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Netektys ir atradimai
„Pasaulio lietuvis“, kaip ir mūsų gyvenimas – margas ir sudėtingas. Vėl didžiuliai praradimai – lietuvių išeivija neteko dviejų atsidavusių
lietuvybei žmonių – Vasario 16-osios gimnazijos
Vokietijoje ilgamečio direktoriaus Andriaus Šmito ir buvusios JAV LB krašto valdybos pirmininkės, Lietuvos švietimo viceministrės Vaivos Vėbraitės Gust. Bet yra ir puikių žinių: viena iš jų –
sėkmingas JAV, Chicagos priemiestyje Lemonte,
2008 m. lapkričio 26-30 d. vykęs XIV Lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas, kuriame dalyvavo per 300 lietuvių kilmės mokslininkų bei kūrėjų iš viso pasaulio: Jungtinės Karalystės, Kanados, Urugvajaus, Švedijos, Belgijos, Rusijos,
JAV, Ispanijos, Lietuvos.
Simpoziumo metu vyko 25 mokslinės sesijos ir 10 plenarinių sesijų, kuriose nagrinėtos
Lietuvai bei lietuvių diasporai aktualios švietimo, mokslo, visuomenės temos, socialiniai ir kultūriniai šiandienos aspektai, ypač didelį dėmesį
skiriant tautinio identiteto ir akademinės minties
plėtrai. Taip pat aptartas būsimų simpoziumų organizavimo pobūdis.
Simpoziumo metu perskaityta per 160 pranešimų, iš kurių beveik 90 pranešimų skaitė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai,
visuomenės veikėjai, politikai. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų 50 Lietuvos mokslo ir
studijų institucijų tyrėjų kelionės į simpoziumą
išlaidoms padengti.
Simpoziumo organizatoriai – LR Švietimo
ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos
mokslininkų sąjunga, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės. Visą organizacinį darbą vietoje – Lemonte, vykdė JAV
Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba, Pasaulio
lietuvių centras, Lietuvių fondas (organizacinio
komiteto kopirmininkai dr. Vytautas Narutis ir dr.
Stasys Bačkaitis).
Be šio didžiojo įvykio „Pasaulio lietuvis“
fiksuoja kad ir mažesnius, bet pasaulio lietuvių
visuomenei ne mažiau reikšmingus įvykius –
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Antanas Šiugždinis Vokietijos valstybės apdovanotas ordinu; Argentinoje vykusiame fotografijos konkurse buvo atžymėta lietuvių kilmės fotografo Enriko Cikoto nuotrauka. Labai džiugios
naujienos ateina iš Rytų kraštų – juda bruzda
Rusijos lietuviai – šį kartą kaip niekad daug buvo
jų laiškų.
Audronė V. Škiudaitė
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Esu laimingas ten, kur yra archyvų

2008-11-14 Mokslų akademijos salėje buvo
įteiktos 2008 m. Lietuvos mokslo premijos užsienyje gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams mokslininkams. Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui
ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje buvo skirta filosofui dr. Kęstučiui Skrupskeliui,
South Carolina universiteto (JAV) profesoriui emeritui. Dr. Kęstutis Skrupskelis pripažintas vienu geriausių klasikinės Amerikos filosofijos tyrėjų ir mokslinių
redaktorių. Viešėdamas Lietuvoje Profesorius sutiko
plačiau papasakoti apie save, savo mokslinę ir lietuvišką veiklą. Žurnalistė Audronė V. Škiudaitė sutiko
Profesorių Vilniuje, M. Mažvydo bibliotekoje, ir tiesiai šviesiai užklausė:

PROF. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE
VILNIUJE
–Ką Jūs veikiate Martyno
Mažvydo bibliotekoje?
–Esu pasižadėjęs parašyti ateitininkų istoriją nuo pradžios iki
1940 m. Medžioju rankraštinę medžiagą. Buvau Lietuvos istorijos institute, kur yra gana įdomių prel. M.
Krupavičiaus dokumentų. Pradėjau
tikrinti Voronežo laikų, 1917 m., Ateitininkų centro valdybos protokolus. Šioje kelionėje tam daugiausia
laiko ir skyriau.
Centriniame archyve varčiau
prieškario bylas su kriminalinės policijos pranešimais Švietimo ministerijai. 1930 m. uždarius moksleivių
ateitininkų organizaciją tokių pranešimų yra labai gausu – radau gal
šimtą apie slaptą ateitininkų veikimą. Tiesiog nuostabu, kiek to meto tautininkų valdžia tam išeikvojo
valstybės pinigų – sekliai tupėdavo
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kažkur prie bažnyčios durų, skaičiuodavo, kiek moksleivių įeina pro
duris ir paskui pro kitas duris įsmunka į zakristiją ir tenai posėdžiauja.
Yra pranešimų apie išmestus ateitininkus iš mokyklų, apie elgesio
pažymio sumažinimą ir labai daug
pranešimų apie kunigų, kurie tam
priešinosi, pamokslus. 1931-1932
m. laikotarpiu buvo iškelta apie 100
bylų kunigams už pamokslus. Rekordininkas yra vėliau Stutthofe
žuvęs kunigas Alfonsas Lipnickas
iš Panevėžio, kuris keliolika kartų
buvo pastebėtas slaptuose ateitininkų susirinkimuose. Panevėžys, atrodo, buvo to pasipriešinimo centras,
nes vyskupas Kazimieras Paltarokas
gana griežtai tam priešinosi. Vienas
skundas buvo, kad Panevėžyje, uždarius Moksleivių ateitininkų sąjungą, narių ryškiai padaugėjo. Jie susirinkdavo Panevėžio katedros rūsyje.
Pagal policijos pranešimus, kartais
ateidavo iki 150 žmonių.
Ateitininkai rengė slaptas
konferencijas. Pvz., 1931 m. Kaune
vyko vadų konferencija, kur dalyvavo apie 70 moksleivių. Policija sekė ir paskui pranešdavo mokykloms,
kokie mokiniai dalyvavo. Labai aktyvus buvo Pranas Dovydaitis, kuris
atsisakydavo eiti į tardymus. Už tai
jį kelis kartus baudė.
Tos medžiagos yra labai daug.
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Rašė ir rašė tie vargšai žmonės, kad,
pvz., antros klasės mokinys nuėjo į
bažnyčią, o paskui į zakristiją. Atrodo, kad vėliau jiems tai atsibodo.
Buvo juokingų dalykų. Pvz.,
yra vienas dokumentas apie Telšių
kunigų seminariją. Jame švietimo
ministeris rašo Telšių vyskupui: jūsų
seminarijoje nėra tvarkos. O ta netvarka kilo dėl to, kad vienas studentas-klierikas skaitė paskaitą apie „pelių tendenciją plaukioti smetonoje“;
kitas aiškino žodžio „idėja“ prasmę:
esą tautininkiškai tai reiškia „įsidėti į kišenę“. Tai ir privertė švietimo
ministerį rašyti oficialų laišką.
Taip pasireiškė ypatingas
jautrumas galimai opozicijai. Tautininkai po 1926 m. perversmo sekė ir
krikščionis demokratus. Atvažiuoja
mokytojas į kaimą ir policija praneša – šis mokytojas yra aktyvus krikdemas, krikdemų veikla suaktyvėjo,
jį reikia paskirti kitur.
–Turiu dar vieną istorinį
klausimą. Ateitininkų vasaros stovykloje Dainavoje, JAV, klausiau
Jūsų paskaitos apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę. Jums
tai labai skaudi tema, nes Lietuvoje Laikinoji vyriausybė priimama
nevienareikšmiai. Išdėstykite savo
požiūrį į šį Lietuvos istorijos laikotarpį.

„Pasaulio lietuvio” svečias
–Tos Vyriausybės galva Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, laikinai ėjęs ministro pirmininko pareigas, buvo artimas mūsų šeimos
draugas, – jie su mano mama buvo
pažįstami, kai dar ji nebuvo ištekėjusi. Mano mama buvo pianistė, ateitininkų „Šatrijos“ korporacijos susirinkimuose ji skambindavo pianinu,
ten ateidavo Brazaitis ir, atsirėmęs į
pianiną, gerdavo kavą.
Taigi mano požiūryje yra asmeninių elementų. Manyčiau, kad
žvelgiant į to meto aplinkybes į kai
kurias nėra atkreiptas pakankamas
dėmesys. Duosiu pavyzdžių, į ką
mūsų istorikai neatkreipė dėmesio.
„Į laisvę“ žurnale paskelbiau protokolą, kurį, atrodo, parašė pats J.
Brazaitis, apie Laikinosios vyriausybės ginčą su voldemarininkais. Nėra tikslios datos, bet tai galėjo būti
1941 m. liepos pradžia. J. Brazaitis
nori, kad žmonės, kurie dirba Lietuvoje, būtų ištikimi lietuviams, o voldemarininkams tai jau nebesvarbu,
jie ieško vokiečiams priimtinų žmonių. Ko mes kartais nesuprantame:
Laikinoji vyriausybė buvo spaudžiama pačių lietuvių karininkų, voldemarininkų būrio.
Kitas pavyzdys. Pasisakant
prieš Laikinąją vyriausybę paprastai yra cituojami liepos 30-osios žydų padėties nuostatai. Problema, ar
tas dokumentas yra autentiškas, bet
aš to klausimo nekelsiu. Ko oponentai nepastebėjo ir ką aš esu nurodęs
spaudoje: kai Laikinoji vyriausybė
paskelbė savo nuostatus, vokiečiai
tokius nuostatus jau buvo paskelbę.
Laikinosios vyriausybės paskelbti
žydų padėties nuostatai buvo žymiai
švelnesni. Aš lyginau tekstus – skirtumai labai ryškūs. Aiškiai matyti,
kad Laikinoji vyriausybė švelnina
padėtį. Nemanau, kad ji tikėjosi galinti žydams padėti, bet ji nebuvo
pasiruošusi žydus skriausti, – jie jau
buvo skriaudžiami. Apskritai Laikinosios vyriausybės veikla ir motyvai
su žydais mažai ką turėjo bendra.
Aš manau, kad yra keli dalykai, kurie labai kenkia Laikinajai
vyriausybei: sovietinė propaganda,

ant kurios užaugo dauguma mūsų
istorikų; tariamas Laikinosios vyriausybės kolaboravimas su naciais;
labai kenkia ir tai, kad Laikinosios
vyriausybės poziciją palaiko katalikai-frontininkai, kuriuos liberalai
gerokai kritikuoja; vakarietiškas interesas – prieš nacius reikėjo kovoti kiekvienam, nesvarbu, kas buvai.
Liberalams buvo proga parodyti, kokie katalikai yra nedori žmonės.
Vieną kartą ta tema teko kalbėti su Juozu Brazaičiu. Tai buvo labai garbingi, pozityvūs žmonės, kurie padarė nemažai gero. Jų interesai
buvo atstatyti Lietuvoje tvarką, nes
čia buvo chaotiška padėtis; paskirti
valdininkus, kurie Lietuvai padėtų
ištverti vokiečių okupaciją – kad tose vietose, iš kurių buvo pasitraukę
rusai, liktų ištikimi lietuviai, o ne
vokiečių statytiniai, todėl jie taip
skubėjo tuos žmones įkišti. Prie esamų sąlygų, mano nuomone, jų veikimas buvo visiškai garbingas.
–Grįžkime į šią dieną. Malonėkite pristatyti savo mokslinę
veiklą, už ką Jūs gavote Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerijos
įsteigtą apdovanojimą.
–Kai buvau jaunas ir pradedantis mokslininkas, buvo rengiamos pagrindinių Amerikos filosofų
raštų laidos. Į tai ir aš įsivėliau. Tos
laidos yra labai specialiai, skrupulingai ruošiamos, atidžiai tikrinami tekstai, kad būtų autentiški, kad
neįsiveltų klaidų, rengiamos anotacijos. Darbas dirbamas metodiškai,
pagal tam tikras teorijas. Aš pradėjau nuo Amerikos filosofo Williams
James raštų redagavimo. Pradžioje
buvau tik redakcinės kolegijos narys. Mes iš viso išleidome 19 jo raštų tomų. Aš dirbau South Carolina
universitete, bet leidykla, kuri tuos
19 tomų leido, priklausė Harwardo
universitetui. Daugumą darbo Harvardo universiteto archyvuose turėjau
padaryti aš. Kai šį projektą baigėm,
tada jau mano vardu ėjo 12 tomų W.
James korespondencijos. Mano pareiga buvo laiškus surasti archyvuose. Jie labai išmėtyti. Vieną net teko

rasti Maskvoje, – tai buvo laiškas M.
Gorkiui. Bent 100 bibliotekų turi jo
laiškų. Reikėjo nustatyti datas, – kai
kurie nedatuoti, kai kurie neteisingai
datuoti, atpažinti žmones, įvykius,
apie kuriuos yra rašoma.
Kadangi visų jo laiškų negalėjom sutalpinti, – mums būtų reikėję
bent 20 tomų, mes apsisprendėme išleisti 12. Kai kurių laiškų paruošėme
tik santraukas. Serija susilaukė gana
neblogo įvertinimo, buvo recenzuota
pagrindiniuose Amerikos leidiniuose. Filosofų asociacija šį mano darbą atžymėjo premija. Šalia Lietuvos
mokslo premijos – tai aukščiausias
mano įvertinimas.
Paskutinis mano rašinys, kuris
dabar yra spausdinamas profesiniame žurnale Amerikoje, yra skirtas filosofo John Dewey kosmopolitizmui.
Jis reiškė tam tikrą nacionalizmo
kritiką. Mano argumentas buvo, kad
jis per mažai žinojo apie mažų tautų
nacionalistines apraiškas. Ir jeigu jis
būtų žinojęs, būtų kitaip rašęs apie
nacionalizmą. Kadangi aš geriausiai
žinau Lietuvą, tai man natūraliausia
buvo duoti lietuviškus pavyzdžius.
Tai buvo mano bandymas kitaip prieiti prie šių dalykų. Vertintojai gerai
atsiliepė apie šį mano darbą ir leido
spausdinti. Pavasarį turėtų pasirodyti. Publikacija išėjo labai ilga, todėl
bus spausdinama per du numerius.
Praėjusią vasarą skaičiau pranešimą Lenkijoje ir pažadėjau ten
kitos vasaros konferencijoje perskaityti pranešimą ir apie John Dewey.
Atspausdinu vieną kitą recenziją, bet
pagrindinis mano interesas dabar yra
Lietuvoje.
–Taigi daugiau apie savo lietuvišką veiklą.
–Štai šiais metais išėjo mano
parengta knygelė „Vaikų žaidimas:
„Dvidešimto amžiaus“ karikatūros“.
Katalikų dienraščio „XX amžius“
steigėjas ir vienas redaktorių buvo
mano tėvas Ignas Skrupskelis, išstumtas 1940 m., sovietams atėjus.
Per karikatūras aš norėjau parodyti
mano tėvų gyvenamojo laikotarpio
visuomenės nuotaikas. Karikatūros
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pateikiamos su mano komentarais.
Neseniai žurnale „Naujasis židinys“ pasirodė mano rašinys iš ateitininkų istorijos, pavadintas „Apie
žmones ir beždžiones“. Tai kontraversijos – Prano Dovydaičio kovos
su Petru Avižoniu dėl Darvino vertės
ir kt.
Mano tėvas buvo žurnalistas,
todėl ypač domiuosi Lietuvos prieškario žurnalistika. Prieš porą metų „Naujajame židinyje“ parašiau
straipsnį apie ateitininkų ginčus,
kuriuose dalyvavo ir mano mama –
apie feminizmą ir moterų vaidmenį
visuomenėje. Esu parašęs apie lietuvišką spaudą 1940-ųjų vasarą – kas
darėsi, kai užėjo Sovietų sąjungos
armija ir kol dar nebuvo uždaryta
spauda. Dabar užsiėmiau ateitininkų
istorija.
–Kai buvote jaunas mokslininkas, lietuviškai veiklai tikriausiai nebuvo laiko?
–Tiesa. Mes gyvenome toli
nuo lietuvių. O kai esi jaunas, profesiniai reikalai paprastai būna pagrindiniai. Tuo labiau, kad Lietuva
buvo toli ir nepasiekiama. Kartais
dalyvaudavau ir lietuviškoje veikloje, dažniausiai ką nors parašydavau.
Į tai mane traukė dr. Juozas Girnius,
kuris atsiųsdavo recenzuoti Lietuvoje išleistų filosofinių knygų ir paskui recenzijas skelbdavo „Aiduose“.
Organizacinės veiklos išvengiau.
Dabar, kai išėjau į pensiją ir kai atsirado Lietuva ir Lietuva pasidarė
lengvai pasiekiama, man atsidarė
galimybės. Gailiuosi, kad nepirkau
buto Vilniuje, o Kaune, nes Vilniuje
– visi archyvai. Kur tik einu, randu
labai įdomių dalykų. Tačiau ir Kauno
apskrities bibliotekos retų spaudinių
skyrius – labai miela vieta.
–Stebėdama Amerikos lietuvių patriotizmą ir Lietuvos meilę
kartais pajuntu gailestį Amerikai:
o kas ją myli? Gilus jausmas Lietuvai ir prieraišumas Amerikai, kuri
davė darbą ir gyvenimą, – kaip tai
galima suderinti?
–Manau, kad daug priklausė
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nuo amžiaus, kada lietuvis atvažiavo
į Ameriką. Pvz., tokie kaip Juozas
Girnius dvasia į Ameriką niekada
neatvažiavo. Kūnas atvažiavo, bet jo
protas ir interesai – niekada. Mano
amžiaus žmonės buvo pagauti pusiau. Aš tyrinėju Amerikos kultūros,
filosofijos istoriją. Taigi Amerikai
esu atidavęs tam tikrą duoklę kaip
tyrinėtojas. Lietuvos ir Amerikos
santykis manyje – sudėtingas. Kol
nebuvo Lietuvos, jis buvo paprastas
– Lietuva toli; porą kartų lankėmės,
bet supratom, kad realaus gyvenimo
Lietuvoje neturėsime – negali dirbti archyvuose, negali bendrauti su
žmonėmis. Dabar nuo Amerikos gerokai atitrūkau. Daug dėl to padarė
ne vien Lietuva. Neigiamai reagavau
į prezidento Busho politiką. Man beveik psichologinė problema yra jo
klausytis. Žmonės, kurie skaitė mano straipsnį apie John Dewey, sakė,
kad rašo žmogus, kuris iš tolo žiūri
į Ameriką.
Nors balsavau už Obamą ir
džiaugiuosi, kad jį išrinko, bet mano
nutolimas, atitrūkimas nuo Amerikos vyksta. Žinoma, yra vaikai, anūkai, žmona dirba, negali nuo to visai
atsiriboti.
Nuotaikos labai keistos – kai
Lietuvoje prasidėjo nepriklausomybės įvykiai, mes su žmona nesąmoningai pradėjom lankyti South
Carolina valstijos nematytas vietas,
– tai buvo savotiškos atsisveikinimo
kelionės. Praėjo jau beveik 20 metų, bet mes ten toliau tebegyvenam...
Jaunesniems lengviau.
Aš labiausiai mėgstu archyvus, ir ten, kur yra archyvų, aš esu
laimingas. O čia jų yra ir aš galiu
juos tyrinėti.
–Kai Jūs prisistatėte, savo
pavardę sukirčiavote pirmajame
skiemenyje, o taip tą pavardę kirčiuoja šiaurės Lietuvos gyventojai. Ar tik Jūsų tėvelis nėra kilęs iš
Šiaurės Lietuvos? Plačiau papasakokite apie savo giminę.
–Taip. Senelio karvės, sako,
per sieną pabėgdavo į Latviją, ir jis
nelegaliai turėdavo eiti jų parsivary-
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ti. Skrupskeliai yra kilę nuo Lauksodžio, Nociūnų kaimo. Lauksodžio
kapinėse yra 15 Skrupskelių šeimų
kapų. Viena mano sesuo, kuri gyvena Chicagoje, remia Kriukų mokyklą, kurioje mokėsi mūsų tėvas, įrengėme mokyklos krepšinio aikštelę ir
tėvo atminimui pastatėme ąžuolinį
kryžių.
Pradėjau rankioti tėvo pėdsakus. Kai jis stojo į Žurnalistų sąjungą, turėjo aprašyti savo gyvenimą. Centriniame archyve mačiau jo
biografiją. Jis rašė, kad skaityti išmoko namuose, lankė Kriukų pradinę mokyklą, 1918 m. pradėjo mokytis Linkuvos progimnazijoje, paskui
perėjo į Šiaulių gimnaziją, į ateitininkus įstojo Linkuvoje.
Iš mamos pasakojimų žinau,
kai užėjo sovietai, tėvas, gelbėdamas laikraštį, iš „XX amžiaus“ redaktoriaus pareigų pasitraukė ir nuvažiavo pas savo tėvus į Kriukus.
Mama mus nuvežė į Kačerginę. Tai
buvo birželio mėnuo. Kai tėvas grįžo
į Kačerginę, liepos 11-osios naktį jį
areštavo.
Ypatingajame archyve aš mačiau tėvo tardymo bylą. Mes su seserimi buvome pasamdę advokatą,
kuris kreipėsi į Lietuvos prokuratūrą
su prašymu, kad ji kreiptųsi į Rusijos prokuratūrą ir išaiškintų tėvo
mirties aplinkybes. Gavome atsakymą, kad Komijoje yra tėvo mirties
liudijimas. Organizacija „Pamiatj“
(Atmintis) atsiuntė tos vietos, kur
jis buvo palaidotas, nuotrauką. Tai
– buvusių Pečioros lagerių sistema,
garsusis Kotlos-Vorkutos geležinkelis, kurį statė lagerių kaliniai. Kiek
tėvas dirbo prie geležinkelio, nežinia. Oficiali versija – lagerio į pietus nuo Vorkutos ligoninėje mirė nuo
skorbuto – nuo vitaminų trūkumo ir
prastos mitybos. Prie duobės esą buvo medinės lentelės su numeriais,
bet, žinoma, viskas jau supuvo.
Dabar jau nieko nesužinosi.
Mūsų anūkė dažnai būna Lietuvoje,
ji man sako: tu turi ten važiuoti. Bet
ši vieta pasiekiama tik vasarą valtimi. Tokia kelionė man jau per sunki...

tėvynėje

Lietuvišką Gervėčių kraštą palaikytų turizmas

DR. POVILAS JAKUČIONIS

Tris kadencijas Seime dirbęs dr. Povilas
Jakučionis prieš patekdamas į Seimą kaip
Projektavimo instituto
vyriausiasis architektas dalyvavo Rimdžiūnų lietuvių kultūros ir
švietimo centro projektavime ir statybų priežiūroje. Tuo metu jis atliko ir kitą įdomų darbą
– Gervėčių krašto lietuvių gyvensenos tyrimus.
Gervėčių kraštas su keliolika lietuviškų kaimų – tai lietuviška sala
Baltarusijoje. Prašome
architektūros
mokslų
daktaro Povilo Jakučionio papasakoti apie
savo atradimus Gudijos
lietuvių žemėje.

–Išeidamas iš Seimo žiniasklaidoje užsiminėte, kad dabar, būdamas pensininkas, turėsite laiko
parengti spaudai Gervėčių krašto
tyrimus. Malonėkite priminti, kodėl atsirado būtinybė daryti tokį
tyrimą ir kada tai vyko?
–Tyrimas darytas 1992 m., bet
kol buvo viskas užbaigta, atėjo 1994
m. Tuo metu aš jau buvau Seime ir
projektas buvo baigtas be manęs.
Kodėl atsirado būtinumas?
Projektavimo institutui, kuriame
aš dirbau, buvo užsakytas Gervėčių krašto (Baltarusija), Rimdžiūnų
kaimo lietuvių kultūros ir švietimo
centro projektas. Jis Lietuvai kainavo labai daug milijonų. Kaip vyriausiajam instituto architektui man
teko dalyvauti projektavime, vietos
parinkime ir prižiūrint statybas. Gudijoje aš lankydavausi labai dažnai.
Sudariau tyrimų užduotį ir metodiką
bei pats dalyvavau rengiant apklausas, kurias vykdė speciali 3-4 žmonių grupė.
Šis mokslinis darbas buvo reikalingas lyg ir formaliai pagrįsti to
lietuvių kultūros ir švietimo centro
būtinybę, o būtinybė išplaukė iš aplinkybės, kad ta lietuviška sala yra

DUBOKO

unikali. Deja, labai maža ir dar, deja,
labai sparčiai nykstanti, nes apie porą šimtų metų gyvavo slaviškoje (suslavėjusių lietuvių) apsuptyje. Buvo
tikslas – paieškoti būdų ir priemonių,
kaip tą lietuvišką salą, – minimum –
kuo ilgiau išsaugoti; maksimum – ją
vystyti.
Ten dauguma vietovardžių yra
išlikę lietuviški, tik suslavinti, o pačiame Gervėčių krašte kaimų pavadinimai tokie, kad jų net ir suslavinti
nebuvo galima, pvz., Rimdžiūnai,
Girios, Gėliūnai, Mockai, Galčiūnai, Petrikai, Knistiškės, Milcėjai,
Pelegrinda… Ten gyvena senbuviai
lietuviai, vadinami sendzūkiais. Jų
ir charakteris, ir kalba gana panaši
į mūsų dzūkišką, ypač į Švenčionių
krašto, kur gyvena taip pat sendzūkiai, kalbą. Man, kaip 14 metų buvusiam Švenčionių rajono architektui,
buvo viskas artima ir graudžiai miela, – graudžiai, nes viskas nyksta, o
miela, nes tokia lietuviška sala dar
gyva.
–Kokiu būdu Jūs tą tyrimą
atlikot?
–Buvo atlikti gana sudėtingi
darbai socialiniu ir architektūriniu

KAI MO ME DI NĖ KOP LY ČIA
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GERVĖČIŲ BAŽNYČIA
požiūriu. Buvau paruošęs platų gyventojų anketavimą, buvo apeitos
visos lietuviškos sodybos, net ir tos,
kuriose jau lietuviškai nebekalbama.
Pirmiausia ėjau pats, kad tyrėjų grupė išmoktų. Tarp kitko, panašiu būdu
buvau tyrinėjęs Rytų Lietuvą ir toje
srityje turėjau patirties, nes panaši
buvo ir mano daktarinės disertacijos
tema („Rytų Lietuvos apgyvendinimo sistemos ypatumai“). Gervėčių
krašto tyrimas buvo tam tikra prasme buvusio darbo tęsinys – tik apie
70 km. toliau į Baltarusijos gilumą.
Pasinaudojau savo darbo metodais,
tačiau reikėjo daryti ir tam tikrus
pakeitimus. Buvo jau praėję apie 20
metų nuo mano atliktų tyrimų, pasikeitę sąlygos, nes vyko ne Lietuvo-
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je. Reikėjo būti ir atsargiems – buvo
tam tikrų konfliktų su vietos valdžia
ir su gyventojais: ko jūs čia vaikštot,
ko jums čia reikia ir pan. Bet kalbant
su žmonėmis juos labai greitai galima buvo nuraminti. Jie suprasdavo,
kad mes netrokštam jų prijungti prie
Lietuvos (tokios baimės iš vietos
valdžios buvo).
Buvo apklausta 10 lietuviškų
kaimų gyventojai. Buvom sudarę visų tų kaimų esamos padėties planus
– užfiksavom viską, kaip yra – pastatų fizinį būvį, sodybų struktūrą,
kelių tinklą, švietimo įstaigas, fiksavom ryškesnius liaudies architektūros pastatus, detales pastatuose.
Radom daug lietuvių liaudies architektūros pavyzdžių. Jie buvo net ge-
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riau išlikę negu Lietuvoje. Didžioji
dauguma sodybų buvo apynaujės,
mažai susidėvėjusios. Daug medinių pastatų pokariu buvo perstatyta
nepakeičiant nei pastatų formos, nei
vidaus, todėl kaimai išlaikė senovinį
liaudies architektūros charakterį. Tik
stogai – šiferiniai.
Sodybos tvarkingos, gerai prižiūrimos. Apleistos tik tos, kurios
negyvenamos arba kuriose gyveno
bevaikiai pasiligoję žmonės. Visose lietuviškose sodybose buvo gėlių darželiai, sodai, kambarinės gėlės. Pirkias puošė pačių šeimininkių
austos lovatiesės, langų užuolaidos,
rankšluosčiai.
Dabar būtų net įdomu pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo šiandien,

tėvynėje

kokie pasikeitimai yra įvykę per 1314 metų. Ypač pastatų. Baltarusijoje
truputį atsiliekama fiksuojant pastatus kaip liaudies architektūros paminklus.
Labai graži yra neogotikinio
stiliaus Gervėčių bažnyčia, statyta
XIX a. Kaip teigiama, viena gražiausių lietuvių etnografinėse žemėse.
Radom labai gražių liaudies
architektūros pavyzdžių Girių kaimo
kapinaitėse – pirmiausia XVIII a.
koplyčia, statyta dar iš skaldytų lentų, kur panaudotos medinės vinys.
Labai įdomi architektūriniu
požiūriu koplyčia Duboko kaime.
Tai lietuviškas kaimas nelietuvišku pavadinimu – išverstu turbūt iš
„Ąžuoliuko“ (be kita ko, apylinkėse yra daug ąžuolų). Koplyčia jau
tuomet buvo nenaudojama, todėl su
nerimu galvoju, kažin ar iki šiol išliko, nes į tokius namus įsilaužia benamiai ir juos suniokoja.
Dar viena įžymybė – netoli
Gervėčių esantis vadinamasis Plikasis kalnas. Aš jį apėjau, buvau užlipęs. Jis visai ne plikas, apaugęs mišku, bet, pažvelgus į praeitį, galima
spėti, kad ten buvo piliakalnis, kuris turėdavo būti plikas, kad priešai
neužsikabintų ir neužliptų į kalną.
Matyt, pavadinimas likęs nuo pilių
laikų.
Aplink Gervėčius labai dideli pelkių plotai. Vietiniai lietuviai
sako, kad kaimo pavadinimas kilęs
nuo „gervių“ vardo, nes pelkėse buvo daug gervių. Dabar tie plotai melioruoti, įrengtos kultūrinės pievos ir
vaizdas kitoks. O pavadinimas liko.
Labai graži upė Ašmena teka
pro tuos lietuviškus kaimus. Upės,
panašios į Žeimeną, dugnas akmenuotas – vanduo toks švarus, kad 2-3
m. gylyje dugne matyti žuvys. Vietovė panaši į Ignalinos, Švenčionių,
Vilniaus rajonų kraštovaizdį – kalvos, pušynėliai. Tik, lyginant su Lietuva, mažiau urbanizuota, todėl būtų
patraukli turistams, žvejams iš Lietuvos. Mes netgi numatėm turistinį
vandens kelią. Upėm, upeliais galima apiplaukti kraštą, išplaukus nuo
Nemenčinės, nuplaukiant netoli Aš-

menos ir grįžtant į Vilnių pro Šalčininkus. Mes tuomet siūlėm turizmo
organizacijoms tokį maršrutą numatyti. Tai būtų labai įdomus maršrutas.
Skatinant turizmą tą kraštą galima
būtų palaikyti lietuvišką – atsirastų daugiau darbo vietų. Nes matėme
bėdą – daug sodybų buvo tuščių. O
ir ten, kur gyvenama, sodybose po
vieną arba du pensininkus. Vaikai –
daugiausia Vilniuje.
Gervėčių klubo pirmininkas
Alfonsas Augulis, didelis entuziastas, veiklus žmogus, kurio rūpesčiu
buvo pradėtas projektuoti ir statyti
Rimdžiūnų centras, kelia Vilniaus
skolos šiam kraštui mintį. Jis sako:
visa mūsų jaunuomenė dirba Vilniui.
–Ar tyrinėjote tik architektūrą, ar ir gyvenseną?
–Ir gyvenseną, net rinkom
vietos folklorą, ieškojom žmonių,
kurie moka pasakoti, dainuoti senoviškas dainas, kurie moka senoviškų
amatų. Ten ypač paplitęs audimas,
yra išaudžiama labai gražių dalykų –
staltiesių, antklodžių, tautinių rūbų,
juostų. Norėtųsi tuos dalykus palaikyti, sudaryti jiems tam tikras sąlygas vystyti. Tuo metu ten buvo kolūkiai, be kolūkio ten tuo metu nebuvo
kito darbo, todėl žmonės vaikus net
ir į vidurines mokyklas leisdavo Vilniuje, nes ten lietuviškos tuo metu
buvo tik pradinės mokyklos. O kai tą
centrą pastatėm, pusę pastato užėmė
baltarusių mokykla. Taip vietos valdžios atstovai ir sakė, kai mes statėm
– statykit, vis tiek mums paliksit.
–Kokie ten žmonės, kaip Jus
jie sutikdavo?
–Labai mielai. Reikėdavo pasakyti, kad mes esame Alfonso Augulio prašymu, ir durys iš karto atsiverdavo. Matyt, jis ten turi didelį
autoritetą. Ir apskritai, jeigu lietuviškai kalbi, iš karto tave kviečia į
gryčią, sodina už balto stalo, vaišina, ką turi, ir pasakoja, atsako į visus klausimus, viską leidžia matuoti,
fotografuoti. Buvo miela. Žinoma,
buvo vietų, kur šeimos kalba nelie-

tuviškai. Tiesa, kai kuriose sodybose
buvo sunku – mums atvirai pasakydavo, kad mes nepageidaujami.
–Taip atsitikdavo slavų ar
suslavėjusių lietuvių sodybose?
–Kaip čia pasakius. Pasakysiu
vieną charakteringą pavyzdį: graži
sodyba, užeinu, pasitinka moteris.
Sakau „Labą dieną“. Ji atsako „Labą dieną“, bet jaučiu, kad ji lietuviškai kalba sunkokai. Klausiu: „Ar čia
gyvena lietuviai, ar nelietuviai, ar
gimtoji kalba lietuvių?“ Ji sako: „Aš
visokia ir mano kalba visokia. Prie
lenkų mes visi buvom lenkai. Atėjo
sovietų valdžia, mus visus padarė
baltarusiais. Anksčiau buvau ištekėjusi už lenko ir buvau lenkė, antras
vyras – lietuvis, tai dabar aš lietuvė“.
–Ar lietuviai gyvena kompaktiškai, ar yra apgaubti slavų?
–Kaimuose 80-90 proc. sodybų yra lietuviškos. Tačiau yra mišrių
šeimų ir kai kuriose šeimose lietuviai pradeda kalbėti rusiškai, arba
„tuteišių“ (maišyta kalba – vietinių).
Ir šeimose kalba visaip. Kalbinsi rusiškai, tau atsakys rusiškai, kalbinsi lietuviškai, atsakys lietuviškai.
Jaunimas, kuris grįžta iš Vilniaus
sekmadieniais ir atostogų, kalba lietuviškai, o tie, kurie lieka, namie irgi kalba lietuviškai, bet darbe arba
santykiuose su vietos valdžia kalba
rusiškai.
Susidraugavom su Gervėčių
apylinkės pirmininke, ji man leido
pasinaudoti ūkinėmis sodybų knygomis, kuriose surašytas turtas ir visi
šeimos nariai. Tautybė rašoma lietuvių arba baltarusių, niekur neužtikau lenkų. Dabar, atrodo, kad ten
dauguma lenkų. Ir jau tuomet vietos
valdžia buvo sunerimusi, kad lenkų
emisarai važinėja ir visus ragina persirašyti lenkais. Veikia ir lenkų kunigai.
Daug dėmesio kreipiau į kapines. Laidojama – giminėmis. Iki
XIX a. vidurio – lietuviškos pavardės, o po to jau buvo lenkinamos,
galų gale – jau visai lenkiškos.
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Pirmajai ES agentūrai Lietuvoje vadovaus Švedijos LB pirmininkė

VIRGINIJA LANGBAKK
Vilniuje veiksiančiam Europos lyčių lygybės institutui vadovaus

lietuvė Virginija Langbakk, šiuo metu dirbanti Švedijos užsienio reikalų
ministerijoje.
Europos lyčių lygybės instituto direktorė išrinkta surengus antrą
konkursą. Sausio viduryje kandidatūrą dar turės patvirtinti Europos
Parlamentas. Pirmą konkursą, organizuotą 2007 metais, Europos Komisija nutraukė neradusi pakankamai
kompetentingų kandidatų, ir, nors
buvo planuota, kad institutas bus
įsteigtas 2008 metų pradžioje, planus teko atidėti.
Lyčių lygybės institutas bus
pirmoji Europos Sąjungos (ES)
agentūra Lietuvoje. Pasak išrinktosios direktorės, jo steigimo darbai
gali prasidėti po 2 ar 3 mėnesių.
Institutas analizuos duomenis
apie moterų ir vyrų padėtį Europoje, teiks politinius siūlymus lyčių
lygybės klausimais. Anot 52-ejų V.
Langbakk, agentūros reikšmė Lietuvai pirmiausia – politinė.
„Institutas padės vienyti Europos šalių darbą dėl lyčių lygybės,

VIRGINIJA LANGBAKK (DEŠINĖJE, PRIEKYJE) PLB VADOVŲ
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bus pagalba Europos Komisijai ir
šalims ES narėms. Tai darbas, kuris
visose šalyse yra labai vertinamas,
ir įvairūs renginiai vyks daugiausia
Lietuvoje“, – aiškino ji.
Šiuo metu V. Langbakk – Švedijos pilietė. Ji dirbo su įvairiais
Švedijos vyriausybės finansuojamais tarptautiniais lyčių lygybės
projektais, yra Lietuvių Bendruomenės Švedijoje vadovė, Lietuvos radijo bendradarbė šioje šalyje.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Lyčių lygybės skyriaus
vedėja Vanda Juršėnienė sako, kad
būtent paskyrus direktorę pajudės
svarbiausi instituto kūrimo darbai.
Pirmiausia iš pasiūlytų variantų reikės išsirinkti tinkamas patalpas, vėliau bus renkami darbuotojai.
Europos lyčių lygybės institute Vilniuje per kelerius metus turėtų
įsidarbinti apie 30 žmonių, įstaigos
metinis biudžetas sieks 7,5 mln. eurų, – praneša Lietuvos žiniasklaida.

SU VA ŽIAVI ME PRA ĖJU SIĄ VA SA RĄ

TRAKUOSE

plb valdyboje

Rengiamasi PLB XIII Seimui

BALTARUSIJOS LB PIRMININKĖ VITA LI JA K O LES NI KO VA TA PO PLB V AL DY BOS VI CE PIR MI NIN KE IR R Y TŲ KRAŠ TŲ
REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KE

2008 m. nuo spalio 24 d. iki
lapkričio 9 d. elektroniniu paštu vyko PLB Valdybos posėdis. Jo metu
buvo paskirtos pareigos naujiesiems
PLB Valdybos nariams: Gabrieliui
Žemkalniui, Vitalijai Kolesnikovai
ir Valentinai Loginovai. Nutarta paskirti Gabrielių Žemkalnį PLB valdybos vicepirmininku ir Organizacinių reikalų komisijos pirmininku, Vitaliją Kolesnikovą – PLB Valdybos
vicepirmininke ir Rytų kraštų reikalų komisijos pirmininke (kraštai:
Baltarusija, Gruzija, Kazachstanas,
Moldova, Ukraina ir Uzbekija), Valentiną Loginovą – PLB valdybos
vicepirmininke specialiesiems projektams. Pagal PLB Konstitucijos 26
straipsnį, kuris teigia, kad „Rinktam
PLB Valdybos nariui dėl kurių nors
priežasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton, ne vėliau kaip per 30
dienų, įeina daugiausia iš eilės balsų
gavęs kandidatas“.
Iš PLB Valdybos atsistatydinus Arūnui Teišerskiui, Jurgai Vidugirienei ir Ingai Lanchas į Valdybą
įėjo daugiausia per PLB Valdybos
rinkimus 2006 m. rugpjūčio 9 d.
gavę balsų kandidatai: Gabrielius

Žemkalnis, Vitalija Kolesnikova ir
Valentina Loginova.
Taip pat į PLB Valdybą buvo
kooptuoti du nariai: Saulius Buivys
ir Leonas Narbutis. Siekiant išlaikyti
PLB Kultūros komisijos darbų tęstinumą buvusi Kultūros komisijos pirmininkė Inga Lanchas pasiūlė kooptuoti į PLB Valdybą Leoną Narbutį,
aktyviai dalyvavusį komisijos darbe.
Valdyba nutarė kooptuoti į Valdybą
Leoną Narbutį, paskiriant jį vicepirmininku ir Kultūros reikalų komisijos pirmininku. Saulius Buivys
– vicepirmininkas, Finansų reikalų
komisijos pirmininkas.
Nutarta pakeisti Birutės Nenartavičiūtės vadovaujamos Rytų
kraštų reikalų komisijos pavadinimą
į Rusijos reikalų komisiją.
Posėdžio metu buvo kalbama
apie pasirengimą PLB XIII Seimui,
kuris vyks 2009 m. liepos 8-10 d.
Vilniuje. PLB Seimo posėdžiai vyks
Lietuvos Respublikos Seimo „Kovo 11-osios“ salėje. Valdyba nuta-

rė pratęsti terminą, iki kurio kraštų
lietuvių bendruomenių pirmininkai
turi pateikti PLB atstovybei Seimo atstovų sąrašus. Kraštų lietuvių
bendruomenių valdybų pirmininkų
prašoma atstovų sąrašus pateikti ne
vėliau kaip iki 2009 m. balandžio 15
d. Nutarta, kad už PLB XIII Seimo
uždarymo pokylio surengimą bus atsakinga Birutė Vizgirdienė.
Kadangi kraštų lietuvių bendruomenės neatsiliepė į PLB valdybos prašymą pateikti medžiagą apie
kiekvieno krašto lietuvių bendruomenę, pristatant lietuvių bendruomenes Valdovų rūmuose, Vilniuje,
Valdyba įpareigojo PLB Kultūros
reikalų komisijos pirmininką Leoną
Narbutį pakartotinai kreiptis į kraštų
lietuvių bendruomenes ir paraginti
medžiagą pateikti.
Informacija apie PLB: http://
www.plbe.org ; http://www.lrs.lt/plb

LEONAS NARBUTIS, LR PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS VISUOMENINIS PATARĖPLB VALDYBOS VICEPIRMININKAS IR KULTŪROS REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KAS , T RA KUO SE VY KU SIA ME PLB IR PLJS VA DO JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS , NAU JA SIS

VŲ SU VA ŽIAVI ME PRA ĖJU SIĄ VA SA RĄ KAL BA SI SU BU VU SIA VI CE PIR MI NIN KE KULTŪRAI

INGA LANCHAS. JOLANTOS NORKEVIČIENĖS, TMID,

NUOTRAUKOS
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Dėl Tautinių mažumų ir išeivijos departamento reorganizavimo
PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė gruodžio 3 d. kreipėsi į LR Ministrą pirmininką Andrių
Kubilių prašydama atidėti Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
reorganizavimo klausimą, kol PLB
neišsakys savo nuomonės šiuo klausimu ir nepateiks savo pasiūlymų.
Pirmininkė pasiūlė 2009 m. sausio mėnesio pradžioje surengti šiuo
klausimu pasitarimą ir apsvarstyti
visus galimus variantus. Pirmininkė
atkreipė dėmesį, kad šiuo metu už
Lietuvos ribų gyvena beveik 1 mln.
tautiečių, todėl prasminga ir abipusiai naudinga būtų įsteigti tik užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais
besirūpinantį departamentą, tiesiogiai pavaldų LR Vyriausybei.
Šiuo klausimu PLB pirminin-

kė kalbėjosi su LR Seimo vicepirmininke Irena Degutiene bei naujuoju
LR Užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku. Abu politikai pritarė
nuomonei, kad tikslinga būtų užsienio lietuviams sukurti (reorganizuoti
esamą) atskirą departamentą, tiesiogiai pavaldų Ministrui pirmininkui,
o Lietuvos tautinių mažumų reikalus
pavesti tvarkyti Kultūros arba Vidaus reikalų ministerijai.
Patvirtintoje naujosios LR
Vyriausybės programoje 13 str. teigiama, kad „Iki 2009 m. birželio 1
d. panaikinsime Tautinių mažumų ir
išeivijos reikalų departamentą prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
išeivijos reikalų koordinavimą perduodami Užsienio reikalų ministerijai ir Tautinių mažumų reikalų koor-

dinavimą Kultūros ministerijai“.
PLB valdyba tikisi, kad, nepaisant Vyriausybės programoje įrašytos nuostatos, artimiausiu metu
pavyks surasti patį geriausią sprendimą, kuris efektyviai leis stiprinti Lietuvos ir užsienyje gyvenančių
lietuvių ryšius. Todėl raginame kraštų LB valdybas pateikti savo nuomonę šiuo klausimu PLB valdybai (arba
tiesiogiai valdybos pirmininkei el.
paštu: Rbnarusis@aol.com). Tai padėtų parengti mūsų bendrą nuomonę
šiuo svarbiu klausimu ir pateikti ją
LR Vyriausybei planuojamo susitikimo metu.
PLB Spaudos ir
informacijos komisija
seina@post.pl

Gedime netekę Vaivos Vėbraitės, iškilios asmenybės, pašventusios savo gyvenimą Lietuvai ir
lietuvybės puoselėjimui. Jos nuopelnai Lietuvai, lietuviškam švietimui yra nepaprasti ir ypatingi. Jos
iškilūs darbai, pasiaukojimas ir atsidavimas savo šeimai, darbui, lietuviškai veiklai, pagalba artimui
išliks mūsų atmintyje kaip pavyzdys prasmingo ir garbaus gyvenimo. Jos gyvenimas – šviesus pavyzdys dabartinei ir būsimosioms lietuvių kartoms, įpareigojantis tęsti pradėtus darbus.
Nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius. Vaivos Vėbraitės šviesus atminimas liks
mūsų širdyse.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
Daug darbų, pasišventimo ir pasiekimų Andriaus Šmito gyvenime susideda į vieną neužmirštamą mozaiką – nuostabaus žmogaus Andriaus portretą. Andrius Šmitas, Vasario 16-osios gimnazijos
direktorius, pasišventęs lietuvis, savęs netausojęs pedagogas ir patriotas visada išliks gyvas visų jį
pažinojusių, mylėjusių ir gerbusių atmintyje.
Su skausmu širdyse, liūdėdami kartu, tariame užuojautos žodžius Velionio šeimai ir artimiesiems.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
Gruodžio 14-ą dieną, eidamas 62-uosius metus, netikėtai iš gyvenimo pasitraukė ilgametis
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius
Andrius Šmitas
Kupinas gėrio ir žmogiškumo dvidešimt septynerius metus jis su didžiuliu atsidavimu ir
išradingumu nepailstamai vadovavo mūsų gimnazijai, ją išsaugojo, išpuoselėjo ir sustiprino.
Giliai užjaučiame žmoną Mariją Dambriūnaitę Šmitienę bei dukras Liną ir Dainą.
Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė ir Kuratorija

12

Pasaulio lietuvis / 2009 Sausis

plb valdyboje

Gruodžio 13 d. mirė buvusi JAV LB krašto
valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė Gust

Vai va Ra das ta Vėb rai tė gi mė
1954 m. rug pjū čio 24 d. Jos tė vas
– Lie tu vos ka riuo me nės sa va no ris
Juo zas Vėb ra, žy mus moks li ninkas, che mi jos moks lų dak ta ras,
Lie tu vos ty ri mų la bo ra to ri jos orga ni za to rius. Mo ti na Ge no vai tė
Ži do ny tė Vėb rie nė bu vo ro ma nistė ir bib lio te ki nin kė, ly gi na mo sios
li te ra tū ros dak ta rė, pa ra šiu si prancū zų kal ba mo nog ra fi ją apie po etą
Os ka rą Mi la šių.
Vai va Vėb rai tė bai gė Massa chu setts tech no lo gi jos ins ti tu tą
(Mas sa chu setts Ins ti tu te of Techno lo gy), bio lo gi jos moks lų magist ro laips nį įgi jo Jei lo uni ver site te (Yale Uni ver si ty). Ku rį lai ką
dir bo lie tu vių is to ri jos dės ty to ja
aukš to jo je mo kyk lo je, bet, su kūru si šei mą su Ja mes Gust ir gi mus
sū nui, nu spren dė sa vo gy ve ni mą
skir ti vai kams ir lie tu vy bės puo selė ji mui.
Kar tu su vy ru už au gi no ir į
moks lus iš lei do ke tu ris vai kus –
Arą, Lie pą, Lo kį ir Sir vy dą, ku-

riems ne vien da vė lie tu viš kus
var dus, bet ir įskie pi jo mei lę Lietu vai, iš mo kė juos lie tu vių kal bos,
kul tū ros, is to ri jos. Šian dien vyriau sia sis sū nus Aras Vėb ra su kūręs šei mą gy ve na Klai pė do je, duktė Lie pa da ly vau ja Vil niaus mokslo pro jek tuo se.
Stu di jų me tais įsi jun gu si į
iš ei vi jos lie tu vių vi suo me ni nį ir
kul tū ri nį gy ve ni mą, Vai va Vėbrai tė Con nec ti cut vals ti jo je įkū rė
sek ma die ni nę li tu a nis ti nę mo kyk lą
„At gi mi mas“, bu vo jos di rek to rė
ir mo ky to ja, suor ga ni za vo lie tu vių
tau ti nių šo kių an sam blį „Vėt ra“.
Pa ren gė (su Ma ry te Kun cie ne) lietu vių kal bos va do vė lį JAV Tai kos
kor pu so sa va no riams. 1990-ai siais
įstei gė Con nec ti cut lie tu vių ry šių
cen trą („Lit hu a nian re sour ce center“) ir jam va do va vo teik da ma
in for ma ci ją re gio no ži niask lai dai
apie at ku ria mą Lie tu vos vals ty bę.
Ji taip pat bu vo pa grin di nė
pe ti ci jų už Lie tu vos pri pa ži ni mą
va jaus or ga ni za to rė: jos ini cia tyva bu vo su rink ta per 160 tūks tančių pa ra šų, ku rie bu vo įteik ti JAV
Se na to va do vams. Vai va Vėb rai tė
ak ty viai da ly va vo lie tu vių or ga niza ci nė je veik lo je: bu vo JAV Lietu vių Ben druo me nės Kraš to valdy bos pir mi nin kė, il ga me tė šios
ben druo me nės Ta ry bos na rė, pasta ruo ju me tu – Val dy bos at sto vė
Lie tu vo je.
1990 m. pir mo jo at kur tos
Lie tu vos kul tū ros ir švie ti mo minist ro Da riaus Kuo lio pa ska tin ta
Vai va Vėb rai tė ėmė si or ga ni zuo ti
Ame ri kos mo ky to jų pa gal bą Lie tuvos mo kyk loms. Jos ir Jū ra tės Kroky tės Stir bie nės rū pes čiu įsteig ta
or ga ni za ci ja A.P.P.L.E. (Ame ri can
Pro fes sio nal Part ners hip for Lit hua nian Edu ca tion – Ame ri kos moky to jai Lie tu vos mo kyk lai) su bū rė
JAV lie tu vius mo ky to jus bei dėsty to jus ir ne lie tu vius pe da go gus.
Pir mie ji Lie tu vos mo ky to jų kva li-

fi ka ci jos to bu li ni mo kur sai įvy ko
jau 1991-ųjų va sa rą. Per pas ta ruosius 17 me tų tūks tan čiai Lie tu vos
mo ky to jų yra da ly va vę šiuo se kursuo se, ku riuo se Va ka rų pe da go gai
ir moks li nin kai da li no si pa tir ti mi.
A.P.P.L.E. ini cia ty va lai ko ma sava no riš ku mo pa vyz džiu Ry tų ir
Vi du rio Eu ro po je.
Pas ta ruo sius du de šimt mečius Vai va Vėb rai tė dir bo siek dama, kad Pa sau lio Lie tu va ir fi zi nė
Lie tu va su ar tė tų, kad Lie tu va tap tų
mo der nia, są mo nin ga, sa va ran kiška, to le ran tiš ka tau ti ne ir po li ti ne
ben druo me ne. Ji tai da rė jung dama si į Lie tu vos vals ty bės kū rimo dar bus, im da ma si lie tu vy bės
stip ri ni mo veik los iš ei vi jo je. Tai
ji da rė sa vo gy ve ni mo pa vyz džiu
– telk da ma skir tin gus žmo nes bendram dar bui lie tu vy bės la bui.
1997-ai siais Vai va Vėb raitė va do va vo Švie ti mo ir moks lo
mi nis te ri jos Pe da go gų ren gi mo ir
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo sky riui.
1998-2001 me tais ėjo švie ti mo ir
moks lo vi ce mi nist rės pa rei gas.
Nuo 2004-ųjų dir bo pre zi den to
Val do Adam kaus pa ta rė ja.
„Su Vai va Veb rai te su sipažinau 1989 me tais, kai ji su kūrė ko mi te tą rink ti pa rašus Lie tu vos
vals ty bės at sta ty mui, – sa ko PLB
val dy bos pir mi nin kė Re gi na Naru šie nė, dir bu si kar tu. – Ji su rinko dau giau kaip 750 000 pa ra šų; ji
pa gim dė A.P.P.L.E., ku ris su da rė
ga li my bes Lie tu vos mo ky to jams
su si pažin ti su ki tų kraš tų švie ti mo
pa tir ti mi. Vai va su pra to rei ka lingu mą už sie nio lie tu viams išlai ky ti
Lie tu vos pi lie ty bę, o Lie tu vos mokyk lo se – ug dy ti pa trio tiz mą. Nete ko me pa trio tės lie tu vės, bi čiu lės,
ben dra dar bės“.
Vai vos Vėb rai tės Gust pa laikai, jai pa čiai pra šant, buvo pa laido ti Lie tu vo je.
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Mirė Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas

Gruodžio 14 d. Vokietijoje
staiga mirė ilgametis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos direktorius,
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys Andrius Šmitas.
Penktadienį vakare, ištikus aneurizmui, jis buvo paguldytas į ligoninę
Heidelberge, kurioje mirė.
Andrius Šmitas gimė 1947 m.
liepos 8 d. šiaurės Vokietijos, Suderbrarup miestelyje, lietuvės ir Lietuvos vokiečio šeimoje. 1967 m. baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Atlikęs karinę tarnybą studijavo Rytų
Europos istoriją ir teologiją. Tėvai,
norėdami, kad Andrius ir jo broliai
užaugtų lietuviškoje aplinkoje, išsiuntė juos į Vasario 16-osios gimnaziją, kurią jis baigė 1967 metais.
Bonnos universitete 1978 m. baigė
istorijos ir teologijos studijas ir išlaikė pedagogo egzaminus.
Studijų metais aktyviai įsijungė į Lietuvių Bendruomenės ir
pabaltiečių studentų veiklą. Buvo
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
(VLJS) steigėjas ir Annaberge, netoli Bonnos, įsikūrusių Pabaltiečių
krikščionių studentų namų tarybos
ir valdybos narys. 1979 metais jis
pirmininkavo IV Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso ruošos komitetui,
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kuris Europoje surengė keletą savaičių besitęsusį suvažiavimą, subūręs
daugiau nei tūkstantį lietuvių išeivių jaunimo iš įvairių pasaulio kraštų. Taip pat 1979-1981 m. vadovavo
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei.
1990 metais, Lietuvai paskelbus
nepriklausomybę, gimnazija tapo
Lietuvai svarbiu ryšių centru ir A.
Šmitas dažnai vertėjavo Vokietijoje apsilankiusiems Lietuvos vyriausybės nariams. Į Lietuvą jis lydėjo
įvairius Vokietijos valdžios atstovus,
tarp jų – Vokietijos krašto apsaugos
ministrą.
Darbą Vasario 16-osios gimnazijoje pradėjo 1972 m., kai tapo
gimnazijos kuratorijos nariu. 1981
metais buvo pakviestas dirbti gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, o
ateinančiais metais tapo jos direktorium. Vadovaudamas gimnazijai dvidešimt septynerius metus Andrius
Šmitas sugebėjo sudaryti sąlygas,
kad ji liktų lietuviškumo židiniu Europoje, išgelbėti ją nuo vokiečių valdžios pastangų uždaryti ir praplėsti
jos veiklą. Jo kadencijos metu lietuvių mokinių beveik padvigubėjo, o
su vokiečiais šiais metais siekė apie
du šimtus. Buvo sustiprintos mokslo
ir veiklos programos, atstatyta gaisro
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sunaikinta pilis ir pastatytas naujas
bendrabutis. Gimnazija 1999 metais
susilaukė Vokietijos valdžios pripažinimo, kas užtikrino jos tolesnę ateitį ir stipresnę finansinę paramą.
Velionis buvo nuoširdus, paslaugus žmogus. Nieko neteisdamas, į rangus nei į cenzus neatsižvelgdamas, nurydamas nepelnytas
nuoskaudas, kaip tikras krikščionis
jis tarnavo visiems lietuviams, ypač
jaunimui, tarnavo kiekvienam, pagalbos reikalingam. Savo atvirumu,
dorumu, draugiškumu ir atjauta, savo ramumu ir neišsenkamu pasišventimu jis pelnė pagarbą, pripažinimą,
visų simpatijas ir įvertinimą. Savo
aukšta kompetencija jis įvairiopai
nusipelnė lietuvių gimnazijai ir Lietuvių Bendruomenei, tuo pačiu visai
lietuvių tautai.
A.a. Andrius Šmitas palaidotas Huettenfeld miestelio kapinėse. Nuliūdę liko: jo žmona Marytė
Dambriūnaitė Šmitienė, dukros Lina
ir Daina, brolis Adolfas, uošvienė
Elena Dambriūnienė, svainis Antanas Dambriūnas su šeima, kiti artimieji ir šeimos draugai.
Netekome žmogaus, kurį pakeisti bus nelengva.
Šmitų šeimos draugai

PLB kraštų žinios

Konferencija lietuvių kalbai

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui skirtas renginys
– tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių kalbos reikšmė ir vieta
Europos kontekste“ vyko 2008 m.
birželio 4-6 d. Šio renginio iniciatoriai – Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės aktyvas, bendradarbiaujant
su partneriais Lietuvoje: Lietuvių
kalbos institutu ir Lietuvos institutu, talkinant Vilniaus universitetui
ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie LR vyriausybės
bei globojant LR Ambasadai Berne.
Konferencija vyko Fribūro, Berno ir
Ciuricho universitetuose. Projekto
tikslas – suburti Lituanistikos studijų dėstytojus ir mokslininkus į tarptautinę konferenciją ir tuo atkreipti
Šveicarijos akademinės ir universitetinės visuomenės dėmesį į gilias
lietuvių kalbos dėstymo ir tyrimo
tradicijas Šveicarijoje, kurios, gyvavusios daugiau nei 60 metų, buvo
sustabdytos 2001 metais. Trijų dienų
konferencijoje dalyvavo 24 mokslininkai iš 10 šalių: Italijos, Vokietijos, Čekijos, Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, JAV, JAV, Šveicarijos ir Lietuvos.
Konferencija vyko labai sklandžiai ir yra konkrečių ženklų, kad ji
pasiekė savo tikslą. Berno universiteto Slavų kalbų ir literatūrų instituto profesorius Y. Kakridis, bendradarbiaujant su Fribūro universiteto
Slavistikos katedra, pranešė LR Ambasadai Berne apie siūlomą steigti
lietuvių kalbos lektoratą prie Berno
universiteto ir prašė Lietuvos valstybę prisidėti prie lektorato steigimo ir plėtojimo. Lietuvių kalba bus
pasiūlyta studijuojantiems slavistiką Bakalauro ir Magistro programų
studentams kaip laisvai pasirenkama
antroji kalba. Dėstymas yra planuojamas nuo 2009 m. rudens semestro.
Kas paskatino ŠLB ryžtis tokiam grandioziniam projektui, neturint šalyje tos srities specialisto ir
ko prireikė, kad idėja virstų žodžiu,

o žodis virstų kūnu? Baltistikos ir
Lituanistikos studijos Šveicarijoje turi daugiau nei 60 metų istoriją.
Nuo praėjusio šimtmečio ketvirtojo
dešimtmečio iki 1981 metų lietuvių
kalba buvo dėstoma ir tyrinėjama
Ciuricho universiteto Indogermanistikos institute. Iš pradžių čia darbavosi profesorius Manu Leumann, po
jo iki 1981 metų – profesorius Ernst
Risch. Profesoriai dėstė lietuvių kalbą, vedė komparatyvinės kalbotyros seminarus. Šveicarijos lietuviai
buvo kviečiami į institutą paskaityti lietuviškų tekstų senąją filologiją
studijuojantiems studentams. Šveicarė Ursula Sigg yra iki šiol išlaikiusi savo konspektus iš paskaitų
ir seminarų Ciuriche, kuriuos lankė
1967-1974 m. Prof. E. Risch išėjus į
pensiją penketą metų institute nebuvo profesoriaus, besidominčio baltistika. 1986 m. šio instituto vadovo
kėdę užėmė ir iki šiol jam vadovauja
iš JAV atvykęs profesorius George
Dunkel (g. 1948), gerai lietuviams
pažįstamo šveicaro kalbininko, germanisto ir baltisto Alfredo Senno,
mokinys. Jis nekalba lietuviškai, todėl sisteminis lietuvių kalbos dėstymas nebuvo tęsiamas. Tiesa, profesorius G. Dunkel kas 4-5 metai vesdavo seminarus, kur lietuvių kalbos
struktūra ir savybės buvo lyginamos
su kitų klasikinių kalbų. Tų semestrų metu profesorius ieškodavo, kas
galėtų mokyti gyvosios lietuvių kalbos.
Ypač reikšmingas baltistikos
ir lituanistikos dėstymas ir tyrinėjimas vyko Berno universitete 19702001 m. Ši veikla siejama su profesoriaus Jan Peter Locher (g. 1934)
vardu. Jo pastangomis baltistika
buvo įtraukta kaip lygiavertis studijų objektas į baltų ir slavų kalbų ir
literatūrų instituto dėstomų dalykų
sąrašą. Vyko planinis ir sistemingas
baltų kalbų tyrimas ir lietuvių kalbos mokymas. Profesoriaus auditorijoje buvo išmokslintos net kelios
dešimtys baltistų. Per tris dešimtme-
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JŪRATĖ CASPERSEN
čius, didžia dalimi prof. J.P. Locher
pastangomis, universitete surinkta
įspūdinga lituanistikos biblioteka.
Joje – daugiau kaip 600 knygų, beveik visa lietuvių literatūros klasika,
didžiuliai lietuvių kalbos žodynai ir
kalbos vadovėliai. 2001 m. Berno
universitetui pakeitus lingvistinių
studijų kryptį (pasirinkus rytų slavų kalbas), Baltistikos studijos buvo
nutrauktos ir ta studijų kryptis dingo
net iš instituto pavadinimo. Profesorius J. P. Locher priešinosi tokiam
sprendimui, kreipėsi į Lietuvos ir
Latvijos vyriausybes, prašydamas
palaikymo jo kovoje dėl baltų kalbų
išlikimo mokymo programose. Tokius prašymus Lietuvai išgirsti dar
buvo per anksti. Tada profesorius
J.P. Locher ir toliau savo iniciatyva
ir be atlyginimo vedė lietuvių kalbos
fakultatyvą ir visomis progomis skatino Lietuvių Bendruomenės valdybą ieškoti būdų atgaivinti gilias lituanistikos studijų tradicijas.
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Lituanistikos studijos ir
bendruomenė
Tik atsiradus pavojui lituanistikos studijoms Šveicarijoje mūsų
bendruomenės aktyvas ėmė ieškoti
būdų neleisti joms nunykti, palaikė prof. J.P. Locher jo demaršuose
pas Lietuvos švietimo ir mokslo ministrus. ŠLB pirmininkas V. Dargužas tuo klausimu vyko pas Vilniaus
universiteto rektorių R. Pavilionį.
Lituanistikos studijas Berno universitete ištiko tas pats likimas kaip ir
daugelį kitų rečiau vartojamų kalbų
– neskaitlingos auditorijos esančios
nuostolingos ir todėl uždaromos. Pavieniai protestai nedavė teigiamų rezultatų. Prof. J. P. Locher išėjo į pensiją, toliau kovojo prieš nepriimtinas
lingvistinių krypčių keitimo tendencijas bei toliau savo iniciatyva mokė šveicarus lietuvių kalbos. Jam į
pagalbą atėjo jo studentas Ekkehard
Bornträger, kuris, profesoriaudamas
Fribūro universitete, Anglistikosslavistikos katedroje, savo iniciatyva pradėjo vesti lietuvių kalbos fakultatyvą penktadieniais. Šveicarijos
lietuviai artimai bendravo su abiem
profesoriais ir neretai pagelbėjo
jiems lietuvių kalbos klausimais.
Kilo naujų idėjų, kaip atgaivinti Lituanistikos studijas Šveicarijoje. Artėjant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, aiškėjo mūsų
siekis surengti akciją, kuri atkreiptų
Šveicarijos akademinės ir universitetinės visuomenės dėmesį į mirštančią ilgą Lituanistikos studijų tradiciją Šveicarijoje. Pirmiausiai aplankėme Fribūro ir Ciuricho universitetų
vadovus; pasidomėjome, kiek palaikymo savo akcijai iš jų sulauktume.
Fribūro universiteto rektorius prof.
Guido Vergauwen yra labai palankus
lietuviams ir nedelsdamas pakvietė
bendradarbiauti Slavistikos katedros
vadovaujantį profesorių Jens Herlth.
Kiekvienas sėkmės žingsnis teikė vis didesnio pasitikėjimo.
Praėjus kiek laiko jau žingsniavau
į Ciurichio universiteto Indogermanistikos institutą susitikti su prof.
George Dunkel. Išdėsčiau jam idėją
apie tarptautinę konferenciją, kurioje susirinkę žymiausi baltistai ir li-
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tuanistai savo buvimu Šveicarijos
universitetuose atkreiptų į tai dėmesį. Profesoriaus G. Dunkel nuotaikos
buvo gan pesimistinės, nes universitete jaučiamos tendencijos mažinti
ir naikinti viską, kas neneša pelno.
Tačiau neatstūmė.
Berno universiteto durys buvo
sandariau uždarytos. Čia mums labai
pagelbėjo LR Ambasados oficialūs
laiškai, kurie kvietė bendradarbiauti ar bent vienai dienai atverti Berno universiteto duris Lietuvių kalbos konferencijai. Lygiagrečiai vyko
partnerių ieškojimas Lietuvoje. Gerai suvokėme, kad be rimtų ir kompetentingų partnerių tokio renginio
neįvykdysime. Šiam darbui maloniai
pasisiūlė Lietuvių kalbos instituto
direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė, vėliau pavedė tą darbą dr. prof. Grasildai Blažienei, kuri ne tik atliko visą
mokslininkų atrankos procesą, paruošė programą, bet ir konferencijos
metu vadovavo dvejoms sesijoms.
Taip pat sėkmingai vedė „Apvalaus
stalo“ diskusiją, kurioje dalyvavo
Šveicarijos akademinės ir universitetinės bendruomenės atstovai.
Svarbūs konferencijos organizavimo faktoriai buvo finansavimas
ir nuodugnus konferencijos dalyvių
logistikos reikalų tvarkymas. Buvome labai dėkingi Lietuvos institutui,
sutikusiam šiame projekte dalyvauti,
tai – direktorė Saulė Mažeikaitė, palanki progresyviems projektams, ir
projektų koordinatorė Monika Kondratavičiūtė.
Visos trys grandys – Šveicarijos lietuvių aktyvas, Lietuvių kalbos
institutas ir Lietuvos institutas – pradėjo rimtą ruošimąsi konferencijai.
Dabar jau nebe taip svarbu, kiek laiškų ir telefono skambučių, papildytų
ir perrašytų projektų buvo išsiųsta ir
gauta, kol galėjome pasakyti – konferencija įvyks! Šį renginį finansiškai rėmė visi projekto partneriai, bet
didžioji paramos dalis atėjo iš Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo komiteto, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės ir
LR Vyriausybės rezervo fondo.
Pati svarbiausia konferenci-
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jos dalis Šveicarijos lietuviams buvo
„Apvalaus stalo“ diskusija, kurios
tema – „Lituanistinių studijų ir tyrimų perspektyvos Europoje“. Joje
kalbininkai pasidalino informacija apie Lituanistikos studijų padėtį
įvairiuose Europos ir JAV universitetuose. Į šią sesiją buvo pakviesti
Šveicarijos akademinės visuomenės
atstovai iš įvairių mokslo institucijų,
susijusių su kalbų ir istorijos dėstymu, taip pat politikai ir Parlamento
nariai, kuruojantys mokslo ir švietimo klausimus.
Informaciją apie Lietuvių kalbos konferenciją ir jos programą platinome per universitetų laikraščius,
skelbimų lentas, interneto svetaines,
išsiuntėme apie 200 laiškų Šveicarijos politiniams ir akademiniams
veikėjams. Visa tai buvo padaryta tik saujelės Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės aktyvisčių. Fribūre už konferenciją buvo atsakinga
Milda Matulaitytė Feldhausen. Jai
talkino jos vyras Christian Feldhausen, gražiausiai kalbantis lietuviškai
šveicaras bei aktyvus bendruomenės
narys ir pagalbininkas Dimitri de
Faria e Castro. Berne nenuilstamai
darbavosi ŠLB valdybos narė, Berno
universiteto studentė ir LR Ambasados darbuotoja Laima Maldūnaitė
Christ. Jos dėka buvo palaikomas
glaudus ryšys su prof. J.P. Locher ir
Berno universiteto vadovybe. Ciuriche darbavosi ir veiklą su partneriais
Lietuvoje koordinavo ŠLB valdybos
pirmininkė Jūratė Caspersen. Diana
Brunner atliko daugelį administravimo darbų, fotografavo ir visas dienas lydėjo svečius.
Didžiuojamės ir nuoširdžiai
dėkojame visiems organizatoriams
ir rėmėjams, Lietuvos ir Europos
universitetų dėstytojams ir mokslininkams, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės nariams, prisidėjusiems
prie sėkmingo renginio, garsinančio lietuvių kalbos ir Lietuvos vardą
Šveicarijoje. Tikėkimės, kad tai padės atgaivinti Alpių šalyje mirštančią Lituanistikos studijų tradiciją.
Jūratė Caspersen
Šveicarijos LB pirmininkė
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Simpoziumai turi vykti

XIV MOKSLO

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

IR KULTŪ ROS SIM PO ZIU MAS SU SI LAU KĖ DI DŽIU LIO DĖ ME SIO

XIV Pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos simpoziumas (PLMKS),
vykęs 2008 m. Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 26-30 d., Pasaulio lietuvių centro, Lemont, Illinois,
patalpose, pralėkė kaip viena diena
ir jau tapo istorija. Atrodo, kad prieš
simpoziumo pradžią girdėtos kalbos apie simpoziumo „išsikvėpimą“,
jo uždarymą – visiškai nepagrįstos.
Tokia dalyvių gausa (per 160 mokslininkų-prelegentų), vietovių įvairovė (pranešėjai atvyko iš 14 pasaulio
šalių), pranešimų temos ir jų turiningumas parodė, kad tokie simpoziumai dar neišsisėmę, kad jie reikalingi tiek išeivijos atstovams, tiek
Lietuvos mokslininkams.
Vakaruose, jau nuo 1990 metų
iš Lietuvos prasidėjus didesnei migracijai, kuriamos naujos ekonominių
lietuvių migrantų bendruomenės,
tvirtėja nelengvai užmegzti ryšiai
tarp senųjų išeivių ir naujųjų imigrantų. Problemų buvo daug ir viso-

kių, tačiau Lietuvoje ilgą laiką valstybiniu mastu nebuvo deramai įvertinti šio spartaus proceso rezultatai,
dėmesys santykiams su jau išvažiavusiais lietuviais buvo labai ribotas.
Išvažiavai – ir žinokis. Gal tik protų
nutekėjimas ir mokesčių mokėjimas
buvo įvardintas kaip valstybinė problema.
XIV PLMKS parodė, kad ir
Lietuvoje pradedama suprasti, jog
palaikyti ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais – gyvybiškai
svarbu, kad būtina pasirūpinti, jog
išeiviai išsaugotų kalbą ir taip išliktų lietuviais, kad jie dalyvautų
valstybės politikoje. Per tuos šimtą
lietuvių emigracijos metų ne kartą
patirta, kad išeivijos bendruomenės
gali būti veiksminga priemonė užtikrinant Lietuvos valstybės interesus.
Klausantis šio simpoziumo
pranešimų, atrodė, kad pagaliau gal
ir ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet
vis dėlto nyksta šaltukas tarp išeivi-

joje ir Lietuvoje gyvenančių žmonių. Tai savo pranešime patvirtino ir
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė, aptardama
Lietuvoje darytus tyrinėjimus, kurie
parodė, kad 70 proc. šalies gyventojų teigiamai atsiliepia apie užsienyje gyvenančius lietuvius. „Ypač
Lietuvos žmonių yra vertinamos tos
valstybės priemonės, kurios skatina
paramą vaikų švietimui, mokykloms
užsienyje, taip pat Lietuvos gyventojai laukia, kad būtų imamasi priemonių, skatinančių išeivius sugrįžti“, – teigė V. Bagdonavičienė.
Suartėjimas jaučiamas ir peržiūrėjus plenarinių bei mokslinių
pranešimų temas: „Lituanistinis švietimas Europoje ir Pietų Amerikoje“,
„Išeivijos archyvai“, „Lituanistinis
švietimas išeivijoje – problemos ir
perspektyvos“, „Pagalba Lietuvoje, kaip grįžti į mokyklas vaikams
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XIV MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOJAV LB PIRMININKAS
VYTAS MACIŪNAS

ZIU MĄ SVEI KI NA

iš užsienio“, „Užsienio lietuvių jaunimo studijos Lietuvoje“, „Išeivijos
studentų stažuotės programa Lietuvoje“, „Į tėvynę sugrįžimas“ ir t.t.
Ankstesniuose simpoziumuose tokios temos nebuvo net svarstytos.
XIV PLMKS parodė, kad viso
pasaulio lietuviai ne tik ieško sąlyčio taškų, bet ir juos randa. Tai rodo naujai gimstantys projektai, kartu
daromi moksliniai darbai, atliekami
tyrimai. Tai, žinoma, džiugina.
Tą atsirandantį susiklausymą pastebėjo ir Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Chicagoje
Skaistė Aniulienė, sakiusi, kad šis
simpoziumas vienija Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius mokslininkus,
menininkus, suburdamas juos Lietuvos gerovei.
Smagu tarp dalyvių buvo matyti pirmojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo pirmininką prof. dr. Algirdą Avižienį, to simpoziumo organizacinio komiteto pirmininką, buvusį
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirm. Bronių Nainį, pirmojo mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvius
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ir įkūrėjus. Iš kuklios pradžios, kuri
buvo padaryta 1969 metais Chicagoje, simpoziumas išaugo į reikšmingą
įvykį. (Lietuvai atkūrus nepriklausomybę simpoziumai pakaitomis kas
treji metai ruošiami JAV ir Lietuvoje.) Naujiems laikams padiktavus
naujas sąlygas iškilo klausimas: ar
reikia toliau tęsti simpoziumų ruošimą užsienyje, kai pati Lietuva gali
suorganizuoti simpoziumus, o valstybė – juos paremti? Tačiau tokie
simpoziumai suteikia galimybes patiems užsienio lietuviams pažvelgti
į savo pasiekimus, pasidalinti savomis patirtimis, aptarti savo problemas bei poreikius ir taip pat pateikti
Lietuvai savo patirtį bei požiūrius,
suformuotus gyvenant svetur. O tokių užsienyje gyvenančių mokslininkų, kurie noriai padeda Lietuvai, jau
yra tikrai nemažas būrys.
Įdomi prof. Algirdo Avižienio
atidarymo metu išsakyta mintis apie
simpoziumų diferenciaciją. Jo manymu, Chicagos simpoziumas galėtų
būti kaip Lietuvos ir išeivijos mokslininkų, menininkų apsikeitimas, o
simpoziumai, vykstantys Lietuvoje, turėtų tapti magnetu, skatinančiu
užsienyje gyvenančius ir dirbančius
mokslininkus sugrįžti pasidalyti savo patirtimi. Ar toks pasakymas geras – turi nutarti organizatoriai, tačiau viena aišku: simpoziumai turi
vykti.
Reikėjo tikrai stebėtis orga-
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ATI DA RY MO MO MEN TAS .

nizatorių veiklumu. (XIV PLMKS
ruošėja buvo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, subūrusi
gausų darbščių ir sumanių talkininkų
būrį.) Ne juokas tokią minią žmonių
pasitikti, suorganizuoti posėdžius ir
paskaitas, apgyvendinti, pamaitinti! O kur dar kultūriniai renginiai,
pobūviai, kuriems suruošti taip pat
reikėjo daug laiko. Pranešėjams buvo suteiktos visos galimybės – visi
galėjo naudotis kompiuteriais, internetu, auditorijose buvo pastatyti ekranai. Visi pranešimai buvo filmuojami, tad, reikia tikėtis, organizatoriai paskelbs, kur prireikus galėsime
juos susirasti.
Be abejo, ne tik rengėjus, bet
mus visus – dalyvius – džiugino gausus klausytojų būrys. Smagu, kad
išeivijos lietuviai gausiai rinkosi į
paskaitas, aktyviai dalyvavo diskusijose, kėlė rūpimus klausimus. Kadangi visas tris simpoziumo dienas
dienotvarkė buvo perkrauta, daugeliui neteko pasiklausyti visų norimų
pranešimų ir pabendrauti su simpoziumo dalyviais.
Tad norisi padėkoti visiems
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriams
už jų didžiulį darbą, rengiant šį puikų renginį, o iš būsimų simpoziumų
tikėtis dar didesio susiklausymo tarp
tėvynėje ir išeivijoje gyvenančių ir
dirbančių lietuvių.
Laima Apanavičienė

JONO KUPRIO NUOTRAUKOS
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Mano gyvenimas – lietuvių autonomija
Karelijos Lietuvių Bendruomenės (Rusijoje bendruomenės vadinamos „autonomijomis“)
pirmininkė
Gitana Buivydaitė prieš Kalėdas su lietuvių grupe buvo
atvykusi į Vilnių ir papasakojo nuostabių dalykų. Pati Gitana yra išskirtinė asmenybė
– ji su tokia meile ir įkvėpimu
įsijungė į lietuvišką veiklą,
kad kaip sūkurys įtraukė ir
kitus. Atrodo, kad ji ir kalnus
nuverstų. Pokalbyje su PL korespondente Gitana pasakė:
„Mano gyvenimas yra lietuvių autonomija“. Pateikiame
jos pasakojimą, iš kurio pamatysite, kaip nuostabu turėti
veržlų vadovą.
Be Lietuvos palaikymo
mes ilgai neišsilaikytume
Po paskutinio mūsų apsilankymo „Pasaulio lietuvyje“ prieš metus Karelijos lietuvių kultūrinėje autonomijoje atsitiko labai daug gerų
dalykų: pirmiausia, užsiregistravo
nauja autonomija Medvežegorske;
tai nuošalus medžio apdirbimo rajonas, kur gyvena daugiau kaip 50
lietuvių šeimų ir yra Sandarmocho
memorialinės represuotųjų kapinės.
Ten pokariu laidoti buvo atvežami
politiniai kaliniai iš tokių Europos
šiaurės vietovių kaip Belomor kanalo statybų, Solovkų ir kitur. Tarp
palaidotų yra ir lietuvių. Šių metų
rugpjūčio mėnesį mes Sandarmoche,
tose memorialinėse kapinėse, oficialiai atidengėme paminklą lietuviams,
genocido aukoms. Paminklas sukurtas pagal lietuvio tautodailininko
skulptoriaus Vytauto Jaugėlos projektą. Šią idėją įgyvendinti padėjo
Lietuvos genocido muziejus ir Lietuvos generalinis konsulatas Petrozavodske, o mes pasirūpinome visų
formalumų sutvarkymu.

GITANA BUIVYDAITĖ (KAIRĖJE)

RUSIJOJE

SU KOLEGE IŠ

Per Vėlines, kaip lietuviams
priimta, mūsų autonomija ten buvo
susirinkusi pagerbti visus tuos, kurie
žuvo ir ten yra palaidoti. Buvo labai
jaudinantis momentas, buvo ašarų.
Aplinkui miškas, labai gūdi vieta –
ten palaidota apie 15 tūkst. sušaudytų žmonių, – ten net paukščiai neskraido ir žvėrys nelaksto. Ten stovi
paminklai žuvusiems ukrainiečiams,
lenkams ir kitų tautų kankiniams.
Mes didžiuojamės, kad pirmieji Karelijos žemėje pastatėme paminklą
lietuvių aukoms.
Dar norisi paminėti, kad prieš
metus pas mus atsirado lietuvių šokių kolektyvas. Karelijos siuvimo
fabrike pagal pavyzdžius literatūroje pasisiuvome tautinius rūbus. Ir
jau praėjusį birželį mes miesto mero
kvietimu važiavome į Alytų, į miesto šventę, kur koncertavome didžiojoje scenoje. Tai buvo mūsų pirmas
rimtas pasirodymas ir, manau, kaip
pirmam kartui visai neblogas. Mus
alytiškiai priėmė labai šiltai, daugelis lietuvių sakė, kad jiems mūsų
viešnagė buvusi ypač įsimintina.
Turiu pasakyti, kad kolektyve
yra ne tik lietuvių, bet ir šeimų narių

LIETUVIŲ AUTONOMIJOS

– nelietuvių. Turime rusų, net vieną tikrą karelą, kuris ateina pas mus
mokytis lietuviškų šokių. Jeigu metų
pradžioje buvo 8 žmonės, tai dabar
šokių grupėje jau 14. Žmonėms patinka pas mus. Moko mus Zinutė Vasiljeva – lietuvaitė iš Šiaulių. Šokti mokomės pagal muziką iš diskų,
kuriuos išleido TMID, „Kaip moku,
taip šoku“. Susitarėme su muzikos
mokykla, kuri mums padės suorganizuoti gyvą muziką.
Mūsų šokių kolektyvas jau šoko Medvežegorske, kur mus taip pat
labai šiltai priėmė. (Kuo toliau nuo
centro, tuo žmonės atviresni ir šiltesni.) Susirinko daug – apie 70 žmonių (miestelyje – per 1500 gyventojų) – pilna salė. Pradžioje buvo tokie
santūrūs, sėdėjo su paltais, bet kai
prasidėjo mūsų programa, jie atšilo.
Scena buvo papuošta trispalvėmis,
kita lietuviška atributika. Pradėjome
nuo Lietuvos himno, parodėme video
ﬁlmą „Lietuva iš paukščio skrydžio“.
Buvome atsivežę lietuviškos duonos,
saldainių. Surengėme viktoriną iš
lietuvių kalbos. Mūsų šokių daugelis
– žaidimai, į kuriuos mes įtraukiame
ir žiūrovus. Vietoj valandos vakaras
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KARELIJOS LIETUVIAI PASISIUVO LIETUVIŠKUS TAUTINIUS RŪBUS
tęsėsi dvi su puse, mūsų nenorėjo paleisti, kvietė vėl atvykti.
Prieš Kalėdas mes rengiamės
pasirodyti mūsų nacionalinėje Karelijos scenoje Petrozavodske, kur
vyks festivalis „Nacionalinė Karelijos paletė“. Tai vėl bus ypatingas
pasirodymas. Šoksime tris šokius. Iš
Vilniaus vežuosi lietuviškos duonos,
lietuvišką šakotį.
Ir dar vienas ypatingas įvykis
įvyko rugsėjo mėnesį – mes atidarėme lietuvišką mokyklą. Trejus metus
egzistuoja mūsų autonomija ir visus
tuos metus aš svajojau apie tokią mokyklą. Praktiškai iš 1100 lietuvių, kurie gyvena Karelijoje, tik 50 daugiau
ar mažiau kalba lietuviškai. Jaunieji iš
viso žino vieną kitą žodį. Ačiū Dievui, lietuvių kalbos kursuose Vilniuje,
kuriuos organizuoja Socialinių reikalų ir darbo ministerija, likimas mane
suvedė su lietuvių kalbos prof. Sergejum Temčinu. Mūsų Nacionalinių ma-
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žumų ministerija parėmė mūsų iniciatyvą, išskyrė šiek tiek pinigų. Surinkome 15 žmonių grupę ir pirmasis 10
dienų kursas, kurį vedė S. Temčinas,
jau įvyko. Profesorius naudoja labai
įdomią metodiką – nieko nereikia rašyti, nieko nereikia įsiminti, reikia tik
ateiti ir 4 valandas dalyvauti užsiėmime. Dalyvauja jaunimas, vyresniųjų
klasių moksleiviai, yra ir suaugusių.
Žinoma, dalyvauja visi šokių kolektyvo nariai. Atėjo tokie, kurie net „ačiū“
nebuvo girdėję lietuviškai. Baigiantis
kursui visi pajuto, kad nebebijo lietuviškai prabilti. Dabar atėję į repeticiją jau sveikinamės lietuviškai:
„Laba diena“, „Kaip sekasi?“ Ir tai labai džiugina. Aš galvoju, jeigu kitais
metais TMID vėl mus palaikys, mes
surengsime dar dvejus kursus. Lietuvių kalbos instituto direktorė pasiūlė
pasirašyti ilgametę sutartį, jie kuo galės, tuo padės mums mokantis lietuvių
kalbos.
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Aš pati kalbėti dar nedrįstu,
bet pradėjau suprasti beveik viską.
Mes mokėmės lietuviškų dainų. Tai
mums padės ir liaudies ansamblyje,
nes mes kitais metais jau mokysimės
ir dainuoti, ne tik šokti. Lietuvių kalbos pamokos mums padės teisingai
tarti lietuviškus dainų žodžius.
Ir dar vienas mūsų projektas –
mūsų vaikų dalyvavimas stovykloje
Lietuvoje. Lietuvos gyventojų pasipriešinimo ir genocido tyrimo centras organizuoja vaikų patriotinio
auklėjimo stovyklas. Mūsų vaikai
taip pat ten važiavo į stovyklą prie
Panevėžio, kuri buvo surengta Karaliaus Mindaugo bataliono ribose.
Vaikai domėjosi tarnyba, valgė kareivišką maistą, dainavo prie laužo
lietuviškas dainas ir liko labai patenkinti, todėl kai kurie jau iš anksto
prašėsi kitiems metams.
Reikia pasakyti, kad mes į
Lietuvą imame ne tik lietuvių, bet ir
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kitų tautybių Karelijos vaikus, norėdami sudaryti gerą Lietuvos įvaizdį.
Ir dabar kartu su mumis vyko
vaikai. Jie išvažiavo į Alytų, kviečiami mero. Ten susitiks su moksleiviais, mokysis gaminti cepelinus,
dalyvaus Kalėdų eglės įžiebimo ceremonijoje. Anksčiau mes į Lietuvą
ir Alytų vežėme suaugusius – pensininkus, mokytojus, o dabar – vaikus.
Beje, mūsų rašytoja Joana Žemaitėlytė, išleidusi 4 knygas, Alytuje pristatys savo paskutinę knygą.
Žmonės Alytuje labai gerai
supranta, kaip mums, toli nuo Lietuvos gyvenantiems, tai svarbu ir labai
gerai mus priima. Jeigu nebūtų Lietuvos palaikymo, mes ilgai neišsilaikytume. Ir apskritai – Lietuvoje
mus priima kaip gimines, mes niekur
– netgi įstaigose, valstybės departamentuose – nesijaučiame svetimi,
nors daugelis nekalbame lietuviškai.
Ir tai skatina eiti toliau, augti, vystytis. Tai labai padeda mūsų veiklai.
Įvykių labai daug. Lapkričio mėn. atidarėme lietuvių liaudies
parodą, ją organizavo kultūros ataše Maskvoje Juozas Budraitis. Ta
paroda buvo rodoma Maskvoje, St.
Peterburge ir Novgorode, o dabar
pasiekė ir Kareliją. Paroda veikia
Pedagoginio koledžo patalpose, kur
mokosi būsimieji piešimo, meninių
verslų mokytojai. Atidarėme vėlgi
su lietuviškais šokiais, dalyvaujant
televizijai. Jeigu pavyks, tą parodą
išvešime ir į periferiją.
Ir kiti metai jau suplanuoti.
Kasmet minime Vasario 16-ąją. Įsimintinas buvo ir 2008 m. minėjimas
– užsakėme didžiulį gražų tortą, ant
kurio buvo Gedimino pilis, trispalvė ir lietuviškas užrašas „Su švente,
Lietuva“. Pakėlėme lietuviškas vėliavas. Tas renginys vyko užmiestyje, atvyko Gen. konsulato atstovai,
bičiuliai iš Alytaus, jų dailininkai
surengė parodą. Ši šventė pas mus
visada vyksta labai iškilmingai.
Pateikėme paraišką dalyvauti
2009 m. Dainų ir šokių šventėje Vilniuje, skirtoje Lietuvos vardo 1000mečiui, ir jau gavome pranešimą,
kad mus įtraukė į šventės dalyvių są-

rašą, taip pat dalyvausime Pasaulio
lietuvių sporto žaidynėse ir liaudies
ansamblių stovykloje Palangoje.
Mūsų tikslas – pabudinti
nacionalinius jausmus
Mūsų autonomijos veikla prasidėjo 2006 m. Karelijoje mes labai vertinami ir laikomi viena aktyviausių bendruomenių. Ministras
iš aukštų tribūnų mini mūsų vardą.
Įstatymų leidimo susirinkimo – kaip
jūsų Seimo – pirmininkas sakė, kad
niekada nemanęs, jog Karelijoje tiek
daug lietuvių.
Daugelis lietuvių buvo užmiršę, kad jie lietuviai. Yra tokia mergaitė
Antanina, jai 23 metai. Jos tėtis Vitalij
Šlepikas ją į mūsų autonomiją atvedė
už rankos. Ji nė karto nebuvo buvusi
Lietuvoje. Ji prisimena, kad pradžioje
buvo labai skeptiškai nusiteikusi: kam
aš čia atėjau, ką aš čia darysiu?
Ji pedagogė, aš ją įtraukiau į
oficialią delegaciją, kuri vyko į Alytų, į Tarptautinės mokytojo dienos
minėjimą. Kai anksčiau aš jos klausdavau, kuo tu save laikai, ji sakydavo: mano senelis lietuvis (ne tėtis,
ne ji, o senelis). O kai ji nuvažiavo į
Alytų, po trijų mėnesių surinko savo
tėvus, senelius, privertė juos įsigyti
lietuviškus pasus ir nuvežė į Lietuvą. Ji atvežė man atviruką su Vilniaus vaizdu, ant jo buvo surašytos
27 pavardės jos giminių, su kuriais
ji susitiko. Ant atviruko užrašė: „Gitana, ačiū Jums, kad padovanojote
man antrąją tėvynę – mano gimines“.
O kai dabar aš jos paklausiau, kas
tu esi, ji negalvodama pasakė: „Aš
lietuvė“. Tai ir yra mūsų bendruomenės tikslas. Asimiliacija, ypač sovietiniais metais, buvo labai sparti ir
davė ryškius rezultatus – žmonės užmiršo savo šaknis, tradicijas, kalbą.
Mūsų tikslas – pabudinti žmonėse
nacionalinius jausmus.
Mūsų vaikai sėkmingai mokosi Lietuvių namuose Vilniuje. Aš
susitikau su jais, kalbėjausi. Vienas
jau dalyvauja stalo teniso Lietuvos
jaunių rinktinėje, kitas, kai mokykloje lankėsi prezidentas, grojo gitara
ir dainavo. Mes turime gerų vaikų. Ir

niekas iš jų nenori grįžti į Kareliją,
nors jiems tik 14 metų, o Karelijoje
likę jų draugai, tėvai, giminės.
Beje, viena šeima iš Karelijos
2007 m. vasarą jau išvažiavo į Lietuvą gyventi ir yra labai patenkinti.
Į Alytų mes išsiuntėme lietuvaitę Juliją Lukošiūtę, kuri įstojo į
liaudies verslo, į juvelyrikos grupę.
Jai labai patinka, ji gauna bendrabutį, stipendiją. Mes siekiame, kad
Petrozavodsko pedagoginis institutas apsikeistų studentais su ta Alytaus mokykla.
Kai iš Alytaus atvyko skulptoriai, aš paprašiau, kad jie Pedagoginiame koledže surengtų parodomąją
paskaitą. Jie sutiko. Susirinko pilna
salė – apie 50 žmonių. Skulptoriai
ėmė paprastą medžio gabalą ir per keletą valandų, kol kalbėjo, jaunuolių
akyse gimė Dievo Motinos Marijos
skulptūrėlė. Po to mūsų studentai ėjo
pas savo mokytojus ir sakė: „Karelijoje tiek miško, o jūs mus verčiate tik
grindų lentas apdirbinėti. Kodėl nėra
medžio skulptūros specialybės?“ Ir
nuo kitų metų mokykloje atsirado meninio medžio apdirbimo fakultetas.
Vienas berniukas, rusiukas,
taip užsidegė lietuviška skulptūra,
kad aš jau pradėjau rūpintis jį atvežti
mokytis į Alytaus meno dirbinių mokyklą. Jis nori studijuoti lietuviškos
medžio drožybos tradicijas. Karelijos medžio meistrų tradicijos labai
skiriasi nuo lietuviškų. Lietuviška
skulptūra yra labai graži.
Dar reikia pasakyti, kad mums
pasisekė: Petrozavodsko pedagoginio koledžo direktorė yra lietuvaitė,
ji mūsų autonomijai išskyrė kambarį, kur mes įkūrėme Lietuvos žemės
kampelį Karelijos žemėje.
Mano gyvenimas – lietuvių
autonomija
Aš taip noriu kalbėti lietuviškai. Treji metai atostogas aš praleidžiu autonomijos reikalais. Užmiršau, ką reiškia jūra, kelionės ar gulėjimas ant smėlio paplūdimy. Bet aš
nesigailiu. Alytiškiams pažadėjau,
kad kitais metais pranešimą skaitysiu lietuviškai.
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Karaliaučiaus krašte skambėjo lietuviška dainelė

KONCERTUOJA UTENOS RAJONO UŽPALIŲ
2008 m. lapkričio 22 d. Įsručio
(Černiachovsko) kultūros namuose
įvyko VII Karaliaučiaus srities vai-

FESTIVALIO
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KAN KLI NIN KŲ AN SAM BLIS

„PASAGĖLĖ“

kų festivalis „Skambėk, skambėk,
lietuviška dainele“, kuriame dalyvavo apie 180 lietuviškai dainuo-

GE RIAU SIAS VAI KŲ FOL KLO RO AN SAM BLIS
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jančių, grojančių ir šokančių vaikų
iš Karaliaučiaus, Tilžės, Ragainės,
Lazdynų, Gumbinės, Įsručio, Eitkū-

„NADRUVĖLĖ“ IŠ GUMBINĖS (GUSEVO)

VAD . I RE NA

TIRIUBA
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nų. Festivalį papuošė vienas iš geriausių Lietuvoje tradicinių liaudies
instrumentinių ansamblių, „Aukso
paukštės“ 1999 metais nominantas
Utenos rajono Užpalių kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“ (vad. Asta
Motuzienė).
Festivalį organizavo Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities lietuvių kalbos mokytojų asociacija ir
Įsručio (Černiachovsko) municipalinio rajono administracijos švietimo
valdybos bei kultūros skyrius.
Festivalio tikslas – populiarinti ir puoselėti lietuvių papročius,
tradicijas. Festivalio uždaviniai – suteikti galimybę vaikams, kurie mokosi lietuvių kalbos ir etnokultūros,
realizuoti savo žinias ir gebėjimus
per muziką, dainą, šokį, raiškų žodį.
Festivalio dalyvius pasveikino svečiai: Fomenko Galina Ivanovna – Įsručio municipalinio rajono
administracijos mero pavaduotoja,
Simonas Čepkauskas – LR Generali-
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nio konsulato Karaliaučiuje atstovas,
Aleksas Bartnikas – Karaliaučiaus
srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas.
Festivalio dalyviai buvo suskirstyti į IV grupes. Kiekviena grupė turėjo atskiras užduotis. I grupė
– fakultatyvai, klasės su lietuvių etnokultūros komponentu, lietuviškos
sekmadieninės mokyklos, II grupė
– vaikų folkloro ansambliai, III grupė – solistai, IV grupė – festivalio
svečiai.
Visi festivalio dalyviai buvo
apdovanoti Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Švietimo ministerijos
bei Karaliaučiaus (Kaliningrado)
srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos diplomais ir dovanėlėmis:
už pasirodymo profesionalumą, už
artistiškumą, už sceninę kultūrą, už
originalumą ir už dalyvavimą.
Specialiu (Įsručio) Černiachovsko municipalinio rajono administracijos (mero) prizu buvo

apdovanotas Gumbinės (Gusevo)
vaikų folkloro ansamblis „Nadruvėlė“ (vad. Irena Tiriuba), diplomais
administracijos vardu apdovanoti
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 4 vid.
mokyklos solistas Vladimir Kachimovas (vad. Algirdas Karmilavičius) bei Įsručio (Černiachovsko) 6
vid. mokyklos solistė Aurelija Krilova (vad. Galina Moroz). Geriausi folkloro ansambliai atrinkti 2009
m. vasaros Pasaulio lietuvių dainų
šventei „Amžių sutartinė“ Vilniuje,
skirtoje Lietuvos vardo 1000-čiui.
Už finansinę ir organizacinę
paramą dėkojame: Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentui prie LRV;
Chicagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai; Įsručio (Černiachovsko) municipalinio rajono administracijai; Tilžės (Sovetsko) saldainių
fabrikui „Naujoji rūta“.
Algirdas Karmilavičius
Festivalio projekto vadovas

FI NA LAS
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Karaliaučiaus lietuvių gyvenimas ir veikla

LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖJE ANSAMBLIAI „PENKE VAIKIAI“ IR „GABIJA“. 2008 M. LIEPA
Baigiasi ruduo. Lapkritis.
Medžiai skuba numesti paskutinius
lapus, ruošdamiesi žiemos miegui,
o žemė, negaudama šiltos saulutės
spindulių, jau atšalo ir žmonės traukia iš spintų šiltesnį apavą. Gyvasis
pasaulis ruošiasi žiemai.
O ką žmonės? Gyvena ne tik
dabartimi, bet ir prisiminimais, narsto mintyse praėjusius metus, dėkodami Dievui už pasisekimus ir laimę, šeimas ir džiaugsmus. Rūpinasi
ateitimi, gyvenimu, kuris niekada
nėra lengvas, ypač dabar, pasaulinės
ekonomikos krizės metu. Bet žmogus tuo ir žmogus, kad be materialinių gėrybių sau reikalauja ir dvasinio peno. Be jo gyvenimas tuščias,
kaip išmesta sudužusi puodynė.
Peržvelgusi praėjusių metų
laikotarpį noriu pasidalinti mintimis
apie Karaliaučiaus Liudviko Rėzos
lietuvių draugijos gyvenimą ir veiklą. Žinoma, yra lyderiai, yra veikla
– tai gyvenimo dėsnis. Ir, ačiū Dievui, kad Karaliaučiuje, tarp lietuvių,
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yra tokių žmonių – atsidavusių lietuvybei, Tėvynei Lietuvai. Mylintys
žmones, darbštūs ir protingi, sugebantys plėsti veiklą, padaryti žmonių
gyvenimą įdomesnį, sėti gėrį, mokyti
ir mokytis, rūpinantys kuo aukščiau
iškelti Lietuvos ir lietuvių įvaizdį
savo miesto, kitų tautų akyse. Pati
plunksna prašo įrašyti jų vardus. Tai
Centrinės Kaliningrado srities lietuvių literatūros skyriaus bibliotekininkė Nijolė Meškytė (prieš mėnesį
išėjusi į Amžinybę), Liudviko Rėzos
vardo lietuvių draugijos pirmininkė
Laima Meščeriakova, su seimelio
nariais lietuvių kalbos mokytojas,
ansamblio „Penke vaikiai“ vadovas
Algirdas Karmilavičius, Šventosios
Šeimynos parapijos Karaliaučiuje
vargoninkė, moterų ansamblio vadovė Svetlana Režkova, parapijos
kunigas dekanas Anupras Gauronskas, ansamblių „Penke vaikiai“ ir
„Gabija“ dainininkai, Karaliaučiaus
I. Kanto universiteto lietuvių kalbos
dėstytoja Violeta Lopetienė, Lietu-
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vos konsulato Kaliningrado mieste
atašė kultūros reikalams Arvydas
Juozaitis, lietuvių kalbos mokytoja
ir poetė Rūta Leonova. Garbė jiems
ir ačiū. Tegul Dievas duoda jiems
sveikatos, gerų minčių, įdomių veiklos barų.
Toliau noriu parašyti apie labai įdomų renginį bibliotekoje, lietuvių literatūros skyriuje. Tai buvo
prieš Kalėdas. Kūčių vakaras. Už ilgų stalų, užtiestų baltomis staltiesėmis, sėdėjo jaunimas ir draugijos nariai. Jaunos mergaitės nešė ant stalų
Kūčių valgius, o bibliotekininkė
Nijolė Meškytė ir Ema Lukošiūnaitė pasakojo apie lietuviškus papročius, Kūčių vakaro tradicijas, valgių
paruošimą, burtus ir paslaptis. Nepaprastai puikus vakaras. Jaunimas
klausėsi, mokėsi, dalijosi įspūdžiais
ir sakė, kad kitas Kūčias namuose
ruoš patys. Neveltui patarlė sako:
„Geriau vieną kartą pamatyti, negu
dešimt kartų perskaityti“.
Buvo gražiai paminėtos Lie-
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tuvos valstybės istorinės datos –
Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo
11-oji. Buvo skaitomos eilės, pasakojami prisiminimai, suruoštos knygų ir dokumentų parodos. Visuose minėjimuose dalyvavo Arvydas
Juozaitis, kuris moka labai įdomiai
papasakoti apie istorinius įvykius,
pateikti faktus, sudominti žmones, ir
kiti konsulato atstovai. Kovo 11-ąją
dalyvavo svečiai iš Lietuvos: signataras Kazys Uoka ir bardas Vytautas
Babravičius, kuris, pritardamas gitara, padainavo gražių dainų, o vėliau
lietuviškas dainas traukė visa salė
kartu su svečiu.
Prisimintina ir Vasario 16-oji,
surengta Generalinio konsulato Karaliaučiuje miesto visuomenei. Net
graudu, nes sulaukėme laikų, kada
Karaliaučiuje prie Trispalvės giedamas Lietuvos himnas, miesto šviesuomenė sveikina su švente – Laisvės diena ir, atrodo, iš visos širdies
spaudžia ranką.
Ne kartą Arvydas Juozaitis
buvo surengęs susitikimus su Karaliaučiaus ir Lietuvos poetais ir rašytojais, paveikslų parodas, lietuvių
kultūros dienas Karaliaučiuje. Arvydo dėka lietuvių kūryba, menas,
kultūra tapo prieinami Kaliningrado
miesto gyventojams, kurie gausiai
lankė renginius, džiaugdamiesi suartėję su Lietuva. Jokios sienos negali sutrukdyti žmonių suartėjimo per
meną ir kūrybą.
Graži paroda buvo suruošta
Istorijos ir meno muziejuje – „Duona – kaip menas, o menas – kaip
duona“, kur mūsų lietuvė šeimininkė Stasė Plotnikova, dalyvavusi parodoje, pristatė lietuviškus pyragus.
Jiems konkurentų buvo nedaug. Tai
buvo per Kaliningrado miesto šventę
rugpjūčio mėnesį. Džiugu, kad pas
mus į Karaliaučių generalinis Lietuvos konsulas Kaliningrade Viktoras
Baublys pakvietė garbingą svečią iš
Lietuvos europarlamentarą Justą Paleckį ir LR Jungtinės Karalystės ambasadorių Vygaudą Ušacką. Įdomus
buvo susitikimas su lietuvių visuomene.
Graži buvo vaikų, kurie mo-

kosi lietuvių kalbos Karaliaučiuje,
šventė 35-ajame licėjuje. Susirinko
apie porą šimtų moksleivių atšvęsti
mokslo metų pabaigos. Iš 4-osios vidurinės mokyklos, 48-osios mokyklos ir 35-ojo licėjaus. Vaikučiai dainavo lietuviškai, šoko, žaidė – kiek
džiaugsmo buvo ir klegesio. Šventę
surengė Algirdas Karmilavičius, jam
padėjo mokytoja Tamara. Šventei
baigiantis Arvydas Juozaitis apdovanojo vaikučius gražiomis lietuviškomis knygelėmis.
Labai visiems patiko Užgavėnės – su skaniais valgiais, vaidinimais, kaukėmis ir Morės deginimu.
Joms ruošėsi ir maži, ir dideli. Apie
šventę buvo pasakojama „Baltikos“
radijuje, laidoje „Kaimynai“. O paskui atskubėjo ir Velykos. Įsiminė
Mamyčių šventė. Ruoštasi kruopščiai, – konkursantams net stalų neužteko. Labai rimta komisija ieškojo
pačių gražiausių margučių. Žinoma,
niekas negali susilyginti su Birutės
Stankevičienės meistriškumu. Ji turi
savo technologiją, baltus kiaušinius
ji dažo įmantriais ornamentais juodu vašku. Ji savo meno paslapties
nesaugo – eina į mokyklas ir moko
vaikučius.
Gražiai atšventėme Motinos
ir Tėvo šventes. Mamas ir močiutes
sveikino vaikučiai, vietiniai poetai
ir deklamatoriai skaitė eiles, buvo

MENO

VA DO VĖ

daug gėlių ir džiaugsmo. O Tėvai?
Jie nepratę, kad juos garbintų, todėl
pradžioje buvo pasimetę, bet jautėsi,
kad dėmesys jiems teikia malonumą,
kelia nuotaiką. Per Tėvo šventę buvo pristatyta naujai susikūrusi kaimo
kapela. Kai polkutę užgrojo, tai kojos pačios pradėjo trepsėti.
Šiemet dalyvavome net dviejose ekskursijose po Lietuvą. Važiavome į Rumšiškes, Buities muziejų, o rugsėjo pradžioje keliavome
į Šiluvą. Prieš 400 metų (1608m.)
čia apsireiškė Švč. Mergelė Marija, kuri sustiprino lietuvių tikėjimą
ir padėjo jiems atsispirti prieš visas
negandas. Dievo Motina Lietuvos
katalikų širdyse užima labai svarbią
vietą. Ši diena mūsų širdyse pasiliks
amžinai.
Spalio pabaigoje Kaliningrado miesto kino teatre „Zaria“ vyko
Europos filmų festivalis. Generalinio konsulato dėka lietuviai turėjo
galimybę pažiūrėti lietuvišką filmą,
o po to džiazo „Labutis bend“ iš Vilniaus koncertą.
Tai tiek trumpai apie Karaliaučiaus lietuvių veiklą. Noriu pasigirti, kad už aktyvią kultūrinę veiklą
draugija apdovanota Liudviko Rėzos
statula, o pirmininkė Laima Meščeriakova – aukso garbės ženklu.
Šiuos garbingus apdovanojimus įteinukelta į 27 psl.

SVETLANA REŽKOVA LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖJE

2009 Sausis / Pasaulio lietuvis

25

PLB kraštų žinios

UKRAINOJE

FESTIVALIO

OR GA NI ZATO RIAI

Štai ir nuaidėjo paskutiniai
lietuvių-ukrainiečių muzikos festivalio, vykusio lapkričio 26-29 d.
Dneprodzeržinsko mieste (Dnepropetrovsko apskr.), akordai. „Ilgiausių metų, ilgiausių…“ – dainavo visi – pedagogai, moksleiviai, jų tėvai
ir organizatoriai.
Iškilmingas festivalio atidarуmas lapkričio 26 d. vуko Meno
mokуkloje (direktorius Albertas Rožė), kurioje susibūrusi lietuvių kultūros draugija. Šventiškai išpuoštame vestibiulyje festivalio svečius ir
konkursantus, skambant lietuviškai
polkai, pasitiko Dneprodzeržinsko
lietuvių vaikų choreografinis ansamblis „Saulėgrąža“ (vad. Z. Mucha).
Į finalinį turą iš miesto šešių vaikų muzikos mokyklų bu-
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Lietuvių-ukrainiečių muzikos
festivalis Dneprodzeržinske

vo atrinkta 90 gabiausių 6-16 metų
moksleivių. Konkurse jie griežė arba dainavo du kūrinius – vieną lietuvių kompozitoriaus, kitą – ukrainiečių. Varžėsi pagal amžiaus grupes ir
nominacijas (fortepijono, smuiko,
akordeono, pučiamųjų instrumentų,
vokalo). Skambėjo M. K. Čiurlionio,
B. Dvariono, V. Barkausko, V. Kuprevičiaus, A. Bražinsko ir daugelio
kitų kompozitorių kūriniai.
Festivalio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Klaipėdos E. Balsio
menų gimnazijai, Lietuvių namams
Vilniuje, M. K. Čiurlionio muziejui
Druskininkuose už atsiųstas gaidas
ir video medžiagą, kurios dėka Lietuvos vardas atėjo į kiekvieno konkursanto šeimą.
„Besiklausant M. K. Čiurlio-
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nio muzikos“ – tokiu pavadinimu
antrąją festivalio dieną dailės parodų salėje atidaryta J.G. Peršudčevo
vardo vaikų dailės mokyklos moksleivių paroda-konkursas. Skambant
M. K. Čiurlionio fortepijoniniams
kūriniams, simfoninėms poemoms
„Jūra“ ir „Miške“ daugiau kaip šimtas vaikų tris mėnesius tapė muziką.
Žiūri komisija ekspozicijai atrinko
30 darbų.
Žvelgiant į jaunųjų dailininkų
paveikslus nustembi, – kokia fantastinių pasaulių įvairovė! Kokia nuostabi įvairiomis vaivorykštės spalvomis skambanti M.K. Čiurlionio
muzika!
Tą patį vakarą Šv. Mikalojaus
bažnyčioje įvyko sakralinės muzikos
koncertas. Dnepropetrovsko filhar-
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monijos kamerinis choras giedojo
M. K. Čiurlionio „Kyrie“, „Sanctus“, D.Bortnianskio, A. Vedelio, M.
Lysenko ir kitų lietuvių bei ukrainiečių kompozitorių kūrinius.
Klausantis jautraus choro giedojimo kyla mintyse M. K. Čiurlionio žodžiai – „...jeigu būtų galima
gyventi taip, pastoviai atvertomis
akimis į viską, kas nuostabu...“
Trečia festivalio diena pakvietė visus į Miesto istorijos muziejaus
parodų salę. Vokalinis ansamblis
„Giesmė“ (vad. Albertas ir Henrietta Rožės) ir vaikų šokių ansamblis
„Saulėgrąža“ atidarė M. K. Čiurlionio reprodukcijų ekspoziciją. Koncertų salėje buvo demonstruojamos
paveikslų skaidrės, kompozitoriaus
preliudus ir noktiurnus skambino
Meno mokyklos dėst. Henrietta Rožė, poeziją skaitė Dnepropetrovsko
T.G. Ševčenko vardo dramos teatro
aktorė Galina Samara.
Festivalio kulminacija – galakoncertas ir konkurso laureatų apdovanojimas. Su dideliu dėkingumu
buvo išklausytas Ukrainos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkės Dž. Fedirkienės sveikinimas, ovacijų susilaukė Lietuvos konsulato Donecke
atstovės N. Kazionovos žodis. Ypač
maloni akimirka – dailės konkurso
nugalėtojas moksleivis ir dėstytojas
savo nutapytus paveikslus dovanoatkelta iš 25 psl.
kė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Visas mūsų darbas
nebūtų toks žymus ir didelis, jeigu
prie mūsų darbo neprisidėtų TMID –
materialiai ir morališkai. Kiekvienas
renginys, kuris pravestas draugijoje,
tai dėka TMID ir jų darbuotojų. Mus
aplankė ne vieną kartą ir generalinis direktorius A.Petrauskas, jo pavaduotoja V. Bagdonavičienė, kuri
vokiečių-rusų namuose įteikė mūsų
pirmininkei garbės ženklą. Departamento darbuotojas A. Kairys į Karaliaučių buvo atvežęs didelį būrį
moksleivių iš Rytų Lietuvos. Gražus
buvo susitikimas su moksleiviais ir
mokytojais. Svečiai aprūpinti nak-

VOKALINIS ANSAMBLIS „GIESMĖ“ IR VAIKŲ CHOREOGRAFINIS ANSAMBLIS „SAU-

LĖG RĄ ŽA “

jo M. K. Čiurlionio dailės muziejui
Druskininkuose.
Koncertų salėje skamba B.
Dvariono, A. Bražinsko, A. Klovos
ir daugelio kitų Lietuvos kompozitorių kūriniai, atliekami fortepijonu,
smuiku, fleita, trombonu, akordeonu, ukrainietiška domra.
Viena po kitos liejasi lietuvių
liaudies dainos. Nuoširdžios melodijos, skambantys krištoliniai laureatų
balsai palietė klausytojų – moksleivių,

tėvų, pedagodų sielas, nejučia perkėlė
mus į mylimą, tūkstantį kilometrų nutolusią gimtąją Lietuvą...
Ir dar ilgai mintyje skamba
jaunojo vokalisto dainuojami žodžiai
– „...esi graži ir nuostabi, žvaigždute...“ Ir norisi tarti – gyvuok, klestėk, Gimtine mano!
Henrietta Rožė
Lietuvių-ukrainiečių muzikos
festivalio Dneprodzeržinske
organizacinio komiteto narė

vyne ir ekskursijos vadovu. Mes
buvome pakviesti atvykti į Vilnių ir
Švenčionis, kur mokytojai R. Vorevičius ir D. Čepulienė pažadėjo įdomių susitikimų. Ką gi? Ruošiamės.
Negaliu nepaminėti Tarptautinės mokslo konferencijos „Lingvistinės minties raida XVI-XXI amžiuje“ Danieliaus Kleino gimimo 355
metų sukakčiai paminėti Rusijos
valstybiniame I. Kanto universitete.
Konferenciją surengė Lietuvių kalbos institutas (direktorė Jolanta Zabarskaitė), o talkino I. Kanto universiteto lietuvių kalbos lektorė Violeta
Lopetienė. Tai buvo aukšto lygio ir
labai įdomus renginys. Dalyvavusieji lietuvių kalbą besimokantys
studentai ir Lietuvių Bendruomenės

nariai sužinojo labai daug naujo ir
įdomaus. Paskaitas skaitė profesoriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Kaliningrado, Rygos, Sankt Peterburgo aukštųjų mokyklų. Buvo atvykęs dėstytojas net iš Čekijos.
Džiugu, kad lietuvių kalba,
šioje žemėje skambėjusi prieš daugelį šimtų metų, yra grąžinama, o
Danieliaus Kleino gramatiką studijuoja ne vien tik Lietuvos universitetai ir institutai. Tai mus, lietuvius,
gerai nuteikia. Lietuvių draugija Karaliaučiuje ir toliau darbuosis žmonių labui, nes nėra garbingesnės misijos, kaip būti naudingam.
Rūta Leonova
Lietuvių kalbos mokytoja
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M. K. Čiurlionis Ukrainoje
Ukrainoje pamatyti dailininko M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų paveikslus – tai netikėtas įvykis,
prilygstantis stebuklui. O dalyvauti šios parodos atidaryme Ukrainos
meno muziejuje – didelė garbė ir neišdildomas estetinis malonumas.
Išaugau ir išsimokslinau Lietuvoje. Būdama vilnietė pavasario ir
rudens atostogas praleisdavau Kaune, pas pusseserę. Beveik kasdien
mudvi bėgdavome į M. K. Čiurlionio galeriją. Kažką suvokdavome
pačios, įdomių dalykų išgirsdavome
iš gido, ne viską supratome, bet mažos širdelės visam gyvenimui įsiminė grožį, išmintį, paslaptį – visa, kas
slypi Genijaus paveiksluose.
Jau beveik 30 metų gyvenu
Kryme. 10 metų vykdau savanorišką
lietuvybės puoselėjimą Ukrainoje.
Daug įvairių kultūrinių renginių surengiau pati, aktyviai dalyvauju kitų
Lietuvių kultūros draugijų Ukrainoje

nuoširdžiai rengiamuose vakaruose
ir parodose. Beveik kiekviena draugija stengiasi surengti ir M. K.Čiurlioniui skirtus vakarus, eksponuoti
jo darbų faksimilės ar reprodukcijų
parodas. Tai viskas nuostabu ir pagirtina!
Bet sunku perteikti smalsumą,
džiaugsmą, išdidumo jausmą, kai iš
pačios Lietuvos atvežama šimto originalių M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų darbų paroda, kurią gali pamatyti ne tik Ukrainos lietuviai, bet ir
kiti šios šalies gyventojai, plačioji
visuomenė.
Kiek kartų bežiūrėtum, kaip
mintinai bemokėtum M. K. Čiurlionio paveikslus, kiekvieną kartą, susitikęs su jais parodoje, randi kažką
nauja, stebėtina – detalę, potėpį. Ir
vėl gali stovėti prie kiekvieno paveikslo susimąstęs, ieškoti giliųjų
prasmių ir filosofijos. Suprantama
– tai nesenstantis menas, nepavaldus

M. K. ČIURLIONIS. KOMPOZICIJA
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laikui, atvirkščiai – vis dar keliantis
klausimų ir reiklaujantis intensyvaus
mąstymo. Tai amžinoji genialioji
klasika.
Tarkime, aš pati, šį kartą lankydama parodą, atradau naują, mane labai sudominusį nedidelį M.
K. Čiurlionio darbą, atliktą tušu
– „Kompozicija“ („Moteris su vualiu“). Sunku buvo nuo jo atsitraukti
– tiek detalių, paslapties, lietuviškų
simbolių... Norėjosi dar ir dar žiūrėti, suprasti esmę, įminti mislę, kuri
slypi šiame paveiksle...
Už tokią puikią ir brangią dovaną, kurią gavo Ukrainos žmonės,
reikia padėkoti visiems šios parodos
rengėjams: LR ambasadai Ukrainoje, atstovams iš Lietuvos, pristačiusiems parodą, politikams ir kultūros
veikėjams, LR prezidentui Valdui
Adamkui, parodos atidarymo metu
pasakiusiam kiekvienam lietuviui
šventus žodžius, kad mes taip mylime ir branginame
M. K. Čiurlionio
meną, jog net bijome jį iš savo
rankų ir Lietuvos
išleisti. Iš tikrųjų kiekviena M.
K. Čiurlionio paveikslų kelionė
iš Lietuvos yra
ilgai ir atsakingai apsvarstoma
specialistų ir šis
nacionalinis turtas nedažnai išleidžiamas
po
pasaulį paklajoti.
Tad išties kaip ir
stebuklas, jog M.
K. Čiurlionio sulaukėme Ukrainoje. Todėl parodą reikia skubiai
lankyti – tokia
proga gali būti tik
kartą gyvenime...
Valentina Marija
Loginova
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Vyskupo A. Baranausko fondas –
Seinų lietuvių veiklos ramstis
Seinuose, Lenkijoje, veikia Vyskupo Antano Baranausko fondas. Fondo tinklapis skelbia, kad fondas rūpinasi Seinų „Lietuvių namų“ išlaikymu ir kultūrinės
veiklos juose plėtra, ieško finansavimo šaltinių, paramos, kad lėšų pakaktų ne tik administruoti, bet ir lietuvių
kultūrai plėtoti, švietimo poreikiams, kultūros paveldo
išsaugojimui ir kitiems šio krašto lietuvių būtiniausiems
poreikiams. Plačiau apie fondo veiklą prašome papasakoti Vysk. A. Baranausko fondo tarybos pirmininko Petro
Maksimavičiaus.

SEINŲ LIETUVIŲ NAMŲ

LIAU DIES KA PE LA

–Vysk. A. Baranausko fondas
oficialiai įregistruotas 2001 m. Kai
kilo iniciatyva Seinuose statyti „Lietuvių namus“, buvo nutarta sukurti
organizaciją, kuri juos administruotų, kauptų lėšas, išlaikytų, organizuotų įvairius renginius, konferencijas. Nuspręsta steigti fondą bei jam
suteikti vysk. A. Baranausko vardą.
A. Baranauskas palaidotas Seinų bazilikoje. Fondo taryboje yra beveik
pusė Lietuvos atstovų ir pusė vietinių. Į tarybą įeina Tautinių mažumų

ir išeivijos departamento, Kultūros,
Užsienio reikalų, Švietimo ministerijos atstovų. Kitą tarybos dalį sudaro Lenkijos lietuvių organizacijų
atstovai. Toks veiklos modelis, manau, labai pasiteisino, nes tokiu būdu lengviau išryškinti tiek mums,
tiek Lietuvai svarbiausius veiklos
prioritetus. Norėčiau priminti, kad
dar prieš pradedant Seinuose statyti
„Lietuvių namus“ lėšas sklypo pirkimui paaukojo Australijos lietuviai,
vėliau pačias statybas finansavo Lie-

LENKIJOJE
tuvos vyriausybė, o mes bandome
tinkamai „Lietuvių namus“ administruoti ir papildomai sukaupti lėšų
kitai lietuviškai veiklai paremti.
Fondo veiklą galima padalinti
į dvi dalis. Pirmoji – ūkinė veikla.
Fondui priklausančiuose „Lietuvių
namuose“ veikia 50 vietų viešbutis,
kavinė, konferencijų salės. Iš šių šaltinių gaunamos pajamos skiriamos
ne tik pastatų išlaikymui, bet taip pat
lietuvių kultūrai ir švietimui. Antroji
veiklos sritis – tai įvairūs projektai
švietimo ir kultūros srityse. „Lietuvių namuose“ vyksta koncertai, minėjimai, kita kultūrinė veikla, veikia
ansambliai. Išmokome lėšų gauti ir
iš Europos Sąjungos fondų. Visa tai
stiprina Lietuvių Bendruomenę Lenkijoje, o ypač Seinų lietuvius, kurie
tokių gerų veiklos sąlygų Seinuose
neturėjo nuo 1920 m.
Seinai nėra didelis miestelis
(apie 6 tūkst. gyventojų), bet kultūrinis gyvenimas yra pakankamai
intensyvus. Didelis tame ir lietuvių
nuopelnas. Beveik kiekvieną savaitgalį „Lietuvių namuose“ vyksta renginiai: koncertai, parodų atidarymai,
knygų pristatymai ir pan. Praėjusiais
metais lapkričio mėn. pas mus vyko
Lietuvių kalbos instituto rengiama
tarptautinė konferencija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
paveldą, kurioje dalyvavo apie 40
mokslininkų praktiškai iš viso pasaulio. Šiais metais taip pat ketiname surengti bent 2 tarptautines konferencijas, skirtas Lietuvos 1000-čiui, Seinų
praeičiai aptarti. Vyksta Lietuvos regionų, savivaldybių pristatymai, seminarai ir t.t. Dažnai fondas prisideda nemokamai suteikdamas viešbutį,
konferencijų sales, administracinį
aptarnavimą. Taigi nauda yra akivaizdi tiek mums, tiek Lietuvos institucijoms, kurios esant reikalui gali
naudotis čia sukurta infrastruktūra.
„Lietuvių namuose“ veikia
taip pat meno kolektyvai: vaikų ir
mokyklinio amžiaus šokių grupės,
liaudies muzikos kapela, dramos būrelis. Fondui priklauso ir Seinų lie-
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„ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIAI MOTINOS DIENOS KONCERTE
tuvių „Žiburio“ mokykla (vaikų darželis, pagrindinė mokykla ir gimnazija), kuri, nors privati, bet turi valstybinės mokyklos statusą. Ji veikia
pagal Lenkijos mokymo programą,
naudojasi Lenkijoje leistais vadovėliais ir pan. Galima pasakyti, kad
ji niekuo nesiskiria nuo kitų Lenkijoje veikiančių mokyklų, tačiau yra
vienas esminis skirtumas – besimokantys joje mokiniai turi nepakartojamas galimybes išmokti gimtąją
kalbą, pažinti lietuvių istorija, kultūrą ir aktyviai dalyvauti Lietuvių
Bendruomenės gyvenime. Nors dėl
papildomų užsiėmimų mokiniai, galima sakyti, mokosi 6 dienas per savaitę, tačiau nauda ateityje, atrodo,
bus akivaizdi. Šią mokyklą pastatė ir
vis dar remia Lietuvos Respublika,
nes Lenkijos vyriausybės skiriamo
mokinio krepšelio nepakanka. Mokykla jokios paramos taip pat negauna iš vietos savivaldybės.
Apibendrinant galima pasakyti, kad lietuvių padėtis Seinuose
pamažu keičiasi į gerąją pusę. Tam
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reikia įdėti daug pastangų, tačiau
investuoti į jaunąją kartą visuomet
verta. Iškalbus pavyzdys – mūsų
jaunimas, jeigu emigruoja, tai ne į
Vakarų Europą, bet į Lietuvą. Tokį
pasirinkimą, matyt, iš dalies lemia
ir tai, kokias vertybes jiems įdiegia
mūsų mokytojai, kultūros darbuo-

tojai, bendruomenės vadovai. Manau, Lietuva padarė labai teigiamą
sprendimą, paremdama Lenkijos lietuvių iniciatyvas Seinuose ir dabar
jau matome to teigiamus rezultatus.
Svarbu, kad tas ryšys ir mūsų padėties Seinuose supratimas ateityje neišblėstų.

XVI LENKIJOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
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Bonnoje buvo susirinkę
Vokietijos LB darbuotojai
2008-11-28 Vokietijos LB
(VLB) darbuotojai, nepaisydami
neprognozuojamų oro sąlygų, gausiai susirinko į tradicinį metinį VLB
darbuotojų suvažiavimą, kuris šiemet tris dienas vyko Bonnos mieste esančiuose Annabergo namuose.
Šalia Vokietijos LB Valdybos ir kitų
centrinių organų atstovų bei lituanistinių mokyklų mokytojų, į susitikimą atvyko atstovai iš 13 apylinkių:
Berlyno, Bremeno, Bonn-Kölno, Essen-Mülheimo, Frankfurto, Hageno,
Hamburgo, Hannoverio, Lübecko,
Müncheno, Nürnbergo, Romuvos
(Hüttenfeldo) ir Saarlando. Iš viso
suvažiavime dalyvavo per 70 asmenų.
Suvažiavimą atidarė renginio
organizatoriai: Hageno apylikės pirmininkas kun. Valdas Jelis, BonnosKölno apylinkės pirmininkė Ieva
Kleinauskas bei Esseno-Mülheimo
apylinkės pirmininkė Nijolė Windszus. Sveikinimo žodžius pasakė
Annabergo namų šeimininkas Andrejs Urdze, LR ambasados Bonnos
skyriaus vedėja ministrė patarėja
Valentina Zeitler ir VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis. Atidaryta
suvažiavimo metu veikusi dailininko Vytauto Rupo paroda „Senasis
Vilnius“.
Darbo posėdžiai prasidėjo
bendrų aktualių bendruomenės problemų svarstymu. VLB pirmininkas
A. Šiugždinis trumpoje apžvalgoje apibūdino Vokietijos LB padėtį, įvertino atliktus praėjusių metų
darbus bei pristatė ateinančių, jubiliejinių metų užmojus. Ypatingą dėmesį pirmininkas atkreipė į didėjantį
Bendruomenės narių skaičių, naujų
apylinkių ir lituanistinių mokyklų
kūrimąsi, apylinkių ir kitų lietuviškų
organizacijų bei įstaigų veiklos aktyvėjimą bei renginių gausą.
Pokalbį lituanistinių mokyklėlių klausimais vedė Švietimo komisijos pirmininkams Gintaras Ručys.
Nors visai neseniai, lapkričio 7-9 d.,

Hütenfelde vyko specialus lituanistinių mokyklų mokytojų susitikimas,
suvažiavimo metu buvo aptarta daugelis naujai iškilusių praktinių klausimų.
VLB valdybos narys Martynas Gaurilčikas vedė diskusiją apie
apylinkių bendradarbiavimo stiprinimą, kurios metu pristatė jo sukurto
naujo VLB tinklalapio privalumus
ir jame slypinčias galimybes gerinti
informacijos sklaidą tarp bendruomenės narių – vesti apylinkių narių
sąrašus, kontroliuoti nario mokesčio
mokėjimą ir kt. Tam tikroje išeivijos
terpėje išryškėjusį nenorą įsijungti
į Bendruomenės veiklą, grindžiamą
materialios naudos nebuvimu, buvo
siūlyta spręsti bendruomenės idėjos
propagavimu. Darbuotojų dėmesys
taip pat buvo atkreiptas į kitais metais Vilniuje vykstantį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą, raginant
jame aktyviai dalyvauti.
Apie Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (ELKC) veiklą ir planuojamus ateities projektus pranešė
jos pirmininkas Arūnas Damijonaitis. Šalia įprastų kasmetinių sąjun-

VOKIETIJOS LB DARBUOTOJŲ

VOKIETIJOJE
gos renginių kitų metų pabaigoje
Pietų Amerikoje vyks Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame
Vokietijai galės atstovauti 15 VLJS
narių. Pateikęs pavyzdį, kad iš 1000
Frankfurte užsiregistravusių lietuvių yra 200 studentų, iš kurių tik
20 reguliariai ateina į susirinkimus,
pirmininkas prašė VLB darbuotojų
informuoti apylinkių jaunimą apie
VLJS projektus ir raginti juos įsijungti į sąjungos veiklą.
Kaip lietuvišką kultūrą išlaiko
emigravęs jaunimas, kalbėjo Greta Stanscheitis, parašiusi diplominį
darbą apie jaunus migrantus iš Lietuvos ir jų problemas Vokietijoje.
Sociologė pabrėžė, kad lietuviškos
kultūros ir tapatybės išlaikymo pagrindas slypi kalbos išsaugojime ir
puoselėjime.
Apie Europos lietuvių kultūros centro Vokietijoje (ELKC) veiklą ir ateities planus pranešė centro
direktorius Rimas Čuplinskas. Direktorius trumpai pristatė kultūros
centro suorganizuotus kultūrinius,
informacinius bei meninio pobūdžio renginius, kaip antai Europoje
dirbančių ambasadorių bei lietuvių

SU VA ŽIAVI MO DA LY VIAI
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ORGANIZATORĖ I. KLEINAUSKAS SU
bendruomenių pirmininkų suvažiavimą, Lietuvos/Vokietijos dailės ir
fotografijų parodą „Žmones beskaitant“, pirmąjį Europos lietuvių roko festivalį „Eurofestivalis 2008“ ir
„Poezijos pavasario“ renginius bei
paminėjo keletą centro plėtros projektų – atviros ELKC mediatekos
kūrimą, internetinio lietuvių mokslininkų forumo steigimą bei fotografijų parodos „Laiškas iš Lietuvos“
organizavimą.
Suvažiavime dalyvavo ir LR
Užsienio reikalų ministerijos planavimo skyriaus ambasadorė ypatingiems
pavedimams dr. Violeta Motulaitė,
kuri nuo 2008 m. vasario mėnesio yra
atsakinga už ministerijos veiklos su
lietuvių bendruomenėmis koordinavimą. Kadangi atkūrus nepriklausomybę iš Lietuvos išvyko per 497 000
Lietuvos piliečių su labai nedidele
tendencija grįžti, URM ėmė aktyviau
bendradarbiauti su užsienyje gyvenančiais tautiečiais ir juos įvairiapusiškai remti. Sudaryta nuolatinė darbo
grupė politikos išeivijos atžvilgiu formavimui, turint tikslą įtraukti išeiviją
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MO TE RŲ AN SAM BLIU

„LELIUMAI“. M. ŠMITIENĖS

į Lietuvos interesų gynimą. Praktinis
darbas vyks per diplomatines atstovybes, projektų ﬁnansavimas kol kas
vyksta per TMIDą.
LR ambasadorius Berlyne
Evaldas Ignatavičius apžvelgė gausius praėjusių metų lietuvių kultūros renginius Vokietijoje ir atskleidė
kitų metų planus, kurie telksis ties
Lietuvos 1000-mečio jubiliejaus ir
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“
temomis. Ambasadorius ypač skatino dalyvauti Kultūros sostinės programoje, kurios metu planuota daugiau nei 1000 renginių (60 proc. iš
jų – nemokami), kuriuose pasirodys
menininkai iš 20 valstybių ir 4 kontinentų.
Pranešimą apie kultūros ir
ūkinės naudos sąsajas skaitė kultūros menedžeris Berndas Feselis,
kuris dirba prie „Ruhr kraštas – kultūros sostinė 2010“ projekto. Jo teigimu, ūkio politika be kultūros politikos negali būti sėkminga. Naujausi
tyrimai rodo, kad įmonės šiuo metu
kuriasi ten, kur gyvena pakankamai
talentingų ir kūrybingų žmonių.
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NUO TRAU KOS

Iš popietinio nuovargio suvažiavimo dalyvius išjudino meniniai
intarpai pertraukų tarp diskusijų metu. Trys Bonnos-Kölno lituanistinės
mokyklėlės mokinės, gitara pritariant mokyklos vedėjai Ingai Petkutei, padainavo keletą lietuviškų
dainelių ir padeklamavo eilėraščių,
o Essen-Mülheimo apylinkės moterų
ansamblis „Leliumai“ profesionaliai
atliko liaudies dainų pynę.
Muzikinę suvažiavimo programą vainikavo šeštadienio vakarą
koncertavusi Taurintos Rigertaitės
grupė „Taurinta & Band“, apstulbinusi publiką netikėtomis lietuvių
liaudies dainų interpretacijomis, kuriose atlikėja harmoniškai derina archaišką folkloro skambesį su moderniais džiazo ir bliuzo elementais.
Suvažiavimas baigėsi sekmadieninėmis ekumeninėmis pamaldomis, kurias vedė kunigai Vidas Vaitiekūnas ir Valdas Jelis. Suvažiavimo
metu bendru visų dalyvių sutarimu
nuspręsta, kad 2009 m. VLB darbuotojų suvažiavimas vyks Münchene.
ELKC inf.
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LB pirmininkas apdovanotas Vokietijos kryžiaus ordinu
Gruodžio 6 d. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos pirmininkui Antanui Šiugždiniui
buvo įteiktas Federacinės Vokietijos
ordino „Už nuopelnus“ kryžius (das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland). Šiam reikšmingam ir
iškilmingam aktui į šventiškai papuoštą Rennhofo pilies salę Hüttenfelde susirinko apdovanotojo šeimos
nariai, apskrities ir miesto savivaldybių atsovai bei kiti kviesti svečiai.
Apdovanojimą Vokietijos prezidento Horsto Köhlerio vardu įteikė
Bergštrasės rajono viršininko pavaduotojas Gottliebas Ohlis bei Lampertheimo miesto meras Erichas
Maieris. Ohlis savo kalboje išreiškė
padėką už A. Šiugždinio nuopelnus
per pastaruosius dešimtmečius stiprinant Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimą, ypač vystant santykius
tarp Hesseno žemės ir Lietuvos bei
mezgant kultūrinius ir švietėjiškus
miestų ir mokyklų santykius.
„Dėl savo išskirtinio angažavimosi šioje sferoje Antanas Šiugždins yra teisėtai pelnęs geros valios
ambasadorius Vokietijoje titulą“, –
teigė Ohlis.
Po muzikinės programos, kurią su Vasario 16-os gimnazijos mokiniais parengė muzikos mokytojas
Gintaras Ručys, lietuviškų institucijų ir organizacijų vardu Vokietijoje
sveikinimo žodį tarė VLB valdybos
narys dr. Vincas Bartusevičius, kuris išsamiai pristatė A. Šiugždinio
biografiją ir veiklą. Antanas aktyviai
reiškėsi Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjungoje, vėliau kurį laiką sėkmingai ir sumaniai vadovavo VLB Romuvos apylinkei. Nuo 1987 m., taigi
jau 21 metus, Antanas yra nuolatinis VLB valdybos narys – pradžioje jis buvo valdybos iždininkas, o
nuo 1998-ųjų, taigi jau 11 kadencijų – valdybos pirmininkas. Jau daug
metų A. Šiugždinis yra renkamas į
VLB Tarybą. Nuo pat Fondo Vasa-

ANTANAS ŠIUGŽDINIS
BARTUSEVIČIENĖS NUOTR.

SU ŠEI MA

–

ŽMO NA

rio 16-osios gimnazijai remti įsikūrimo jis yra šio fondo iždininkas.
Taip pat buvo ir Vasario 16-osios
gimnazijos kuratorijos narys. Būdamas VLB valdybos pirmininkas jis
energingai vadovauja valdybos darbui, planuoja ir veda bendruomenės
renginius Hüttenfelde, nepraleidžia
progos apsilankyti apylinkėse, dalyvauti jų renginiuose, susitikti su
vietiniais lietuviais, juos paskatinti
ir įvertinti jų darbą. V. Bartusevičius
savo kalboje pabrėžė ir tai, kad šis
apdovanojimas įgauna dar didesnio
svarumo atsižvelgiant į faktą, jog jis
užsitarnautas dirbant visuomeniniu
pagrindu.
Vokietijos valdžios vardu A.
Šiugždinį taip pat pasveikino Lampertheimo miesto meras Eirichas
Maieris, pabrėždamas, jog šis ordinas tiesiogiai atspindi Vokietijos
valstybės pilietinio ugdymo vertybes. Šiuo ordinu Vokietijos valstybė

ONA,

VAI KAIS

LAURA

IR

AIDU. O

suteikia paskatą tolesniems darbams
bei sėkmingai veiklai.
Po nuoširdžių Vokietijos liberalų partijos (FDP) Lampertheimo
miesto skyriaus pirmininko Thomo
Bittnerio bei Romuvos apylinkės
pirmininkės Irenos Timpienės sveikinimų iškilmingą vakaro dalį savo
padėka užbaigė Antanas Šiugždinis.
„Esu sujaudintas, apstulbęs ir jaučiuosi labai pagerbtas“, – dėkodamas
susirinkusiems sakė A. Šiugždinis.
„Šį apdovanojimą traktuoju ne kaip
asmeninį, tačiau kaip kolektyvinį
jau šešiasdešimt metų gyvuojančios
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
nuopelną. Jį priimu tiek šios, tiek visų buvusių bendruomenės valdybų
narių vardu“, – džiaugdamasis oficialiu ilgamečio darbo vaisių įvertinimu sakė pirmininkas.
ELKC inf.
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Kalėdinis Nojaus koncertas pakerėjo klausytojus

2008-12-12 Rennhofo pilyje įvyko Europos lietuvių kultūros
centro (ELKC) surengtas akustinis
buvusio grupės „Airija“ vokalisto
Dariaus Milerio Nojaus koncertas.
„Labai malonu po pusės metų sugrįžti į šią mielą ir jaukią lietuvybės
salelę su nauja muzikine programa“,
– galimybe vėl apsilankyti Hüttenfelde džiaugėsi vasarą čia vykusiame Europos lietuvių roko festivalyje
„Eurofestivalis 2008“ dalyvavęs atlikėjas. Kitaip nei triukšmingo festivalio po atviru dangumi metu šį
kartą Nojus savo programą Vokietijos lietuviams bei svečiams pristatė
šventiškai papuoštoje Rennhofo pilies salėje.
Koncertinėje pusantros valandos trunkančioje programoje Nojus
pristatė savo naujausią, Kalėdomis
dvelkiantį muzikinį projektą „Apie
save ir kitus“. Taip pavadintas ir Nojaus akustinio koncerto vaizdo įrašas,
kurio DVD albumą lapkričio 27 d. Airijoje išleido muzikos įrašų kompanija „Aistian Music“. Šiltos Kalėdinių
žvakių šviesos užlietoje pilies salėje
skambėjo tiek senos, jau klasika ta-
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pusios Nojaus ir Airijos dainos, tiek
nauji, dar neįrašyti ir tik koncertuose
atliekami kūriniai. Tarp jų ir tik kartą
metuose atliekama daina „Vėl Kalėdos“. Nojui koncerte talkino saksofonu bei akordeonu grojantis Lorenas
Bučius, bosistas Vidmantas Galeckas
ir būgnininkė Asta Milerienė. Ištikimybė unikaliam muzikos stiliui, profesionaliai įvaldyti techniniai niuansai
bei nuo scenos sklindanti energija pasiekė ir užkerėjo kiekvieno klausytojo
širdis, o dainų nuoširdumas ir iš vokalisto lūpų sklindanti ramybė pripildė
susirinkusiuosius pakilios prieššventinės nuotaikos.
„Esu tikras, akustiniame koncerte dauguma mano dainų skamba
kitaip, kur girdisi kiekvienas žodis,
kiekviena nata, kur kiekviena daina
įgauna prasmę, tampa minispektakliu, kur esi taip arti publikos, kad
gali girdėti ką šnabžda lūpos ir sako
akys. Tokioje akustinėje scenoje jaučiuosi labai gerai, nes žinau – žiūrovas išgirs visa tai, ką noriu pasakyti
ir perduoti savo muzika, pasidalinti
tuo, ką jaučiu, kokį matau pasaulį, kokias turiu viltis, pasidalinti
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džiaugsmu ir liūdesiu, tiesa apie save ir kitus, nes dainuoju tik apie tai,
ką žinau savyje ir matau kituose, ko
galbūt nemokėčiau pasakyti paprastais žodžiais“, – sakė šiuo metu su
šeima Airijoje gyvenantis atlikėjas.
Vienos dienos viešnagės Vokietijoje metu Nojus su grupe suspėjo ne tik pabendrauti ir apie savo kūrybinį kelią papasakoti ELKC
surengtame susitikime su Vasario
16-osios gimnazijos mokiniais, tačiau po koncerto maloniai laiką praleido ir su susirinkusiais gerbėjais.
„Simboliška mūsų privilegija – kad
galime artimiau susipažinti ir intymiau pabendrauti su menininkais.
Nelyg didžiuliuose koncertuose, kurie žiūrovams dažniausiai pasibaigia
nuaidėjus paskutiniam akordui, čia,
kamerinėje aplinkoje ir mažesnėje
kompanijoje, klausytojai turi galimybę asmeniškai susipažinti su atlikėjais, sužinoti apie jų gyvenimą,
pomėgius bei kūrybinius impulsus“,
– nuostabiu prieškalėdiniu vakaru
džiaugėsi renginį organizavęs ELKC
direktorius R. Čuplinskas.
(ELKC)

PLB kraštų žinios

Don Kichotas suteikė
lietuviams galimybę pasirodyti
zem plio rių ti ra žu. Įdo mu, kad knygą iš lei do 3-oji JAV ka riuo me nė.
Ši kny ga bu vo ro do ma lapkri čio 8-9 die no mis gar bin go je paro dos vie to je ir pa trau kė lan ky tojų dė me sį bei su tei kė ga li my bę R.
Alek siū nui at sa ky ti į įvai rių žmo-

ARGENTINOJE
nių klau si mus apie Lie tu vą, jos isto ri ją, ge og ra fi ją, kul tū rą, pa pročius ir t.t.
Apie lie tu viš kos kny gos atsi ra di mą „Don Ki cho to iš la Mančos“ rin ki ny je ra šė pro vin ci jos
laik raš čiai.
Ar nal do Vez bic kas

La biau siai pa sau ly je skai toma kny ga po Bib li jos yra is pa nų
ra šy to jo Mi ko lo Cer van tes Sa aved ra „Don Ki cho tas iš la Mančos“, pa ra šy ta 1605-siais me tais.
Šio kū ri nio di džiau sias rin ki nys
pa sau ly je yra Is pa ni jo je, au to riaus
tė vy nė je. Ant ras di džiau sias – Argen ti no je, Bu e nos Ai res pro vin cijos Azul mies te, 300 km. nuo sosti nės – Bu e nos Ai res mies to. Azul
mies to bib lio te ka įkur ta 1892-aisiais me tais ir pa va din ta dak ta ro
Bar to lomé Josè Ron co, ku ris daug
me tų va do va vo šiai bib lio te kai,
var du. Čia yra su kaup ta dau giau
kaip 400 kny gų – įvai riau sio dydžio, se nu mo, spaus din tų be veik
vi so se pa sau lio ša ly se įvai riau siomis kal bo mis.
2007-siais ba landžio 23 d.
UNES CO Cas til la cen tras pa skelbė Azul, Ar gen ti nos Cer van teso mies te, įku rian tis kas me ti nius
Cer van te so fes ti va lius.
Šie met, lap kri čio 1-16 dieno mis, Azul mies te vy ko Ant ra sis
Cer van te so fes ti va lis. Or ga ni za torių ko mi si jos pa kvies tas Su si vieni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je biblio te kos var du da ly va vo Ro ber tas
Alek siū nas, ku ris nu ve žė į pa ro dą
lie tu viš ką kny gą, iš vers tą iš is pa nų
į lie tu vių kal bą „Don Ki cho tas iš
la Man čos“. Kny ga išvers ta Pul gio
An driu šio ir at spaus din ta Vo kie tijo je 1948-ai siais me tais 1000 eg-

ROBERTAS ALEKSIŪNAS TURĖJO GALIMYBĖS ARGENTINIEČIAMS PAPASAKOTI APIE
LIETUVĄ

Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos taryba (ALOST) nuo
2009 m. sausio 1 d. keičia pavadinimą ir vadinsis Argentinos Lietuvių
Bendruomene-ALOST (Comunidad
Lituana en Argentina – COPLA).
Šios organizacijos valdybą rinks lietuvių draugijų atstovai vienerių metų kadencijai.

2008 m. gruodžio 1 d. vykusiame ALOST suvažiavime buvo
išrinkta 2009-ųjų metų valdyba. Suvažiavime dalyvavo šios organizacijos: Lietuvių centras (CL), Susivienijimas (SLA), Rosario miesto draugija, Mindaugas, Nemunas, Aušros
Vartų parapija. Į naująją ALB valdybą išrinkti: pirmininkas – Jurgis

Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos taryba keičia vardą
Brazaitis (SLA), vicepirmininkas
– Ruben Repšys (Rosario miesto
draugija), sekretorius – Agustinas
Steigvilas (Aušros Vartų parapija),
prosekretorius – Raul Petronis (Mindaugas), iždininkas – Fernando Daratenas (CL), proiždininkė – Ana Semėnas (Nemunas).
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Įvertinta lietuviška fotograﬁja

ENRIKO CIKOTAS „MANO

SE NE LIŲ VĖ JAS “

Buenos Aires miesto savivaldybė surengė fotograﬁjų konkursą “Retratar lo diverso, celebrar lo mùltiple” (Rodyti įvairovę, džiaugtis gausumu), kuriame dalyvavo daugiau kaip
50 įvairių tautybių miesto bendruo-

menių atstovų. Enriko Cikoto konkursui pateikta nuotrauka, pavadinta
„Mano senelių vėjas“, atstovaudama
lietuviams, pelnė garbės atžymėjimą.
Gruodžio 12 d. „Direcciòn general
de Museos“ muziejuje buvo atidary-

ta konkursinių nuotraukų paroda ir
įteiktos premijos fotografams. Šiame renginyje dalyvavo miesto meras
Mauricio Macri. Ekspozicija veiks iki
2009 m. vasario 1 d.
Arnaldo Vezbickas

IX Dai nų šven tė To ron te „Dai na aš gy ve nu“

IX Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas kviečia visus į šventę, kuri įvyks 2010 metais, Toronte, Kanadoje.
Komitetą sudaro: vyriausioji meno vadovė – Dalia Viskontienė; scenarijaus kūrėja/režiserė – Laimutė Kisielienė;
pirmininkai – Rasa ir Paulius Kurai; vicepirmininkė – Rūta Kličienė; iždininkė – Julija Danaitienė; sekretoriatas
– Gitana Jūdvytytė ir Aldona Remesat; spaudos atstovė – Dalia Pajarskaitė Peddle; KLB krašto valdybos atstovė –
Rūta Žilinskienė. Dar veikia įvairios darbo komisijos. Pasiruošimo darbai jau prasidėjo ir sparčiai žengia į priekį.
Koncertas vyks liepos 4, Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga. Miestelio vakaronė – šeštadienį, liepos 3, Anapilio sodyboje. Programoje – muzika, šokiai, užsiėmimai, žaidimai, vaišės visiems šeimos
nariams, visokio amžiaus dalyviams.
Viešbučiai – netoli Pearson oro uosto ir greitkelio išvažiavimų: Marriott Toronto Airport ir Renaissance Toronto Airport Hotel.
IX lietuvių dainų šventės ruošos komitetas maloniai kviečia jungtis į chorus ir sekti spaudą. Lankykitės šventės interneto tinklalapyje www.dainusvente.org ir gausiai atvykit į Torontą.
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Lietuvių choro gimtadienis
Šio lapkričio 23 d. Brazilijos
Lietuvių choras baigė savo garbingus 72-uosius veiklos metus. Sekmadienį buvo aukojamos lietuviškos
Mišios Sao Paule, buvo prisiminti mirusieji bei gyvieji choristai ir
chorvedžiai. 1936 metais, remiant
a.a. prelatui Pijui Ragazinskui, pirmųjų lietuvių karta nutarė įkurti chorą, kuris giedotų lietuviškų Mišių,
tautinių ir bendruomenės narių iškilmių metu. Be pertraukos choras gyvavo iki šiol. Choro kūrybinę veiklą
vystė tokie chorvedžiai kaip: jau mirę Peliksas Girdauskas, Juozas Stankūnas, Aleksas Ambrozaitis, Juozas
Strolia, Jonas Antanaitis, Viktoras
Tatarūnas, taip pat Elvira Kilčiauskaitė Bellucci (muzikos dėstytoja) ir
dabartinis Audris Tatarūnas. Praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje į JAV gyventi išvyko Juozas
Stankūnas, Juozas Strolia ir Aleksas
Ambrozaitis, kurie ten jau yra iškeliavę amžinybėn. Dabartiniai choro
nariai susiburia kiekvieną pirmadienį – pasimatyti ir praleisti dvi valadas repetuojant ir kartu pabendraujant, pasilinksminant daina.
Po Mišių choristai išvyko pabendrauti ir papietauti į Vilos Zelinos apylinkių restoraną. Pasisotinę
pradėjom dainuoti senoviškas lietuviškas liaudies dainas, kurios patraukė kitų restorano klientų – brazilų dėmesį. Baigiant šventę choristai
susibūrė pagiedoti Ilgiausių metų savo brangiam Chorui.
Išsiskirtėme linksmi ir patenkinti, tikėdamiesi kitais metais sulaukti tokio pat gražaus, prasmingo
savo choro gimtadienio renginio.
Adilsonas Puodžiūnas
BLB ir Sao Paulo
Lietuvių choro narys

BRAZILIJOS

BRAZILIJOJE

LIE TU VIŲ CHO RO DAI NI NIN KAI NU SI FO TOG RA FAVO SAVO MIE LO JO CHO RO GIM -

TA DIE NIO PRO GA

LIETUVIŲ CHORO 72-OJO GIMTADIENIO ŠVENTĖJE
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AUSTRALIJOJE
Lietuvos aktoriai Australijos
žiniasklaidos puslapiuose
Apsiniaukusį sekmadienį stebėjau tamsėjantį dangų. Viename iš
prašvilpiančių lėktuvų Kinijos link
išskrido Oskaro Koršunovo teatro
(OKT) aktoriai. Susikrovę itališką
piceriją vaizdavusias dekoracijas,
šaukštus, samčius, peilius, skeletus,
įsimylėjėlių balkono fragmentus,
Montekių bei Kapulečių žudynių
sceną, − gabūs lietuvaičiai, kabantys
tolstančioje Australijos padangėje,
atsisveikino su centro dangoraižiais
ir vėjo greičiu šuoliuojančiomis kengūromis.
Melbourno žiūrovai bei žiniasklaida teigiamai įvertino OKT
aktorių triūsą. Spalio mėnesio 23osios-24-osios dienraščio „The Age“
puslapiai buvo išmarginti atsiliepimų apie „Romeo ir Džiuljetos“ pastatymą. Robyn Usher straipsnyje
„Pizza the action: Montagues and
Capulets make or bake“ rašė, jog režisieriaus Oskaro Koršunovo dramos
pastatymas pasižymi aktualumu, nes
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Romeo ir Džiuljetą nusinešė kiti pasauliai
jame vyksta nuolatinė generacijų kova tarp to, kas atgyvenę, ir to, kas
nauja. Cameron Woodhead straipsnis: „For Entree: A Romeo with the
lot“ apibūdino aktorių Arūno Sakalausko, Dainiaus Kazlausko, Eglės
Mikulionytės, Rasos Sabulionytės,
Vaidoto Martinaičio ir Gyčio Ivanausko vaidmenis. Čia pat tarptautinio Melbourno festivalio direktorė
Kristy Edmunds užtikrino, jog Oskaro Koršunovo režisuota Shakespearo
tragedija tiesiog atgijo šiuolaikinėje
plotmėje. Kritikų įvertintas kaip teatralinis festivalio šedevras lietuvių
pristatymas išgarsino ir aktorius, ir
pačią Lietuvą, apie kurią Australijoje girdėta iš krepšinio pasiekimų bei
Mariaus Jovaišos fotografijos.

Akis į akį su Oskaru Koršunovu
Kas gi tas OKT teatras? Štai
ką spalio 22 dieną, per susitikimą su
teatro mėgėjais garsusis režisierius
atsakė festivalio direktorei Kristy.
Pirmiausia Oskaras Koršunovas prisipažino, jog meilę teatrui paveldė-
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jo iš savo senelio, o mokykloje už
nedrausmingumą buvo nusiųstas į
dramos būrelį. Būtent ši „bausmė“ ir
atvedė jaunuolį į teatrą. Įdomiausia
tai, kad Oskaras gimė ir augo Tarybų Sąjungos terpėje, o spektaklius
pradėjo kurti jau laisvoje Lietuvoje.
(Dviejų santvarkų susidūrimo pasekmės atsispindėjo „Romeo ir Džiuljetos“ spektaklyje, bet apie tai vėliau).
Oskarui teatras − „dvasinė rezistencijos vieta“.
Režisierius išsamiai pasidalijo mintimis apie savo gyvenimą ir
kūrybą:
„Kadangi tarybiniais laikais
buvo draudžiamas ar netoleruojamas
ėjimas į bažnyčią, daug ką atstojo
teatras. Tarybiniais laikais stipriai
veikė cenzūra, buvo galima iškarpyti pasaulinės klasikos kūrinius,
per cenzūrą pereidavo filmai bei kiti
menai. Aktoriui buvo kiek lengviau,
nes jo vaidinimas susijęs su kūrybiniu procesu. Kai aktorius mato, jog
cenzoriaus nėra, jis, jausdamas kūrybinę laisvę, leidžia sau paimprovizuoti. Buvo ir valdžiai
pataikaujančių teatrų. Į
gerą spektaklį žmonės
stovėdavo bilietų per
naktį, kadangi tikrasis
teatras išvystė metaforinę kalbą, kai pasakyta frazė, paįvairinta
atitinkamais judesiais
ar veido išraiška, gali
įgyti kitą interpretaciją. Po 1990-ųjų metų
viskas keitėsi, tada aš
pradėjau dirbti teatre.
Vokietijos sienos nugriovimas Lietuvoje
sukėlė optimizmo, vyko pakili, dainuojanti
savo esme vilties revoliucija. Teatras prarado
savo išskirtinę vietą,
juk nebereikėjo žiūrovui pateikinėti uždrausto vaisiaus. Viskas išlindo į paviršių ir
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daug menininkų tam pasidavė, neturėjo kuo nustebinti. Tai buvo teatro
tuštėjimo metas. Sunki ekonominė
situacija pasunkėjo, daugelis menininkų, kūrusių iki 1990-ųjų metų,
gyveno praeitimi, nebefiksuodami
naujo laiko. Daug kas prarado pozicijas. Aš esu iš tos kartos, kurie 20
metų gyveno Tarybų Sąjungoj, o kūrė jau po Vokietijos sienos nugriovimo. Buvau jaunas ir nemaniau, kad
jaunystė buvo prarasta. Neįtikėtinu
greičiu vyko vertybių perkainojimas.
Žmonės keitė profesijas, profesoriai
atsidūrė turguje, turgaus žmonės tapo turtuoliai. Teatre vėl buvo apie ką
kalbėti. Paradoksai provokuoja žiūrovus. Teatro vaidmuo − įprasminti
žiūrovui pasikeitimus“.
Atsakydamas į festivalio organizatorės klausimus Oskaras atskleidė savo kūrybinės technikos
paslaptis:
„Teatre dirbu 20 metų, nemažai keliauju po pasaulį. Pirmas
pastatytas spektaklis turbūt buvo
geriausias, paskui − dar 40, bet ne
tokie geri! Aš dirbau valstybiniuose
teatruose. Tai paskatino sukurti savo
teatrą... Motyvas − padarai spektaklį ir turi jį palikti. Tai neįmanoma,
nes turi perkurti. Norėjau teatro,
kur būtų nuolatinis konfliktas su
aktoriais, stresinė situacija, nes to
reikia. Teatre reikia nuolatinės mobilizacijos. Džiaugiuosi, kai spektaklis gerai pavyksta, nors pavyksta
ne visi, todėl mobilizuoju, perkuriu. Noriu, kad kūrybinis procesas
būtų kūrybinė diena. Niekada nežinai, kas įkvėps, todėl nuolat dirbi.
Kuriu kasdien. Niekada nežinai, iš
kur kils mintys. Tik savo kompanijoj galiu to pasiekti. Egzistuojam 10
metų, esam nepriklausomas teatras,
repertuarinis teatras. Apie 12 nuolatinių spektaklių rodom visur, nes
mes – ne festivalinis teatras. Daug
gastroliuojam, esam teatras be teatro
− kituose nuomuojamės sales. Kuruoju tarptautinius teatrus Lietuvoje. Sukūriau autorinį teatrą, kritikų
pavadintą „OKT“, nors spektaklius
statau ne vienas... Rengiam vasaros
festivalius Druskininkuose. Gal net

per plačiai užsiėmėm. Geriau prie
savo spektaklių sugrįžti...“
Kristy Edmunds paklaustas,
kokia yra tarptautinių festivalių svarba, kiek pagalvojęs, Oskaras atsakė:
„Labai didelė. Jei teatras neišeina iš pastato ribų ir adresuojamas
tam pačiam žiūrovui, tampa hermetiškas. Mes turim galimybę važinėti
ir vaidinti viso pasaulio žiūrovams,
plečiam akiratį. Pagaliau festivalis surenka teatrinę publiką, galima
jiems rodyti įvairų teatrą. Teatro meno kalbos galimybės atskleidžia teatro erdvę žiūrovo mintyse, − kiek
jis gali priimti ir suprasti. Nuo žiūrovo priklauso galimybės laisvė kurti, jeigu jis supranta. Mes į savo festivalius kviečiame [teatrus] iš viso
pasaulio. Tada atsiranda galimybės
kurti ir plėsti akiratį“.
Po susitikimo su Oskaru klausytojai skirstėsi nenoriai. Man su
juo teko pabendrauti tris minutes,
vos vos spėjau nufotografuoti. Režisieriaus veido išraiška buvo griežta
ir paslaptinga, o rudos akys skverbte skverbėsi į mano sielą. Rodės, jis
kiaurai permatė jį apstojusius smalsuolius. Susidarė įspūdis, jog režsierius nuolat kažką giliai mąstė. Kažin
kokią paslaptį Oskaras slėpė nuo aplinkinių?
Ilgai lauktas spektaklis
Dauguma vietinių lietuvių atėjo į spalio 24 dieną vykusį dieninį
spektaklį. Žiūrovai nekantriai laukė
vaidinimo pradžios, o kai kurie, išvydę scenoje Lietuvos aktorius, neiškentę pradėjo sveikintis ir ploti.
Tačiau pastarieji kurį laiką sustingo
akinančių prožektorių fone, laukdami, kol žiūrovai „nusikels“ į Shakespearo laikus.
Atėję pasižiūrėti šiuolaikinio
„Romeo ir Džiuljetos“ pastatymo
tikrai nenusivylė. Pertraukos metu
girdėjosi aktorių vaidybos, išvaizdos bei išradingų dekoracijų liaupsinimas. Pasitaikė ir kritikos: kai kam
muzika per garsi, kai kam tekstų vertimas ne visur sutapo su aktorių pasakytais žodžiais:
„Ar jūs viską supratote?“

„O jūs?“
„Turbūt trečdalį supratom, nes
per greitai kalbėjo,“ – sakė vieni.
„Mes tai mažai ką supratom ir
vos spėjom sekti abiejų kalbų mišinį,“ – pritarė kiti.
„O kaip jūs, neseniai atvykusios iš Lietuvos, ar viską supratot?“
„Deja, ne viską.“
Ypač nesigirdėjo, ką vienas
kitam šnibždėjo Romeo (Gytis Ivanauskas) ir Džiuljeta (Rasa Samuolytė). Tenka apgailestauti, jog Oskaro darbas su Shakespearo tekstu,
persunktu lietuviška minties interpretacija (naudojant Alekso Churgino vertimą), ne visur pasiteisino.
Beskubėdami kai kurie aktoriai tiesiog ryte rijo žodžius. Gal Lietuvoje
pasikeitė aktorių paruošimo būdas ar
nebekreipiama dėmesio į dikciją ir
artikuliaciją? Palyginimui, – vyresnio amžiaus aktoriai Remigijus Vilkaitis, Eglė Mikulionytė ir Vaidotas
Martinaitis kalbėjo su precizišku aiškumu. Tačiau tarimas neužgožia to,
ką publikai pasiūlė teatro genijus!
Spektaklis prabėgo kaip akimirka. Jis buvo perpildytas netikėtų
sceninių sprendimų bei įvairiausių
išraiškos priemonių (miltų maišymo
dubuo, skeletai, karstai, kraupi muzika bei šiurpinantys garsai). Stebėjome itališku temperamentu pasaldintą
lietuvišką vaidybą. Kartkartėmis išlįsdavo tarybinėje santvarkoje susiformavę elementai: rusiškų melodijų motyvai, kalbos maniera, kariški
judesiai, bet šiuolaikinė muzika tuoj
sugrąžindavo į dabartį.
Iš plojimų buvo aišku, jog
publikai labiausiai patiko Džiuljetos
auklė (Elgė Mikulionytė). Spektaklio pradžioje prisijuokėme, o pabaigoje, kai Romeo ir Džiuljeta, tarsi
mareonetės sukrito į didžiulį dubenį,
susigraudinome... Kaip tikroviška,
kaip viskas atitiko šiuolaikinio gyvenimo netikėtumus! Didžiavomės,
jog esame lietuviai, jog mūsų broliai
ir sesės savo pasirodymu nublukino
visus kitus. Džiaugėmės, kad iš tėvynės atskridę aktoriai pastatė tvirtus pamatus ateities festivaliams.
Gražina Pranauskienė
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KANADOJE

KE

„ŽALIŲ LANKŲ“ AKTORIAI SU VADOVE DAIVA BOTYRIENE (SU GĖLĖMIS), KOMPOZITORIUMI VALDU RAMANAUSKU, DAINININDAIVA RAMANAUSKAITE IR SCENOGRAFE AKVILE MINKEVIČIENE

Lapkričio 16 dieną Toronto ir
apylinkių lietuviai važiavo su savo
vaikais į Toronto Prisikėlimo parapijos salę, kur dramos grupė „Žalios lankos“ rodė premjerą „Nauji
karaliaus drabužiai“. Tai H. K. Anderseno pasakos motyvais parašytos
Daivos Čepkauskaitės pjesės inscenizavimas, kurį režisavo vaikų dramos grupės „Žalios lankos“ vadovė
Daiva Botyrienė.
Tai visiems gerai žinoma pasaka apie karalių, norintį naujų drabužių, ir juos neva siuvančius apgavikus siuvėjus, pareiškusius, kad
tuos ypač puošnius drabužius matyti
galės tik protingi žmonės. Nenorėdami pasirodyti kvailiais visi mato
tai, ką jiems sako siuvėjai. Ir dabar
visa valdžios stiprybė tarsi persikelia iš karaliaus rūmų į siuvėjų kambarį, kur jie audžia ir siuva, ir apie
audinio detales vis kitaip pasakoja
kiekvienam, karaliaus paliepimu atėjusiam sužinoti, kas gi iš tiesų ten
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Kai vaikų akys švyti

išausti: ar liūtai, ar tigrai, ar katinėliai. Karalius tikėjosi sužinoti, kas iš
jo artmiausių žmonių yra kvaili, kol
įsitikina, kad kvailas yra ir jis pats.
Tad ką daryti? Tiesiog apsimesti
protingu.
Argi ne taip darome ir mes?
Jeigu visi taip sako – taip ir yra. „Ar
gražūs mano drabužiai?“ – klausinėja karalius, nužengęs nuo scenos ir
besipuikuojantis salėje prieš žiūrovus. „Labai gražūs“, – kartu su artistais žaidžia pasaką suagusieji. „Karalius nuogas!“ – sušunka vaikas,
neišmanantis tokio žaidimo gudrybių, ir visas apsimetinėjimas baigiasi. Juokiamės visi – iš karaliaus, iš jo
palydos, iš siuvėjų ir iš... savęs...
Kaip ir visos H. K. Anderseno pasakos, ši taip pat yra nevienasluoksnė. Vaikas ją ir matys vaiko akimis: kvailys karalius, žynys,
išsipuošusi karalienė ir rūmų dama,
manančios, kad viena yra protingesnė už kitą, protingi sukčiai siuvėjai,
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juokingas virėjas ir kirpėjai.
Suaugusieji įžvelgs daug daugiau, nes tikrai kiekvienas yra pabuvęs karaliaus rūmų dvariškiu ir gyręs
nematomus karaliaus drabužius, kartais netgi suvokdamas, kad karalius
tikrai nuogas, nes nepagyrimas gali
kainuoti. Kartais – net labai brangiai.
Moralas aiškus kiekvienam,
bet prireikus vėl girsime nuogo karaliaus drabužius, nes toks gyrimas,
arba paprasčiausias prisitaikėliškumas, yra pažįstamas kiekvienam ir
matomas gana dažnai. Tik yra vilties,
kad kada nors kas nors vis tiek pasakys: „Žiūrėkite, karalius nuogas!“
– ir tada lėksime slėptis, kaip tie mažieji aktoriukai už scenos užuolaidų,
tik ar pasislėpsi nuo savęs?
Labai švelniai kuriamos juokingos situacijos: „Karalienė nėra
labai protinga“, – skundžiasi karalius, pats būdamas kvailesnis už ją;
„Visai neturiu kuo apsirengti“, – sa-
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ko karalius, kai dama išvardija visą
tiradą jo proginių kostiumų; šypseną kelia žynio oro prognozės; reikia
taisyti rūmų stogą, bet karalius pinigus išleidžia savo ypatingiesiems
drabužiams...
Smagu buvo žiūrėti vaikų vaidinimą, kuris kartais buvo panašus
tiesiog į nuotaikingą žaidimą. Puikiausiai išmokti žodžiai, taisyklinga
kalba, gražus žaismingas bendravimas tarpusavyje liudijo, kad darbas
„Žaliose lankose“ vyksta puikiai.
Žiūrovams ypač patiko Vytas Banys,
sukūręs karaliaus vaidmenį, sugebėjęs vaidinimą priartinti prie žiūrovo
ir monologiniais kreipiniais bendraujantis su juo. Labai įtikinama jo
kalbėjimo intonacija, natūralūs gestai ir veido išraiška, sustiprinantys
ištartus žodžius.
Labai profesionaliai buvo suvaidinta pjesės kulminacija – karalienės (Justė Melkytė) ir rūmų damos (Vaiva Slapšytė) reakcija, kai
karalius „aprengiamas“ naujais rūbais. Jos sutrinka, susigėsta dėl dviejų priežasčių: mato nuogą karalių
(kaip vis dėlto nepatogu tai matyti)
ir nemato jo drabužių (vadinasi, jos
kvailos). Tylūs rankų judesiai, nusukti nuo karalius žvilgsniai – sveika
žmogiška reakcija, bylojanti tikrą situaciją – trunka tik akimirką. Tuojau
pat įvyksta metamorfozė – jos tarsi

užsideda kaukes ir išeina pasivaikščioti kartu su naujus rūbus demonstruojančiu karaliumi.
Įdomus žynio (Tomas Botyrius) vaidmuo. Jis tarsi įrėmina visą
vaidinimą, padaręs išmintingą įžangą ir vėlgi panašia mintimi padeda
tašką po vaidinimo, primindamas:
–Visa karaliaus svita – Freilina, Karalienė, Astrologas – bandė
paslėpti savo nusivylimą, kad nesugebėjo matyti drabužių. Nė vienas nenorėjo pasirodyti kvailys. Tik
mažas vaikas, kuris nebijojo prarasti
savo darbo ar sugadinti savo reputacijos, vienintelis pasakė tai, ką matė
savo akimis – karalius nuogas.
Gerai apgalvoti režisūriniai
sprendimai suteikė spektakliui gyvumo ir dinamiškumo. Įdomi karaliaus
persirengimo medžioklei scena, kur
jį šukuoja kirpėjai (Lucas Kapeniak
ir Aidas Slapšys) ir didžiulėmis žirklėmis kerpa garbanas, satyriškas
virėjas (Julius Kapeniak) – iš priekio – tikras profesionalas su didžiuliu šaukštu ir prijuoste, iš nugaros
– tiesiog berniukas trumpomis kelnėmis – klausiantis vis tuos pačius
klausimus, į kuriuos ir atsakyti turi
jis pats.
Žaisminga medžioklės scena,
kai karalius grįžta su laimikiu – mamutu, kuris rūmų damai panašesnis į ožį. Teatro scena, kur karaliui
vaidina trys
aktoriai (Brigita Gibavičiūtė, Birutė
Banytė, Lina
Botyriūtė),
vėliau tampa
siuvėjų darbo vieta, o tie
patys aktoriai
– siuvėjais.
Labai gražus
karaliaus nužengimas nuo
scenos pabaigoje, tarsi priartinantis pagrindinę speSCENA IŠ SPEKTAKLIO: RŪMŲ DAMA (VAIVA SLAPŠYTĖ), KA- kaklio mintį
RA LIUS (V Y TAS B A NYS ) IR K A RA LIE NĖ (J US TI NA M EL KY TĖ )
prie žiūrovo,

tarsi sakantis: „Na, meluokite man
tiesiai į akis. Prašau, meluokite...“
Spektakliui muziką parašė kompozitorius Valdas Ramanauskas, o dainavo jo dukra Daiva Ramanauskaitė.
Puikios scenografijos, suteikiančios erdvės pojūtį, autorė yra
Akvilė Minkevičienė. Ji sukūrė ir
dekoracijas bei programėles.
Po spektaklio kalbinu režisierę Daivą Botyrienę:
–Daiva, kokios mintys po
įtempto darbo, į sceną perkeliant
du kūrinius iš karto: „Naujus karaliaus drabužius“ ir visai baigiamą miuziklą „Eglė žalčių karalienė“? Buvote Chicagoje, teatro XII
festivalyje. Kaip sekėsi?
–Labai daug dirbome, kad tik
spėtume spalio mėnesį į Chicagos
festivalį. Gal tas nuovargis ir skubėjimas turėjo įtakos mūsų pasirodymams. Esu dėkinga Dalei Lukienei
– JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei, kuri rūpinosi mūsų ir visų
kitų grupių organizaciniais, finansiniais reikalais, maistu, transportu bei
viskuo kitu. Suprantu, kad tai atima
daug jėgų, laiko ir energijos. Buvo
malonu pabendrauti su Chicagos teatro „Žaltvykslė“ vadove Ilona Čepaite bei kitais aktoriais. Chicagoje
atradome bendraminčių bei bendraamžių.
Nepaprastai džiaugiuosi Kanados organizacijų palaikymu, ypač
Kanados fondu ir lietuvių „Prisikėlimo“ bei „Paramos“ bankais. Esu
dėkinga Prisikėlimo parapijai už
suteiktą galimybę repetuoti ir pasirodyti. Ačiū klebonui Augustinui
Simanavičiui bei kitiems pranciškonams už gražius žodžius.
Visi, kas matė šį spektaklį, yra
patenkinti. Labai smagu, kad mūsų
vaikai turi galimybę vaidinti scenoje. Ta nauda, kokią jie gauna, negali būti įvardinta jokiais festivalių
įvertinimais. Kai vaikas vaidina, o
jų akys švyti, yra didžiausias apdovanojimas. Ir ačiū už tai. Lauksime
kitos premjeros – miuziklo „Eglė
žalčių karalienė“.
Rima Žemaitytė-De Iullis
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„pasaulio lietuvio” žinios
RENGINIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE 2009-AISIAIS,
LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO METAIS (pabaiga)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.

VOKIETIJA
Nepriklausomybės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimas
Minėjimas Hanau mieste (Hanau buvo didžiausia
lietuvių pabėgelių pokario stovykla, kurioje taip pat
buvo įsteigta Vokietijos Lietuvių Bendruomenė)
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas
tema „Lietuvių kultūra Europoje“
Europos lietuvių roko festivalis „Eurofestivalis 2009“
Europos lietuvių folkbolo čempionatas „Folkball Cup
2009“ (folkbolas – futbolo ir lietuviškų tautinių šokių
derinys)
Lietuvių kultūros instituto mokslinis suvažavimas
Tūkstantmečio tema
Baltiečių jaunimo suvažiavimas
ELKC trumpametražių ﬁlmų festivalis
Europos lietuvių vaikų orkestro koncertai (orkestras
būtų sudaromas iš gabiausių Europos šalyse
gyvenančių vaikų muzikantų)
Kooperacinis Vokietijos ir Lietuvos lituanistinių
mokyklėlių mokinių piešinių konkursas „Vilniaus legenda“
Dienos centro „Šviesa“ ir Vilniaus kolegijos Sveikatos
priežiūros fakulteto studenčių darbų paroda „Abėcėlė“
Lietuvos kultūros dienos Brėmene „Pasimatymas su
Vilniumi“ Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti
a) fotograﬁjų paroda „Vilnius praeities ir ateities
sandūroje“ (autor. Algimantas Kunčius, Vytautas
Balčytis, Remigijus Treigys)
(paroda dar gali keistis)
Vernissage

4.

5.
2.
4.
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Vykdymas

Renginio pavadinimas

data
2009-02-21

Hiutenfeldas

2009-05

Hanau

2009-06

Bonn

2009-07

Hiutenfeldas

2009-09

Hiutenfeldas

2009-10

Hiutenfeldas

2009-10
2009-11

Bonn
Hiutenfeldas

2009

įvairiuose Europos
miestuose

2009-01–10

Brėmeno lituanistinė
mokykla „Varpelis“,
kelios Vilniaus pradinės
mokyklos

2009-02

Brėmeno biblioteka

2009-03-05

2009-03-05

b) literatūrinis, muzikinis salonas „Multikultūrinis
Vilnius“

2009-03-07

c) monospektaklis „Pasiklydęs“ (autorius Artūras
Valudskis)

2009-03-08

Kooperacinis Brėmeno ir Hannoverio projektas „Metraštį praskleidus... “ (bendras mokinių ir
suaugusių spektaklis)
Lietuviškų ﬁlmų savaitė
(pavadinimas dar kuriamas, planuojama kooperacija
su Hanoveriu ir Hamburgu)
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjimas
Metinis Miuncheno Bendruomenės susirinkimas,
valdybos perrinkimas
Pasaulio lietuvis / 2009 Sausis

vieta

2009-05

Brėmeno piliečių rūmai
Landtagas
Am Markt 20
28195 Brėmenas
Villa Ichon Goetherplatz
4
28203 Brėmenas
Falstaff –Theaterkneipe
Schulstraße 26
28199 Brėmenas
Brėmenas ir Hanoveris

2009-10
2009-02–03

Miunchenas

2009-10

Miunchenas

