumais: vyresnieji menininko poziciją suvokia kaip
labiau susijusią su instituciniais ir statuso požymiais (tai paradoksaliai
dera su šiai kartai būdingesne menininko autsaiderio ideologija ir
rodo menininkų ideologijos ir praktinio gyvenimo sferose veikiant
skirtingas normas arba „meno" ir „menininko" ideologijų

skirtingumą), o jaunesniųjų požiūriu menininką visų pirma apibrėžia
jo veiklos pobūdis, o ne institucinis įsitvirtinimas. Skirtingas
sampratas atstovaujančių menininkų amžiaus riba (antrosios ir

trečiosios grupės skirtumai) yra maždaug 40 metų. Tad vyresniajai
kartai būdingesnis modernistinis meno ir „gyvenimo" sferų

atskyrimas bei institucijų, tarp jų ir valstybės, vaidmens
sureikšminimas.

Tikėtina, kad skirtingų kartų menininkų nuostatos ir
ideologijos turėtų skirtis ir kitais atžvilgiais, todėl toliau jos bus
aptariamos kaip kartų nuostatos. Klasikinių kartų sociologinių tyrimų
autorius K. Mannheim'as nusako dvi kartų tyrimo prielaidas: 1) kartų

formavimuisi įtaką daro kultūrinės socialinės ir politinės aplinkos
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įvykiai, vykstantys kartai gyvenant tam tikrą amžiaus tarpsnį; 2)
kultūra (reikšmės, normos, vertybės, nuostatos ir pan.) dalinai

apibrėžiama (kuriama) kartų sąveikoje [10:74]. Minėtas socialinis
kultūrinis fonas žmonėms daro didžiausią įtaką, kai jie būna maždaug
10-22 m. amžiaus [10]. Tad karta gali būti apibrėžiama kaip istoriškai
lokalizuota amžiaus grupė su specifinėmis savybėmis. Kaip tik taip, t.
y. kas dešimt — dvylika metų, kartų skirtumus lokalizuoja šiame
tyrime apklausti menotyrininkai ir nemaža dalis menininkų, skirtumų
kriterijais laikydami atmosferos, pasaulėžiūros ir meno paradigmų ar
stiliaus skirtumus. Apibrėždami kartas šiame tyrime, kreipiame
dėmesį ne tiek į meno kūrybos paradigmų panašumą, kiek tokių
menininko pozicijos atributų, kaip ideologijų, gyvenimo stilių,
pasaulėžiūrų, nuostatų, vertybių panašumus ir skirtumus.

Daugelis apklaustųjų menininkų ryškiausią skirtumą mato
tarp menininkų maždaug iki 40 m. ir vyresniųjų (tokį skirtumą iš
dalies patvirtina ir aukščiau aptarti kiekybinio tyrimo duomenys);
labiausiai šį skirtumą (kai kas įvardija jį kaip lūžį ar atotrūkį) pabrėžia
būtent 35-40 m. amžiaus menininkai. Sį skirtumo išryškinimą galima
aiškinti tuo, kad visuomenės ir meno lauko pokyčiai prasidėjo kaip
tik jų profesinės karjeros pradžioje ir jiems teko atsiriboti visų pirma
nuo savo pačių ankstesnio profesinio pasirengimo, patirties, dar
sovietmečiu susiformavusios pasaulėžiūros. Šios amžiaus grupės
menininkai nemato ryšio, perimamumo tarp vyresniųjų ir jaunesnių;
tuo tarpu vyresnieji ir jaunesni negu 30 m. menininkai mato visų

menininkų kartų perimamumą. 35-40 (45) m. amžiaus menininkai
kritikuoja vyresniuosius būtent už jų autsaidenškumą, atotrūkį nuo
„žemiškojo" pasaulio, perdėtą meno sureikšminimą: „Vertingiausia,
kas atsitiko Lietuvos dailėje per pastarąjį dešimtmetį - radikalus ryšių
nutraukimas su tarybinio laikotarpio daile... Sis ryšių nutraukimas

skubiai išgydė visą kartą nuo iliuzijų ir nerealių fantazijų, kurias
puoselėjo jų vyresni kolegos, neturėdami galimybės dalyvauti
pasaulinės XX amžiaus dailės procese" [10:200], Kai kurie
keturiasdešimtmečiai atsiriboja nuo vyresniųjų taip griežtai, kad mato
tik neigiamas tos kartos savybes: vieno 40 m. amžiaus dailininko
nuomone, „Uetuvoje menininko karjerai trukdo viskas, pradedant

akademija, kurioje jauniausias dėstytojas ma^daug keturiasdešimties metų,
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daugumas vyresniųjų bijo naujovių, nemoka kalbų^ u^dari, ksenofobiški,
įsimylėję, mistišką tautinę, būtį". Pastaruoju metu dalis apklaustųjų pastebi
kartų priešpriešos mažėjimą, o jauniausieji mano, kad yra vienoks ar
kitoks įvairių kartų menininkų ryšys ir, pasak 25 m. dailininkės,
„tiesiog stebina vyresniųjų geranoriškumas ir tolerancija". Daugumas

apklaustųjų Lietuvos mene mato ryškiausiai besiskiriančias tris kartas:
jauniausiuosius maždaug iki 30 m., 30-45 m. amžiaus viduriniąja
kartą ir vyresniuosius — maždaug nuo 45 m. amžiaus. Siame tyrime,

kalbėdami apie menininkų kartų nuostatų ypatumus, skiriame tik dvi
kartas — jaunesniuosius iki 40-45 m. amžiaus ir vyresnius negu 40-45
m. menininkus.

2. 3. Vyresniosios menininkų kartos santykio su valstybe
reikšmės
Dabartinį vyresniosios kartos santykį su valstybe ir
visuomene iš dalies lemia sovietmečiu buvęs santykis su

institucijomis ir užimta socialinė pozicija. Sovietmečiu menininkų
santykio su valstybe situacija buvo dvilypė, lyginant su dabartine — ir
paprastesnė, k prieštaringesnė. Totalitarinės valstybės atžvilgiu
menininkai, kaip ir visi inteligentai, buvo arba nusiteikę priešiškai
(nors linkę į didesnius ar mažesnius kompromisus) arba su ja
kolaboravo, kurdami valstybės manipuliuojamą ideologizuotą meną
ir užimdami aukštas socialines pozicijas. Priešpriešos variantas

dažniausiai nereiškė politinės opozicijos, o tik, pasak vieno
respondento, „atsisakymą tarnauti to meto ideologijai" \x. meno kūrybą „u^

politikos, religijos, morali^avimo ribų". Tokia pozicija gerai derėjo su tuo
metu vyravusia modernistine estetika, griežtai skyrusią meno sferą

nuo socialinės, ir menininko autsaiderio ideologija bei tradicijomis,
išlikusiomis iš tarpukario arba prasisunkdavusiomis pro „geležinę
uždangą". Intelektualo vaidmuo buvo labai supaprastintas — pakako
„netarnauti ideologijai" ir įvairiomis daugiau ar mažiau leistinomis
formomis reikšti priešišką totalitarinei sistemai poziciją (vartoti
ideologiškai neskatinamą modernistinę meno kalbą, kalbėti ir rašyti
„tarp eilučių", pritarti etninėms nacionalizmo formoms, dalyvauti
bohemiškame gyvenime ir pan.). Buvę opozicijoje menininkai kūrė
aukštesnio meninio lygio meną: pasak 61 m. dailininko, ^eriausi
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vyresnės kartos dailininkai ėjo prieš vėją. Jie prag^veno ne iš savo kūrybos, o
u^siimdavo kokiais nors pašaliniais darbais ar turėjo tarnybas". Inteligento
kaip „tiesos" ir moralinių bei „dvasinių" vertybių formuluotojo ir
reiškėjo funkcija lėmė aukštą menininko ir meno prestižą
visuomenėje, o neretai aukštesnis meninis lygis lėmė jų pripažinimą
tarp profesionalų — kolegų ir kritikų.

Tarnavusieji ideologijai ir pelniusieji oficialų totalitarinės
sistemos pripažinimą menininkai buvo labai priklausomi nuo
valstybės. Bet kitokių negu totalitarinės valstybės institucijų to meto
meno kūrybos lauke nebuvo, todėl ir deklaravę priešiškumą sistemai
ir stengęsi nuo jos atsiriboti menininkai realiai buvo nuo jos
priklausomi ir kaip menininkai, ir kaip asmenys. Kad ir minimalų,
pragyvenimą ir menininko profesijos legitimavimą opozicijos
menininkai irgi gaudavo iš valstybės. Bent minimalus institucijų
pripažinimas (priėmimas į kūrybinę sąjungą ir pan.) buvo priemonė
išgyventi ir dirbti. Viena „ėjusi prieš vėją" dailininkė taip apibūdina
situaciją: „Anksčiau buvo lyg ir u^tikrinčiau — darbus pirkdavo valstybės
institucijos, į parodas, jei nebuvai nepageidaujamas asmuo, irgi priimdavo". Visi
išvardinti veiksniai — valstybės pripažinimas ir teikiamos privilegijos
(daliai menininkų), prestižas visuomenėje, taip pat uždaroje
visuomenėje ilgiau negu Vakaruose išlikusi menininko išskirtinumo
samprata — lėmė, kad menininkai daugeliu atvejų sulaukdavo

išskirtinio dėmesio ar pripažinimo (todėl autsaiderio laikysena turėjo
būti prieštaringa).
Dabartinėje Lietuvoje socialinės ir institucinės menininko
pripažinimo aplinkybės aiškiai pasikeitė. Nykstant inteligentų kaip
moralinių bei „dvasinių" vertybių formuluotojų ir skleidėjų misijai,
sumažėjo menininko prestižas visuomenėje: pagal minėto tyrimo
duomenis, menininkai pagal prestižą yra 7 —je vietoje (iš 13 profesijų)
po tokių profesijų kaip gydytojas, mokytojas, žemdirbys ir kt. [9].
Pasikeitė ir meno kūrybos laukas: išnyko ideologiniai apribojimai,
jaunesnieji menininkai atsiribojo nuo romantinės menininko ir meno

išskirtinumo sampratos, teikusios menininko vaidmeniui ypatingą
vertę, pakito institucijos (atsirado „trečiasis" bei privatus sektorius),
plečiasi ir įvairėja meno rinka, kuri tampa globali, atsiranda naujos
technologijos ir kt. Penkiasdešimties metų amžiaus dailininkas (jo
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nuostatos panašesnės į jaunesniosios kartos, negu jo bendraamžių)

taip apibūdina svarbiausius teigiamus meno kūrybos aplinkos
pasikeitimus: „Įg^vendintos esminės laisvės; meno sritis ir jos vertinimai

sugrį^o į racionalias apimtis; atsirado teisingi kokybės vertinimo kriterijai".
Pasikeitus situacijai, anksčiau oficialiai nepripažinti opozicijos
menininkai tapo pripažinti naujos valstybės institucijų: pasak vieno
respondento, „atėjus kitiems laikams, daugelis šių menininkų buvo

pripa^inti Lietuvos klasikais". Daugumas anksčiau dėl ideologinių
priežasčių užėmusių aukštas pozicijas ir turėjusių aukštesnį prestižą
menininkų neteko pripažinimo ženklų ir dėmesio, ir jie įvairiai
adaptuojasi prie naujų aplinkybių: „vieni dėl to kremtasi, kitiems garbė
buvo ne taip svarbu, kaip privilegijos, todėl jie jaučiasi neblogai" (51 m.
dailininkas).
Pripažinimas, atlyginimas, įvertinimas, kaip minėta, tiesiogiai
susijęs su menininkų, vieno meno kritiko žodžiais, „socialiniu ir
meniniu saugumu", tad ir reikalingumo arba nereikalingumo jausmu,

kuris savo ruožtu nemažai lemia jų požiūrį į valstybės institucijas.
Kaip jau minėta, ne visi menininkai vienodu laipsniu suvokia ir

deklaruoja šį jiems tokį svarbų poreikį; racionaliau pripažinimo
klausimus turėtų įvardinti jaunesnieji menininkai, mažiau
sakralizuojantys meno sferą ir griežtai neskiriantys jos nuo socialinės.
Didesnį ar mažesnį pripažinimo poreikį pripažįsta beveik visi
menininkai. Dažniausiai tai traktuojama instrumentiškai: „įvertinimas

yra svarbus, nes leid^ia išgyventi" (50 m. dailininkas), arba psichologiškai
„komplimentai, pagyrimai, premijos tolygūs cukraus maišams. Svoris ir kartu
našta. Iš karto būna labai saldu" [10:228]. Pripažinimas svarbesnis
atstovams tų meno šakų, kur tiesiogiai susiduriama su publika —
muzikos, teatro atstovams: „Esu mu^ikos atlikėjas, todėl man būtinas
visuomenės dėmesys ir vertinimas" (56 m. smuikininkas).

Pagal menininkų laikysenas dabarties pripažinimo
mechanizmų atžvilgiu vyresniojoje kartoje galima sąlygiškai išskirti
tris grupes (jos išskirtos tik pagal šio tyrimo medžiagą, kuri, gal būt,
nereprezentuoja visų variantų). Dvi pirmosios laikysenos būdingos
buvusiems didesnėje ar mažesnėje opozicijoje sovietinei sistemai
menininkams, prie pasikeitimų, vieno menininko žodžiais,
„prisitaikiusiems džiaugsmingai"; dabar jie daugiau ar mažiau
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pripažinti ir laiko savo profesinį likimą sėkmingu. Vieni iš buvusios
opozicijos menininkų Quos galima sąlygiškai pavadinti
„pripažintaisiais tradicionalistais") mažai tuos mechanizmus naudoja,
nesistengia jų suprasti — jie randa nišą šiuolaikinėje tikrovėje ir veikia
joje tradiciniais būdais, nekeisdami savo meno kalbos ir mažai
naudodamiesi naujomis galimybėmis; antroji — buvusios opozicijos
grupė, kai kuriomis nuostatomis panašesnė į jaunesniuosius, tuos

mechanizmus pažįsta ir juose daugiau ar mažiau dalyvauja. Trečiąją
grupę sudaro menininkai, kurie labiau, negu dabar, buvo pripažinti

sovietiniais laikais; dabartiniai pripažinimo formavimosi
mechanizmai jiems mažai suprantami ir nepriimtini, taip pat jie
mažiau linkę priimti šiuolaikinę meno kalbą ir formas. Jie panašesni į
pirmąją grupę, nors pirmosios grupės menininkai kiek labiau
prisitaikę prie dabartinių aplinkybių; juos galima pavadinti
„nepripažintaisiais tradicionalistais".

„Pripažintiesiems tradicionalistams" būdinga menininko
autsaiderio ideologija: kai kurie savo poziciją grindžia minėtąja D.
Kuspit'o „menininko perauklėtojo" samprata : ,JsAenas išvaduoja, bet ir
sudrausmina savo neįkyria, laisva kalba. Tik tegu būna skaitančiųjų, ir

teismams būtų ma^iau darbo" (55 m. kompozitorius); „Menininkas yra
misionierius visuomenėje" (5& m. smuikininkas). Si grupė griežtai priešina
ar bent atskiria meną ir visuomenę, „tikrąjį" ir „netikrąjį" meną.

Pavyzdžiui, klausimus apie menininko socialinę ir profesinę situaciją,
naujas meno technologijas ir technikas penkiasdešimties metų
amžiaus dailininkė apibūdina kaip neesminius, liečiančius „daugiau
išorę, o ne vidų", „daugelis greta savo tikro/o meno priversti u^siimti
kompiuteriais" ir pan. Meno sfera visiškai atskiriama nuo visuomenės,

laikoma ypatinga ir tuo grindžiama nuošali laikysena taip pat ir
pripažinimo mechanizmų atžvilgiu: „Elitas, klasikai ir pan. yra daugiau
susidar^ stereotipai, kurių aiškumo dėlei laikomasi. Nors meno kaip išskirtinės
dvasios pasireiškimo formos tai neliečia" (50 m. dailininkė). , ^enininkasyra
tas, kuris kuria vertybes aukštesnio lygio, negu paprastas amatas... Mano paties
menas, kaip ir anksčiau, yra užį politikos, religijos, morali^avimo ribų. Kaip ir

anksčiau, turiu tarnybą ir laisvą kūrybą" (61 m. dailininkas). Kiti dar
aiškiau atriboja „tikrąjį" menininko gyvenimą nuo netobulų
socialinių jo aplinkybių - meno kūrybos lauko institucijų, normų,
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taisyklių: „Tikrąjį menininko gyvenimą gyvena tik tas, kuris niekaip
nesusietas nei su elitu, nei su bi-^niu, nei turi savo kritik^ ar propaguotojų.

Tokio menininko karjera yra sveikiausia ir u^tikrinta garantija jo kūrybos
skaidrumui" (55 m. kompozitorius). Sėkmingos karjeros kriterijai
matomi tik meno sferoje, o visuomenės pripažinimas mažiau

svarbus: „Sėkminga karjera, kai menininkas sugeba likti savimi ir tuo pat
metu atsinaujinti, nestovėti vietoje" (50 m. dailininkė).
Nors meno sritį „pripažintieji tradicionalistai" laiko
svarbesne už visuomenę, šios grupės menininkai, tikriausia dėl meno

ir menininko išskirtinumo ideologijos, kelia meno ir menininko
nereikalingumo (nepripažinimo) visuomenėje ir institucijose
klausimus (jaunesnieji menininkai apie tai nekalba). Šios grupės
menininkų atsakymuose yra daug ne visai įsisąmoninto išskirtinio
dėmesio ir pripažinimo poreikio iliustracijų: „I meną ir menininkus
^turima aplamai kaip į trečiarūšę kategoriją ^monių ir taip yra visais laikais"
(50 m. dailininkė). ,JS!ei valstybei, nei visuomenei menininkas nelabai
reikalingas. ]eigų jis baig^s mokslus nekuria, niekas nepasigenda. O jeigu ir
kuria, tai tikriausia kokias nors nesąmones" (61 m. dailininkas). Čia
akivaizdžiai matoma teiginio autoriaus prielaida, kad valstybė ir
visuomenė turėtų būti atsakinga už menininkų gyvenimus, jais
rūpintis, nors nedirbančiais pagal specialybę kitų profesijų žmonėmis
valstybė ir visuomenė irgi nesirūpina: meno sričiai tikimasi išskirtinio
dėmesio. Tad ir įsitikinimas, kad „į meną ir menininkus įįūrima <...>

kaip į trečiarūšę kategoriją" gali ne tiek atspindėti realią situaciją, kiek
išskirtinio dėmesio ir pripažinimo lūkesčius, grindžiamus meno
išskirtinumo ideologija; panašius lūkesčius gali išreikšti ir ne
visuomet racionaliai motyvuoti „tradicionalistų" priekaištai valstybei
ir jos institucijoms. Taigi, matome tam tikrą prieštaravimą — iš vienos
pusės, visuomenė ir jos institucijos, lyginant su menu, nelabai

vertinamos, iš kitos - tikimasi didesnio jų pripažinimo ir įvertinimo.
Bet šis prieštaravimas reiškiasi daugiau ideologijos srityje, kalbant
apie meną ir menininkus apskritai, nes savo asmeniniu pripažinimu ir
įvertinimu daugumas šių menininkų patenkinti. Išskirtine meno

specifika kai kurie šios grupės menininkai grindžia ir valstybės
paramos reikalavimus: „socialiniame gyvenime viskas turi būti vertinama
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pinigais, bet menui taikyti lygiai tuos pačius kriterijus netinka" (56 m.
muzikantas).
Dar stipriau menininko „nereikalingumo" nuostatą reiškia

minėtos trečiosios grupės menininkai — „nepripažintieji
tradicionalistai", kurie labiau negu dabar buvo pripažinti

sovietmečiu. Šios grupės menininkai, kaip ir „pripažintieji", irgi
pritaria „menininko perauklėtojo" ideologijai: „Iki šiol tikiu, kad gro^is
išgelbės pasaulį" (59 m. dailininkė). Bet, kitaip negu „pripažintieji
tradicionalistai", šie menininkai ne tik deklaruoja menininko
nereikalingumo ideologiją, bet ir asmeniškai jaučiasi nepripažįstami,
nereikalingi. Tai iliustruoja aukščiau cituotos dailininkės pasakojimas:
nors ji dirba, dalyvauja parodose ir jos materialinė padėtis nėra bloga,
jaučiasi niekur nelaukiama ir nereikalinga: „...dvasiškai jaučiuosi ubage,

tada negali dirbti. Sunku siūlytis, kai tavęs nekviečia". Ji teigia nesuvokianti
ir nepriimanti dabartinių pripažinimo formavimosi mechanizmų,
nors, kaip rodo jos pasakojimas, jai labiausiai trūksta būtent
pripažinimo ir dėmesio: „Kiekvienas geras ^odis svarbu. Iš Dailininkų
sąjungos norėtųsi ne tiek paramos parodoms, kiek kitokio santykio. Ji turėtų
puoselėti bendruomene". Dabartinėse meno institucijose, visuomenėje

menininkė pasigenda būtent buvusio aukšto šios srities prestižo,
išskirtinio dėmesio menui ir menininkams; iš valstybės šiuo atveju
tikimasi paternalistinės globos. Kitaip negu „pripažintiesiems
tradicionalistams", kurie labiausiai vertina jų kolegų ir kritikų
pripažinimą, šiems anksčiau pripažintiems ir globotiems institucijų
menininkams svarbiausias yra oficialusis valstybės pripažinimas. Jų
neigiama, kritiška nuostata valstybės ir kitokių institucijų atžvilgiu
mažai konstruktyvi, bet labai stipri. Šiuo atveju būtent pripažinimo
(išskirtinio dėmesio menui ir menininkui) bei tam tikros valstybės
globos stoka psichologiškai motyvuoja konfliktišką santykį su
valstybe. Pagal adaptacijos naujomis sąlygomis lygmenį ir būdus šie
menininkai mažai skiriasi nuo „pripažintųjų tradicionalistų", bet dėl
kitokių lūkesčių ir menininko padėties lyginimo su kitokia praeities
situacija jie labiau jaučiasi nereikalingi. Bet nereikalingumo jausmas
kai kuriais atvejais yra ir nesėkmingos adaptacijos išraiška.
„Pripažintieji tradicionalistai", kaip jau minėta, dabartyje
randa savo nišas, yra daugiau ar mažiau pripažinti, dirba ryškiau
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nekeisdami nei savo elgesio strategijų, nei meno kalbos. Tarp

pripažinimo institucijų daugumai šios grupės menininkų svarbiausias
yra jų srities profesionalų — kvalifikuotų kritikų, kolegų
(kompozitoriams — atlikėjų) pripažinimas: „keleto kritikų — specialistų,
^inančių visą kontekstą nuomonė man svarbi"; tai logiškai susiję su jiems
artima modernistine meno samprata, griežtai skiriančia „meną" nuo

„ne meno" ir pripažįstančia meno elitiškumą: ,^nenas yra tik elitinis,
arba tai ne menas" (51 m. dailininkas); pačią kūrybą, meną jie laiko
svarbesne už pripažinimą: „pripažinimas menininkui reikalingas tiek, kiek
jis gali paskatinti jo kūrybą" (56 m. smuikininkas). Tarp oficialiųjų
apdovanojimų visi vyresnieji laiko svarbia Nacionalinę premiją, visų
pirma kaip ženklą, o ne piniginę išraišką (tai gali būti susiję su jiems
svarbia dar iš „opozicijos" laikų nacionalizmo ideologija). Nemaža
vyresniųjų menininkų dabarties pripažinimo situacijoje pasigenda
buvusio Rytų Europos inteligento vaidmens - visuomenės interesų,

„tiesos" formuluotojo ir reiškėjo (tarp jų daugiausia rašytojų ir
muzikantu): „Aukščiausias menininko kūrybos įvertinimas yra Nacionalinė
premija (oficialus vertinimas), bet gali būti dar didesniu {vertinimu visuotinė
pagarba ir meilė" (56 m. smuikininkas). Kai kurie rašytojai pasigenda
visuomenės atgarsio, kurį turėjo literatūrinė publicistika po atgimimo
ir svarbiausiu kūrybos tikslu, be saviraiškos, laiko naudingumą

visuomenei. Kitokia yra vyresniųjų dailininkų pažiūra į žiūrovą:
daugumas, net tie kurie deklaruoja populistinę ideologiją, publikos
vertinimą laiko nesvarbiu ir kritikų manipuliuojamu (dailininkų
oficialus pripažinimas ir „patekimas į istoriją" mažai priklauso nuo
publikos).
Nuo jaunesniųjų beveik visi vyresnieji menininkai skiriasi
savo orientacija į Lietuvos, o ne užsienio pripažinimą, Lietuvos
laikydami svarbesniu: „Nelabai svarbu, ką apie mane pagalvos koks nors

misteris X u^sienyje, jeigu vis tiek sujuo niekada nesusitiksiu (ir kasjis toks?).
Man svarbiau, ką apie mane mano ^monės iš mano sferos Uetuvoje" (61 m.

dailininkas). Neformalios sferos (kolegų), taip pat Lietuvos aplinkos
vertinimų svarba šiai kartai taip pat vertintina kaip uždaros
totalitarinės visuomenės, kurioje neformalūs vertinimai daugeliui

turėjo didesnį prestižą už oficialius, palikimas (daugelis jaunesniųjų
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meną laiko globaliu ir pripažįsta tik pasaulinę vertinimo kriterijų
hierarchiją).
Kita geografinė pripažinimo dimensija - centras—provincija.
Nemaža menininkų mano, kad, gyvenant nedideliame Lietuvos
mieste ar kaime sunkiau būti pastebėtam: „...gyventi, mąstyti, kurti

galima net ir batų dė^ėje, bet pripa^inimo tenka ieškoti kitose erdvėse. Tapti
^nomam be sostinės galerijų, institucijų, leidyklų, redakcijų galima nebent tarp
giminaičių. O pripa^into menininko darbus mieliau vartoja visuomenė,

atsilygindama ne tik dėmesiu, bet ir pinigais" [12:43]. Nuomonė kad
„provincija" teikia mažesnes galimybes dalyvauti kultūros procese ir

daryti jam poveikį būdinga ne tik vyresniesiems, bet ir kitų kartų
menininkams.

Nors vyresniosios kartos menininkai labiau orientuoti į
Lietuvos pripažinimą, čia veikiančius pripažinimo mechanizmus jie
vertina kritiškai. Beveik visi (taip pat jaunesnieji) akcentuoja, kad tiek
kritikos, tiek įvairių komisijų ir kitų valstybės bei visuomeninių
institucijų vertinimai yra subjektyvūs: „mažoje šalyje" paplitusi
asmeninių ryšių įtaka („kariais komisijų nariai, gerai pa^indami savo srities
padėtį, nėra tiek įsigilini kitoje, ir tada apsisprendimą gali nulemti ką kas nors
kam nors pašnib^dėjo į ausį'); kritika subjektyvi (tai lemia tiek
asmeniniai ryšiai, tiek menka kompetencija), turi reikšmės įvairių
grupių (verslininkų, politikų) galia ir interesai; žiniasklaida vertinama
kaip subjektyvi ir trumparegė („įįiniasklaida da^niausiai trumparegė — gali
išreklamuoti visai menkavertį reiškinį'^. Abiejų grupių „tradicionalistai"
pasigenda objektyvesnių vertinimo kriterijų, tikėdami, kad jie
įmanomi (jaunesnieji, geriau suvokdami socialinius pripažinimo ir
vertinimo kriterijų formavimosi mechanizmus, pasigenda ne

„objektyvių", o apibrėžtų ir tinkamai taikomų kiekvienos institucijos
kriterijuj. Suvokdami dabar visuomenėje veikiančių meno ir
menininko pripažinimo mechanizmų netobulumą, atsitiktinumą,
subjektyvumą, priklausomybę nuo, jų žodžiais, „protekcijų ir
pažinčių", „tradicionalistai" apeliuoja į kitą instanciją, kurią jie vertina
labiau ir laiko esant, vieno menininko žodžiais, „arčiausiai

neklystamumo" — meno istoriją: „jeigu ^mogusgalvoja tik apie karjerą, tai
ribotas po^iūris, nes da^nai karjera baigiasi su ^mogaus gyvenimu" (50 m.
dailininkė). Kai kurie menininkai istorijai suteikia tiesiog veikiančio
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pagal „natūralius" dėsnius neklystančio subjekto statusą; kalbama
apie istorinę meno srities bendruomenę, be konkrečios vietos ir

laiko, kuri ir yra tas subjektas: „klasikus istorijoje formuoja tos srities
bendruomenė, kurioje natūraliai išsiskirsto ^monės. Tikras talentas niekaip

nepra^us. Kitaip tai būtų gyvulių globa, reikėtų meno veterinoriaus gydyti
paliegusiems" (51 m. dailininkas). Tokia pažiūra irgi kyla iš modernybei
būdingo meno ir visuomenės sričių atskyrimo; be to, istorizmas yra

vienas iš modernybės skiriamųjų bruožų. Vyresniųjų menininkų
apeliavimas j istoriją kaip pastovią, „amžiną", neklystančią instanciją
gali būti ir viena iš adaptacijos sparčiai kintančiame meno kūrybos
lauke bei visuomenėje strategijų, kurioje „istorija", „amžinybė"
naudojama kaip atsvara kitimams, griaunantiems įprastus identitetus,
vertybes, rutinas ir kitas „atramas".

Pagrindinis antrosios grupės — besidominčių ir
besinaudojančių šiuolaikiniais pripažinimo mechanizmais, labiau
integruotų j pasaulinį meno procesą vyresniųjų menininkų (tuo jie
skiriasi nuo „tradicionalistų") bruožas - nuošalios laikysenos
visuomenės atžvilgiu (drauge su romantinėmis meno ir menininko

išskirtinumo ideologijomis) atsisakymas. Santykyje su visuomene ir
valstybe jų meno ideologija pasistūmėjusi link „pakankamai gero
menininko" pozicijos. Taip pat daugumas jų naudoja šiuolaikines
meno kalbas, atviresni naujoms galimybėms ir informacijai, mažiau

veikiami uždaros visuomenės palikimo. Šiomis ypatybėmis jie
panašesni į jaunesniuosius. Bet, kitaip negu jaunųjų, jų pripažinimo
hierarchijoje svarbesnis Lietuvos pripažinimas (nors kai kurie yra
gavę labai prestižiškų pasaulinio lygio apdovanojimų), kaip ir
tradicionalistams, jiems artimesnė nacionalizmo ideologija. Šią grupę
galima laikyti tarpine tarp jaunųjų ir vyresniųjų.
„Tradicionalistai" (ir „pripažintieji", ir „nepripažintieji")
institucinį pripažinimą daugiausia sieja su valstybės institucijomis:
^adangi šiuo metu lyrauja ir modernus tradicinis menas, ir postpostmodernus,

susidaro kebli situacija, vertinant ir kuriant. Valstybės institucijos nebetenka
savo galios, o neoficialus pripa^inimas yra diskutuotinas klausimas" (50 m.
dailininkė); šią tendenciją matėme ir kiekybinio tyrimo duomenų
analizėje. Valstybę ir kitas institucijas „tradicionalistai" kritikuoja
abstrakčiai ir ne taip konstruktyviai, kaip jaunesnieji. Institucijų sferą
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jiems daugiausia atstovauja valstybės institucijos ir sovietmečiu
įkurtos kūrybinės sąjungos; iš pastarųjų tikimasi ir panašių kaip anais
laikais funkcijų. Privatus sektorius neretai vertinamas neigiamai, kaip
žemesnio lygio meno rėmėjas: „daromas menas, kuris reikalingas

vidutiniam, bet gana turtingam pirkėjui, arba savo darbus parduodam u^
grašius" (50 m. dailininkė). Kai kurie menininkai meno perspektyvą
sieja tik valstybės skiriamomis lėšomis: „Perspektyvos neaiškios dėl
valstybės nuolat skelbiamo lėšų stygiaus" (56 m. smuikininkas).
„Nepripažintieji tradicionalistai" iš valstybės tikisi bent minimalaus
pragyvenimo užtikrinimo: „ Valstybė turi socialiai apginti nuo bado" (59
m. dailininkė). Bendras daugumos visų kartų menininkų priekaištas —
kultūros ir meno svarbos nesupratimas valstybės politikoje ir
institucijų veikloje: kultūra, menininkų nuomone, Lietuvoje valstybės
vertinama menkiau už kitas sritis ir menkiau, negu turėtų būti (ir yra)
vertinama šalyse, kurios nori neatsilikti nuo „pasaulinio lygmens".
Valstybės

taikomuose

prioritetuose,

menininkų

nuomone,

pirmenybė teikiama kultūros požiūriu menkaverčiams dalykams:
„Valstybės pa^iūra į meną... Katedros aikštei — brangus akmuo iš kito
pasaulio krašto... Butaforiniai Valdovų rūmai? O taip!" (61 m. dailininkas).
Kai kurie menininkai („nepripažintieji tradicionalistai") priekaištauja
valstybės institucijoms dėl susijusio ne tiek su valstybe, kiek su
pasaulio meno procesais prioritetų pasikeitimo — kad per mažai
remiamas tradicinis, per daug — šiuolaikinis menas. Jų kritika

lemiama ne tiek konkrečių valstybės institucijų veiksmų, kiek bendro
„pasikeitusio pasaulio" nepriėmimo — adaptacijos nesėkmių.

Tad dalis tiek bendradarbiavusių, tiek nebendradarbiavusių
su totalitarinės valstybės institucijomis menininkų suvokia valstybės
vaidmenį meno kūrybos lauke (ne tik kaip pripažinimo institucijos)
panašiai, jį sureikšmindami ir menkai vertindami kitas šio lauko
institucijas ir jų meno procesui teikiamas galimybes. Valstybė (ir
miglotai įsivaizduojama jos „kultūros politika") suvokiama kaip
pagrindinė galia, kuri turėtų spręsti daugumą iškylančių problemų.
Šis požiūris ypač nesiderina su ankstesniu (totalitarinio ir
„dainuojančios revoliucijos" laikotarpio) inteligento vaidmeniu, kurio
ideologija ypač artima buvusiems opozicijoje totalitarinei valstybei
menininkams; tuo metu jie atstovavo būtent pilietinę visuomenę,
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veikdami kaip „trečiasis sektorius"; tuo tarpu spręsdami dabarties

problemas, jie mažiau linkę išnaudoti visuomeninių organizacijų bei
asmeninių iniciatyvų galimybes, daugiau įgaliojimų teikdami valstybei
ir jos institucijoms. Valstybės vaidmens sureikšminimui gali turėti
įtakos ir sąmoninga ar nesąmoninga valstybės vaidmens totalitarinėje
visuomenėje atmintis, ir nepakankamai sėkminga adaptacija,
trukdanti išnaudoti dabartinės padėties galimybes, ir meno bei
menininko išskirtinumo ideologija. Neadekvatus valstybės vaidmens
traktavimas gali lemti ir dalinai nepagrįstus reikalavimus ir kaltinimus
valstybei.

2. 4. Jaunesniosios menininkų kartos santykis su valstybe
pripažinimo mechanizmų kontekste
Visiems jauniesiems menininkams būdingas, pagal D.
Kuspit'o klasifikaciją, autsaideriškų menininko perauklėtojo ir
personalistinio menininko pozicijų atsisakymas ir poslinkis link
„pakankamai gero menininko", kuriam „...pasaulis nėra nei draugas,
nei priešas, bet saviraiškos — aš susiformavimo ir individualizacijos —

terpė" [3:185], laikysenų. Aišku, kad tokia pozicija reiškia ir kitokį
negu „menininko autsaiderio" santykį su valstybe ir visuomene. Visi

jaunesnieji menininkai šiuolaikiniais pripažinimo mechanizmais
domisi ir juos suvokia. Jaunesniųjų menininkų santykis su šiais
mechanizmais dvejopas. Viena grupė menininkų, juos pažindama ir
suvokdama, sąmoningai atsiriboja nuo šios menininkų gyvenimo

srities. Si laikysena grindžiama meno kūrybos atskyrimu nuo
menininko vaidmenų meno lauke ir racionalia tų vaidmenų refleksija:
„Stengiuosi atsitraukti nuo „buvimo menininku". Daug kam tai rolė, ne

profesija. Menininkai turi ligą — jiems svarbiausia būti menininku, kaip
kadaise — būti lietuviu... Meno produktų gamyba man neatrodo kūryba... Bet

kas gali būti kūrėju." (38 m. dailininkas). Tokios pozicijos motyvai —
kūrybos kaip "savo dvasinio nuotykio realizavimo" [11:111]
pasirinkimas, tai „pakankamai geram menininkui" būdingas
asmeninio pobūdžio nusišalinimas nuo kai kurių menininko pozicijos
reikalavimų, o ne menininko autsaiderio socialinio vaidmens, kuris ir

yra vienas iš tokių reikalavimų, priėmimas: „Aš sau išsirinkau kelią neiti
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per tą [socialinius pripažinimo mechanizmus] — nusprend^iau susirasti
tarnybą ir neįsijausti. Taip man lengviau daryti tai, ką noriu. Kitaip turi
prisitaikyti" (38 m.dailininkas). Šioje citatoje matomas ir kitas tik
jauniesiems būdingas motyvas — menininko kompromisiškumo k
laisvės problemos (kuri vyresniesiems buvo supaprastinta iki
prisitaikymo/neprisitaikymo prie totalitarinės sistemos reikalavimų)
sudėtingumo šiuolaikinėmis sąlygomis suvokimas. Si pozicija
grindžiama ir kitokia negu vyresniųjų, negriežta menininko ir meno
samprata, be griežtų ribų tarp meno ir kitų sričių. Cia cituotas
dailininkas nelaiko savęs menininku, nes negyvena iš meno kūrybos;

šiuo atveju tokia menininko samprata padeda geriau atsiriboti nuo
menininko rolės. Tokios nuomonės, kad menininkas yra tik tas, kas
pragyvena iš meno kūrybos, t. y. kam meno kūryba yra profesija

analogiška kitoms, laikosi daugumas jaunųjų menininkų, tarp jų ir
siekiantys pripažinimo — tai dar vienas menininkų „neišskirtinumo"
laikysenos

bruožas.

Suprantama,

sąmoningai

nesiekdami

pripažinimo, bet dalyvaudami meno kūryboje, šie menininkai
sulaukia vienokio ar kitokio, kartais gana prestižinio, įvertinimo, bet
pripažinimas nedaro didesnės įtakos jų kūrybai ar „buvimo
menininku" būdui: „Tai visada yra malonu, bet apie tai negalvoju ir nededu
tam ypatingų pastangų ".

Kitoje jaunųjų menininkų grupėje būtų galima išskirti du
pogrupius: visi šie menininkai pažįsta šiuolaikinius pripažinimo
mechanizmus ir sąmoningai juose dalyvauja, skiriasi tik jų
susitapatinimo su tais mechanizmais ir jų įtakos menininkams

pobūdis. Į pirmąjį pogrupį patektų menininkai, kuriems, vieno iš jų
žodžiais, „pakeliui" su šiuolaikinio „aukštojo meno" (pagal kurio
kriterijus ir mechanizmus teikiami prestižiškiausi pripažinimo
ženklai) konjunktūra, ir jie derina savo saviraišką su dalyvavimu toje
konjunktūroje. Antrąjį pogrupį sudarytų menininkai, kurie savo
meną visų pirma taiko prie konjunktūros, o saviraiška jiems mažiau

svarbi. Daugumai siekiančių pripažinimo jaunųjų menininkų
svarbesni už Lietuvos yra pasalinės meno hierarchijos pripažinimo
ženklai (išskyrus pačius jauniausius, kuriems svarbus bet koks
pripažinimas); menininkai tą hierarchiją pripažįsta, nors ir suvokia jos
socialinius mechanizmus ir konvencionalumą. Pirmojo pogrupio
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menininkai meno kūrybos lauką suvokia tik kaip pasaulinį, jų
nuomone, šiuolaikinių komunikacijų pasaulyje yra tik vienas —
pasaulio, menas ir negali būti Lietuvos ar kitos šalies meno
išsiskiriančio ryškesniu savitumu. „Šiuolaikiniame pasaulyje įmanoma būti
pripa^intam pačių presti^iškiausių „aukštojo meno"institucijų_ nepriklausomai
nuo to, kur gyveni. Žinoma, tam reikia paties menininko pastangų^ aktyvumo ir

talento"(37 m. dailininkas).
Antrojo pogrupio menininkų gyvenimas ir kūryba atrodo esą
labiau priklausomi nuo pasaulio ir Lietuvos pripažinimo
mechanizmų. Kai kurie iš jų gyvena pasaulio meno „centruose",

pasak 40 m. amžiaus dailininko, „tai tam tikras iššūkis, išva^iuoti ir {eiti į
Niujorko meno sceną be jokių stūmikų ir ryšių"; toks iššūkis suvokiamas
kaip nukreiptas prieš jau minėtą subjektyvumą ir protekcionizmą
Lietuvos pripažinimo mechanizmuose. Menininkai renkasi gyvenimą
„centruose" ir dėl dinamiškesnės, įvairesnės meno kūrybos aplinkos,

bet taip pat tikėdamiesi būti pripažinti. Kitas variantas — 27 m.
amžiaus videomenininkė renkasi gyvenimą Lietuvoje ir domisi
gimtąja šalimi dėl to, kad pasaulinėje meno konjunktūroje, pasak jos
„lokalus kontekstas turi paklausą, todėl jis man svarbus ir noriu ji
eksploatuoti"; kūryba ir gal būt nemaža dalis jos gyvenimo aspektų
orientuojami instrumentiškai pripažinimo atžvilgiu.
Jaunesnieji menininkai pripažįsta Lietuvos meno kūrybos
aplinkos provincialumą (suvokiamą kaip uždarumą, sąstingį,
informacijos stoką), bet jie nesijaučia esą labai priklausomi nuo
aplinkos (meno kūrybos ar informacijos gavimo prasme, žymiai
labiau priklausomi nuo skurdžių šalies gyvenimo aplinkybių).
Pasaulinės meno pripažinimo konjunktūros svarba
jaunesniosios kartos menininkų pripažinimo hierarchijoje nereiškia,
kad jiems neįdomi ir nerūpi Lietuvos visuomenė ir jos institucijos.
Vienas iš „pakankamai gero menininko" pozicijos komponentų yra

integracija į socialinę aplinką, komunikacija su kitomis visuomenės
grupėmis, griežtų ribų tarp meno ir gyvenimo neigimas, savo
priklausomybės nuo socialinės aplinkos suvokimas. Šios kartos

menininkų integracija j visuomenę reiškiasi įvairiais būdais. Kitaip
negu vyresnieji, šios kartos menininkai visuomenę įsileidžia ir į meno
sferą: 30-40 m. amžiaus kartos kūryboje socialiniai ir politiniai
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impulsai yra ypač svarbus, nes jie stengėsi atsiskirti nuo totalitarinės
visuomenės palikimo tiek visuomenėje, tiek meno kūrybos lauke;
pasak vieno šios kartos atstovo, „mūsų inspiracija — „kam suduoti?",
juokas kandus ir agresyvus... o jauniausieji nekuria „rūsčiojo stiliaus", jų stilius

atidus, neagresyvus, poetiškas" (38 m. dailininkas). Integracija į
visuomenę reiškiasi ne tik kūryboje, bet ir neoficialiose,
nevalstybinėse tos kūrybos pasireiškimo erdvėse, ypač aktyvioje
menininkų veikloje organizuojant meno procesą (festivalius, parodas,
konferencijas, menininkų organizacijas ir kt). Tad, skirtingai nuo
vyresniųjų, jaunesnieji menininkai stengiasi aktyviai išnaudoti
„trečiojo sektoriaus" teikiamas galimybes, darydami įtaką meno

kūrybos aplinkai.
Lietuvos pripažinimo formavimosi mechanizmus jaunesnieji
menininkai vertina panašiai kaip ir vyresnieji, pabrėždami jų
subjektyvumą ir kintamumą: „...verdame savo sultyse ir mūsų pripa^inimas
nenuspėjamas. Vakarų šalyse arba tarptautiniuose renginiuose — labiau

nuspėjamas" (27 m. dailininkė). Kitaip negu vyresnieji, jie mažau
vertina neoficialios aplinkos (savo kolegų) pripažinimą; tam turi
įtakos ir susvyravusios ribos tarp profesionalaus ir neprofesionalaus
meno, ir didesnė konkurencija: „...pripa^inimas draugų tarpe būtų

svarbus, bet vieni kitiems pavydi" (21 m. dailininkė). Įvairių institucijų
pripažinimas vertinamas teigiamai, bet, išskyrus pavienius atvejus ir

pasaulio „aukštojo meno" hierarchijas, jauniesiems menininkams jis
neturi ryškios hierarchijos ir jiems svarbūs įvairūs pripažinimo
variantai: „Yra skirtingi pripa^inimo tipai ir visi savaip svarbūs" (25 m.
dailininkė). Valstybė jų požiūriuose - tik viena iš institucijų, bet ne
centrinė. Oficialus valstybės pripažinimas jiems nėra toks svarbus,
kaip vyresniesiems. Bet nacionalinė premija laikoma aukščiausiu
oficialiu Lietuvos apdovanojimu. Be to, kitaip negu vyresniesiems,
istorija jiems nėra svarbus veikiantis dabarties meno kūrybos lauke

„mažiausiai klystantis" pripažinimo subjektas. Meno istoriją jie
suvokia ne per amžinybės, o, atvirkščiai, per laikinumo įvaizdį: pasak
38 m. amžiaus dailininko, „istorija kaip mu^iejus— įvairių laikų praėjusių
dalykų rinkinys". Kitaip negu vyresnieji, jie nenuvertina komercinių
meno institucijų, pripažindami jas kaip būtinos įvairovės dalį. Bet
pripažinimo institucijų hierarchijoje jos vertinamos menkai, nes
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orientuotos į pirkėjų skonį ir, pasak vienos menininkės, „nepadeda
menininkui formuoti karjeros". Visuomenės pripažinimas jauniesiems
menininkams yra svarbesnis, negu vyresniesiems: kai kurie "žinomas

Lietuvos visuomenei" įrašo į menininko apibrėžimą kaip būtiną
sąlygą (bet į „žinomumą" įeina ir žiniasklaidos pripažinimas).
Publikos ar visuomenės pripažinimo vertinimas, kaip ir vyresniųjų,
skiriasi priklausomai nuo meno šakos, bet labiau stengiamasi priartėti
prie publikos ir tokiose šakose, kaip dailė, kurioje vyresnieji
„tradicionalistai", laikydami meną tik elitiniu, publiką nuvertindavo:
pasak 38 m. dailininko, „turint galvoje stresinę visuomenės būseną, siekiame

nekankinti įmonių; kuo kūrinys genialesnis, tuojį lengviau suprasti".
Nagrinėjant apklausoje užfiksuotą jaunesniosios menininkų
kartos santykį su valstybės institucijomis, susidaro įspūdis, kad
valstybė jų atžvilgiu yra labiau „nuošalėje", negu jie nuo valstybės ir
visuomenės. Nors jų atskaitos taškas, vertinant meno kūrybą ar
formuojant profesinę karjerą yra pasaulinis meno procesas, jie

nebūtinai jį sieja su gyvenamąja vieta ir deda daug pastangų, kurdami
Lietuvos, kaip sugebančios dalyvauti pasaulio meno procese šalies,
meno kūrybos aplinką. Todėl jų provincialumo samprata nesusijusi

su geografija: „?Jaipėdoje puikiausiai galėtų būti Šiuolaikinio meno centro
lygio {staiga (presti^iškiausia tarp jaunųjų menininkų parodų erdvė), tai
priklauso nuo smegenų, pinigų gal skiriama tiek pat" (37 m. dailininkas).
Kaip ir vyresnieji, jie kritikuoja valstybės institucijas, bet jų kritika
gerokai konstruktyvesnė ir konkretesnė. Taip pat, kaip ir vyresnieji,
jaunieji menininkai teigia, kad valstybės veikloje per menkai
vertinama kultūra ir kad nėra kultūros politikos, bet, kitaip negu
vyresniųjų, jų teiginiai argumentuoti, paremti padėties supratimu ir
veiklos patirtimi. Jie teikia daug konkrečių pasiūlymų gerinti
valstybinių kultūros institucijų veiklai, kad būtų įveikta inercija ir
stagnacija. Jaunieji menininkai stengiasi aktyviai veikti per „trečiąjį
sektorių" — visuomenines organizacijas, centrus ir pan. (bet šioje

srityje valstybės pozicija labai priklauso nuo vyresniųjų menininkų,
kurių nuostatos ir prioritetai skiriasi nuo jaunųjų: „yra daug ^monių,
kurie daro labai daug iš nieko, bet nė vienasjų nesėdijokioje taryboje" (40 m.
dailininkas). Kaip ir vyresnieji, jaunieji menininkai tikisi paramos iš
valstybės, bet jų pageidavimuose pirmoje vietoje yra parama darbui,
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konkretiems projektams (stipendijos - trečioje vietoje), tuo tarpu
nemaža

„tradicionalistų"

pirmoje

vietoje

tikisi

paramos

pragyvenimui, socialinių garantijų.
Jaunesnieji menininkai, integruodamiesi į visuomenę,
neatsisako tradicinio intelektualo — visuomenės kritiko vaidmens, bet

suvokia ir jo silpnėjimą bei prieštaringumą, problemiškumą. Vienas iš
jų reflektuojamo tokio problemiškumo variantų — E. W. Said'o
minėtas intelektualų kooptavimas per galios institucijas: „Šiuolaikinis
menas nėra toks svarus re^istencijoje prieš šio pasaulio galias, koks buvo...

Kovoja prieš muses, o ne prieš dramblį — pinigus" (38 m. dailininkas). Jų
atsakymuose pasitaikė tik vienas motyvas (nurodytas viduriniosios
kartos atstovo — 40 m. amžiaus dailininko), kuriame ši visuomenės

kritiko pozicija grindžiama nuošalios laikysenos ideologija — „bet
kokia valstybė dvokia"; savo kritišką poziciją „ėjimu prieš vėją" grindė
dauguma vyresniųjų. Nyksta ir „autsaideriškumas" bei institucijų ir
normų kritika, reikšta bohemišku gyvenimo stiliumi — daugumas
jaunųjų tvirtina, kad ,^nenininko gyvenimas šiandien ^ymiai labiau
disciplinuotas".

Apibendrinant galima konstatuoti, kad aptartame kontekste
ryškiausiai skiriasi dviejų menininkų kartų požiūriai į valstybę —
jaunesniųjų iki 40-45 m. ir vyresnių negu 45 m. menininkų.
Dalis vyresniosios kartos menininkų, vertindami menininko

poziciją ir jo pripažinimo mechanizmus, labiau negu jaunesnieji
sureikšmina valstybės institucijų bei neformalios pripažinimo sferos
vaidmenį. Vyresniajai kartai labiau negu jaunesniajai būdingas
nepasitenkinimas valstybe. Sis nepasitenkinimas dalinai susijęs su
modernistinėmis meno ir menininko išskirtinumo ideologijomis bei
kai kurių menininkų adaptacijos naujoje meno kūrybos aplinkoje
nesėkmėmis; turi įtakos ir sovietinio laikotarpio santykio su valstybe
patirtis. Kai kurie vyresnieji menininkai valstybę traktuoja
paternalistiškai ir kelia jos institucijoms ne visai pagrįstus
reikalavimus. Tikėtina, kad vyresniosios kartos menininkams

adaptuojantis prie naujos situacijos ir įsigalint naujoms meno ir
„buvimo

menininku"

ideologijoms,

nepasitikėjimo valstybe turėtų mažėti.

nepasitenkinimo

ir
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Jaunesniosios kartos menininkų valstybės institucijų
vertinimai ir jai keliami reikalavimai konstruktyvesni negu vyresniųjų,
jie aktyviau išnaudoja visuomeninių organizacijų ir kitų institucijų
teikiamas galimybes daryti įtaką Lietuvos meno procesams. Šios
kartos konfliktai su institucijomis kyla tada, kai jaunųjų menininkų
iniciatyvos susiduria su institucijose pasireiškiančia tarybinio
palikimo inercija, sąstingiu.
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3 skyrius.
Menininkų aplinka ir gyveninio stilius

Mėginant suprasti meninės kūrybos kontekstą, pačius
menininkus, svarbu nustatyti jų ryšius su platesne kultūrine ir

visuomenės aplinka. Meninį gyvenimą sudaro tiek menininkų veikla:
jų kūriniai, tų kūrinių skelbimas, suvokimas ir vertinimas, tiek
formuluojamos meno programos, sklindančios idėjos, menininkų
pažiūros, tiek ir įvairūs menininkų sambūriai, jų kasdienės socialinėsbuitinės raiškos ypatumai. Manytume, kad neatsiejama kultūrinio-

meninio gyvenimo sritis yra neformalus kūrėjų bendravimas, jų
privatus gyvenimas, kitaip sakant, bendra menininkų aplinka, jų
gyvenimo stilius, — visa tai irgi lemia kūrybos prielaidas. Plačiojoje
visuomenėje suvokiami ir įprasminami ne tik patys meno kūriniai,
pastebimi bei svarbūs yra ir meninio gyvenimo faktai bei asmenys:
menininkų nuomonės, poelgiai, apie juos besikuriantys mitai ir
visuomeniniai įvaizdžiai. Galima sakyti, kad „...meninio gyvenimo

scenoje vyksta savotiški meniniai — kultūriniai spektakliai, kurie taip
pat neabejotinai tampa meninio gyvenimo dalimi" [1: 10].
Menininkų aplinka, jų gyvenimo stilius pasižymi savitumu,
turi būdingus išskirtinius bruožus, todėl galima kalbėti apie tam tikrą
menininkų ir meninio gyvenimo autonomizaciją. Meninio gyvenimo
autonomizacija siekiama susikurti savitą profesinę kultūrinę aplinką;
antra vertus, juntama ir merkantilinių, vartotojiškų tendencijų bei
valstybės ideologijos kūrybai keliama grėsmė — nuo jų siekiama
atsiriboti, išsaugoti menininko laisvę, kritišką santykį su oficialiąja
kultūra. Tradiciškai tipiška autonominio meninio gyvenimo terpė
dažnai yra įvardijama kaip meninė bohema. Meninės bohemos
ideologija, ją atspindintys ir patvirtinantys konkretūs gyvenimiškosios
raiškos būdai (pačių menininkų formuluojami, priklausomai nuo
gyvenamo meto, socialinių ekonominių sąlygų, taip pat tradicijos),
daro didelę įtaką jų gyvenimo stiliaus pasirinkimui, kartu nusako
bendriausius menininkų aplinkos bruožus. Todėl kalbėdami apie
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dabartinius Lietuvos menininkus, jų santykį su visuomene, valstybe

manome esant prasminga apžvelgti k aprašyti lietuviškos meninės
bohemos ypatumus arba, kitaip tariant, pateikti lietuviškąjį meninės
bohemos diskursą.

Šiam tikslui įgyvendinti empirinius duomenis rinkome pačiais
įvairiausiais sociologiniais metodais. Vienas tinkamiausių metodų
buvo stebėjimas: lankėmės menininkų pamėgtose kavinėse — SMC,
„Trečiame brolyje" arba „Suokalbyje", Užupio kavinėje; dalyvavome
jų oficialiuose renginiuose — Poezijos rudeny; žiūrėjome ir
analizavome apie menininkus sukurtus dokumentinius filmus — A.
Maceinos „Aš radau..., arba Palaidojimai", A. Jevdokimovo

„Suokalbį"; privačiai bendravome. Vis dėlto pagrindinę ir mums
svarbiausią informaciją gavome analizuodami kūrėjų pasakytas
mintis, remdamiesi mūsų pačių atliktais giluminiais
nestandartizuotais interviu, taip pat publikuotais rašytojų bei
dailininkų samprotavimais, atsakymais į jiems pateiktus klausimus [2;
3]. Šiuos pasisakymus kvalifikavome kaip ekspertų vertinimus, nes
jie, nors ir individualizuotai, atskleidžia realius meninio gyvenimo

faktus. Naudingos buvo ir spaudoje skelbtos menininkų artimų
žmonių mintys apie juos [4].
Pagal įprastus mokslinio darbo reikalavimus, prieš
pateikdami medžiagą, kuria remdamiesi bandysime aprašyti
šiuolaikinių kūrėjų požiūrius į bohemos reiškinį, konkrečias
lietuviškos meninės bohemos apraiškas, pirmiausiai apibrėžime
sąvokas ir paplitusią, tradicinę jų interpretaciją.
3. 1. Tradicinė bohemos samprata, jos ištakos ir raiška
Sąvoka „bohema" atsirado iš prancūziško čigonų kilmės
apibūdinimo. Kadangi čigonai buvo pavadinti bohemais, tai
pasakymas „bohemiškas gyvenimas" tapo netvarkingo, palaidų
papročių gyvenimo apibūdinimu. 1851 m. pasirodžiusios H.
Murgerio knygos „Bohemos gyvenimo scenos" {Scenes de la Vie de
Boheme) pagrindu „bohemos" sąvoka buvo sukonkretinta ir iš esmės
apribota jau beveik savaime suprantamu turiniu — ji susieta su

neburžuazinių menininkų ir autorių grupėmis bei jų gyvenimo
formomis.
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Bohemos masteliu, anot H. Kreuzer'o, visuotinai yra

laikomas buržuaziniais laikais, tarp Prancūzijos revoliucijos ir
Pirmojo pasaulinio karo, arba siauriau žvelgiant tarp „Dekano
aklavietės" romantikos ir jaunojo Picasso Monmartro laikų „Kalvos"

išsiskleidęs bohemos reiškinys [5]. Bohema čia traktuojama kaip
intelektualioji visuomenės subkultūra, sudaryta iš marginalinių
grupių, užsiimančių menais: rašymu, daile, muzika, ar puoselėjančių
ambicijas tokios veiklos atžvilgiu ir turinčių savitas nuostatas bei
manieras. Į marginalinę buržuazinės visuomenės subkultūrą bohema

išsirutuliojo iš tarptautinių formų, tuomet, kai suklestėjo Italijos ir
Prancūzijos literatūriniai salonai, vienas iš dvaro visuomenės
reiškinių. Vyrauja vieninga nuomonė, kad būtent buržuazijai valdant
bohema visiškai įsigali ir ilgam laikui įtvirtina savo vertybes Paryžiuje
[6]. Tuometinė visuomenė, kilusi iš karalystės ir ekonominės
buržuazijos interesų sąjungos, tapo teisuoliškos aplinkos prototipu,
todėl būtent ji buvo pagrindinis bohemos kritinio puolimo taikinys,
kartu — tą bohemą maitinanti terpė. XIX a. ir XX a. pradžioje

bohemos apraiškų būta ne tik Paryžiuje, bet ir daugelyje kitų šalių.
Bohemai būdingas teisuoliškos aplinkos neigimas reiškiasi
kiekvienoje panašiai struktūruotoje visuomenėje, „... bohema lygiai

gali neapkęsti sistemą remiančių bei valstybės funkcionavimą
laiduojančių neliberalių institucijų (konstitucinės monarchijos,
bažnyčios, kariuomenės, aristokratijos) ir vėliau jų vietą užimančių
biurokratijų ir partijų" [5: 49].
Bohema identifikuojama kaip šalutinis reiškinys, priešiškas
prisitaikiusiems viduriniams sluoksniams, būdingas tokioms
industrinėms arba jomis tampančioms visuomenėms, kurios suteikia

pakankamai erdvės individualiai veiksmų laisvei ir leidžia simbolines
agresijas. Pabrėždama probleminius menininkų ir visuomenės

santykius, bohema tampa šių įtemptų santykių socialine reiškimosi
forma. Aprašant bohemą [5], visuomenės ir bohemos santykiai

nusakomi kaip dvilypiai: iš vienos pusės, bohema dažnai smerkiama,
tai pasireiškia daugybe puolimų, procesų, draudimų, iš kitos pusės, jai
pritariama — turistus traukia bohemos kvartalai Paryžiuje, San

Franciske ir kitur, rinkos preke paverčiami įvairiopi bohemos
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ypatumai (bohemos atstovų išvaizda, menininkų moralė ir pan.),
kuriais siekiama išsiskirti, kartais sukelti skandalą.
Bohema apibrėžiama ir pagal tam tikrą gyvenimo stilių, kuris
susiformuoja priklausomai nuo jos materialių gyvenimo sąlygų
(dažnai blogesnių nei vidutinių) ir neigia buržuazines, miesčioniškas
nuostatas. Bohemos stilių sąlygoja visuomenės konvencijų, kitaip

sakant, jis yra negatyviai su jomis susijęs kaip antikonvencialus (nuo
neįprastų poelgių iki ekstravagantiškų drabužių detalių ir šukuosenų).
Jis keičiasi kartu su visuomenei įprastomis normomis, bet kartu turi
tikslą sudaryti joms kontrastą, todėl yra traktuojamas kaip tam tikra
simbolinės agresijos forma.
Taigi definiciniu požiūriu pagrindiniai bohemos nuostatas ir
laikysenas nusakantys principai yra programinis individualizmas ir
pasipriešinimas piniginio ūkio sistemai [5]. Bet ne mažau svarbus jos
požymis ir tai, kad neigiant tradicinį, visuotinai įptastą gyvenimo
būdą susikuria savita, kitoniška menininkų aplinka, leidžianti atsirasti
ir tam tikroms specifinėms bohemiškoms gyvenimo formoms, ir
savitai menininko moralei, ir meniniam skoniui, kuris siekia

išsivaduoti tiek iš oficialaus meno kanonų, tiek iš už literatūrinės ir
meninės aplinkos esančių skonio instancijų socialinės kontrolės.

3. 2. Skirtingų laikotarpių Lietuvos meninės bohemos
ypatybės, jos sambūriai, kavinių topografija
Išankstinis mūsų teiginys yra tas, kad Lietuvoje irgi gyvuoja
toks socialinis kultūrinis reiškinys kaip bohema (kaip vėliau paaiškės
iš pokalbių su menininkais, mūsų dienomis tas teiginys nėra savaime
suprantamas ir visiems be išlygų priimtinas). Kaip minėta, būdingos
politinės, socialinės ekonominės, kultūrinės tradicijos sąlygos daro
poveikį specifinėms įvairiausių socialinių tendencijų, tarp jų ir
bohemos, apraiškoms. Būtent todėl manome, jog yra prasminga

kalbėti apie šių dienų lietuvišką meninę bohemą, jos ypatumus, kartu
prisimenant tarpukario bei sovietinės Lietuvos meninę aplinką.
Identifikuojant bohemą, pirmasis, gal ne esmingiausias, bet

parodomasis argumentas yra viešoji nuomonė, kurios mes tikslingai
netyrinėjome, bet iš visiems prieinamo patyrimo, populiariosios
spaudos štampų [4] žinome - „bohema" daugeliu atveju kelia
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asociacijas su menininkais ir jų aplinka. Lietuvoje (kaip,-beje, ii visur)
plačioji visuomenė meninę bohemą identifikuoja ir vertina
dažniausiai stebėdama kasdieninės socialinės — buitinės menininkų
raiškos ypatumus, t. y. pagal išorinius požymius: paprastai

menininkams priskiriamą išvaizdą (pvz., barzdą, pypkę, skrybėlę ar
kitokį originalų, kitonišką nei daugumos atrodymą) arba pagal
išsiskiriantį, kartais ekscentrišką elgesį (nestandartinius poelgius,
nebuitinius pokalbius, girtuoklystes ir t. t.). Čia nemažą vaidmenį
suvaidina tradicija meninio gyvenimo dalyviams, t. y. neformalioms
menininkų bei jiems prijaučiančiųjų grupėms, burtis ir turėti savas
susirinkimų vietas, kurios paprastai yra viešos patalpos — kavinės,

restoranai. Būtent šiomis aplinkybėmis jie gali būti ir yra
akivaizdžiausiai pastebimi ir vertinami. Pavyzdžiui, dabartiniu metu,

pasak mūsų apklaustų ekspertų, menininkai ypač mėgsta lankytis
keliose kavinės. Išskiriamos trys visų pripažįstamos pagrindines
menininkų telkimosi vietos Vilniuje — tai SMC (Šiuolaikinio meno
centro, buvusi Parodų rūmų) kavinė, „Suokalbis", arba „Trečias

brolis" (Rašytojų sąjungos kavinė) ir Užupio kavinė (Užupio g. Nr. 2,
pas Joną). Tokių vietų buvimas gali būti traktuojamas kaip viena iš
bohemos egzistavimo apraiškų, iš pirmo žvilgsnio kiek formali,
išorinė, nors ypač visuomenės fiksuojama. Bet kartu kaip tik šioji
apraiška yra tipiška, išreiškianti jos dalyvių savijautą, vidinį poreikį
susikurti savą aplinką, kurioje jie būtų atpažįstami, todėl jaustųsi
reikšmingesni ir saugesni, kurios atmosfera būtų atlaidesnė ir

tolerantiškesnė, kurioje vertinama ne p^gal standartiškus
„miesčioniškos" normos, materialinės gerovės matus, o pagal pačių
menininkų susikurtas ir jų terpėje priimtas „žaidimo taisykles".
Kavinės,

kaip

meninės

bohemos

dalyvių

„natūrali

bendravimo vieta" [1], nėra vien šių dienų reiškinys, jos aprašomos
nagrinėjant ir tarpukario bei sovietmečio Lietuvos kultūrinį
gyvenimą. Remdamiesi literatūra [7, 8, 9] bei liudininkų
prisiminimais, pateiksime, nors ir glaustą, bet tradicijos tęstinumo
požiūriu reikšmingą istorinį ekskursą.
Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje pastebima
tam tikra meninio gyvenimo autonomizacija, kuri reiškiasi menininkų
sambūriais jų pamėgtose kavinėse. Tuo metu garsiausia yra
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„Konrado" kavinė Kaune, Laisvės alėjoje. Šios kavinės lankymas
„...tapo ne tik meninės bohemos tvirtu įpročiu, ten lankosi ir

profesūra, žurnalistai, į kultūrinį elitą pretenduojanti miesčionija —
snobai" [1:28]. Būta ir savotiško pasiskirstymo: universiteto
profesūra kurį laiką pirmenybę teikė respektabiliam „Metropoliui".
Bet vis dėlto svarbiausia išlieka „Konrado" kavinė. Rapolas
Mackonis savo prisiminimuose taip ją aprašo: „...Kaune per du
dešimtmečius centrine bohemos brolių šventykla buvo „Konrado"

kavinė. Joje daug laiko praleido beveik visi rašytojai, dailininkai,
aktoriai, muzikai. Toje nuo ryto iki vakaro prirūkytoje kavinėje jie
broliavosi, diskutavo, riejosi ir vėl taikėsi, kiekvienas jų į lietuvių
tautos meno rūmus įdėjęs savo plytelę" [8:20]. Vilniuje tuo metu
garsėja „Rudnickio" kavinė (vėliau pervardyta „Literatų svetaine"),

kurioje "...rinkosi dar gana gausi Vilniaus lietuvių inteligentija" [8:9],
„...kur geriausia proga susitikti su vilniškiais plunksnos žmonėmis"

[8:21]. Tikra bohemos šventykla vadinama ir „Teatro" kavinė
(anksčiau „Cafe-Club"), veikusi buvusio „Palangos" restorano

vietoje [8:13]. Taip pat minimos trys Stralio kavinės, bet jų publika
jau margesnė.
Pirmaisiais sovietinės santvarkos metais kavinių gyvenimas
Vilniuje lyg ir apmirė, nustojo patrauklumo. Tai aiškinama tuo, kad

lenkų inteligentai ir menininkai buvo išblaškyti, o lietuviai vis dar
telkėsi Kaune. Be to, nurodoma ir dar viena, gana keistai šiais laikais
skambanti priežastis — ta, kad „...nemaža plunksnos brolių labiau

buvo ir turbūt tebėra linkę laisvalaikį praleisti, konsumuodami
laipsniuotą baltą gėrimą" [8:52], o tas įprotis nebuvo plačiai paplitęs
tuometinėse kavinėse. Štai čia ir atsiskleidžia tarpukario Lietuvos
bohemiškų kavinių specifinė atmosfera. Pasirodo, kad daugelyje to
meto menininkų pamėgtų kavinių alkoholiu iš viso nebuvo
prekiaujama, o ir ten, kur prekiavo, jis buvo vartojamas saikingai.
„...„Rudnickio" kavinė „stebuklingų vaistų" dar neturėjo. Buvo jų tik

„Teatro" kavinėje, kuri bene pirmoji ...gavo teisę laikyti spiritualijas
bei šaltus ir karštus užkandžius, ko iki tol kavinėse niekuomet
nebūdavo" [8:18]. Tų laikų liudininkai prisimena, kad kaunietiškos
bohemos „Konrado" kavinė taip pat ilgą laiką neprekiavo alkoholiu,
tik vėliau jos antrojoje salėje atsirado krupniko ar konjakėlio,
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norintieji išgerti traukdavo į „Metropolį". Savo kavinėse susibūrusi
bohema reikšdavosi audringais politinio bei kultūrinio gyvenimo
įvykių aptarimais, meninės veiklos diskusijomis, tiesiog džiaugėsi
galimybe pasižmonėti, pabendrauti. Štai kaip aprašoma „Rudnickio"
kavinės aplinka: „...garuoja karšta kvepianti kava, beveik nuo visų

staliukų raitosi aukštyn cigarečių dūmai, šlama skaitomi laikraščiai,
viską užgožia j vieną ūžesį susiliejęs klegesys. Kaip iš gausybės rago
pilasi anekdotai, sąmojai, karštos diskusijos dėl to ar kito tą dieną
spaudoje pasirodžiusio įdomesnio straipsnio, dėl įvykusios
premjeros, dėl naujos, retkarčiais pasirodančios knygos. ...Nei

įkaušusio, nei girto ir norėdamas nepamatysi" [8:10].
Be abejonės, tarpukario laikotarpio lietuviškoji meninė
bohema (tai labiau būdinga Kaunui, nes okupuotame Vilniuje
daugiau politikuota) rasdavo būdų šokiruoti visuomenę tiek savo
meniniais eksperimentais (pvz., keturvėjininkai), tiek miesčionišką,
vartotojišką moralę neigiančiais lozungais bei poelgiais, taigi atitiko
visus

tradicinius

dominuojančioms
diktuojamoms

bohemos

požymius,

merkantilinėms,

tendencijoms,

ar

t.

y.

valstybės

oficialaus

priešintis

ideologijos

meno

kanonų

apribojimams. Bet anot H. Dauguvietytės prisiminimų, gerta tikrai
mažiau, negu mūsų dienomis. Jeigu ir būdavo geriama, tai

svaiginimasis nesuvoktas kaip savitikslis užsiėmimas, svarbiau buvo
kuo originaliau, nekasdieniškiau ir linksmiau pasireikšti. Čia turbūt
reikšminga pažymėti, kad aprašomojo laikotarpio menininkai, kartu
ir jų bohemiškoji dalis, jautėsi mažiau marginalizuoti, inteligentija (ir
meninė) tapatinosi ir buvo tapatinama su tautos, visuomenės elitu.
Be to, politinis nestabilumas, lietuvybės išsaugojimo problemos
vienijo menininkus ir visuomenę.

Sovietiniu laikotarpiu taip pat būta specifinės meninės
aplinkos ir meninės bohemos salelių. Kai kurios viešos bohemos
susirinkimų vietos išlieka tos pačios, pavyzdžiui, minėtos „Teatro"
kavinė, „Literatų svetainė", bet atsiranda ir kitų. Pirmaisiais

sovietinės valdžios metais menininkai pamėgsta rinktis Rašytojų
namų kavinėje, įsikūrusioje šalia Sereikiškių parko, už Vilnelės, prie
Trijų kryžių kalno. Paminėtina ir vyresnės kartos inteligentų dažnai
prisimenama, savotišką populiarumą turėjusi Totorių gatvės kavinė
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(oficialaus pavadinimo sužinoti nepavyko, gal tokio k nebūta, toji
vieta vadinta „pas ponią Heleną"). Sunku pasakyti, kiek tai atspindi
objektyvią situaciją, bet būtent šiuo laikotarpiu tiek bohemiškų
kavinių atmosfera, tiek menininkų elgesys apibūdinamas jau
akcentuojant alkoholio vartojimą. „...Kaip visur, taip ir čia, netrūko

spiritualijų, ir mėgėjai nesivaržydami galėjo jomis naudotis. Rašytojų
namuose ypač dažnai buvodavo dailininkas Justinas Vienožinskis. Jei
būdavo apygirtis, ateidavo baigti dienos planą, jei blaivus — ramioje
vietelėje paskubomis atlikdavo kasdieninę apeigą" [8:53]. Panašiai,
prisimindamas gal kiek vėlesnius laikus, kalba ir vienas iš mūsų
pašnekovų ekspertų — žinomas literatūrologas (pasisakymai
pateikiami anonimiškai), kuris, remdamasis asmeniška patirtimi (pats
priklausė „Neringos" laikų bohemai), teigia, kad sovietmečio
bohemą galima diferencijuoti į „šviesiąją" ir „juodąją". Pastaroji,
kurios išskirtinis požymis yra tas, jog jos atstovai baisiai geria,
rinkdavosi Totorių gatvės kavinėje, kurios nuolatiniais svečiais buvo
poetai Paulius Širvys, Antanas Jonynas vyresnysis ir kt. Šioji
bohemos dalis, minėto literatūrologo nuomone, gerdavusi, ir tiek, ir
nors toks gyvenimo stilius, dažnai peržengiantis įprastinių normų
ribas, kartais šokiruodavo visuomenę, jis teigia, jog tai nebuvo

tikrasis bohemiškasis protestas — oponavimas oficialiajai ideologijai,
o tik bohemos imitacija. Tikrosios bohemos užuomazgas ir
vadinamąją „šviesesniąją bohemą" jis sieja su vėlesniais laikais
„Neringoje" susibūrusių menininkų ir intelektualų grupe. Anot šio
eksperto, būtent čia ryškėja tipiškos sovietmečio bohemos nuostatos:
prosovietinės ideologijos nepriėmimas, sovietinio gyvenimo būdo
idealų neigimas ir pan. Vis dėlto iš konkrečių prisiminimų detalių
matyti, kad „Neringos" bohemos atstovams taip pat nesvetimos
buvo nei gana išskirtinės girtuoklystės, nei įvairūs ekscesai, o

„šviesiąja bohema" jie vadinami todėl, kad, be bohemiškomis
įvardijamų pozų ir laiko leidimo būdų, reiškė ideologinio pobūdžio
prieštaravimus.

Su pateikta eksperto - literatūrologo pozicija, galima sutikti,
bet galima jai ir nepritarti, jis bohemą apibūdina ypač pabrėždamas
antisovietines, disidentines nuostatas. Manytume, jog oficialios

ideologijos neigimą galima įžiūrėti ir, pavyzdžiui, legendomis
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tapusiuose kai kūnuose P. Širvio išsišokimuose prieš to meto

nomenklatūrą, konjunktūrizmo tendencijas, nors jis iš principo
nebuvo nusiteikęs antisovietiškai. O „Neringos" bohemos branduolį

sudarančių pripažintų mokslininkų ir menininkų (Daukšos,
Krasausko, Bogdano, Garbulskio ir kt), kurie buvo oficialiai
pripažinti ir laikomi sovietinio meno bei mokslo autoritetais,
pasipriešinimas bei sovietinės ideologijos neigimas irgi vargu ar
galėjo būti bekompromisis.
Čia derėtų prisiminti, kad atviras pasipriešinimas sovietmečiu
dominavusiai ideologijai, kuri reiškėsi ir meno, ir gyvenimo
standartais, nebuvo toks jau paprastas dalykas. Totalitarinė sovietinė
valstybė nepasižymėjo didele tolerancija kitaip mąstantiems ar kitaip
gyvenantiems žmonėms. Menininkų laisvė irgi buvo sąlyginė (nors
dažnai didesnė nei kitų profesijų atstovų*), o jų protesto galimybės
ribotos. Neveltui apibrėžiant bohemą papratai akcentuojama, jog ji
gali atsirasti tik tose visuomenėse, kurios suteikia erdvės individualiai
veiksmų laisvei, o ten, kur visuomenės tvarka priverčia meną

įsipareigoti jos numatytiems tikslams ar bent jau neleidžia atviros
menininko emancipacijos ir provokacijos, bohema nunyksta [5].
Taigi remiantis tradiciniu apibrėžimu Sovietų Sąjungoje bohemos iš
viso neturėtų būti. Bet mes vis dėlto išskiriame sovietmečio bohemą,

kuri nebuvo ir negalėjo būti legaliai pripažįstama, bet išties gyvavo ir
buvo atpažįstama. Aišku, jai buvo būdinga labiau dvasinė nei
veiksmų rezistencija, besireiškianti skepsiu, ironija, distancija
sovietinių gyvenimo, žmogaus ar meno idealų atžvilgiu. O kadangi

nemaža dalis visuomenės taip pat kritiškai vertino sovietinę tvarką,
visuomenės ir bohemos priešstata nebuvo labai griežta, net
atvirkščiai — daugelis žavėdavosi drąsesniu ir atviresniu menininkų
kalbėjimu ar kitokiais išpuoliais, kuriuose galima buvo įžiūrėti

"Daugelis menininkų, motyvuodami savo profesijos pasirinkimą, pateikia būtent
didesnės menininkų laisvės sovietiniais laikais argumentus, kadangi tai buvo
„...profesija, leidžianti pasijusti nepriklausomam tuo kvailu komunistiniu
laikotarpiu" [2:221], o „...menas, ko gero, - viena iš nedaugelio sričių, kur žmogus
gali turėti savo nuomonę" [2:337].

70Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas

nusistatymą prieš tuometinę valdžią. Menininkai ar mokslininkai
(ypač garsesni) šiuo požiūriu galėdavo sau leisti daugiau laisvės nei
kiti. Sovietinės valstybinės politikos požiūriu menininkai taip pat
užėmė išskirtines, elitines pozicijas tiek dėl laisvesnių, mažiau
kontroliuojamų kūrybinio darbo sąlygų, tiek dėl to, jog buvo
kvalifikuojami kaip reprezentaciniai — ideologiniai sistemos
garsintuvai. Nagrinėjant sovietmečio bohemos ideologijos specifiką,
svarbu tai, kad nepaisant šių privilegijų (o gal iš dalies ir jų dėka) jos
atstovai pasižymėjo principiniu nelojalumu, laikėsi atstu nuo
oficialiosios valdžios, todėl dažnas menininkas išgyveno moralines
dilemas, nes jautėsi atstovaująs menui, kurį suprato kaip „...smurto,

savivalės, ideologijos tarnaite — neblogai apmokama" [2:332]. O tai
įvairias pavidalais atsispindėjo k kūrėjo asmenybės raiškoje: „...dažną
sykį ta asmenybė priešinosi, nenorėjo paklusti rutinai, smurtui,
eidavo į kompromisus; vieni tapdavo juokdariais, kiti prasigerdavo"

[2:333].
Grįžtant prie sovietinio periodo bohemos gyvenimo stiliaus
apraiškų, turime nurodyti, jog jos tam tikru požiūriu įgyja
savarankišką, ne visada ideologiškai paremtą, prasmę. Pirmiausiai
pažymėtinas būdingas savo išskirtinumo, prestižingumo pojūtis
(įžymiųjų bohemos atstovų) ir kartu poreikis būti pastebėtam,
atpažintam (mažiau įžymių ar jiems prijaučiančių). Pirmieji naudojosi
gana didele savitos individualios ir grupinės raiškos laisve, galėjo
paneigti kasdieniško mąstymo, išvaizdos ir elgesio standartus, kartais
net šokiruodavo visuomenę ar apeidavo jos konvencijas bei moralės

normas — ir vis tiek likdavo nepasmerkti. Antrieji - stengėsi prie jų
pritapti pamėgdžiodami ar kitaip išsiskirdami. To meto inteligentijai
(ypač meninei) būdingos pozos, kaukės ir ritualai gana išsamiai tiek
išoriniu, tiek socialiniu psichologiniu aspektu išnagrinėti S.
Rapoporto knygoje „Vilniaus snobai" [9].
Taigi iš aprašytų sovietiniais laikais išskirtinių bohemos
kavinių („Neringos", vėliau Parodų rūmų kavinės ir panašių)
publikos ypatumų matyti, jog anuo laikotarpiu bohemiškos kavinės,
jų lankymas atliko ne vien savos erdvės ar publikos paieškos

funkciją, bet buvo ir tam tikra savitos, ypatingą prestižą turinčių
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intelektualų bei menininkų raiškos stebėjimo, kartu ir bohemiškomis
įvardijamų pozų ir laiko leidimo būdų demonstravimo, arena.
3. 3. Socialinės psichologinės šiuolaikinių menininkų
savijautos ir savivokos ypatybės, bohema it požiūriai į ją
Besivystant naujai, rinkos principais grįstai visuomenei,
kurios vertybės siejamos su komercine sėkme, konkurencija ir pan.,

dabartinė menininkų savijauta ir objektyvi situacija iš esmės pasikeitė:
palyginti su sovietiniais laikais, gerokai smuko meno ir menininkų
prestižas, tiek valstybinės politikos, tiek visuomenės požiūriu, smuko
ir jų finansinis, materialinis statusas. Dalis menininkų, kurie
nepritapo ar nenorėjo pritapti prie šių sąlygų, pasijuto esą nesaugūs,
nereikalingi, marginalūs. Tai atspindi tiek mūsų ekspertų interviu
medžiaga, tiek publikuotos menininkų mintys [2:139].
„...nei valstybei, nei visuomenei menininkas nelabai reikalingas. Jeigu

jis baigęs mokslus nekuria, niekas jo nepasigenda. O jeigu ir kuria, tai
tikriausiai kokias nors niekam nereikalingas „nesąmones"...". (b\ m.

dailininkas).
„...į meną ir menininkus ^turima apskritai kaip į trečiarūšį kategoriją
^monių". (50 m. dailininkė).
,JSdenininkas nėra ligonis. Tai tik nukrypimas nuo „normos",

sofistikuota ekshibicioni^mo atmainėlė". (32 m. dailininkas)
Kita vertus, reikia pažymėti, jog ši pozicija ir savijauta nėra
tokia jau visuotina ir autentiškai išgyvenama (kitaip sunku būtų
suprasti, kodėl apsisprendžiamą būti menininku). Salia pateikto
skeptiško ir menkinamo požiūrio gyvuoja ir kitoks — menininkas k
menas dažnai vertinami kaip išskirtiniai, privilegijuoti, turį ypatingą
dvasingumo, kūrybiškumo aurą:
„Šiuolaikiniame pasaulyje, kai visas žmogau gyvenimas orientuotas į

produkcijos gamybą, įsigijimą ir vartojimą, šiuolaikinis menas išsaugojo
išskirtin^ ir kartu privilegijuotą po^iciją — kritiškai mąstyti" (35 m.

dailininkas) [2:327].
, JSIa, o be meno ^monija, ko gero, jau nebemokėtą gyventi. Kad ir
labai norėtų be tų teplionių gyventi, jau nebemokėtų. Kaip be maldos" (63 m.
dailininkas) [2:100].
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Taigi matome, jog kai kurių (ypač sunkiau prisiderinančių
prie pakitusių sąlygų) menininkų savivoka šiuo metu yra lyg ir
dvilypė. Jie jaučiasi esą neeiliniai, užsiimantys kūrybine, asmenybės ir
visuomenės tobulėjimą ir dvasingumą ugdančia veikla, todėl
privilegijuoti (čia galima įžiūrėti sovietmečiu populiarią poziciją), bet
iš kitos pusės, dėl pastaruoju metu aktualizuotos tiek materialinio
saugumo, tiek socialinio dėmesio ir prestižo stokos mano, jog
visuomenė juos nepelnytai nuvertina.

Šios aplinkybės žadina vidinę būtinybę susitelkti, susikurti
savą erdvę, kuri kompensuotų atpažįstamumo, reikšmingumo stygių
atsidūrus „svetimoje teritorijoje", kartu garantuotų saugumą, panašiai

mąstančių ir panašiai gyvenančių žmonių palaikymą. Būtent tokias
funkcijas atlieka dabartinės bohemiškomis vadinamos kavinės, kiti
menininkų sambūriai. Gana įdomus ir parodomas faktas yra tai, kad
patys menininkai neigia šiuolaikinę bohemą. Išskyrus vieną kitą
netipišką nuomonę, beveik visi interviu davę menininkai — ekspertai

teigė arba, kad bohemos Lietuvoje nėra arba kad jie jai nepriklauso ir
nevertina.

Bohemos neigimas išryškino dvi svarbiausias nuostatas į ją.
Pirma, bohema kritikuojama, kadangi suprantama išimtinai kaip tam
tikras gyvenimo stilius, būtent nesaikingas svaiginimasis. Štai tipiškos
menininkų išsakytos mintys:
„...būti bohemišku reikia turėti daug laisvo laiko, nes lėbavimas

uįįtrunka" (21m. grafikė).
„...yra specialybės, tarkim dainavimas, kuriom labai svarbi gera fi^inė
forma, psichinis stabilumas. Cia bohemai ne vieta! Aš nepriklausau bohemai —
alkoholį vartoju saikingai" (30 m. dainininkas).
„Niekinu bohemą- tai negabių ^monių u^siėmimas, nes svaigalai —

talento pakaitalas, sunaikinantis talento liekanas" (49 m. skulptorius) ir
pan.

Antru atveju - kažkuria prasme atvirkščiai — dažniausiai irgi
pabrėžiamas alkoholis, baliai, bet nemanoma, kad tai pakankama
sąlyga vadintis (ar tapatintis su) bohema. Kitaip tariant, bohema
idealizuojama, o vietinė menininkų raiška vadinama „tarsi bohema".
Tipiškas šios nuostatos pasakymas: „...kokia mes bohema, geriame ir
tiek" (44 m. poetas).
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Taigi, pirmu atveju bohemos buvimas kaip ir patvirtinamas,

bet ji kritikuojama ir neigiama, akcentuojant gėrimą ar kitokį
svaiginimąsi. Antru atveju abejojama, ar vietos bohemos iš viso

esama, t. y. ji esmiškai neigiama, ją idealizuojant ir tuo pačiu vėlgi
pabrėžiant, kad čia tik geriama.
Toks pačių menininkų pabrėžtas ir mūsų stebėjimų
užfiksuotas didelis svaigalų vartojimo (kaip tipiškos ir ypač
menininkams būdingos raiškos) vaidmuo paskatino atskirai pasigilinti
j šio reiškinio ištakas bei priežastis. Remdamiesi ekspertų
nuomonėmis, jų savistabos re2ultatais, literatūroje aptiktais teiginiais,

pamėginome šias priežastis suklasifikuoti ir aprašyti. Be abejonės,
sunku pretenduoti į išsamumą, nes vargu ar įmanoma aprėpti visus

galimus variantus, bet tikimės, jog pateikiama klasifikacija atspindės
labiausiai paplitusias racionalizacijas ir tuo pačiu atskleis pagrindinius
socialinius psichologinius menininkų identifikacijos bei
saviidentifikacijos ypatumus.
Taigi, svarbiausios išorinės ir vidinės menininkų polinkio
svaigintis priežastys:
1.Tradicijos

laikymasis,

pamėgdžiojimas.

Paprastai

nurodoma, jog menininkų svaiginimasis — savotiška tradicija, ir jei

kiti žinomi meno metrai bei klasikai taip daro arba darė, tai visai
nesmerktina. Maža to — tai lyg ir privilegija. Nurodoma, kad kai kurie
garsūs rašytojai, kompozitoriai, dailininkai, tokie kaip A. Musset, F.
Schubert'as, E. T. A. Hoffman'as, E. A. Poe ir pan. piktnaudžiavo

alkoholiu tiesiogine tų žodžių prasme, Ch. Baudelaire'as netgi rūkė
hašišą, G. de Maupassant'as vartojo eterį [10]. Vienas originalesnių
paaiškinimų buvo davusio interviu eksperto (71 m. literatūrologo)
nuomonė, jog Lietuvos menininkų girtuokliavimas — tai carinės

Rusijos menininkų tradicijos įtaka, kuria jis pavadino „Jesenin'o
tradicija".

2.Socializacija, t. y. alkoholis ir jo vartojimas pateikiami
kaip

bendravimo

su kolegomis,

pritapimo

prie

menininkų

bendruomenės priemonė. Kaip k pirmuoju atveju, svaiginimasis

tampa ženklu atitinkančiu stereotipinį menininkų gyvenimo būdą.
Pavyzdys — kad ir tokie žodžiai: „...manyra ne kartą teki įsilinksminti ir
po to gailėtis, bet pasitaikydavo, kad šis tas ir teigiamo išeidavo, nes tokiu būdu
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betarpiškai bendraujant u^simeg^davo pa^intys su į^ymiais dailininkais,
poetais, kompo^itoriais ir kt. Buvo diskutuojama, atvirai keikiantis, skaitoma
poe^ija, skambėjo Įdomi mu^ika. Man tai lyg neoficialūs universitetai apie meną
ir menininku gyvenimą ne vien išfasadinės pusės" (61 m. dailininkas).
3.Rutinos vengimas. Teigiama, kad jau pats
apsisprendimas būti menininku neigia įprastą, tvarkingą,
miesčionišką gyvenimo būdą. Alkoholis tampa priemone, kuri
išmuša iš kasdieninio ritmo, neleidžia įsigalėti rutinai. Pacituosime
literatūroje

aptiktą

menotyrininko

nuomonę:

„Kūrybiškoms

natūroms paprastai įgrysta monotoniškas gyvenimo ritmas, jos

geidžia naujovių... Menininkai natūraliai junta psichinių būsenų
kaitos reikšmę ir jai daug ką aukoja. Netgi potraukis svaigintis
alkoholiniais gėrimais atsiranda dėl minėtos priežasties" [10:136].
4.Didesnis menininkų jautrumas, emocingumas
įvardijamas kaip viena pagrindinių polinkio svaigintis priežasčių.
,J\denininkai vadovaujasijausmais, emocijomis, todėljie daugiau linkį svaigintis
alkoholiu arba įvairaus pobūd^io kvaišalais" (30 m. dainininkas).
Teigiama, kad didesnis vidinis jautrumas — tai, jog menininkai ypač
jautriai suvokia juos supantį pasaulį, socialinė tikrovė juos žeidžia
arba atrodo svetima ir pan., sąlygoja poreikį tą diskomfortą slopinti

ar sušvelninti, o alkoholis padeda tikrovę prisijaukinti, ją pagražinti.
Pasak 27 m. dailininkės: „Logiška sakyti, kad menininkas yra labiau
geriantis nei kitu profesijų atstovai, kadangi jis paprastai jautresnis
aplinkai,...labiau perversiškas ir kritiškas visuomenei, kurioje gyvena".
5.„Niveliavimosi" poreikis. Priežastinis argumentavimas

skamba taip: menininkai yra išskiriami, aplinkiniai žmonės jais labiau
domisi, tai vargina, reikalauja pastangų atitikti susidariusį įvaizdį
„Menininkai labiau matomi ir fiksuojami, ne visada tai lengva..." (40 m.
poetas), todėl kartais kyla noras „niveliuotis", t. y. būti tokiu, kaip
visi, neišsiskirti, o alkoholis tarsi sulygina — tampa galimas
susiliejimas su žmonių dauguma.

6.Pinigų nevertinimas it jų stoka. Tipiškas ir populiarus
aiškinimas, kad pinigų stoka riboja pasirinkimo galimybes,
perspektyvinį

planavimą,

taupymą

daro

beprasmį,

pinigai

nevertinami, nes jų nėra ir vis tiek nebus, „...nereguliarios pajamos ir

planavimo nepaisymas lemia staigią pertekliaus ir nepritekliaus kaitą"
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[5], todėl kai pinigų atsiranda, vienintelis būdas jais pasidžiaugti —
„paūžti" su draugais. Pabrėžiamas apskritai turto, įgytų daiktų ir
pinigų nevertinimas, lengvabūdiškas, nerūpestingas požiūris — jų
lengvai atsisakoma, iššvaistoma, gyvenama šia diena (čia ir dabar).
Dėl vaizdumo pacituosime vieno dailininko žmonos pasisakymą:
„Jam sunku, kai neturi pinigų. Juk da^ai, rėmai, — viskas suėdajo u^darbius.
U^tat kai Gintaras turi pinigų, visko priperka, kartais ne to, ko labiausiai
reikia..." [4:49].

7.Kūrybos procese kylančios įtampos atpalaidavimas.
Kūrybos procesas — ypač stiprią vidinę įtampą sukelianti būsena, kuri
reikalauja

susikaupimo,

atsitraukimo,

užsidarymo

savyje.

Tai

patvirtina tiek menininko savistaba („Tapydamas paveikslą jaučiu tam
tikrą įtampą. Turiu mąstyti - kaip ir ką keisti... kūrinio sutvarkymas atima
daugjėgų. Po penkių šešių valandų seanso norisi atsipalaiduoti" [2: 205]), tiek
artimų jiems žmonių pastebėjimai {„Kaijis kuria, nesipainioju, nes įįnau,
kad tuo metujis pavirsta slibinu, kuris gali pakisti ugnies kamuolį, jei kas nors
sutrukdytų" [4: 48]). Atsipalaidavimas dažnai siejamas su alkoholiu,
nes tai įprasčiausias ir paprasčiausias būdas įtampai pašalinti.
8.Komplekso
dėl
sukurto
produkto
arba
nepasitenkinimo savimi, kaip kūrėju, slopinimas. Menininkas
neretai giliai viduje abejoja savo sukurtu kuriniu, nepasitiki ar būna
nepatenkintas sukurto produkto kokybe, gali jaustis esąs tik
provincialus, nepakankamai aukšto lygio meno kūrėjas. Taip atsitinka
dėl įvairių priežasčių: perdėm aukštų reikalavimų sau pačiam,
susikurto nepasiekiamo idealo, negebėjimo sukurti šedevrą jausmo,

lyginimosi su visų kitų ar paties pripažintais menininkais, tiesiog
nepasitikėjimo savimi jausmo ir pan. Štai gana apibendrintas teiginys:
„...menininkui visada atrodo, kad jo kolegai sekasi geriau" (55 m. grafikė).

Sį vidinį diskomfortą kartais mėginama nuslopinti alkoholiu ar
kitokiais svaigalais. Tą patį teigia ir meno tyrinėtojai: „...nenusisek^

darbai verčia nepasitikėti savimi, kartais varyte įvaro tikrą nepasitikėjimo
kompleksą ir savigarbos netekimą. Tokiais atvejais ir gana kūrybiški ^monės
linksta prie svaigalų, įvairių toksinių priemonių" [10: 137]. Narkotikai,
alkoholis sukuria ekstazės būsenas, kuriose „Aš" atsipalaiduoja ir
atgauna vertę, išsivaduoja iš menkumo ir vienišumo savivokos, kartu
įveikia „atstumtojo ir atsiskyrėlio" jauseną.
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9.Išorinio it vidinio vertinimo neatitikimas (ši priežastis
artimai susijusi su ankstesne, bet ją labiau sąlygoja sociumas). Ji
aktualizuojasi, kai menininkas jaučiasi esąs visuomenės nepripažintas
arba nepakankamai pripažintas ir mano, kad jo kūriniai nėra tinkamai
vertinami, t. y. vidinis savos kūrybos vertinimas yra aukštesnis

lyginant su socialiai patvirtinamu. Tipiška šios priežasties eksplikacija
skamba tokiuose teiginiuose kaip „manęs nesupranta", visi kiti arba
daugelis „daro šlamštą", „pripažįstama tik po mirties" ir pan.
10.Įkvėpimo šaltinis. Manoma, kad alkoholis, narkotikų
vartojimas — tai sąmonės būsenų keitimo, idėjų ar išgyvenimų
sužadinimo priemonė.

,JS^oras pajusti ribines situacijas, fiksuoti jas ar panaudoti jas kaip
išraišką (alkoholis, narkotikai ar įvairios nuopuolio insceni^acijos) gali ir
pastūmėti per^engti tas ribas, bet drauge gali ir padėti pasiekti maksimalu
menini poveiki" [2:41].
!fNe vienas menininkas nuošird^iai susivilioja tuo keistu alkoholio
poveikiu, kuris, atrodo, savaime talkina įkvėpimui ir kūrybinei dispo^icijai...
nedidelės alkoholio do^ės suaitrina vai^duotę, ir, pasak prancū^ų poeto Š.
Bodlero,provokuoja "meninį rojų"" [10: 137].
Ne vien patys menininkai, bet ir jų artimieji toleruoja šiuos
įkvėpimo paieškos argumentus: ^iekada nekūriau iliu^ijų, kad galima
priversti vyrą atsisakyti bendraminčių kompanijos, kuriai susibūrus liejasi vyno
upės, -jukjomis atplaukia ir naujos poetinės idėjos" [4: 47].
Norėtume pridurti, kad meninės bohemos identifikavimas
turi kur kas platesnius horizontus, nei apibrėžia svaiginimasis
alkoholiu (nors iš pirmo žvilgsnio tai akcentuojama ir dažnai
tapatinama). Ne mažiau svarbūs yra ir kiti menininkų
autonomiškumą nusakantys išgyvenimai bei interpretacijos, kurie
apibūdina ir bohemai tipiškų socialinių pozicijų heterogeniškumą:
kartais jai būdingą polinkį į sektantiškumą, religingumą, įvairias
biologiją, gamtą sureikšminančias gyvenimo formas, individualiai
pasirinktą apolitiškumą ir kvietizmą*, o kartais į politinį anarchizmą ir
* Kvietizmas (pranc. quitisme < lot. quietus — ramus): 1. Religinė etinė koncepcija,
propaguojanti mistišką kontempliatyvų santykį su pasauliu, pasyvumą visišką
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emocionalų ekstremizmą (kraštutiniai dešinieji ar kraštutiniai kairieji).
Šių problemų nagrinėjimas reikalauja tolimesnių tyrimų.
Apskritai, nagrinėjant menininko ir visuomenės, valstybės
santykį, svarbu turėti galvoje, kad menininkai, pasirinkdami profesiją,
pasirenka ne vien tik formalų statusą. Sis pasirinkimas kur kas
reikšmingesnis. Neveltui sakoma: „Menas — ne profesija. Menas —

gyvenimo būdas. Ir kūryba — gyvenimo būdas" [3: 133]. Todėl
tipiško, meno žmonėms būdingo gyvenimo stiliaus (bohemos)
nagrinėjimas, menininkų bendrijose realiai veikiančių spontaniškų,
kartais chaotiškų svertų supratimas ir įvertinimas leidžia atskleisti tiek
jų kūrybinės, tiek socialinės (taip pat santykio su valstybe) raiškos
prielaidas.
Pabaigoje apibendrinsime išdėstytą medžiagą, pateikdami
kelias šio skyriaus išvadas:
•Neformalus kūrėjų bendravimas, jų privatus gyvenimas —
neatsiejama kultūrinio-meninio gyvenimo sritis, kitaip sakant,

bendra menininkų aplinka, jų gyvenimo stilius turi būdingų
išskirtinių bruožų, todėl galima kalbėti apie tam tikrą menininkų ir
meninio gyvenimo autonomizaciją. Ta tipiška autonominio
menininkų gyvenimo terpė yra meninė bohema, — jos analizė leidžia
apibūditi menininkus, jų santykį eu visuomene, valstybe.
•Skirtingų laikotarpių lietuviškos meninės bohemos
ypatumų aprašymas pateikia lietuviškojo šios temos diskurso
pokyčius. O šiuolaikinės meninės bohemos specifika apibrėžiama
tokiais ypač išryškėjusiais ir vis dažniau pasitaikančiais dabartinių
menininkų savijautos ir savivokos požymiais kaip nesaugumas,
nereikalingumas, marginalumas. Kita vertus, bohemai būdingas ir
reikšmingumo bei išskirtinumo jausmas.

•Menininkam būdingas šiuolaikinės lietuviškos bohemos
neigimas išryškino dvi pagrindines nuostatas. Pirma, bohema
pripažįstama, bet kritikuojama, kadangi suprantama išimtinai kaip
tam tikras gyvenimo stilius, būtent — nesaikingas svaiginimasis.

atsidavimą dievo valiai; 2. abejingumas gyvenimo įvykiams, veiklos atsisakymas,
vidinės ramybės siekimas. -Tarptautinių žodžių žodynas.Vilnius, 1985, p. 280.
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Antru atveju taip pat pabrėžiamas alkoholis, bet manoma, kad jo
vartojimas nėra pakankama sąlyga vadintis bohema, pastaroji
idealizuojama, o vietinė menininkų raiška vadinama „tarsi bohema".
•Stipraus menininkų polinkio svaigintis priežasčių
klasifikacija atspindi labiausiai paplitusias racionalizacijas, kartu
atskleidžiami pagrindiniai socialiniai psichologiniai menininkų
identifikacijos bei saviidentifikacijos ypatumai. Galima išskirti tokias
išorines ir vidines menininkų pomėgio svaigintis priežastis:
tradicijos palaikymas, socializacija, rutinos vengimas, didesnis
menininkų vidinis

jautrumas,

emocingumas,

„niveliavimosi"

poreikis, pinigų nevertinimas ir jų stoka, kūrybos keliamos įtampos
atpalaidavimas,
kompleksų dėl sukurto produkto arba
nepasitenkinimo savimi, kaip kūrėju, slopinimas, išorinio ir vidinio
vertinimo neatitikimas ir įkvėpimo šaltinis.
•Kartu su menininko profesija pasirenkamas ir tam tikras

gyvenimo būdas. Todėl meno žmonėms būdingo gyvenimo stiliaus
(bohemos) nagrinėjimas, menininkų bendrijose realiai veikiančių
spontaniškų, kartais chaotiškų svertų supratimas ir įvertinimas

leidžia atskleisti tiek jų kūrybinės, tiek socialinės (taip pat santykio
su valstybe) raiškos prielaidas.
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4 skyrius.
Provincialumo sindromas — socialinė

psichologinė menininkų, kaip inteligentijos
pogrupio, charakteristika

4.1. Provincija ir provincialumo sindromas
Provincialumo problematika pasirinkta todėl, kad užima
svarbią vietą mūsų tyrimo temoje, kurią galima suformuluoti taip: ar
šiuolaikinis Lietuvos menininkas sutapatina savo biografiją ir meninį
likimą su savo šalimi bei valstybe? Kitais žodžiais tariant, kokį
prestižą turi menininko aplinka (plačiąja prasme) jo akyse? Taigi
aplinkos provincialumo suvokimas tampa giluminiu šios
identifikacijos matu: menininkas negali sieti savo kūrybinės
perspektyvos (arba teigiamai vertinti savo jau įvykusios biografijos)
su sociokultūriniu kontekstu, kurį jis suvokia kaip provinciją;
supaprastintai kalbant, čia galimi du atvejai: arba menininkas jaučiasi
„pasmerktasis",

iš

esmės

susitapatina

su

savo

„likimo

provincialumu", arba atsiriboja nuo aplinkos ir iš mažos vietovės

bėga į sostinę, į didmiestį; jeigu jo požiūriu provincialumas apima
visą Lietuvą — ieško „laimės" pasaulio centruose. Iš pirmo žvilgsnio
santykio „menininkas — gyvenamoji vieta" turinys gana paprastas: a)

ar aplinka sudaro menininkui galimybę kurti; b) ar ji atveria jam
sėkmės (karjeros, išgarsėjimo) galimybę; c) ar ji sudaro jam galimybę
tiesiog išgyventi (šis pastarasis klausimas jau nemažai gvildentas
sociologiniuose tyrimuose, pavyzdžiui, kultūros ir meno instituto

sociologų, todėl mes čia jo nenagrinėsime). Mūsų požiūriu problema
„menininkas — aplinka" kur kas sudėtingesnė; žmogaus sąryšio su

supančia aplinka faktas yra visuotinai pripažįstamas ir trivialus, bet
menininko atveju tą ryšį reikėtų atidžiai ištirti: kaip ir kokiu laipsniu
gyvenamoji aplinka veikia jo bendrą psichinį būvį meninio teksto
(plačiąja prasme) parengimo metu, teksto publikavimo tarpsniais,
galiausiai — visą jo kūrybinę biografiją, ar šį aplinkos poveikį lemia jos
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spaudinio galia, ar menininko vidinių barjerų silpnumas. Atsakymą į
šiuos klausimus pateiksime tiek apžvelgę pačių meno žmonių
pasisakymus, tiek mūsų teorinių sprendimų forma.

Pastaruoju laikotarpiu provincijos problema neatsitiktinai itin
sudomino viešąjį kultūros diskursą. Manome, kad šis susidomėjimas
nėra publicistų ar kritikų mada; jis atspindi realią aktualaus kultūrinio
gyvenimo problemą. Nurodysime menininkų pasisakymus,
paskelbtus žurnaluose „Kultūros barai" („Provincijos paženklintieji",
2001 metų Nr. 5 ir 6) ir „Metai" („Kas yra literatūros provincija?"
2001 metų Nr. 7). Šios publikacijos - mūsų tolesnio nagrinėjimo
pagrindinis empirinis šaltinis.
Pradžioje mėginsime eksplikuoti latentinį ekspertų
samprotavimų bei vertinimų matą; tai tam tikras idealus santykių
„menas — menininkas — visuomenė" modelis, kuris „savaime
numanomas" visuose tolesniuose palyginimuose. Pagal šį modelį, a)

meno tekstas kuriamas autoriaus ir suvokėjo dvasiniam tobulėjimui
(šį postulatą sąlygiškai vadinsime „individualios estetikos" norma); b)
menininko lygis ir jo kūrinio kokybė nepriklauso nuo gyvenamosios
vietos ir aplinkos savybių.
Tikrovėje santykiai „menas — visuomenė" tvarkomi pagal
vadinamos socialinės estetikos normas: užuot orientavęsi į dvasios
tobulumą, turime autorių kultą ir rinką; autorių vieta kultūros

hierarchijoje mažiau priklauso nuo jų talentų negu nuo įvairiausių
sociokultūrinių charakteristikų (kuriomis, kaip rodo praktika, galima
manipuliuoti). Tarp šių charakteristikų — k menininko likimo
priklausomumas nuo aplinkos. Štai įvado į menininkų nuomonių
publikaciją „Kultūros baruose" autorius tvirtina: „...Provincijoje yra
įdomių, talentingų, savitos raiškos meno ir rašto žmonių <... >

daugelio jų darbai irgi mintys nė per nago juodymą nėr menkesni už
tūlo didmiestiečio menininko" (Nr. 5, Kultūros barai, 2001, p. 42);
tai parodo autoriaus latentinę prielaidą, kad jo teiginiai reikalauja
patvirtinimo, o nėra savaime suprantami.
Taigi socialiniame meno egzistavimo kontekste „objektyvus"

menininko lygio bei jo kūrinio kokybės įvertinimas neįmanomas;
realūs santykiai yra tokie, kad dalyviai užsikrečia provincialumo
sindromu ir sieja minėtą kokybę su gyvenamosios vietos įvai^džiu; iš
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kitos pusės, kaip parodė mūsų ekspertų nuomonių analizė,

psichologiniai provincialumo poreiškiai būdingi tiek „užkampių",
tiek „didmiesčių" menininkams, t. y. tiesiogiai nepriklauso nuo

sociokultūrinių gyvenvietės charakteristikų.
Manipuliacijų galimybės akivaizdžiai iliustruoja kraštutinio
šiuolaikinės kultūros reiškinio — roko judėjimo — pavyzdys: žvaigždės
ir vartotojai turi bendrą žaidimą - kuria vieni kitus; kokybinis
sprendimas priimamas „čia ir dabar", nepritraukiant į svarstymą
kultūros istorijos. Kai kurie, nors ir mažiau ryškūs, manipuliavimo
bruožai būdingi ir „tradiciniam" menui globalizacijos laikais.
4.2.Empiriniai nagrinėjimo šaltiniai it jų analizės pobūdis
Šios dalies nagrinėjimo empirinę medžiagą sudaro:
A.Keturiolika įvairaus pobūdžio menininkų pasisakymų,
paskelbtų publikacijoje „Provincijos paženklintieji" dviejuose 2001
m. „Kultūros barų" numeriuose (Nr.5, p. 42-48, ir Nr.6, p. 54-56).

Šie pasisakymai tyrimo tikslu sunumeruoti iš eilės: 1. V. Stanionis,
fotografas (Alytus); 2. E. Juchnevičius, dailininkas (Šiauliai); 3. V.
Suslavičius, fotografas (Elektrėnai); 4. R. Pupelis, dailininkas
(Obeliai); 5. O. Dautartaitė, aktorė (Šiauliai); 6. K. Arlauskas,
rašytojas (Kavarskas); 7. S. Stacevičius, poetas (Merkinės vienkiemis);
8. E. Darulis, dailininkas (Ukmergė); 9. A. Kuliešis, fotografas
(Ukmergė); 10. G. Žilys, metalo skulptorius, fotografas
(Druskininkai); 11. I. Zagrakalienė, dailininkė (Šiauliai); 12. L.
Skačkauskaitė - Kuklienė, dailininkė (Kretinga); 13. R. Lapienė,
muzikantė (Kretinga); 14. A. Kuklys, rašytojas (Kretinga).
B.Aštuoni pasisakymai - publikacijoje „Kas yra literatūros
provincija?" 2001 m. septintame „Metų" numeryje (p. 111-124).

Rašytojų pasisakymai numeruojami toliau: 15. M. Martinaitis; 16. J.
Ivanauskaitė; 17. S. Stacevičius (šis ekspertas dalyvauja ir „Kultūros
barų" apklausoje - Nr 7); 18. G. Grajauskas; 19. R. Černiauskas; 20.
5.Jonauskas; 21. A. Zurba; 22. H. Kunčius.

C.Šeši menininkų pasisakymai, gauti anoniminės ekspertinės
apklausos

metu:

23.

Dainininkas;

24.

Skulptorius;

Kompozitorius; 26. Grafikė; 27. Grafikė; 28. Smuikininkas.

25.
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D.Vienas pasisakymas — rašytojo R. Rastausko — paskelbtas

„Lietuvos Ryte" 1993 m. liepos 24 d. (mūsų sąraše Nr. 29).
E.Papildomai nagrinėjami du įvadiniai tekstai į minėtas
žurnalų publikacijas: 30. R. Šileikos („Kultūros barai", Nr. 5, p. 42) ir
31. R. Klimo („Metai", Nr. 7, p. 111).

Tiriamų tekstų autoriai traktuojami kaip nagrinėjamos temos
ekspertai, kurių pasisakymai pateikia aktualios lietuvių kultūros
dalyvių nuomonių įvairovę. Šios nuomonės nėra sumuojamos, jos

analizuojamos tik kokybiškai ir nepretenduoja į jokį
reprezentatyvumą, tačiau būtent kaip realių veikėjų požiūrių visuma
atskleidžia reikšmingą diskurso segmentą.
Nors daugumos ekspertų pavardės yra paskelbtos, jų
„svoris" kultūros rinkoje mūsų gvildenimui neturi jokios reikšmės
(net ir literatų elito, kuris dalyvauja „Metų" surengtoje apklausoje).
Taip pat pasisakymų autorių socialinės demografinės charakteristikos
(išskyrus profesiją ir gyvenamąjį vietą) šioje tyrimo stadijoje mūsų
analizei nėra reikšmingos.
Nagrinėjimo metodas — turinio analizė (content-analysis)

kartu su aksiologine presupozicijų analize, kurios tikslas — atskleisti
tekstų autorių vertybines nuostatas bei pateikti pirminį
provincialumo sindromo poreiškių ir reikšmių apibendrinimą.
4. 3. Provincialumo sindromo poreiškiai
Provincialumo problematikos svarstymas šiuolaikiniame

kultūros diskurse leidžia išskirsti du aspektus: a) objektyvų, arba
racionalų, b) psichologinį, kartais — iracionalų, tačiau nagrinėjamuose

pasisakymuose šie aspektai dažnai supainiojami.
Prie objektyviųjų priskirtini samprotavimai apie teritorinę,
geografinę provinciją — visais lygmenimis: Lietuva — pasaulio ar

Europos mastu; Lietuvos vidinė teritorinė struktūra šiuo požiūriu
(sostinė, didmiesčiai, mažieji miesteliai, kaimas, vienkiemiai).
Menininkai pažymi kultūrinius skirtumus tarp minėto teritorinio
provincialumo kontinuumo taškų — pagal esamus kultūros centrus ir

jų lygį. Bet visur į apibendrinamas išvadas prasiskverbia psichologinis
aspektas. Štai pavyzdys: „...jau laikas pradėti kalbėti apie Lietuvą,
kaip apie Europos ar net viso Vakarų pasaulio <...> provinciją"
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(Nr. 16, Metai, 2001/7, p. 113). Teritorinio provincialumo
problemos gana plačiai svarstomos publicistikoje ir mokslinėje
literatūroje.
Mes šioje tyrimo dalyje nagrinėsime moksliškai netyrinėtą
objektą — sociopsichologinį provincialumo aspektą, kurį, kaip ir
ekspertas (Nr. 21, Metai, 2001/7, p. 121) vadinsime provincialumo
sindromu, o ekspertas Nr. 16 pavadino dvasine provincija (Metai,

2001/7, p. 114).
Provincialumo pojūtis priklauso prie latentinių sąmonės
struktūrų, kurios daro nemažą poveikį individualiai savijautai ir
aktyvumui bei kolektyviniam elgesiui.
Provincialumo sindromas — tai savimonės bruožas, kuris

pasireiškia tuo, kad tam tikram sociokultūriniam objektui žmogus
priskiria provincialumo savybę; kartais jis atskiria save nuo šio
objekto, kartais susitapatina su juo. Dažniausiai tai neigiamas
vertinimas, lygus antrarūšiškumui (nors įvado į publikaciją
„Provincijos paženklintieji" autorius bando atsiriboti nuo provincijos
termino „neigiamos konotacijos" — Nr. 30, Kultūros barai, 2001/5,

p. 42). Pats priskyrimo aktas yra intuityvus vertinimo sprendimas —
tam tikros nuostatos padarinys. Štai A. Nyka-Niliūnas išreiškia savo

įspūdį apie vieną žurnalo „Naujoji Romuva" numerį „...jis aiškiai
dvelkia senstelėjusiu ir kiek provinciališku misticizmu..." (Siaurės

Atėnai, 2001.06.02). Toks vertintojo įsitikinimas dažniausiai
nepagrindžiamas jokiais racionaliais argumentais (o jeigu kartais jie
pateikiami, tai pseudoracionalūs, kitaip sakant, „racionalizacijos").
Manome, kad provincialumo sindromas priklauso prie

vientisų (visybiškų) stereotipinių įvaizdžių, kuriuos gvildena
socialinės percepcijos teorija. Daugybę jų apima suvokėjo
mentalitetas; ką tik pateiktame pavyzdyje turime du - „senstelėjimą"
ir „provincialumą".

Panagrinėsime dabar atvejį, kai provincialumo sindromo
poreiškis atrodo racionalus. Pasisakymo autorius (Nr. 29 mūsų

empirikos sąraše) atsako į jaunojo dailininko klausimą: „Ar provincija
iš tikrųjų egzistuoja?" — „Taip... Ji įsiurbia, suvirškina ir pašalina. Todėl
bėk iš čia nedvejodamas... Apsigyvenk tikram didmiest^je su tikrais mu^ėjais
ir galerijomis, kadsuvisam u^mirštum reprodukcijas ir nevykėlių paskaitas... ".
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Taigi pateikiami lyg ir racionalūs teritorinės provincijos bruožai:
netikri muziejai ir galerijos su meno kūrinių reprodukcijomis, o ne
originalais; o paskaitas skaito „nevykėliai". Šio paskutinio bruožo
neapibrėžtumas būdingas minėtiems stereotipiniams įvaizdžiams, bet
kiti sociokultūrinio antrarūšiškumo požymiai atrodo tikrai gali lemti
jaunojo talento smukimą provincijoje. Tačiau, kaip liudija meno
istorija, nemaža atvejų, kai menininkas susiformuodavo toli nuo

didmiesčių, kitas dalykas — tai galimybė padaryti karjerą arba išgarsėti.
Cituoto teksto autorius yra užsikrėtęs provincialumo sindromu, nes

jo žinojimas, kad paveikslas yra reprodukcija, bus visada stipresnis už
bet kuriuos įrodymus, kad, pavyzdžiui, reprodukcijos kokybė
nemenkesnė už originalą.

Kitas tipiškas provincialumo sindromo, kaip vientiso
įvaizdžio, poreiškis yra ekspertų apeliavimas į kalbinę argumentaciją:
nuomonių autoriai nurodo savo socialinį — kalbinį patyrimą,

mėgindami „pagrįsti" emocinius vertinimus: a) situacija atpažįstama
ir nedvejojamai įvertinama kaip provinciali ar ne — pagal miglotus
požymius; b) suvokėjas įsitikinęs, kad kolegos intuityviai pritars jo
vertinimui; c) šis vertinimas verbalizuojamas irgi gana tvirtai,
apibendrinant patyrimą — taikyti panašioms situacijoms būtent tokią
kalbinę išraišką. Cituojame: ^eapsiverčia lie^uvis sakyti^ kad Kaunas,
Telšiai, Varniai ar ^albieriškis yra provincija, o centras — Vilnius ir tik
Vilnius, kad V. Blo^ė ir N. Miliauskaitė Druskininkuose, G. Grajauskas
Klaipėdoje, S. Jonauskas Geselių kaime yra provincialūs rašytojai, o štai A..
Marčėnas ar S. Parulskis jau „centriniai" (Nr. 15, Metai, 2001/7, p. 112,
pabr. mūsų). Manome, kad autoriaus pasitikėjimas savo kalbine

intuicija remiasi įsitikinimu, kad ir kiti žaidimo dalyviai turi panašų
patyrimą ir todėl pritars jo nuomonei apie miestus ir rašytojus.
Ekspertas Nr. 15 laikosi tos provincialumo atpažinimo paradigmos,
kad iškilaus menininko būvimas bet kurio rango vietovėje panaikina
jos provincialumą, t. y. jos vientisas emocinis suvokimas jau
nepriklausys tiriamam sindromui.

Atliksime dar vieno jau aukščiau cituoto eksperto (Nr. 29)
pasisakymo analizę. Autorius rekomenduoja jaunam dailininkui bėgti
iš provincijos ir parodo, kaip socialiniu suvokimu (vientisu įvaizdžiu)
bus vertinamas jo likimas: „...po daugelio metų koks nors provincijos
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dailėtyros švietalas pasakytu: gimtojo kaimo trobą ir tvartą jis išsinešė širdyje
<...> o prancū^iškai kalbėjo su tikru žemaitišku akcentu. Atvirkščias
variantas, deja, neįmanomas. Niekas nepasakys: Eifelio bokštą jis išsinešė
širdyje ir, apsigyvenęs Prišmončiuose, ^emaitiškai kalbėjo — su tikru
paryžįetišku akcentu. Joks didelis menas niekada negims Prišmončiuose"
(Lietuvos Rytas, 1993.07.24, pabr. mūsų).
Čia nuomonės reiškėjas tvirtai įsitikinęs, kad atvaizduoja ne
tik viso kultūros aktyvo socialinį — kalbinį patyrimą, bet ir kultūros
istorijos rašymo standartą: dailėtyros švietalas — tarsi amžinybės
balsas — fiksuoja įvykusius meno faktus, šiuo atveju — įkūnytą
pasaulinę karjerą dailėje; įvykusioje biografijoje post-factum
išdėliojami „akcentai" (provincijos akcentų Paryžiuje žavesys, bet ne
atvirkščiai). Taigi griežtos formulės „niekas nepasakys" reikšmė
tokia: jeigu tam tikram kultūros faktui niekas (tarkim, autoritetas)
negalės taikyti minėtos žinomos formulės, vadinasi, tas faktas

neegzistuoja (pragmatine prasme — niekas nesužinos). Aišku, kad pati
meno istorija nesustoja ties vienu, nors ir labai tvirtu, vertinimu;

atsiranda kiti istorijos rašymo specialistai, kurie gali paneigti formulę
„niekas nepasakys", jie pasakys visai kitokią nuomonę apie konkretų
menininką ir šitaip apversti jo likimą ir t. t. Mums čia svarbu
pabrėžti, kad eksperto Nr. 29 pasisakyme užfiksuota reali biografijų
bei meno istorijos modelių kūrimo praktika; sprendimai dažniausiai
atliekami neapibrėžtame intuityvių įvaizdžių lauke, o nauji suvokimai
tampa sprendimais tik tada, kada įg^^a kultūrinio stereotipo galią
(mes nelinkę neigiamai vertinti šios praktikos, tik norime pabrėžti
individualią vertintojų atsakomybę už sprendimus; beje, čia mes jau
lendame į atskirą socialinės estetikos sritį).
Tiriamas sindromas turi ir savotiškus kolektyvinius
poreiškius. Pirmiausia atkreipsime dėmesį į „luomocentrizmo"
formas (santykis „inteligentai — likusieji sluoksniai"). Žmogiškoji
menininko aplinka tiek didmiestyje, tiek provincijoje dažnai patenka į
vientisą pilkumo, vidutiniškumo įvaizdį (pavyzdžiui, „varguoliai
duonos augintojai" — eksperto Nr. 6 pasisakyme, Kultūros barai,

2001/5, p. 47). Netiesioginius šio suvokimo pasireiškimus galima
analitiškai išskirti iš meninio teksto struktūros; štai žiūrime garsaus

dokumentininko filmą apie žirgų lenktynes kaimiškoje aplinkoje:
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panoraminiai kadrai be jokių meniškų gudrybių rodo lengvai
atpažįstamą kasdienišką kaimą; šioje vietoje meninių konotacijų nėra,
aišku, kad autoriui — teisėtam savo luomo atstovui — šie šiokiadieniai

neįdomūs; tuo tarpu stambūs planai rodo arklių galvas ir akis,
valstiečių veidų raukšles ir pan.; šie gyvenimiški atributai įvairiais
meniniais, tame tarpe — operatoriškais, metodais ištraukiami iš

kasdieniško konteksto ir transformuojami, „sublimuojami" į tipišką
inteligentišką „estetinę" medžiagą; neveltui stambius planus lydi J. S.
Bacho muzika. Beje, minėti triukai, mūsų požiūriu, nėra šio filmo
autoriaus meninės stilistikos atributas, jie įvairiomis formomis

pasikartoja ir kitų meno veikėjų kūrybos produktuose. Jų esmė ta,
kad tik savo luomo gyvenimo būdo ir stiliaus poreiškiai gali būti
įdomūs kai kuriems nagrinėjamo luomo atstovams.

Si menininko santykių su jo gyvenimiška aplinka
disharmonija yra giluminis provincialumo sindromo bruožas.
Mokslo inteligentija, kuri dirba gamtos ir tiksliųjų mokslų
srityje, susiduria dažnai ne su provincialumo sindromu, o su visiškai
objektyviais provincialumo pasireiškimais — pavyzdžiui,
eksperimentinės bazės atsilikimu nuo pasaulinių standartų, o be jų
neįmanomas šiuolaikinis mokslas. Bet ir čia mokslininkus gali
kankinti antrarūšiškumo kompleksai, būdingi kūrybinei inteligentijai.
Atitinkamai socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, kur dažnai

neįmanoma tiksliai verifikuoti veiklos rezultatų kokybės, t. y. kur
atsakomybė už ją nemažai priklauso nuo asmenybės dorovės, klesti
provincialumo

sindromas

—

dažniausiai

„profesinio

menkavertiškumo komplekso" pavidalu: pavyzdžiui, mokslininkus
slegia užsienietiškų autoritetų nuomonės, kurių pritaikomumo mūsų

sąlygoms jie, užkrėsti sindromu, negali patikrinti. (Užtai mokslo
įstaigos vidinės rutinos santykiuose viešpatauja savi autoritetai,

grindžiami oficialiu rangavimu).
4. 4. Sociokultūrinis it socialinis psichologinis provincialumo
sindromo turinys
Jau iš aptartų pavyzdžių galima spręsti, kad provincialumo
sindromas — tai savotiškas žmogaus visų gyvenimo būdo poreiškių

(gyvenimo stiliaus, aplinkos, veiklos ir jos rezultatų) kokybės
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įvertinimas. Šio įvertinimo prielaida yra supratimas, kad žmogaus

reikšmingumas priklauso nuo vietos, kurią jis pats ir jo gyvenimo
būdo požymiai užima tam tikroje prestižinėje hierarchijoje; šios
hierarchijos pozicijos lyginamos viena su kita (lyginimo objektai yra
viskas — gyvenamosios vietos, buitis, aplinkinių žmonių ratas,

karjeros, sugebėjimai, kūriniai ir t. t.), o tų palyginimų pagrindas yra
neapibrėžtas, nepastovus, mitologi^uotas kokybės etalonas. Jis gali
būti atskiras kiekvienai gyvenimo sričiai (pavyzdžiui, dideli pasaulio
centrai — Niujorkas, Londonas ar Paryžius — yra meno

pirmarūšiškumo etalonas, žr. Nr. 22, Metai, 2001/7, p. 124) arba
visiškai miglotas, visaapimantis etalonas. Palyginimas yra giluminė
menininko nuostata, „vidinio nepakankamumo" išraiška; palyginimo
matuoklis jau parengtas, belieka jį pritaikyti. Savas arealas matomas iš
pasaulinio centro: „.. .paviršutiniškai žvelgiant į mūsų geografinį arealą iš
stambiiyų kultūros metropolijų olimpu <...> viskas atrodo gan gūdįįai ir
nykiai: tuštuma — ekonominė, kultūrinė, — kam ir kodėl ji gali būti įdomi,
vertingai" (Nr. 22, Metai, 2001/7, 123); pripažintų sostinėje rašytojų
sambūris palyginamas su rašančių neprofesionalų sueigą miestelyje
(„renkasi rašantieji iš aplinkinių rajonų - mokytojai, kultūrininkai,
medikai, paprasti darbininkai" - Nr. 21, Metai, 2001/7, p. 121);
didmiestyje vienas meno kolektyvas vertinamas kito, garsesnio,
požiūriu (neatsitiktinai V. Tarasov'as, laikantis save pasaulinio masto

menininku, jau pirmaisiais žingsniais Rusų dramos teatro vadovo
poste mėgino ištraukti šį kolektyvą iš antrarūšiškumo liūno
pritraukdamas į talką pasaulio garsenybes). Provincialumo sindromu
sergantis menininkas iš pirmo žvilgsnio atpažįsta provincialumu
paženklintą situaciją, mato jos vientisą įvaizdį.
Kartu vyksta emocinis šio palyginimo rezultato išgyvenimas,

t. y. provincialumo charakteristika priskiriama ar nepriskiriama
gyvenimo būdo įvaizdžiui. Vertinimas adiekamas įvairiomis
formomis: žmogus suvokia save kaip provincialą; arba suvokia jį
supančią aplinką kaip provincialią; arba numano, kad kolegos

suvokia jį kaip provincialą — ir pan. Visais atvejais vertinimo
procedūros pagrindas — prielaida apie palyginamumą, t. y. prielaida,
kad suaugusiam socializuotam žmogui prasminga (relevantiška) savo
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gyvenimiškos veiklos pasireiškimus bei rezultatus lyginti su tam tikru
etalonu.
Ir čia mes susiduriame su mūsų nagrinėjamo socialinio
sluoksnio — menininkų ar apibendrintai paėmus — kūrybinės

inteligentijos — esmine charakteristika. Visų kitų socialinių sluoksnių
atstovų, t. y. suaugusių žmonių socializuotumas reiškia, kad jų

gyvenimo būdo — pirmiausia veiklos pobūdžio — pasirinkimas įvyko,
kad jis atitinka visuotinius - sveikaprotiškus - standartus, ir

tolimesnėje biografijoje lyginimas su bet kuriais etalonais
nerelevantiškas, t. y. neturi prasmės; tokia vėlesnė vertinimo

procedūra reikštų sugrįžimą į jaunystę (kai atliekami pirminiai
profesinio užsiėmimo pasirinkimai). Suaugęs normalus žmogus
tiesiog gyvena — „kaip visi"; be abejo, jis gali turėti kiekybinių
pretenzijų savo gyvensenai, bet turininėmis jos charakteristikomis
patenkintas. Eilinių profesijų atstovai - gydytojai, inžinieriai,
mokytojai, santechnikai ir t. t. - gali turėti pretenzijų dėl šakos
techninio atsilikimo bei provincialumo, bet tai nekeičia jų bendro
socialinio adaptuotume

Taigi išskirtinė kūrybinės inteligentijos savybė yra ta, kad jos
profesijos — sociologiškai kalbant — turi ypatingas licencijas, kurios

apima visus gyvenimo būdo bruožus. Šios licencijos tradiciškai
numano ypatingą meno profesijų prestižą ir autorių reikšmingumą;
menininkas įgauna teisę į „vardinį įėjimą j kultūrą", kitaip tariant,
teisę į šlovę, bet už tą išskirtinumą reikia mokėti: menininkas turi
nuolat ieškoti savo veiklos rezultatų kokybės patvirtinimo, nors ir

etalonai, ir procedūros principialiai neapibrėžtos. Vardo gavimo
perspektyvos tiesiogiai susietos su aktualiu menininko
sociokultūriniu kontekstu, t. y. su provincialumo sindromo

poreiškiais. Pats gyvenimo stiliaus etalonų ieškojimas ir
pamėgdžiojimas yra kūrybos pakaitalas — ne mažiau miglotas, negu
sprendimas apie teksto bei autoriaus kokybę. Visų šių poreiškių
provincialumas suvokiamas kaip neigiama konotacija; jos sinonimai antrarūšiškumas, banalumas, rutina, šiokiadieninis monotoniškumas.

Menininko provincialumo pojūtis dažnai reiškia jo dvasinį
diskomfortą arba krizę — ir kai išgyvena savo paties antrarūšiškumą
arba kai negali susitapatinti, adaptuotis prie niekinamos aplinkos.
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Tad kūrybinė inteligentija atstovauja ypatingam
socializuotumui, kuris siejasi su jos profesine licencija, jai leidžiama —
su tam tikrais apribojimais — „nukrypti" nuo sveiko proto taisyklių.

Minėtos socialines licencijos gyvuoja nuo seniausių laikų ir
dabar jos atrodo savaime suprantamos, tačiau būtent šiuolaikinėmis
sociokultūrinėmis sąlygomis jų siekiama bei naudojamasi veik
neįprastais būdais.
Menininkų luomą nuo kitų suaugusių žmonių skiria ypatinga
intuityvi refleksija, t. y. įprotis atlikti aukščiau minėtas psichines
procedūras: išskirti save iš aplinkos, pamatyti savo situacijos
„panoramą", palyginti jos charakteristikas su kokybės etalonu — ir

emociškai įvertinti šio palyginimo rezultatą, padaryti išvadas apie
savo veiklos bei gyvenimo kokybę ir perspektyvumą. Provincialumo
sindromas reiškia tokią minėtos refleksijos baigtį, kai menininkas
pajunta:
kad jo gyvenimo būdo ir veiklos rezultatų lygis ir prestižas
priklauso ne nuo jo paties pastangų, o nuo išorinio sociokultūrinio
konteksto; artimoji aplinka (menininkų terpė) ir tolimoji (šalis ar
valstybė) suvokiami kaip antrarūšiai ir užkrečia menininką „šiais
nuodais";

arba kad tas lygis aukštas, bet jo paties likimas nevykęs, nes
vėlgi sociokultūrinis kontekstas „įsiurbia", trukdo padaryti karjerą,
išgarsėti (tais atvejais, kai tokia nuostata reiškia nesusitapatinimą su
šalimi ar valstybe, atsiranda bėgama svetur - į Vakarus ar Rytus).
Taigi provincialumo sindromas — tai vienas iš inteligento

savęs vertinimo būdų, arba gyvenimiškos veiklos ir jos rezultatų
kokybės pojūtis.
Visų kitų socialinių grupių nariai neturi minėtos refleksijos,
neturi poreikio išsiskirti iš aplinkos, visuomenė jau pripažino, kad jie
normaliai įvaldė gyvenimo taisykles, ir todėl jokios stilistinės
charakteristikos

jiems

nerūpi,

tame

tarpe

— gyvensenos

provincialumas ar neprovincialumas.

Bet ir šių nerefleksantų tarpe galima išskirti žmonių pogrupį,
kuriems rūpi jų gyvenimo būdo prestižiniai požymiai. Tačiau tarp jų
ir nagrinėjamų refleksantų yra principinis skirtumas: pirmuoju atveju
kai kurie nekūrybinių luomų atstovai siekia, kad didesnio prestižo
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požymiai (mada ir pan.) paženklintų išorines gyvenimo būdo
charakteristikas, antruoju - lyginimo - vertinimo refleksija liečia
pačią esmę — žmogaus veiklos turinį ir jo likimą.
Analizuojami ekspertai svarsto ir ontologiniai mūsų temos
klausimus. Štai jie išskiria gyvenimo sritis, kurios savaime neturi jokių
provincialumo žymių — tai gamta: augalai, grybai, gyvuliai (Nr. 6, 7,
Kultūros barai, 2001/5, p. 47-48); tokia meno šaka kaip liaudies
menas (Nr. 8, ten pat, 2001/6, p. 54) tarsi nedalyvauja šiuose
palyginimuose; taip pat kitų kultūrų (pvz., Rytų, Japonijos) reiškiniai
- (Nr. 16, 18, Metai, 2001/7).
Ir dar aukštesnio lygio konfrontacija: ekspertas-fotografas
lygina patį gyvenimą (savo šeimos būtį) su menu — provincialumo
požiūriu — gyvenimo naudai: „U^sibuvęs laboratorijoje tarsi nutolstu nuo
visų didelių irma^ęų įvykių palėpėje, savotiškai suprovincialėju... "; šiuo atveju
centras — kaip tik įprastas gyvenimas: „Veikiausiai problemų atsirastų,
jeigu į palėpe grį^viau labai sureikšmin^s savo darbus, pats tapęs centru" (Nr.
1, Kultūros barai, 2001/5, p. 42).
Kūrybinei inteligentijai būdingas savo, kaip menininko ir
asmenybės, reikšmingumo siekimas tiriamu atveju, beveik visų
ekspertų nuomone, reiškiasi pripažinimo siekimu - su įvairiais jo
sinonimais: menininkas trokšta būti naudingas, pastebėtas,
neužmirštas, įvertintas ir pan.; ir visos šios sėkmingos karjeros
galimybės sukoncentruotos Centre — sostinėje ir didmiesčiuose. Vis

dėlto menininkai dažnai abejoja centrų kompetencija k bešališkumu.
Kai kurie ekspertai priešpastato pripažinimo vertybę savo
kūrybinių galių pažinimui ir mano, kad antroji vertybė svarbesnė (Nr.
1, Kultūros barai, 2001/5, p. 43). Ties šia problematika mes čia
plačiau nesustosime, nes jai skirta atskira mūsų tyrimo dalis.
Santykis „menininkas - aplinka" turi dar vieną pavidalą - tai

reikšmingumo hierarchija luomo viduje; vieta joje priklauso nuo
įvairių vertinimo instancijų, turinčių menininkų akyse nevienodą ir
nepastovią vertę:

a)oficiozo pripažinimas (dažnas nesusitapatinimas, ironija);
b)savo klano, menininkų rato pripažinimas (juos įtaria lobizmu
„savųjų" naudai);

c)referentinės menininkų grupės įvertinimas;
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d)tarptautinis pripažinimas (iki Nobelio, Oskaro premijų ir pan.).
Atskirai tenka paminėti dar dvi galimybes:
e)vidini savęs vertinimą, lyginant su meno istorija;
f)žiniasklaidos bei kitų instancijų manipuliavimą viešąja nuomone.
Provincialumo

sindromo išgyvenimuose

dalyvauja ir

„menininko likimo paradigma". Idealus panoraminis biografijos

įvaizdis numato talento ir kūrybinių pasisekimų raidą, arba
menininkų prestižo, karjeros augimą (vietos oficialioje ar neoficialioje
hierarchijoje užkariavimas — kovoje su konkurentais, realiais ar

mitiniais); kiekvienas naujas tekstas turi pranokti ankstesnį ir t. t.
Provincinis „pasmerktumas", apie kurį pasakoja nemažai mūsų

ekspertų, vietoj minėto idealo perša meninės biografijos
neperspektyvumo pojūtį, dėl kurio menininkas netenka kūrybinės
valios. Įsitvirtina menkumo pojūtis.

4. 5. Menininkas gyvenamosios vietos fone
Salia pagrindinės priešstatos „didmiestis — mažos vietovės"

mūsų ekspertai mato dar ir vidinę šių vietovių hierarchiją — nuo
mažojo miestelio iki „baisių užkampių" (Nr. 6: „Kavarskas nėra jau
toks baisus u^kampis", Kultūros barai, 2001/6, p. 47). Nr. 14 -as rašo:

„...Kretinga — tai vis dėlto ne ^albieriškis" (Kultūros barai, 2001/6, p.
56), toliau seka sąrašas tradicinės kultūros atributų, kuriais
disponuoja Kretinga: institutas, muziejus, sodyba, biblioteka,
pranciškonų centras, dailininkų klubas, vaikų teatras, du LRS nariai ir
t. t. — tarytum visa ši kultūrinė erdvė gali apsaugoti menininko
psichiką nuo iracionalaus provincialumo sindromo.

Negatyvus provincialios vietovės įvaizdis susideda iš tokių
prieštaringų bruožų, kuriuos pažymi mūsų menininkai — ekspertai:
-provincijos vietovės bendrija turi savo įpročių, gyvenimo
būdą ir ritmą ir verčia prisitaikyti prie jų, adaptuotis prie mažo
miestelio poreikių; „paprastai provincijos aplinka reikalauja maįįau
dvasinės {tampos, galima ramiau eg^istuoti, pasitenkinti minimumu ir tuo pat
metu greta esantiems atrodyti reikšmingu..." (Nr. 21, Metai, 2001/7, p.

120); ekspertai pažymi, kad provincijoje trūksta meno jaunimo;
—vieni ekspertai pabrėžia, kad provincijoje aplinkiniai
suvokia menininką kaip „nesavą", keistuolį ir reaguoja į jį įtariai,
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sudaro aplink jį nepalankią atmosferą.: „Eksponuoti savo darbus ma^am
miestelyje neverta — vis tiek būsi sutiktas atsainiai", nors ta pati ekspertė

prideda: ,JKita vertus, būti menininku provincijoje smagu, nes tau atleidįįama
daug keistenybių" (Nr. 12, Kultūros barai, 2001/6, p. 55); kiti ekspertai
pritaria, kad paprasti gyventojai žiūri į meno žmones palankiai, net
liaupsina jų gyvenimo stilių bei darbus;
—nemažai menininkų šioje aplinkoje jaučiasi vieniši, izoliuoti
nuo kultūros dinamikos;
—provincijoje susiformuoja sumenkinantis savivaizdis, kuris
atspindi vietovės suvokimą: „gal ne visai "miręs miestas", bet ligotas
tikrai", - rašo apie savo vietovę Nr. 9, ir toliau išdėsto menininko

jausmus: „Kenčia, ieško ir da^naijaučiasi nereikalingas niekam — neijis pats,
nei jo kūryba. Aplink tiek netikrumo" (Kultūros barai, 2001/6, p. 54);
miestelio, kaimo bruožai: „nyki rutina", „tipiškas „pasmerktumo",

provincinio tingulio jausmas" (Nr. 11, Kultūros barai, 2001/6, p. 55).
Šiam savivaizdžiui būdingi mažybiniai žodžiai: nuo Lietuvėlės iki
miesteliūkščio, autorius kuria „kūrinėlius"; „mastai ir kokybė gal ne tie,
tačiau kielei ir musė lobis" (Nr. 6, ten pat, 2001/5, p. 47); tas menkumo

pojūtis prasimuša net pro perdėtą kuklumą ir autoironiją; „pats
gyvenimas provincijoje tarsi pateisina negalėjimą prasibrauti iki aukštesniu
kūrybos viršūnių, tada paprastai sąmoningai u^dedama nuskriausto tremtinio

aureolė" (Nr. 21, Metai,2001/7, p. 121).
Rečiau pasitaiko teigiamas provincialios vietovės įvaizdis:
—,^^4an provincija su ramiu dienų tekėjimu jau pati savaime yra

privalumas"' (Nr. 13, Kultūros barai, 2001/6, p. 56); tas pats autorius:
„...šitame miestelyje visi įsimylėję — ^monės, medįįai, debesys, paukščiai,
'įibintai, šaligatvių plytelės, namai..." (ten pat). Jeigu priimtume šią
nuomonę „už gryną pinigą", tai turėtume reikalą su menininko

vidine vertybine harmonija - be jokio provincialumo sindromo;
—dalis ekspertų (pavyzdžiui, Nr. 18) lygina savo vietovę su
sostine — provincijos naudai (apie didmiesčio įvaizdžius — žemiau);
—dalis menininkų linkę manyti, kad provincija — tinkamiausia
vieta susikaupimui ir kūrybai ^„Kartais reikia ir dirbti, ir padaryti. Tada
grį^ti, u^sidarai, atsisėdi ir dirbi" — Nr. 3, Kultūros barai, 2001/5, p. 45).
Galiausiai — apibendrintas emocinis menininko padėties
provincijoje vai^das:

,Jšostinėje gyvenantys menininkai laiko save
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„pateptaisiais". Matyt, stovėdamas šalia ko nors didelio ir reikšmingo ir pats

jautiesi reikšmingas. Bet pabandyk būti didis pienas vidury dumblino lauko,
u^guitas pilkos kasdienybės, skaudančia širdimi, pavargęs nuo laukimo" (Nr.
12, Kultūros barai, 2001/6, p. 55—56). Šis vaizdas — ryški savo
vielinės būklės (provincialumo sindromo) projekcija į aplinką; ji
motyvuoja poreikį susiburti ir kolektyviniais ritualais bandyti įveikti
šį „pasmerktumą".

Sostinės ir didmiesčių įvaizdžiai provincialumo požiūriu
prieštaringi:
1)beveik

visi

ekspertai

pabrėžia,

kad

didmiesčiai

sukoncentruoja visas pripažinimo, meninės karjeros galimybes

(jaunos dailininkės nuomonė: „Jaunimasjokiu būdu negali pradėti karjeros
provincijoje; jei po studijų grį^ti į provinciją, tad da^nas ir tampa provincialu"
Nr. 26); tik didmiesčiuose menininkas patenka į aktyvią, dinamišką
kūrybinę aplinką, „į meninio gyvenimo ritmą" (Nr. 26), kuris sudaro
meninio augimo, atsinaujinimo galimybes; „didmiesčio tempas,
informacijos gausa, galų gale menininkų sambūris sukuria tą kritine mase, iš
kurios gimsta šedevras"(Nr. 27, grafikė);
2)iš kitos pusės, sostinės ir didmiesčių gyvenimo stilius
pateikia savąją provincialumo atmainą: „susnobeję", u^sidarę savo klane
centrų menininkai mato ir girdi tik „savus"" (Nr. 1), „daugelis snobiškai

nusiteikusių provincialų bėgo ir bėga į tą didmiestį (Vilnių) ne dvasinio peno, o
miesčioniškumo garų įkvėpti" (Nr. 11, Kultūros barai, 2001/6, p. 55);
menininkai „būriais klajoja" (Nr. 3) ir tie sambūriai yra kūrybiškumo
spąstai, bohemiškas gyvenimo stilius neleidžia susikaupti kūrybai,
didelė meninių sąjungų narių koncentracija Vilniuje „skatina kūrybinę
įtampą, bet dar da^niau — kūrybinę trintį, kuri kartais perauga įfi^inę <...>
vieni rašytojai rašo, „daro" literatūrą, kiti jai atstovauja, vai^duoja rašytoją
spaudoje, literatūros vakaruose, kavinėse; vieniems reikia ramybės minimumo,
sąlygų kūrybiniam darbui, kitiems pripa^inimo ir triukšmingos šlovės" (Nr.
19, Metai, 2001/7, p. 119);
— kai kurie ekspertai vaizduoja didmiesčio menininkų terpę
kaip provincialumo „pelkę", o pabuvoję joje - grįžta į savo tolimą
kūrybos vietą „graužiami sąžinės" (Nr. 17, Metai, 2001/7, p. 115).
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4. 6. Individualūs menininkų santykiai su provincialumo
sindromu

Sociokultūrinės aplinkos, taip pat provincialumo apraiškų,
poveikis menininko mentalitetui, veiklai bei savijautai nėra
besąlygiškas, jis priklauso nuo vidinių asmenybės psichologinių
barjerų pralaidumo šiai įtakai. Profesinė licencija, t. y. visuomeninis
tokių savybių kaip originalumas, talentas, nepakartojamas meninis
stilius ir pan., skatinimas formuoja tuos barjerus bręstant asmenybei.

Pirmiausiai reikia išskirti tokius menininkus, kurie visai
nepralaidūs išoriniam poveikiui; t. y. jiems nerelevantiški minėti
kolektyviniai vertinimai; jie tiesiog pasinėrę į kūrybą ir nežino
(nerefleksuoja) savo tekstų ir meninės biografijos vertės ir vietos.
Pasisekimo atveju šį vertinimą už juos atlieka kiti — kolegos, kritikai,
kurie bando surasti jiems žymeklius savo prestižinėse skalėse (nuo
grafomanijos iki genialumo). Savaime aišku, kad šios kategorijos
menininkų yra nedaug.

Kitas atvejis — tai sąmoningas susitapatinimas su aplinka
(šalimi): menininkas jaučiasi esąs aukštos kokybės autorius, visiškai
„įrašytas" į Lietuvos sociokultūrinį kontekstą, kurį suvokia kaip
savarankiškos vertės kultūrinę erdvę Europos ir pasaulio mastu; jis

susitapatina su ta erdve ir jaučiasi atsakingas už visus jos teigiamus ir
neigiamus bruožus. Tokį susitapatinimą dažnai lydi įsitikinimas, kad
menininko sugebėjimai, įkūnijami kūryboje, visiškai atitinka
„pasaulinius standartus" arba pranoksta juos (pavyzdžiui, regioniniu
originalumu), arba visai nepriklauso nuo jų .
Dar viena sąmoningo susitapatinimo atmaina — menininko

susiliejimas su gamta (plačiausia prasme), kuri suvokiama kaip visai
pakankamas horizontas jo kūrybai; cituojame eksperto Nr. 7 (17),
gyvenančio vienkiemyje, nuomonę: „vienkiemis — tai visatos bamba,
erdvė, laisvė, vienatvė, med^ių laikrodis, laukinės aguonos, pusnys, kranklio
kanklės ir t. t." (Nr. 7, Kultūros barai, 2001/5, p. 48); „...geografinė

provincija man nekliudo, apie ją negaliu pasakyti nieko blogo, nes rašymo ar
nerašymo vieta — kiekvieno asmeninis dalykas. Kas kita — dvasinė provincija: ją
gird^u, regiu ir u^uod^iu bet kuriame didmiestyje..." (Nr. 17, Metai,

2001/7, p. 116). Šiuo atveju psichologinis nepralaidumas
provincialumo sindromo simptomams akivaizdus.
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Nemažai ekspertų pabrėžia, kad menininko kūryba turi
nepriklausyti nuo aplinkinių vertinimų, kad vidinis izoliuotumas
lemia kokybės pojūtį {„...įkvėpimas ateina juk ne iš televi^ijos <...> iš
Gamtos, iš Dievo, iš eg^istencinio vėjo gūsio... Vieta neturi reikšmės. Jei kursi

intuityviai - viskas ateis iš vidaus" - Nr. 12, Kultūros barai, 2001/6, p.
55). Dar viena nuomonė: „.. .nėra nei didelio, nei mažo; nėra nei gilaus, nei

aukšto; tėra Vienas Niekad Nepasiekiamas! Ir tėra tik nuostabiausia teisė: be
paliovos siekti ir visa širdimijusti, kad tas Nepasiekiamas — tavyje... " (Nr. 8,

Kultūros barai, 2001/6, p. 54). Šiam supratimui priskirtini ir atvejai,
kai menininkai apskritai mitologizuoja kūrybos vertinimą: jis
nepriklauso nuo šiandieninės aplinkos nuomonių — „laikas parodys",
kas ko vertas (ten pat).
Kitame svarstomo kontinuumo pakrašty — menininkai, kurie
permirkę provincialumo sindromu; kartais šis pralaidumas
įsisąmonintas, tiesiog pragmatiškai „priimtas domėn": „viena yra

akivai^du: nuolat gyventi ir rašyti ne sostinėje — negalėčiau. Intuityviai tai
jaučiu. Neįsivaizduoju savęs, pritapusio prie, tarkim, Sakių literatų
bendruomenės ir smagiai leidžiančio laiką su miestelio pašto viršininku pas
kleboną" (Nr. 22, Metai, 2001/7, p. 124). Atkreipiame dėmesį - ši
paskutinė eksperto frazė yra tiksli vientiso provincialumo sindromo

įvaizdžio verbalizacija.
4. 7. Kolektyvinis menininkų elgesys ir provincialumo
sindromas
Dauguma ekspertų akcentuoja menininkų bendravimo,

sambūrių svarbą: tie, kurie neturi stiprių psichologinių barjerų
aplinkos poveikiui, periferijoje jaučiasi vieniši ir svetimi; jie nurodo,
kad dauguma kolegų gyvena sostinėje ir didmiesčiuose, kur susigrūdo
kūrybines sąjungos, redakcijos, galerijos ir kitos oficialios buveinės,
taip pat neoficialaus bendravimo vietos — kavinės ir barai.

Taigi, iškyla klausimas — ar menininkų susibūrimai gali
„išvaduoti" iš provincialumo, antrarūšiškumo spąstų?
Visos bendravimo formos turi dvilypį pobūdį — vienus
gelbsti, kitus skandina, priklausomai nuo asmenybės ir išorinių
aplinkybių. Vieniems pakanka dalyvauti oficialiame sąjungos
susirinkime ir pajusti savo reikšmingumą, kitiems būtinai reikia
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pasinerti į stilizuotas sugertuves: sukurti laikiną teatrą ir kolektyviai
suvaidinti Reikšmingumą arba Didybę (apie bohemos stilių bei
funkcijas — žiūr. 3 skyrių). Prie grupinių sindromo įveikimo būdų
galima priskirti snobizmo ritualus [1].
Apskritai, mūsų manymu, šiuolaikinė kultūrinė aplinka yra
bejėgė sukurti kasdienišką įkvėpimą savo nariams, išlaisvinti juos iš
provincialumo sindromo naštos, nes menininkų grupėse tarpusavio

santykiai dažnai įtempti, pilni nepasitikėjimo, jie kontroliuoja grupės
narių elgesį [2]; užkrėsti menkavertiškumo komplekso menininkai
negali vienas kitam būti tikri autoritetai. Stokojama ir didelių meninių
ir moralinių autoritetų — „šviesuolių", kurių pats buvimas pakelia
vietovės rangą — pasaulio kultūros požiūriu ir mūsų menininkų akyse

(pavyzdžiui, pasvajojama apie savą Nobelio premijos laureatą).
Todėl ir patys herojai jaučiasi bejėgiai klano viduje. Todėl jie,
beje, tampa nuolaidesni oficialiems jaukams — apdovanojimams ir

gėrybėms.
Sociokultūrinių prieštaravimų spąstuose neįmanoma derinti
priklausomumo šiai aplinkai su individualios estetikos vertybėmis.
Vienas šių prieštaravimų — menininkai žino šių vertybių prestižą ir
skelbiasi joms atsidavę, bet tikrovėje dalyvauja socialinės estetikos
manipuliacijose: kolektyviai gamina „unikalumo iškamšas" arba
imitacijas, t. y. dalyvauja tarpusavio nuolaidžiavimo žaidime.
4. 8. Apibendrinimas
Šiuolaikiniai civilizaciniai procesai keičia objektyvių (arba
racionalių) provincialumo išgyvenimų Lietuvoje pagrindą:
globalizacija, kompiuterizacija, informatizacija, decentralizacija ir
pan. praplečia tradicinius informacijos šaltinius — bibliotekas,
muziejus ir t. t. ^„Centrą keičia daugialypės sistemos, nes įvairiomis kryptimis

veikiantys komunikaciniai tinklai dengia didįįules teritorijas, panaikindami
ribas tarp šalių ir kultūrų, tarp centro ir periferijos''Nr. 15, Metai, 2001/7,
p. 112). Taigi informacinis atsilikimas dingsta; kūrybinis jaunimas,
įeinantis į meno areną naujomis sąlygomis, pirma, supaprastintai
suvokia meno licenciją, antra, pragmatiškai seka šiuolaikinėmis

demitologizuotomis karjeros darymo (prasimušimo) taisyklėmis.
Galima net sakyti, kad jeigu atsirastų dabartinis menininkas-

Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas97

jaunuolis, „sergantis" provincialumo sindromu, tai atrodytų kaip

anachronizmas (bet kartu reikėtų įdėmiau įsižiūrėti į jo kūrybą —
galimas dalykas, kad joje atrastumėm tradiciškai suprantamą gilumą).
Globaliu požiūriu kultūros vertybių pasiskirstymas Qį
išsamiai atskleidžia ekspertas Nr. 22) — tai rinka, kur prekiaujama
„patikrintais", „nemarginaliniais" produktais, kur „kukli lietuviu
kultūra ... lieka u^ Europos kultūros akiračio — tolimoje pašonėje..." (Nr.
22, Metai, 2001/7, p. 123). Ekspertas aptaria kai kuriuos „išsiver^imo iš
Pabaltijo provincijos rutinos" metodus (ten pat), tačiau tenka suabejoti,
kad Lietuvos prestižo augimas pasaulinėje kultūros rinkoje dabartiniu
laikotarpiu galės išvaduoti vyresniosios bei vidutinės kartos
menininkus nuo provincialumo sindromo poreiškių; pirmiausiai tai

liečia tuos, kurie gyvena periferijoje: tenai dar didelė atsparumo
naujovėms inercija. Ir dar kartą reikia pabrėžti, kad tiriamas
sindromas — tai visų pirma konkrečios asmenybės problemos.

Ekspertas Nr. 22 atskleidžia šiuolaikinės socialinės estetikos
normas: kultūros rinkoje tekstai, autoriai, jų biografijos, apskritai
vertybės yra prekės, o kūrinių, kurtų ne pasaulio centruose „sklaida ir

kartu poveikis auditorijai turbūt priklauso toli graįįi ne nuo jų meninės vertės"
(ten pat, p. 124), bet kalbėdamas apie poveikį, jis greičiausia turi
galvoje masinį poveikį, o ne atskiro, pavienio žmogaus santykį su
meno vertybėmis. Tradicinės meno kultūros šalininkai — be

šiuolaikinių priemonių paramos — pasaulinėje rinkoje greičiausiai
dings, liks nepastebimi.
Šalies prestižas - pirmiausia savų kultūros dalyvių akyse —

pastaraisiais metais keliamas ištraukiant iš istorinės nebūties
įžymybes, turėjusias ką nors bendra su Lietuva (Sutin'as, Chejfec'as,

Gari, Brodski's), arba viliojant dabartines garsenybes, kaip Pliseckaja,
Rostropovič'ius ir pan.

Mūsų ekspertai svarsto ir valstybės vaidmenį: pavyzdžiui,
^kultūrai laisvai skleistis — kad irprovincijoj — labai trukdo valstybinė kultūra
(tai kultūros darbuotojai ir kultūros tarnybos)" (Nr. 4, Kultūros barai,
2001/5, p. 46). Specialaus tyrimo reikalauja valstybės prestižo
menininkų akyse problema, būtent - ar pajėgi jinai savo autoritetu

įveikti provincialumo pojūtį. Taip pat neaiški yra jos strateginė
nuostata — ar ji suinteresuota plėsti elitinį meną, šedevrų „gamybą",
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ar siekia pakelti masinį vidutinį lygį, ar sugeba organizuoti meno ir
menininkų prestižą pasaulyje.
XXI a. pradžioje pusiau archajiškas, pusiau šiuolaikiškas
reiškinys, vadinamas menu, pasižymi sudėtinga ontologija:
makrolygmeniu — pasaulio mastu - egzistuoja tik tai, kas pastebėta

globalioje vertybių rinkoje; šiuo požiūriu, pasak eksperto Nr. 22
(Metai, 2001/7, p. 123), lietuvių kultūros produktai neegzistuoja.
Mūsų areale turime nemažai rašančių, piešiančių,
muzikuojančių, fotografuojančių ir kitokių meno specialistų bei jų
kūrybos produktų. Šioje vidinėje rinkoje aukščiau minėtas kokybės
vertinimo kriterijus („ar pastebėtas pasaulio centruose") netinka; visa

ši meninė veikla pastebima ir egzistuoja. Tačiau šios veiklos
produktų kokybės įvertinimas — rimta problema, reikalaujanti ne
išorinių, bet vidinių sprendimų, t. y. pačių menininkų ar kritikų. Ir
kadangi jokių „objektyvių" matuoklių nebėra, atsiveria įtempta
tarpusavio palyginimo erdvė. Vienas iš matuoklių, kuris ir svarstomas

šiame skyriuje, tai kūrėjų ir kūrinių kokybės lyginimas pagal
menininko gyvenamąją vietą: ar ji priklauso didmiesčiui ar
provincijai. Žmogaus mastas tapatinimas su sociokultūriniu
gyvenamosios vietos masteliu.

Taigi mes mėginome parodyti, kad teksto ir autoriaus lygis
nepriklauso nuo vietovės, kad nepriklausomai nuo jos menininkai

būna užsikrėtę žinomos inteligentiškos ligos — provincialumo
sindromo - simptomais. Manome, kad kūrėjai serga sindromu ne

todėl, kad sociokultūrinis periferijos lygis nykus ir sugestyvus, o
todėl, kad ir kūrėjai, ir supanti juos aplinka turi tą pačią socialinę
kilmę, gimė ir augo lygia greta. Po pirmo jaunystės profesinio
pasirinkimo, išėję iš privačių nišų, menininkai patenka į labai
prieštaringą socialinę terpę, į konfliktą su kolegomis, su tolimais
„paprastais" amžininkais; neturėdami nei stiprių psichologinių
barjerų išoriniam vertybiniam chaosui, nei dvasinės harmonijos, be

kurios santykiai su visa žmogiška ir gamtine aplinka lieka svetimi,
vyresniosios ir vidutinės kartos kūrėjai yra pasmerkti nuolatiniam ir
nepasotinamam lyginimuisi.
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5 skyrius
Lietuvos menininkai statistikos veidrodyje

Menininkai, kurdami dvasines vertybes, ypač turtina
visuomenės gyvenimą, formuoja šalies kultūrinį įvaizdį. Todėl jie
susilaukia daug visuomenės dėmesio. Ziniasklaida graibstyte graibsto
informaciją apie aktorius, režisierius, dailininkus ir kitus meno
atstovus. Neretai ji būna spalvinga, komiška ar net dramatiška. Antra

vertus, sociologai ir statistikai menininkams skiria kur kas menkesnį
dėmesį. Kultūros ir meno sociologai noriau nagrinėja kūrybos

procesą, kultūros institucijas ar jų poveikį žmonėms, o ne pačius
menininkus. Įvairiuose leidiniuose pilna duomenų, kiek žmonių
lankosi spektakliuose, kiek skaito bibliotekose k pan., tačiau

statistiškai išreikštos informacijos apie pačius kūrėjus beveik nėra.
Todėl šioje monografijos dalyje pateiksime ir kiekybinius duomenis —
menininkų skaičių, jų pasiskirstymą pagal skirtingas meno sritis,
apibūdinsime pagrindines socialines demografines menininkų, kaip
atskiros socialinės grupės, charakteristikas.

Bet prieš tai svarbu atsakyti į klausimą — ką gi galime vadinti
menininkais?
5.1. Ką galime vadinti menininkais?
Iš pirmo žvilgsnio sąvokos menininkas ar dailininkas — visiškai
aiškios ir nereikalauja ypatingų komentarų. Štai neseniai
pasirodžiusiame „Dailės žodyne" nei viena iš jų neaiškinama [1]
Profesorius Algirdas Gaižutis „Meno sociologijoje" taip pat vartoja
menininko terminą kaip savaime suprantamą akcentuodamas, kad

„paties menininko asmuo irgi nelieka už meno sociologijos ribų.
Meną kuria gabūs talentingi, genialūs žmonės" [2:10]. Daugelyje
demokratinių šalių viskas sprendžiama labai paprastai: žmogus
pasivadino menininku, taigi jis ir yra menininkas.
Pati žodžio sandara nurodo, kad menininkas — tai žmogus,
užsiimantis menu. Kadangi menas yra „visuomeninės sąmonės
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forma, žmonijos dvasinės kultūros dalis, specifinė pasaulio praktinio
ir dvasinio įvaldymo rūšis" [3:128], tai menininkas yra žmogus,
specifiškai praktiškai ir dvasiškai įvaldantis pasaulį. Britų akademijos
narys seras E. H. Gombrich'as „Meno istorijoje" rašė, kad „tokio

dalyko, kaip Menas, iš tikrųjų nėra. Yra tik menininkai. Kažkada tai
buvo žmonės, kurie pakėlė spalvotą žemės grumstelį ir ant urvo
sienų nubrėžė apytikres btzono formas; šiandien kai kurie iš tokių
žmonių perka dažus ir komponuoja plakatus ant statybas juosiančių
tvorų; jie darė ir tebedaro ir daug kitų dalykų. Galima tokią veiklą
vadinti menu, jei nepamiršime, kad įvairiais laikais įvairiose vietose
šis žodis reiškė ir reiškia skirtingus dalykus, ir suvoksime, kad meno
didžiąja M raide visai nėra. Menas didžiąja M tapo kažkokia baidykle,
fetišu. Vieni niekai sutriuškinti menininką — tik pasakyk jam, kad tai,
ką jis sukūrė, visai neblogai, tačiau iš tiesų tai nėra Menas" [4:15].
Taigi menininku galime laikyti žmogų, kuriantį meno sferoje.
Bet ar kiekvieną taip veikiantį žmogų galime pavadinti
menininku? Ar nebūtini tam tikri kriterijai? Pavyzdžiui, menininkų
grupės kriterijus gali būti pasiekti rezultatai, kai sukurtas kūrinys mri
išliekamąją vertę. Bet meno vertinimo kriterijai labai subtilūs, kaip
jau minėta, jie labai skiriasi laiko ir vietos požiūriu. Puikiausi
vertinimai ir net apdovanojimai už meno kūrinius gali tapti beverčiai
kitomis aplinkybėmis ir kitu laiku. Pavyzdžiui, aukščiausi
apdovanojimai, kuriuos XIX a. Prancūzų akademija skyrė už darbus
antikine tematika, nelėmė tų vardų skambėjimo XX a., o atstumtieji
ekspresionistai užvaldė garsiausių pasaulio muziejų sales.

Kitu kriterijumi gali būti laikoma aukštojoje ar aukštesniojoje
mokykloje įgyta menininko kvalifikacija. Bakalauras ar magistras — tai
savotiški menininko pripažinimo ženklai, leidimas savarankiškam
kūrybiniam darbui. Kai kurių dailininkų ar muzikų draugijų nariais
galima tapti tik baigus aukštąjį mokslą. Net baigusieji aukštesniąsias
dailės ar muzikos mokyklas neįleidžiami į „išrinktąją menininkų
grupę". Išimtis daroma tik šokėjams. Taigi kiek supaprastinus
menininko ar nemenininko vardas sutapatinamas su įgyta aukštojoje

mokykloje kvalifikacija. Įgijusieji — profesionalai menininkai,
neįgijusieji — mėgėjai. Ypač ryški tokia takoskyra buvo tarybiniais
laikais. Tačiau ir dabar kai kam aukštosios mokyklos kvalifikacija
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tebėra tam tikras menininko atpažinimo kriterijus. Aišku, tai
šiandieninės mūsų visuomenės rodiklis, iš dalies paveldėtas iš
tarybinių laikų. Ankstesnės visuomenės pripažindavo menininkais ir
savamokslius.

Pagal šį kriterijų menininkų grupei nepriskirtini vadinamieji
liaudies menininkai: dailininkai, kalviai, medžio drožėjai, pynėjai,
mezgėjai ir pan. Nors dalis jų gali būti baigę vadinamąją profesinę
(amatų) mokyklą, taigi įgiję įgūdžių specialioje tam skirtoje mokymo
įstaigoje. Bet dažniausiai jie priskiriami ne menininkų, bet amatininkų
grupei-

Ne mažiau problemiškas liaudies kolektyvų vadovų
priskyrimo menininkams klausimas. Daugelis jų yra baigę
specialiąsias studijas, pavyzdžiui, Vilniaus valstybinės konservatorijos
Klaipėdos fakultetą, k dirba pagal specialybę - liaudies teatrų
režisieriais. Tiesa, dalis režisierių yra baigę kitas studijas, pavyzdžiui,
filologiją, bet jų vadovaujami kolektyvai yra iškovoję įvairių konkursų
laureatų vardus, koncertuoja užsienyje ir panašiai.

Taigi kurio nors atskiro kriterijaus suabsoliutinimas klaidina.
Kai kuriose meno srityse, pavyzdžiui, literatūroje iš viso taip
negalima skirstyti, nes nėra rašytojų ar poetų aukštosios mokyklos
(literatūros kursai jos neatstoja), o baigęs literatūros mokslus žmogus
įgyja ne rašytojo, bet mokytojo ar vertėjo specialybę. Antra vertus,
rašymas dar nesuteikia rašytojo ar poeto vardo. Išspausdintos knygos
gali būti grafomanijos apraiška. Dabar ypač palankus metas
grafomanams: tik turėk pinigų knygoms išleisti. Nors jų nepavadinsi
menininkais, bet jie patys neretai save taip įvardija. O provizorius
Antanas Vienuolis (Žukauskas) be jokių specialiųjų studijų tapo
lietuvių literatūros klasiku. Vytautas Vanagas jau minėtame lietuvių
rašytojų sąvade nurodo, kad į sąvadą traukta „... rašytojai - poetai,

prozininkai, dramaturgai, literatūros tyrinėtojai ir kritikai, vertėjai —
išleidę bent po knygą ar turintys reikšmingesnių publikacijų
periodikoje, rinkiniuose, antologijose. Pirmenybė, teikta, aišku, ne

vien leidinių skaičiams bei kūrybos gausai. Ne mažiau žiūrėta kūrinių
prasmės ir estetinės vertės, literatūrinės kultūros, žodžio

originalumo. Iš dviejų su kaupu tūkstančių Sąvade esančių rašytojų,
suprantama, ne visi gali pretenduoti į reprezentacinį vaidmenį.
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Daugelis ar turbūt dauguma jų tėra periferiniai dydžiai. Bet savo
darbais, knygomis bei publikacijomis, jie irgi praplečia ir paįvairina
istorinį lietuvių literatūros vaizdą..." [5:5-6].

Žinoma, kai kurioms meno sritims lengviau taikyti
kvalifikacijos kriterijus, pavyzdžiui, muzikai. Simfoniniame orkestre
nerasi nė vieno muzikanto, nebaigusio ar nestudijuojančio aukštųjų
mokslų. Tačiau ir čia padėtis nėra vienoda, nes kai kuriose muzikos

srityse, pavyzdžiui, estradoje, profesionalais laikomi (ir pagrįstai)
žmonės, nebaigę jokių specialių studijų, bet sėkmingai dirbantys.
Profesionalumo rodikliu gali būti laikomas užmokestis už
kūrybinį darbą: jei žmogus už kūrybą gauna pinigų — jis
profesionalas. Štai dainininkas, sudaręs sutartį su teatru, turi

užtikrintą pastovų atlygį. Kai kurios meno sferos net ir vadinamos
taikomuoju menu. Už keraminę vazą, knygos iliustracijas, originalius
aukso papuošalus, puikų baldo dizainą, meniškai iškaltą antkapį
mokamas atlygis. Gali kilti klausimas, kaip atskirti menininką nuo
amatininko. Atrodytų, rodiklis aiškus — kūrinio tiražas. Tačiau, kas
gali pasakyti, kiek grafiko atspaudų yra meno kūriniai, o kiek — amato

pavyzdžiai? Kiek dailininko paveikslo idėjos išraiškų gali būti
vadinama kūryba, o kiek — tik uždarbio siekiu. Puikus paveikslas
nenustoja žavesio, net jei nutapyta keletas labai panašių variantų.

Dainininkas savo partijas taip pat dainuoja dešimtis kartų, tačiau tai
tik praturtina jo meniškumą, o ir pats atlikimas kiekvieną kartą turi
savų ypatumų, kuriuos lemia daugelis veiksnių.

Negalima užmiršti, kad ne visi menininkai gali pragyventi iš
savo kūrybos. Didelė dalis dailininkų dirba piešimo mokytojais,
nemažai literatų egzistavimą, kartu ir kūrybą, užsitikrina kitokiu
uždarbiu. Didžioji dalis menininkų, emigravusių po Antrojo
pasaulinio karo j kitas šalis, pragyveno ne iš meno. Taigi atlygis už
kūrybinį darbą taip pat negali būti laikomas vienareikšmiu rodikliu.
Ar galima atriboti nuo menininkų tuos, kurių darbo sritis taip

pat yra menas, nors jie tiesiogiai nėra meno kūrėjai? Butaforo
nepavadinsi menininku, o scenografas yra meno žmogus, meno

kūrėjas. Tačiau kaip įvardyti restauratorius? Juk profesionalo
dailininko — restauratoriaus restauruotas kūrinys tarsi atgimsta
naujam gyvenimui. Menotyrininkai nesukuria meno kūrinio, bet jų
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vertinimai reikalingi meno raidai. Menotyrininkas dalyvauja kūrybos
procese, o parašytas straipsnis ar monografija — kūrybos rezultatas.

Taigi iš pirmo žvilgsnio paprastas, net banalus klausimas, iš
tiesų kur kas sunkesnis. Ne vienas, kuris dedasi menininku, toks

nėra. Narystė kurioje nors menininkų sąjungoje tarsi apibrėžia
priklausomumą meno pasauliui, nes žymi tam tikrą kūrybos
įvertinimą. Tačiau nepriklausymas sąjungai dar nereiškia, kad žmogus
nėra menininkas: kiekvieno valia, ar priklausyti sąjungai, ar ne.

Dabartiniame pasaulyje vis daugėja labai įvairaus meno šakų,
kurių kai kas nepripažįsta menu, tačiau ar šiandieninis vertinimas gali
būti galutinis nuosprendis: ne, tai ne menas. Kai kur menas persipina

su kitomis gyvenimo sritimis, pavyzdžiui, sportu. Sportiniai šokiai,
meninis čiuožimas, meninis plaukimas kelia ženklų estetinį
pasitenkinimą. Tai aiški kūrybiškumo išraiška. Bet ar galima šokėją
ant ledo be išlygų priskirti meno sferai? Matyt, ne — šitaip meno sfera
būtų dirbtinai išpūsta.
Sis monografijos skyrius skirtas Lietuvos menininkams,
tačiau čia reikalingi tam tikri patikslinimai. Mes sieksime sociologiškai
apibūdinti Lietuvoje gyvenančius menininkus, turėdami galvoje, kad
kai kurių, ypač atlikėjų, gyvenamąją vietą sunku nustatyti: dalį laiko
jie dirba Lietuvoje, dalį užsienyje. Yra ir tokių, kurie nuolat gyvena
užsienyje, bet su Lietuva palaiko labai glaudžius ryšius (pvz., pianistė
Mūza Rubackytė, violončelistas Davidas Geringas ir kt). Antra
vertus, kai kurie pasaulyje žinomi menininkai gyvena Lietuvoje, turi
Lietuvos pilietybę, bet juos vargu ar galima įvardyti Lietuvos
menininkais (pvz., baleto legenda Maja Pliseckaja, kompozitorius
Rodion'as Sčedrin'as, pūtikas Timofej'us Dokšicer'is ir kt.)
Taigi nustatyti, kas yra Lietuvos menininkai ir koks jų
skaičius, nelengva.

Apie menininkų skaičių galėtume spręsti iš įvairių menininkų
sąjungų narių sąrašų. Narystė kurioje nors menininkų sąjungoje lyg ir
apibrėžia priklausomumą meno pasauliui, tačiau nepriklausymas,
kaip minėjome, dar nereiškia, kad žmogus nėra menininkas.
Šiuolaikinėje Lietuvoje menininkų sąjungų yra daug ir įvairių. Tačiau
kai kurie menininkai yra vienišiai ir dėl vienų ar kitų priežasčių nenori
priklausyti kokiai nors sąjungai. Kiti, nors ir nori, tačiau nėra
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priimami. Vienose sąjungose narystės reikalavimai dideli, kitose

priimami visi, kas tik nori. Taigi apie menininkų skaičių spręsti vien
iš kūrybinių sąjungų narių sąrašų taip pat nėra labai tikslu. Lietuvos
meno kūrėjų asociacijos, kuri vienija įvairias kūrybines sąjungas,
pavadinimas išryškina vieną svarbų aspektą: paprasčiau kalbėti ne
apie menininkus, bet apie meno kūrėjus.

Mėginant nustatyti menininkų skaičių, reikia neišleisti iš akių,
kad menininkas gali kurti ne vienoje meno srityje. Pavyzdžiui, garsus
lietuvių dailininkas Leonardas Gutauskas parašė ne vieną romaną. Be

to, reikia turėti galvoje, kad ir vienoje meno srityje menininkas gali
turėti ne vieną, bet kelias specialybes. Garsusis violončelininkas
Mstislav'as Rostropovič^us kartu yra it dirigentas.

Menininkų skaičių nustatyti galima pagal aukštųjų ir
aukštesniųjų mokyklų absolventų skaičių. Tačiau jis nerodo, kiek
menininkų kuria, o kiek dėl vienų ar kitų priežasčių jau paliko meną.
Kitas dalykas — pensija. Pensija dar nereiškia, kad menininko nebėra.
Žymus dramos aktorius Laimonas Noreika seniai nebedirba teatre,
bet tebekviečiamas atskiriems vaidmenims į skirtingus teatrus. Plačiai
žinoma jo, kaip skaitovo, veikla. Antra vertus, puiki dramos aktorė
Monika Mironaitė vis viena yra menininkė, nors ir nieko nebeveikia
teatre.

Iš absolventų skaičiaus taip pat neaišku, kiek iš tikrųjų dabar
Lietuvoje yra menininkų. Kiekvieną dieną jų gretas retina ir mirtis.
Išėjusieji Anapilin kurį laiką tarsi dar lieka tarp mūsų. Pasirodo jų
pačių parengti kūriniai, knygos, filmai ir pan. Taigi jų kūryba kurį
laiką dar tebealsuoja.
Baigiant šią įžangą, pateiksime keletą metodologinio
pobūdžio išvadų, kurios, mūsų nuomone, galėtų padėti apibūdinti
menininką. Būtent menininko sąvoka leistų geriau susisteminti įvairius
požymius ir rodiklius, apibrėžiančius, kas yra menininkas, o kas ne.

Menininko apibūdinimas neturi būti trumpalaikis: jei kūrėjas
įvardijamas menininku, tai ateityje jis neturi būti nuvertinamas kaip
ne-menininkas. Meno istorijoje keičiasi meno kūrinių vertinimo
kriterijai, bet menininko įvardijimas turi būti susietas su jo
gyvenamuoju laikotarpiu. Vis dėlto mene, ne taip kaip kitose srityse,
galimas uždelstas efektas, kai pripažinimas ateina vėliau, net mirus
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pačiam menininkui. Taigi visuomenės pripažinimas išreiškia
menininko kūrybos rezultatą. Mūsų nuomone, toks požiūris gali

padėti išvengti tiek vienadienės konjunktūros, tiek meninio skonio
svyravimų.

Menininko apibrėžimas reikalingas ir nagrinėjant visuomenės
socialinę struktūrą. Menininko socialiais statusas svarbus visuomenės
stratifikavimui. Dailininkas, muzikantas, aktorius, rašytojas ir t. t. —

tai užsiėmimai, kurie pasižymi tiek tiesioginiu ar netiesioginiu
poveikiu visuomenei, tiek savitu gyvenimo stiliumi. Svarbu, kokį
atgarsį sukelia menininko kūrybos rezultatai. Taigi menininko sąvoka

turi atspindėti socialinės sąveikos elementą.
Menininko sąvoką suformuluoti gali padėti kitas terminas —
meno kūrėjas, kuri akcentuoja patį „buvimo mene" procesą, o ne

kūrybos rezultatą, kuris gali būti ir sėkmingas, ir nesėkmingas.
Svarbiau tai, kad meno kūrėjais įvardytume visus, kuriančius meno

srityje. Taigi išryškinamas priklausymo menui aspektas, o ne kokie
nors svarbesni kokybiniai požymiai. Nors meno kūrėjo sąvoka nėra
visai tiksli — tikslesnė būtų kuriantysis meno srityje. Tačiau ji stilistiškai
sunkoka.

Ne taip, kaip meno kūrėjo sąvoka, menininko sąvoka,
atvirkščiai, turi būti labiau siejama būtent su kokybiniais kūrybos
proceso rezultatais. Remdamiesi šiuo ir anksčiau minėtais
argumentais, pateiksime, mūsų manymu, gana paprastą, bet

informatyvų apibūdinimą: menininkas — žmogus, kuriantis ar kūręs
meno srityje ir savo kūrybos rezultatais pasiekęs visuomenės

pripažinimo.
5. 2. Menininkai statistikos veidrodyje
Nustatę menininkų grupės ypatumus, toliau mėginsime juos
statistiškai ir sociologiškai apibūdinti. Visų pirma apžvelgsime kai
kuriuos meno krypties mokyklų duomenis. Po to panagrinėsime
kūrybinių sąjungų statistiką, žinyne „Kas yra kas Lietuvoje"
pateikiamus statistinius duomenis. Pagal specialiai sudarytą
kompiuterinę programą, sociologiškai analizuosime duomenis apie
Lietuvos menininkus.
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5. 2. 1. Nuo 1933 m., kai Kauno konservatorija įgavo
aukštosios mokyklos statusą (1949 m. Kauno konservatorija buvo
sujungta su Vilniaus konservatorija, įkurta 1945 m.), Lietuvos

muzikos akademijoje (toks pavadinimas nuo 1992 m.) buvo parengta
apie 9300 absolventų. 1971 m. Klaipėdoje įsteigti 3 konservatorijos
fakultetai, vėliau tapę LMA Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos
institutu. 1989 m. atidarytas Lietuvos muzikos akademijos fakultetas
Kaune. Iki 1994 m. visuose šiuose Lietuvos muzikos akademijos

padaliniuose parengti 8262 absolventai [7]. Lietuvai perėjus prie
naujos absolventų gradacijos — bakalaurų, specialistų (baigusiųjų
specializuotas profesines studijas) ir magistrų - 1995 m. Vilniuje
mokslus baigė 42 bakalaurai, 105 specialistai ir 43 magistrai; 1996 m.
- atitinkamai 114, 43 ir 62; 1997 m. - 116, 55 ir 56; 1998 m. - 114,
21 ir 56; 1999 m. - 128, 32 ir 84, 2000 m. - 79, 24 ir 120; 2001 m. 62, 18 ir 120 [8]. 2002 m. specialistai jau nebebuvo rengiami, bet
išleisti 71 magistras ir 187 bakalaurai, 2003 m. — atitinkamai 78 ir
178. Be to 2002 m. Kauno fakultetą baigė 14 magistrų ir 34
bakalaurai. Tačiau reikia turėti galvoje, kad perėjus prie naujos
absolventų gradacijos, magistrų tarsi dvigubėja, nes kiek anksčiau jie
jau buvo gavę bakalauro diplomą.
5. 2. 2. Dailės studijos Vilniuje turi daugiau kaip 200 metų
istoriją. Nepriklausomos Lietuvos meniniame gyvenime didelį
vaidmenį suvaidino 1922 m. įkurta Kauno meno mokykla. 1940 m.,
Lietuvai atgavus Vilnių, dar Lietuvos Respublikos Seimui priėmus
Dailės mokyklų įstatymą, Kauno meno mokykla ir Vilniaus Stepono
Batoro universiteto Dailės fakultetas buvo reorganizuoti į Kauno

taikomosios dailės mokyklą ir Vilniaus dailės mokyklą. Dar po kelių
reorganizacijų nuo 1951 m. Vilniuje veikė Lietuvos TSR valstybinis
dailės institutas. 1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
patvirtino Vilniaus dailės akademijos statutą [9:6-7].
Apie Vilniaus dailės akademijoje parengtų dailininkų skaičių
galime spręsti iš proginių albumų, kurių iki šiol buvo trys — Lietuvos
TSR valstybinis dailės institutas [10]; Lietuvos TSR valstybinis dailės
institutas [11]; Vilniaus dailės akademija [12] ir statistinių atskaitų.
Nuo 1945 m. iki 1999 buvo išleista apie 5100 absolventų.
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1960 m. išleistame leidinyje „Lietuvos TSR valstybinis dailės
institutas" pateiktas 480 baigusiųjų dailininkų vardinis sąrašas [10:3140]. Nurodoma, kad 1945-1960 m. baigė 174 tapytojai, iš jų 83
monumentalistai; 1946-1960 m. - 66 grafikai; 1946-1960 m. - 65
skulptoriai; 1946-1960 m. — 96 architektai ir 3 interjero
apipavidalintojai Kaune; 1947-1960 m. - 36 keramikai; 1947-1960 m.
- 40 tekstilininkų Vilniuje ir Kaune [10:16-18],
1981 m. išleistame leidinyje „Lietuvos TSR valstybinis dailės
institutas" nurodoma, kad tarybiniais metais išleista apie pusantro
tūkstančio specialistų [11:19]. Deja, nenurodytas tikslus parengtų
dailininkų skaičius. Kai kurios specialybės nurodytos, kai kurios — ne.
Meno istorijos specialybę tarybiniais metais įgijo 106 menotyrininkai
(28 stacionare, 78 - neakivaizdiniame skyriuje [11:14]). Tarybiniais
metais institutą baigė 108 skulptoriai [11:19]. Iki 1978 m. Dailės
pedagogikos katedroje diplomus gavo apie 40 neakivaizdinio skyriaus
piešimo mokytojų. Per 13 metų diplomus gavo arti šimto šios
katedros absolventų. Nuo 1965 iki 1979 m. Pramoninės dailės
katedra išleido daugiau kaip šimtą dizainerių [11:20]. Iki 1978 m.
Interjero ir įrengimų katedra išleido 277 architektus [11:24].
Liudvika Zėruolytė 1995 m. išleistame leidinyje „Vilniaus
dailės akademija" nurodo, kad nuo 1979 m. iki 1995 m. Vilniaus
dailės akademija parengė 2880 specialistų [12:8].
1995 m. Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamosios dailės
fakultetą baigė pirmieji bakalaurai, o 1997 m. — pirmieji magistrai.
Vilniaus dailės akademijos darbuotojų I. Viederienės ir V.
Sinkevičienės duomenimis 1995-1999 m. Vilniuje baigė 247
bakalaurai (dailės istoriją ir teoriją - 44; skulptūrą - 39; grafiką - 47;
tapybą — 55; freską—mozaiką — 18; vitražą — 18; scenografiją — 19;
dailės pedagogiką — 7). 1997-1999 m. Vilniuje baigė 94 magistrai
(dailės istoriją ir teoriją — 17; skulptūrą — 13; grafiką — 20; tapybą —
22; freską-mozaiką (nuo 1998 m.) - 5; vitražą - 8; scenografiją (nuo
1998 m.) — 4; fotografiją-videomeną (nuo 1998 m.) — 5.

1995-1997 m. Vaizduojamosios dailės fakultetą dar baigė 87
diplomuoti specialistai (pagal senąją sistemą), iš jų: 10 — dailės istoriją
ir teoriją; 13 — skulptūrą; 14 — grafiką; 27 — tapybą; 5 — freską—
mozaiką; 6 — vitražą; 12 — scenografiją.
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1995-1996 m. Taikomosios dailės fakultetą baigė 108
diplomuoti specialistai, Iš jų: 29 architektai, 33 dizaineriai, 16
tekstilininkų, 17 keramikų, 13 kostiumo dizainerių. 1996-1999 m.
Taikomosios dailės fakultetą baigė 184 bakalaurai, iš jų: 42
architektai, 65 dizaineriai, 27 tekstilininkai, 26 keramikai, 24
kostiumo dizaineriai. O 1998-1999 m. šį fakultetą baigė 41 magistras,
iš jų: 10 architektų, 8 dizaineriai, 11 tekstilininkų, 7 keramikai, 5
kostiumo dizaineriai.
2000 m., Lietuvos Respublikos Statistikos departamento
duomenimis, visose Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose

įvairių dailės specialybių (įskaitant architektūrą) magistrais tapo 93
asmenys, 2001 m. - 185, o 2002 m. - 160. 2001 m. mokslus baigė

146 dailės profilio (įskaitant architektūrą) bakalaurai o 2002 m. — 141.
5. 2. 3. 2000 m. sausio 1 d., Lietuvos meno kūrėjų asociacijos

duomenimis šalyje buvo 7702 nariai (žiūr. 5. 1 lentelę).
5. 1 lentelė. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos nariai
Sąjungos

Nariai

Pensininkai

Architektų

890(11%)
1234 (16%)
147 (2%)
290 (4%)
201 (2%)
149 (2%)
2401 (31%)
357 (4%)
1166(15%)
825(11%)

266 (30%)
464 (38%)
27 (18%)
71 (24%)
71 (35%)
54 (36%)
1380 (57%)
197 (55%)

Dailininkų
Dizainerių
Fotomenininkų
Kinematografininkų
Kompozitorių
Tautodailininkų

Rašytojų
Teatro

Žurnalistų
Tarpdisciplininio meno

42 (0,5%)

nėra duomenų

268 (32%)
nėra duomenų

Kaip matome, didžiausia yra tautodailininkų sąjunga, kurios
nariai sudaro vos ne trečdalį visos Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
narių. Kadangi menininkams labai aktualus pensijos klausimas,
asociacijos vadovybė buvo surinkusi duomenis apie pensininkų
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skaičių. Todėl mes galėjome lyginti įvairių grupių pensininkus.
Tautodailininkų sąjungoje jų daugiausia.
Gana gausios Dailininkų, Teatro, Žurnalistų ir Architektų
sąjungos, mažiausia — Tarpdisciplininio meno sąjunga. „Jauniausi" —
dizaineriai ir fotomenininkai.
5. 2 .4. 1999 m. Dailininkų sąjunga išleido savo narių sąrašą,
kur nurodyta 1218 pavardžių [13]. Tai leidžia atlikti tam tikrus
statistinius grupavimus (žiūr. 5. 2 lentelę).

5. 2 lentelė. Lietuvos dailininkų sąjungos nariai

Viiulsn

Kaasun

Kla
daipė

Paėžvysen
Šialia
iu

<

-1

Mieteliss

te C

C

Ka
imas

Užs
ien
i
Viso

\

Specialybės

<
p

Tapytojai
Monumentalistai
Grafikai

Skulptoriai
Akvarelistai

47

17

15

5

-

59
8
175 21
87 23
23
6

1
19

2
7

1

-

8

4

2

5
2

4

2
2

-

-

-

1

136

Architektai

9

Dizaineriai

Dailėtyrininkai

14
14
35
42

4
8

2
1
1

Keramikai

78

59

7

Tekstilininkai

51
3
3
14
18

30
2
3

6
3

7

Rūbų modeliuotojai
Scenografai

Metalistai

Stiklininkai
Juvelyrai

Odininkai
Taikomoji
tarpdisciplininė dailė

-

1

-

6

-

7

234
62
237
140
43
10
16

1
4
10

-

-

-

2

2

3

-

4
1
1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

1

-

-

-

-

41

-

-

1

5

-

-

1

2
2
2

7

1

4

-

-

-

-

1
2
3
2

-

1

-

-

-

-

-

1

12

2
1

2

-

-

1
2

1

1

-

-

-

1

-

1

-

55

-

-

3

6

-

6

3

-

-

-

-

2

1
2
1

1
2

165
105
10
8
21
40

-

1

1

12

-

Kaip matome, daugiausia yra grafikų (kas penktas) ir tapytojų
(19%). Dailininkų sąjungoje dar gana didelę dalį sudaro keramikai
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(14%), skulptoriai (12%) ir tekstilininkai (9%), o mažiausią stiklininkai (0,7%), metalistai (0,8%) ir architektai (0,8%).
Pažymėtina, kad architektai ir dizaineriai turi savo sąjungas, todėl tik
kai kurie jų panoro būti ir Dailininkų sąjungos nariais.
Analizuodami menininkus pagal gyvenamąją vietą, matome,

kad didžioji Dailininkų sąjungos narių dalis gyvena Vilniuje (62%).
18% Dailininkų sąjungos narių gyvena Kaune, 6% — Šiauliuose, po
3% — Šiauliuose, Panevėžyje, kaimuose. Alytuje ir Marijampolėje
gyvena tik 0,5% narių.
Vilniuje didžiausią narių dalį sudaro grafikai (23%), Kaune -

keramikai (26%) ir tapytojai (21%), Klaipėdoje - grafikai (27%) ir
tapytojai (24%). Šiauliuose daugiausia tapytojų (37,5%), o Panevėžyje
neišsiskiria nė viena iš dailininkų specialybių. 27% skulptorių gyvena
rajono centruose.
5. 2. 5. 2000 m. sausio 1 d., Lietuvos rašytojų sąjungos

duomenimis, šioje sąjungoje buvo 357 nariai. 1999 m. mirė septyni
sąjungos nariai. Tačiau ar tai visi Lietuvos rašytojai, poetai ar vertėjai?
Ne, nes Lietuvių rašytojų sąvade iš 2340 nurodytų personalijų
(pirmieji gyveno XV a.) 1996 m. gyvų buvo 901 žmogus [5]. Iš jų
viena — poetė Danutė Mickutė-Mitkienė buvo gimusi 1899 m., 19011910 m. gimė 51 literatas, 1911-1920 m. - 97, 1921-1930 m. - 234,
1931-1940 m. - 222, 1941-1950 m. - 150, 1951-1960 m. - 100,
1961-1970 m. - 40 ir 1971-1976 m. - 6. Naujesnio sąvado dar

neturime. Vyresniuosius gerokai praretino mirtis, bet rašytojų gretos
pasipildė naujais jaunais žmonėmis. Kaip minėta, V. Vanagas į
sąvadą traukė gana platų rašančiųjų ratą, neužmiršdamas ir išeivijos
ar tremtinių, parašiusių ir išleidusių savo atsiminimus. Taigi galima
manyti, kad Lietuvoje rašančiųjų ir besispausdinančiųjų yra apie
tūkstantį, kurių maždaug trečdalis — Rašytojų sąjungos nariai.
5. 3. Menininkų grupės sociologinė analizė
Akivaizdu, kad žinyne „Kas yra kas Lietuvoje 97/98" ir „Kas
yra kas Lietuvoje 2002" atspindėti ne visi Lietuvos menininkai. Į juos
buvo atrinkti iškilesni, pasiekę pripažinimą kūrėjai. Be to, net ir ne
visi žymesnieji buvo pakviesti ir todėl neatsispindėjo žinynuose, ypač
pirmajame. Todėl teko kiek papildyti esamą sąrašą. Negalima

Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas111

užmiršti ir to, kad informaciją pateikė patys žmonės, todėl ji skyrėsi
apimtimi. Kai kurie, nors ir ne „pirmos eilės žvaigždės", apie save

pateikė labai išsamių žinių, kiti — minimalių. Jau žinyno rengimo
metu kai kurie įtraukti į jį žmonės mirė, kiti — jau išėjus leidiniui. Bet,
kaip buvo minėta pradžioje, kurį laiką net ir mirusio kūrėjo
tiesioginis atspindys dar ryškus, todėl jie buvo įtraukti į mūsų
atranką. Be to, nors analizuosime ne vienų metų duomenis, apie

kitimo tendencija negalima kalbėti, nes menininkų atrankos į žinynus
kriterijai kito. Taip pat reikia pabrėžti, kad ši atranka apima tik dalį
Lietuvos menininkų. Vis dėlto ši anali^ė, nors ir dalinė, suteikia
galimybę sociologiškai apibūdinti jau pripažinto Lietuvos menininko
sociologinį portretą.
5. 3. 1. Analizę pradėsime nuo menininkų pasiskirstymo

pagal socialinius demografinius rodiklius. Tai ypač reikšmingi
sociologinės analizės rodikliai — jie įgalina atskleisti kai kuriuos
esminius ypatumus.

Beveik du trečdaliai pripažintų menininkų — vyrai: 62%
nurodytų 2002 m. leidinyje „Kas yra kas" ir 63% - 1998 m. leidinyje.
Šiuo atveju galime kalbėti apie pastovią vyrų dominavimo tendenciją,
nors, kaip anksčiau minėta, apie tendencijas spęsti galima tik labai
atsargiai.

2% (2%) šių žmonių (pirmas skaičius atitinka 2002 m.
rodiklius, o skliausteliuose nurodomi 1998 m. duomenys) jaunesni
nei 30 metų, 9% (11%) - 30-39 metų, 27% (26%) - 40-49 metų,
25% (25%) - 50-59 metų, 20% (22%) - 60-69 metų ir 17% (14%) 70 metų ir vyresni. Vienas procentas (1%) nurodytojų žmonių jau
mirė. Taigi galime konstatuoti, kad menininko pripažinimui
reikalingas laikas — net 6 iš 10 menininkų vyresni kaip 50 metų
60% (62%) žymesnių menininkų gyvena Vilniuje, 16% (15%)
- Kaune, 8% (6%) - Klaipėdoje, 4% (4%) - Šiauliuose, 2% (2%) Panevėžyje, 0.4% (0.7%) - Alytuje, 0.4% (0,5%) - Marijampolėje,
5% (4,5%) - rajono centre, 2% (3%) - kitame mieste, 1% (2%) kaime, 1% (1%) — užsienyje. Taigi tendencija labai ryški: didžioji dalis
pripažintų menininkų — vilniečiai.
Tačiau Vilniuje yra gimę tik 18% respondentų (nuo
nurodžiusių gimimo vietą; 1998 metais iš viso nefiksavome gimimo
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vietos). Kauniečiai sudaro taip pat 18% (laikinosios sostinės
atspindys), klaipėdiečiai ir šiauliečiai - po 3%, panevėžiečiai - 2%,
alytiškiai ir marijampoliečiai — po 0,7%, rajono centre gimusieji 12%, kitame mieste - 9%, kaime — 29%, o užsienyje gimusieji —
4,5% menininkų. Matome ryškią tendencija - pusė pripažintų
menininkų gimė provincijoje, net 3 iš 10 — kaimo vaikai.
Net 87% gimusiųjų Vilniuje liko gyventi sostinėje, kaime
gimė ir ten gyvena tik 3% menininkų (žiūr. 5. 3 lentelę).
5. 3 lentelė. Menininkų gimimo ir gyvenamosios vietos sąsaja

Gimimo
vieta/Gyvenam
oji vieta

Kitmitases

Viiulsn

Kitas miestas

86
47
41
54
55
55
56

Kaimas

55

5
41
10
8
9
14
9
13
11

Vilnius
Kaunas

Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Rajono centras

Užsienis

Paėžysnev

Kla
daipė
Kaasun

74

Šiai
liau

4
3
45
20
0
8
11
7
6

1
2
0
13
3
3
7
6
0

Ka
imas

Ra
joo
n cetrasn

0,4

0,4

1
2
0
24
2
2
2
0

2
0
5
0
14,5

8

9
0

1
1
2
0
6
2
5
4
5

0
2
0
0
3
1
1

3
2

Užs
isien

2
1
0
0
0
0,5

1
1
2

Akivaizdu, kad menininkus labiausiai traukia Vilnius. Net du
trečdaliai užsienyje gimusių menininkų dabar gyvena Lietuvos
sostinėje. Gana daug klaipėdiečių gimė ne kur kitur, kaip
uostamiestyje. Šiuo aspektu Klaipėda lenkia Kauną. Uostamiesčio
veiksnys yra patrauklus. Antra vertus, neabejotina, kad kadaise įkurti

Klaipėdos meno krypties aukštųjų mokyklų filialai taip pat skatino
menininkus likti šiame mieste.
93,8% (93,6%) respondentų - lietuviai, 2,7% (3,6%) - rusai,
0,8% (0,7%) - lenkai, 2% (1,5%) - žydai, 0,7% (0,6%) - kitų
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tautybių. Taigi akivaizdu, kad su tam tikromis išlygomis galime
kalbėti apie lietuvių menininkus.
5. 3. 2. Dabar apžvelgsime, kaip menininkai pasiskirstę pagal
meno sritis. Trečdalis nurodytojų leidinyje „Kas yra kas" —
dailininkai (1998 m. - 29%), 32% (33%) - muzikai (įskaitant
muzikologus), 15% (15%) - teatralai, 9% (9%) - literatai, 7% (7%) architektai, 5% (6%) - kinematografininkai, fotografai, televizijos
atstovai ir likę — kiti. Kaip matome menininkų proporcijos srityse
pastovios.

38% (27%) literatų yra rašytojai, 36% (26%) - poetai, 9%
(12%) - ir rašytojai, ir poetai, 9% (26%) - literatūrologai, kritikai, 8%
(9%) — vertėjai. Būtina pažymėti, kad didelė dalis poetų dirba ir
vertėjais. Matome, kad skirtingų metų duomenys skiriasi, bet šiuos
skirtumus lemia ne tendencija, o pakeisti atrankos kriterijai, nes

akivaizdu, kad literatūrologų bei kritikų dalis anksčiau buvo per
didelė ir užgožė pačius kūrėjus.
4 iš 10 (taip pat ir 1998 m.) yra vaizduojamojo meno atstovai
(tapytojai, grafikai, skulptoriai ir pan.), 6 iš 10 - taikomojo meno
atstovai (keramikai, medžio drožėjai, dizaineriai ir pan.).
Vaizduojamojo meno srityje dominuoja tapytojai (45% 2002 m. ir
49% 1998 m.). Grafikai sudaro 24% (23%), skulptoriai- 21% (18%),
vitražistai — 5% (4%), freskininkai — 2% (2%). Kiti užsiima keliomis
dailės rūšimis. Taikomosios dailės srityre tokio ryškaus dominavimo
nėra. Čia 19% (27%) sudaro architektai, 14% (11%) - tekstilininkai,
12,5% (9%) - dailėtyrininkai, 12% (9%) - restauratoriai, 12% (12%)
- dizaineriai, 10% (9%) - knygų apipavidalintojai, po 9% (11%) keramikai, 5% (4%) - medžio drožėjai, 3% (4%) - metalininkai, 2%
(2%) — juvelyrai ir 2% (1%) — karikatūrininkai bei animatoriai. 5%
(6,5%) visų paminėtų leidinyje „Kas yra kas" žmonių —
tautodailininkai.
52% (56%) žymesnių muzikų — klasikinės muzikos atstovai,
kas penktas (1998 m. taip pat) derina įvairias muzikos sritis, 18%
(14%) - liaudies muzikos, kas dešimtas (1998 m. taip pat) estradinės muzikos atstovai. 24% (20%) muzikų yra chorvedžiai,
23% (31%) — instrumentalininkai, kas penktas (18%) — dainininkai,
kas dešimtas (4%) - šokėjai, 9% (7%) - muzikologai, 9% (6%) -
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kompozitoriai, 4% (4%) — dirigentai, kiti yra režisieriai, scenografai ar
užsiima keliomis muzikos sferomis.

Teatre dominuoja aktoriai (34% 2002 m. ir 30% 1998 m.),
21% (17%) - sudaro režisieriai, 6% (16%) - scenografai, 4% (6%) kartu aktoriai ir režisieriai, o 4% (5%) — teatrologai. Kiti —
dainininkai. Juos jau buvome pažymėję, nurodydami muzikus, bet jie
atstovauja ir teatrui.

Kinematografijoje, televizijoje ir fotografijoje taip pat
dominuoja aktoriai (36% 2002 m. k 33% 1998 m.). 18% (20%) yra
fotografai, 18% (15%) - režisieriai, 5% (5%) - kino operatoriai, 5%
(3%) - kritikai, 4% (7%) - scenografai, 4% (4%) - scenaristai, 6%
(5%) — kiti (garso režisieriai, šviesos specialistai ir pan.). 3%
menininkų (1998 m. — net kas vienuoliktas) užsiima keliais darbais,
pavyzdžiui, dirba ir aktoriais, ir režisieriais.
93% (93%) nurodytų leidinyje „Kas yra kas" žmonių yra
profesionalai, kiti 7% (7%) - mėgėjai.
51% (43%) menininkų - įvairių konkursų ar parodų laureatai.
2% (2%) apdovanoti Lietuvos ordinais ir medaliais, o dar 9% (4%) tiek laureatai, tiek apdovanotieji. Turint galvoje, kad 2002 m. žinyne
„Kas yra kas" nurodyta mažiau menininkų, bet apdovanotųjų tarp jų
daugiau, leidinio atrankos kartelė kyla.
5. 3. 3. Vienas iš svarbiausių socialinių demografinių rodiklių
— lytis. Feministinės teorijos jį ypač sureikšmino. Remiantis jomis
Lietuvoje net priimti specialūs įstatymai. Kokia padėtis meno
pasaulyje?
Kaip minėta, moterys sudaro mažiau kaip trečdalį visos
imties (28%). Tačiau tai atspindi tik bendrąjį vaizdą, nes atskirų
meno sričių padėtis skirtinga (žiūr. 5. 1 pav.).
Sąlygiškai daugiau moterų dirba dailės, muzikos ir teatro
srityse, tačiau jų dalis mažesnė negu vyrų. Pripažintųjų menininkų
grupėje vyrai dominuoja ypač kino, televizijos ir fotografijos srityse,
taip pat architektūroje.
Pačių moterų menininkių grupėje 38% sudaro dailininkės, o
35% — muzikantės (pateikti tik 2002 m. duomenis, kadangi 1998 —ųjų
duomenys panašūs). Vyrų grupėje taip pat daugiausia dailininkų ir
muzikantų (apie 30%).
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5.1 pav. Moterų menininkių pasiskirstymas pagal sritis
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Kaip matome, literatūros srityje vyrai sudaro beveik tris
ketvirtadalius viso masyvo, bet atskiros grupės gerokai skiriasi:
rašytojų grupėje net 86% vyrų, o poetų — 68%. Vyrų grupėje rašytojai
sudaro 43%, o beveik pusę moterų grupės (49%) sudaro poetės.
Vyrai sudaro net 71% vaizduojamosios dailės menininkų, o
taikomosios — tik 56%. Nors tiek vyrų, tiek moterų grupėse
dominuoja taikomosios dailės atstovai, tačiau moterų grupėje
skirtumas ryškesnis. 7 iš 10 moterų dailininkių dirba taikomojoje
dailėje, o vyrų - tik 53%.
Ryškūs skirtumai matyti ir vaizduojamosios dailės srityje. Net
83% žymiausių Lietuvos skulptorių yra vyrai, o grafikų — tik 55%.
Vyrų grupėje skulptoriai sudaro 24%, grafikai — 19%, o moterų
grupėje — atitinkamai 12% ir 37%.
Taikomosios dailės srityje dominuoja tai moterys, tai vyrai.
Vyrai sudaro daugumą architektų, apdirbėjų (metalininkų, medžio
drožėjų ir juvelyrų), taip pat dizainerių ir knygų apipavidalintojų (čia
skirtumas nedidelis). Į tekstilę ir keramiką labiau linkusios moterys.
Net 8 iš 10 tekstilininkų ir du trečdaliai keramikų — moterys. Jos
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sudaro daugumą, tarp dailėtyrininkų bei restauratorių (čia skirtumas
nedidelis).
Pažvelgę į moterų ir vyrų santykį muzikos srityje, matome,
kad visi leidinyje „Kas yra kas 2002" nurodyti dirigentai yra vyrai.
Tolygios buvusiai Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro
dirigentei Margaritai Dvarionaitei pamainos vis dar neatsiranda. 83%
kompozitorių yra vyrai (žiūr. 5. 2 pav.).

5. 2 pav. Muzikų pasiskirstymo pagal sritis priklausomybė nuo lyties (%)
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7 iš 10 instrumentalininkų — vyrai. Kitur daugumą sudaro
moterys. 6 iš 10 šokėjų — moterys. Tarp chorvedžių, dainininkų ir
muzikologų vyrų ir moterų beveik po lygiai, bet moterų - kiek daugiau.

Teatro sferoje dominuoja vyrai. Vyrai aktoriai sudaro beveik
du trečdalius visų pasižymėjusių aktorių (63%), režisieriai — 54%.
Režisierių moterų dalį padidina dirbančios liaudies teatruose.
Lytis ženkliai diferencijuoja tautodailininkus: jų apie du
trečdalius yra moterys (63%).
Net 82% menininkų profesorių, 63% docentų yra vyrai, o
dėstytojų - tik 57%. Menininkų vyrų grupėje profesoriai ir docentai
pasiskirsto beveik lygiomis dalimis, o du trečdaliai dėstančių
menininkių neturi mokslinio vardo.
Tik po vieną procentą tiek vyrų, tiek moterų menininkų
apdovanoti Lietuvos ordinais ar medaliais; 6% vyrų (3% moterų) yra
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apdovanoti ir tapę įvairių konkursų laureatais ar turėję garbės vardus
(nusipelnusio meno veikėjo, liaudies artisto ir pan.); 49% vyrų (54%
moterų) — įvairių konkursų laureatai ar nusipelnę artistai. Kaip
matome, moterys apdovanojimais neatsilieka nuo vyrų.
5. 3. 4. Svarbus ir amžiaus rodiklis (žiūr. 5. 3 pav.).
5. 3 pav. Menininkų pasiskirstymas pagal amžių

40 ,-35 j29

19

j

į1-

į
0 4DialMuzikaTeatrasKinas
iūlki30m. 030-39 040-49 050-59 •60-69 O?0 irdaugiau i

Literatų grupėje vyrauja šešiasdešimtmečiai - jie sudaro
trečdalį. Dailininkų grupėje po ketvirtadalį sudaro
penkiasdešimtmečiai ir keturiasdešimtmečiai. 3 iš 10 muzikų -

keturiasdešimtmečiai. Šioje grupėje palyginti daug jaunimo (4% iki 30
metų). Trečdalis teatralų — keturiasdešimtmečiai. Kinematografininkų

grupėje vyrauja šešiasdešimtmečiai. Trys iš dešimties architektų —
keturiasdešimtmečiai. Taigi visose meno srityse pripažinimui
reikalingas laikas. Tik muzikantai ir aktoriai išsikovoja pripažinimą
kiek anksčiau. Pavyzdžiui, balerinos brandos amžius — apie 30 metų.
Panagrinėkime menininkų amžių skirtingose meno sferose.

Po 3 iš 10 rašytojų ir poetų — šešiasdešimtmečiai. Leidinyje „Kas yra
kas" nėra nurodyta nei vieno rašytojo, nei vieno poeto, kuriam būtų

mažiau kaip 30 m. O į vyriausių amžiaus grupėje — daugiau kaip 70
m. - patenka net ketvirtadalis rašytojų ir penktadalis poetų.
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Nėra išskirta nė vieno va^duojamojo meno atstovo, kuris
būtų pripažintas iki 30 m. amžiaus: beveik trečdalis tapytojų ir
grafikų — keturiasdešimtmečiai, kas ketvirtas pripažintas skulptorius
yra arba penkiasdešimtmetis arba peržengęs septyniasdešimtmetį,
daugiau kaip pusė keramikų yra penkiasdešimtmečiai. 4 iš 10
restauratorių — penkiasdešimtmečiai. Tai sutampa su restauravimo

darbų išplitimu Lietuvoje, sąlygotu Chruščiovo laikų ir kitų
„atšilimų". 3 iš 10 tekstilininkų — šešiasdešimtmečiai, o tokio amžiaus
dizainerių tėra 14%. Pusė dizainerių — keturiasdešimtmečiai. 1998 m.
kas penktas dizaineris buvo trisdešimtmetis, tad 2002 m. jie buvo
vyrėlesni. Taigi akivaizdus meno raidos požymis: dizainas — palyginti
jauna dailės šaka, o tai lemia ir dizainerių amžių. Trečdalis pripažintų
knygų iliustratorių yra peržengę 70 m. ribą, o dar 3 iš 10 —
šešiasdešimtmečiai. Tai taip pat XX a. atskirų meno rūšių buvusio
pakilimo atspindys.
Net 4 iš 10 kompozitorių — šešiasdešimtmečiai. Nėra nė
vieno kompozitoriaus, kuris būtų pripažintas iki 30 m. amžiaus. Bet
tokio amžiaus šokėjų yra net 16%. Aišku, kad šokėjai ir turi būti
jaunesni. Po 28% instrumentalininkų sudaro keturiasdešimtmečiai ir
penkiasdešimtmečiai. 28% dainininkų — keturiasdešimtmečiai. 4 iš 10
chorvedžių — taip pat keturiasdešimtmečiai. Beveik trečdalis
muzikologų — šešiasdešimtmečiai, nors yra ir kita pripažintų
muzikologų karta — trisdešimtmečiai.
Kas ketvirtas klasikinės muzikos atlikėjas yra
keturiasdešimtmetis. Dar daugiau keturiasdešimtmečių dirba liaudies
muzikos (34%), estrados (31%) srityje, taip pat atstovauja įvairiems
žanrams (38%). Palyginti daug jaunimo — 15% jaunesnių kaip 30 m.
ir 21% trisdešimtmečių - darbuojasi estradoje. Klasikinės muzikos
atstovai dažniausiai peržengę 70 m. ribą.
Nėra teatro režisieriaus, kuris būtų pripažintas iki 30 m.
amžiaus.

Net

45%

pripažintų

teatro

režisierių

yra

keturiasdešimtmečiai, t. y. palyginti jauni. Tokį netikėtą pasiskirstymą
lemia liaudies teatrų režisieriai, daugiausiai Muzikos akademijos
Klaipėdos filialo absolventai. Pusė pripažintų aktorių —
penkiasdešimtmečiai ar keturiasdešimtmečiai. Tai teatro, kaip

tautinio atgimimo ir pasipriešinimo sovietizacijai, atspindys.
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29% pripažintų fotomenininkų — keturiasdešimtmečiai, bet
tiek pat — 29% — šešiasdešimtmečiai. Šešiasdešimtmečiai sukūrė
pirmąją buvusioje Tarybų Sąjungoje fotomenininkų sąjungą, kurioje
ir išskleidė savo kūrybines galias kitos fotografų kartos.
Kinematografijoje ir televizijoje taip pat panaši padėtis: net trečdalį
režisierių sudaro šešiasdešimtmečiai.
Net 38% tautodailininkų — keturiasdešimtmečiai. Iki 30 m.
nėra nė vieno, o 16% tautodailininkų sulaukę labai garbaus amžiaus.
1998 m. duomenimis, trečdalis rašančių meno tematika
žmonių šešiasdešimtmečiai, kas ketvirtas — penkiasdešimtmetis, kas
penktas — keturiasdešimtmetis. Iki 30 m. nerašo nė vienas, o turinčių
daugiau kaip 70 m. - net 17%.
Nėra nė vieno jaunesnio kaip 30 m. menininko, kuris būtų
apdovanotas Lietuvos ordinu ar medaliu (žiūr. 5. 4 pav.).

Apdovanotas tik kas vienuoliktas menininkas iki keturiasdešimt
metų, o pusė peržengusių 70 m. ribą yra tiek įvairių konkursų
laureatai, tiek apdovanoti Lietuvos ordinais ar medaliais. 1998 m. net

45% jaunesnių kaip 30 m. buvo įvairų konkursų laureatai. Bet tuos
duomenis lėmė tai, kad mes papildėme „Kas yra kas" leidinyje
nurodytų menininkų sąrašą būtent šiais jaunaisiais kūrėjais.
5. 4 pav. Apdovanotų menininkų pasiskirstymas pagal amžių
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Bet grįžkime prie amžiaus.

Svarbi yra amžiaus

ir

gyvenamosios vietos koreliacija (žiūr. 5. 5 pav.).

5. 5 pav. Menininkų pasiskirstymas pagal amžių ir gyvenamąją vietą (%)

VilniusKaunasKlaipėdaŠiauliaiPanevėžysRajono
centras

Kitas miestas

Tolygiausiai pagal amžių menininkai pasiskirstę Vilniuje, nors
ir čia jaunimas iki 30 m. amžiaus tesudaro tik vieną procentą, o kas
penktas menininkas peržengęs septyniasdešimties metų ribą.

Daugiausia trisdešimtmečių gyvena rajono centruose (3 iš 10), kaip ir
keturiasdešimtmečių (4 iš 10). Penkiasdešimtmečiai sudaro trečdalį
menininkų, gyvenančiuose mažuose miestuose.

5. 3. 5. Kaip minėta, du trečdaliai menininkų gyvena Vilniuje.
Ypač gausu Vilniuje kino meistrų ir fotografų bei literatų — 8 iš 10
gyvena sostinėje (žiūr. 5. 6 paveikslą).
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5. 6 pav. Muzikos srities priklausomybė nuo gyvenamos vietos (%'
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18% architektų gyvena rajono centre, tačiau tai lėmė leidimo
„Kas yra kas" specifika, nes į sąrašą buvo įtraukti visi rajonų

vyriausieji architektai. Kaune mažiau literatų ir architektų. Klaipėdoje
sąlygiškai daugiau muzikų. Tai lemia Muzikinis teatras. Šiauliuose
nėra nė vieno labiau pripažinto kinematografininko, o Panevėžyje —
tik vienas. Tačiau Panevėžyje sąlygiškai daugiau negu kituose
miestuose yra teatro aktorių. Tai Juozo Miltinio teatro nuopelnas.
Kaime gyvena nors ir ne po daug, bet visų sričių menininkų, išskyrus
architektus. Užsienyje yra žymesnių muzikų.
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85% rašytojų k trys ketvirtadaliai žymesnių poetų gyvena
sostinėje. Palyginti daug žymesnių poetų gyvena Kaune (15%),
Klaipėdoje - tik vienas, o Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir
Marijampolėje, taip pat rajonų centruose jų iš viso nėra. Keletui
žymių rašytojų ir poetų persikėlus nuolat gyventi į kaimą ar miestelį,
šios gyvenvietės menininkų tankiu ėmė lenkti kur kas didesnius
miestus. Tik vienas rašytojas, gyvenantis užsienyje, atspindėtas
leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje 2002".
62% vaizduojamosios dailės atstovų gyvena Vilniuje, 21% —
Kaune. Palyginti nemažai jų ir Šiauliuose (5%). Tai lemia Šiaulių
universitetas.

Net 8 iš 10 grafikų gyvena Vilniuje, 6 iš 10 tapytojų, o
skulptorių — 56%. Palyginti daug skulptorių (23%) ir tapytojų (kas
penktas) gyvena Kaune. Nė vieno žymesnio grafiko nėra Panevėžyje,
Alytuje ir Marijampolėje.
6 iš 10 taikomosios dailės atstovų gyvena Vilniuje, o Kaune —
17 %. Sąlygiškai daugiau jų yra rajonų centruose (7%), kituose
miestuose ir kaimuose (atitinkamai 3% ir 2%), o Alytuje — tik 0,3%,
Marijampolėje — 0,5%.
59% žymesnių keramikų gyvena Vilniuje, o Kaune — 32%.
55% tekstilininkų gyvena sostinėje, 18% — Kaune, jų palyginti daug
yra ir nedideliuose Lietuvos miestuose (8%). 73% dizainerių
vilniečiai, kauniečių — tik kas dešimtas. 87% knygų iliustratorių ir
77% restauratorių gyvena Vilniuje (Kaune — atitinkamai 9% ir 13%).
Palyginti daug dizainerių (kas dešimtas) klaipėdiečiai. Reikia priminti,
kad Klaipėdos universitetas turi dizaino katedrą. 66% dailėtyrininkų
gyvena Vilniuje, kur yra Kultūros, filosofijos ir meno institutas bei
Vilniaus dailės akademija. Kaune jų taip pat nemažai - net 21%. Tai
lemia esamos aukštosios mokyklos.

8 iš 10 kompozitorių bei muzikologų gyvena Vilniuje, o
chorvedžių sostinėje tėra mažiau kaip trečdalis. Kas ketvirtas
chorvedys gyvena rajono centre ar kitame mieste. Kas ketvirtas

dainininkas gyvena Kaune. Didžioji jų dalis dirba Kauno
muzikiniame teatre. Satykinai daug dainininkų gyvena uostamiestyje,
nes juos traukia Klaipėdos muzikinis teatras. Palyginti daug
instrumentalininkų (4%) gyvena užsienyje.
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Įdomus pasiskirstymas it pagal muzikos pobūdį. Du
trečdaliai klasikinės muzikos atstovų vilniečiai, o vilniečių liaudies
muzikų tėra mažiau kaip pusės. Palyginti daug estradininkų gyvena
Klaipėdoje ir rajonų centruose.. Beveik kas ketvirtas liaudies muzikos
atstovas gyveno rajonų centruose ar mažesniuose miestuose.

Palyginti daug jų ir kaime — 5%.
Net 29% teatro režisierių gyvena rajono centre, o 6% -

kitame nedideliame mieste. Tokį vaizdą lemia į leidinio „Kas yra kas"
režisierių ratą įtraukti liaudies teatrų režisieriai, pasklidę po daugelį
Lietuvos rajonų. Pagal išsimokslinimą jie priskirtini menininkams,
nes baigė specialiuosius mokslus buvusiuose Lietuvos muzikos
akademijos Klaipėdos fakultetuose.
9 iš 10 kino režisierių gyvena Vilniuje. Palyginti daug kino
aktorių (8,5%) gyvena Panevėžyje. Tai Juozo Miltinio mokyklos
atšvaitai.

6 iš 10 profesionalų menininkų gyvena Vilniuje, liaudies
menininkų sostinėje taip pat gausu — daugiau kaip pusė. Tik 13%
liaudies menininkų gyvena rajono centre ar nedideliame mieste, o
kaime — kas vienuoliktas.

XXX
Akivaizdu, kad ši analizė — tik vienas iš pirmųjų bandymų
sociologiškai nagrinėti Lietuvos menininkus. Negalima absoliutinti

ypatumų, išryškėjusių analizuojant leidinio „Kas yra kas?" medžiagą.
Tačiau tam tikrą vaizdą jau galima susidaryti. Be to, aptarėme
svarbiausius principus, kuriais remiantis galima sociologiškai
nagrinėti menininkus.
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Summary

An Artist and The State: Sočiai Psychological Aspect
Even at first glance to the public discourse concerning
"artist-state" relationship one can see its controversies, a profusion
of quarrels and ptetensions. It leads us to assume that this

relationship is a crossing point of multitude of contradictory
ideologies,

mythologies,

stereotypes,

and

psychological

commitments, typical to each protagonist of this relationship. The
specter of opinions and viewpoints is very large: from the belief that

nothing should be done or modified in the artistic field (as creativity
does not depend on its environment), to the ill founded discontent,
reproaches and pretensions towards the statė.
The visions of professional destiny of artists, which are

dominant today in the artistic circles of Lithuania, suggest standards,
values, examples and ideologies, that feed artists' behavior and
mentality, determine their attitudes towards the statė. Often these
ideologies do not correspond to cultural policy, which serves as
reference to statė officials: these differences of opinion are a source
of conflicts and misunderstandings between artists and the statė. On
the other hand, in the period of transition from totalitarian statė to a
democratic one and under influence of globalization the shift of

visions and identifications becomes a main feature o f relationship
between contemporary artist and the statė, and often is by itself a
source o f conflicts and contradictions.
Given such a situation, it is obvious that it is necessity to
think about existing patterns of "artist - statė" relationship, give a
theoretical evaluation to the impact of statė upon art, analyze the
diversity of opinions reflected in the public discourse etc.

Nevertheless, we think that the study of the subjective aspect of
"artist - statė" relationship is also very important, while it can reveal

the roots of the mentioned contradictions, explain the mythologies
regulating this relationship, show its sočiai and psychological
mechanisms.
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So the scientific research work presented in the book "An

Artist and The State: Sočiai Psychological Aspect" (supported by
Lithuanian State Fund of Study and Training) ainis to investigate the
subjective side of the relation "art - artist - statė", which, in most
cases, determines the evolution of art. In other words the emphasis

of book is on the artist himself, with his freely chosen values, with
his vision of artist's destiny, with his particular mode to integrate the
statė as well as on the specificity of processes and rituals in the
contemporary artistic circles. Psychological and cultural factors (such
as fame, prestige, sočiai acknowledgment or marginality, etc.) affect

the professional destiny of artist. Therefore, the book try to describe
these sočiai and psychological factors and the visions of professional
destiny of artists, reflecting such aspects of artist' life options, as
self-actualisation or welfare, elitism or mass culture, priority given to

informal or public or institutional recognition, orientation to local or
to International fame etc, taking in the account that all this differ
depending on generation, sočiai, economic, cultural conditions or on
the globai situation of art in general.
The specific aspects touched in the book are as follovvs: the
system of values characteristic of artists — their views; the factors of
success in creative work; specificity of sočiai and psychological selfidentification with statė; the features of artistic way of life; influence

of the living place respectability upon artists' self-identification \vith
statė; significance of recognition to artist's professional fortune and

the signs o f marginality.
In such kind of investigations it is reasonable to apply
qualitative methods, which are particularly useful for noticing
changes, evolving occurrences and for explaining the results

obtained by quantitative methods. That is why the study was done
mainly using qualitative methods of investigation: theoretical
analysis, collecting and analysing of indirect material (observation,
participation, recording of personai and group behaviour), methods
of content analysis of different documents and texts, semi structural

intervievvs with artists (experts) of different fields. The quantitative
methods and statistical data results were applied only for
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introductory description while presenting the general context of
actual sočiai situation of Iithuanian artist's.
The main results of the study presented in the book:
•The general context of actual sočiai situation of Lithuanian
artist's has been described.
•It has been shown that success of creative work directly depends
on the artists' cultural capital obtained from contacts with
"high", or elite, art.
•It has been found out, that the older generation artists' attitudes
towards statė are related to their behaviour as "artist-outsider".
The younger generation artists' attitudes towards statė are related
to their orientation to the mechanism of recognition on the

world wide art stage as well with their strive for integration into
society.

•The features of artistic way of life (bohemia) have been
described; the real, sometimes spontaneous factors acting upon
artists' creative and sočiai expression (including relation with
statė) have been evaluated.
•Importance of the living place respectability to self-esteem has

been shown as well as artists' susceptibility to provinciality
irrespective of sočiai and cultural characteristic of the setdement.

The discordance of artist's relation with his living place is the
essential feature of his provinciality.
Up to now the sočiai and psychological factors of the
identification between an artist and the statė were not sufficiently
investigated. For the first time these problems are studied at the level
of artists' way of life and odier spontaneous group processes. We

hope that the results of the study presented in this book will enlarge
the theoretical horizon of cultural officials helping them to better
understand the sources of existing antagonisms and frustrations that

could affect their decisions and influence cultural policy.
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