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Vienybės medis
Vilniuje žiema, netikėtas šaltis - 18 laipsnių žemiau nulio, pagal Celsijų, vėjas. Norime sušilti dvasia, prisiminti vasarą, skubame į
Vingio parką. Čia žmonių judėjimas nesulėtėjęs - mamos, tėčiai vedžioja, vežioja mažylius,
bėgioja sportininkai ir šiaip mėgstantys judėti,
vaikščioja porelės. Prieš akis miško laukymėje
Verpstė - Vienybės medis - monumentas, įamžinantis visų laikų ir visų pasaulio kraštų lietuvių
bendrumą. Prisimena vasara, tūkstančiai tautiečių, suvažiavusių iš visos Lietuvos ir iš visų pasaulio kraštų į Vilnių - amžinąją lietuvių sostinę.
Tas paminklas - simbolis ateities kartoms buvo
atidengtas visų jų akivaizdoje. Idėjos autorius ir
atlikėjas - skulptorius Tadas Gutauskas, architektas Rolandas Paleckas.
Kas praėjusią vasarą nedalyvavo Pasaulio
lietuvių dainų šventėje Vilniuje ir neturėjo galimybės pamatyti verpstės formos monumento
Vingio parke, pavadinto Vienybės medžiu, priminsiu, kad ant vieno verpstės šono - Saulę primenančio apskritimo centre iškalti reljefiniai įrašai su iškiliausių Lietuvos Tūkstantmečio asmenybių pavardėmis: pradedant Lietuvos karaliumi
Mindaugu ir baigiant naujausiųjų laikų didvyriu
Romu Kalanta.
Įdomus dalykas - bandau nuo 9 m. aukščio verpstės šono surikiuoti Lietuvos ir užsienio
lietuvių pavardes - ir nesugebu. Visi jie yra tos
pačios Lietuvos. Pavadink Darių ir Girėną - garsiuosius lakūnus - užsienio lietuviais, neskamba,
nors iš tiesų jie į Lietuvą skrido iš Amerikos. Tadas Kosciuška - Amerikos nepriklausomybės karo dalyvis; Teodoras Grothusas - mokslininkas,
chemikas-fizikas, elektrolizės atradėjas iš Šiaurės Lietuvos, kurio nepasidalija vokiečiai, latviai
ir lietuviai; Ignas Domeika - žymus Čilės geologas, mineralogas, etnologas, 1831 m. sukilimo
Lietuvoje ir Lenkijoje dalyvis, Čilės universiteto
Santjage rektorius, Čilės Respublikos garbės pilietis; na, o toliau dar labiau problemiška - ar galime vadinti užsienio lietuviais Petrą Vileišį, Mykolą Biržišką, Kazį Grinių, Mykolą Krupavičių,
Joną Aistį ar Adolfą Šapoką, Bernardą Brazdžionį, Antaną Maceiną, Algirdą Julių Greimą, Mariją Gimbutienę, Stasį Lozoraitį, jeigu jie, nors ir
istorijos vėjų išblokšti iš Lietuvos, vis dėlto gyveno Lietuva, savo tėvyne, dirbo jai ir mirė su
Lietuvos vardu lūpose?
Taigi tegu taip ir būna, kaip Vienybės medyje parašyta - jie lietuviai.
Audronė Viktorija Škiudaitė
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Esu Lietuvoje, ir tai mane labai gerai veikia

RAMŪNAS KONDRATAS
Pasitaikė maloni proga pakalbinti vieną iš parodos „Pirmieji lietuviai Texase“, kuri lapkričio 30 d.
buvo atidaryta Klaipėdos istorijos
muziejuje, organizatorių, katalogo
vieno straipsnio autorių ir angliškosios dalies redaktorių, mokslo istorijos daktarą, muziejininką Ramūną
Kondratą, prieš metus iš Washingtono
atvykusį į Lietuvą gyventi. Jis sutiko atsakyti į keletą PL klausimų apie
parodą ir apie save. (Daugiau apie
kultūrinį įvykį Klaipėdoje skaitykite toliau spausdinamame straipsnyje
„Nuo Klaipėdos iki Texaso“.)
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-Kaip Jūs įsivėlėte į šį Klaipėdos projektą?
-Įvairiais būdais. Mes jau senokai esame pažįstami su Vyčiu
Čiubrinsku, kurį sutikau vienoje iš
baltų draugijų - „Association for
the Advancement of Baltic Studies“
Amerikoje, kuri savo kongresus
rengė kas dveji metai. Jis viename
kongrese, kuris vyko Washingtone,
skaitė paskaitą. Vytis man papasakojo, kuo jis domisi. Chicagoje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, jis
sužinojo apie Texaso lietuvių atgimimo pradininkę Patsy Hand, su ja
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susitiko, nuvažiavo ir kaip kultūros
antropologas ėmė tyrinėti tą lietuvių bendruomenę. Su juo į Texasą
važiavo televizijos kino operatorius
Juozas Mažonas, kuris parodos Klaipėdos muziejuje atidaryme parodė
savo filmą apie Texaso lietuvius,
interviu su Patsy. Visą sukauptą medžiagą jis deponavo Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre Chicagoje.
Dar noriu paminėti, kad šioje parodos iniciatorių grupėje yra
dar vienas įdomus žmogus - Jonas
Limantas, kuris yra klaipėdiškis ir
jachta Lietuvos atgimimo pradžioje
iš Klaipėdos plaukė į Ameriką. Jis
susipažino su Reda Veitaite iš labai
aktyvios Bostono lietuvių šeimos,
kuri taip pat yra didelė plaukimo
jachta entuziastė. Ji pasiprašė priimama į jachtos įgulą, nuvyko į Pietų
Afriką ir prisijungė prie jachtos įgulos. Dabar ji yra Limantienė.
Tarp kitko, beveik visi parodos apie Texaso lietuvius organizatoriai iš JAV yra iš Bostono, išskyrus
Patsy. Dr. Milda Bakšytė Richardson
taip pat yra kultūros antropologė.
Romas Šležas yra filmininkas, kuris
yra sukūręs daug gerų dokumentinių
filmų. Skaičiau, kad kitais metais jis
atvažiuoja į Lietuvą su keletu žmonių iš Texaso ir nori juos nufilmuoti
tose vietose, iš kur kilę jų protėviai.
Kita priežastis, kodėl aš prisijungiau prie to projekto, yra tai, kad
aš jau daugiau kaip trisdešimt metų
esu muziejininkas - dirbau Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje Washingtone. Limantai manęs
paprašė pagloboti ruošiamą parodą.
Nuvažiavome į Klaipėdą, susipažinau su dr. Geniu ir kitais darbuotojais. Daugiausiai esu prisidėjęs prie
katalogo ruošimo, redagavau anglų
kalbos tekstą, parašiau vieną iš įvadinių straipsnių apie pirmąją išeivijos bangą (1860-1940).
Paroda labai graži, tai kilnojamoji paroda (kurios kuratorė Zita
Genienė), sudėliota moderniai - ant
plakatų, jų trisdešimt aštuoni. Paro-
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dų dizainas Lietuvoje vis gerėja. Parodai buvo sukaupta daug nuotraukų
iš Texaso - šeimų gyvenimo, kapinių, apylinkių. Klaipėdos muziejus
surinko istorinę XIX a. Klaipėdos
krašto medžiagą, atskleidė tas politines ir ekonomines aplinkybes, kurios privertė lietuvius vykti taip toli
nuo namų. Parodos dvikalbis katalogas jau baigiamas rengti ir greitai
bus pradėtas spausdinti, korektūras
jau perskaičiau. Sausio mėnesį katalogai keliaus su paroda į JAV, - parodos yra pagaminti du egzemplioriai
- Lietuvai ir Amerikai.
-Noriu pasinaudoti proga
ir daugiau sužinoti apie Jus patį.
Apie Jūsų žmoną Skirmantę Kondratas labai seniai girdime - ji buvo
prezidento Valdo Adamkaus patarėja pirmąją kadenciją, šiuo metu
yra premjero Andriaus Kubiliaus
patarėja socialiniais klausimais.
Koks buvo Jūsų, kaip muziejininko, tyrinėjimo objektas?
-Washingtone mano specialybė buvo medicinos ir biologijos
mokslo istorija. Aš kuravau medicinos kolekciją Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje (vienas iš
19 Smitsono institucijos muziejų)
daugiau kaip trisdešimt metų - rinkau tos srities eksponatus ir su jais
susijusią dokumentinę bei archyvinę medžiagą; ruošiau dokumentinius
video filmus apie įvairių instrumentų atsiradimą ir kt. Bet visuomet domėjausi Lietuva, Lietuvos istorija ir
Lietuvos medicinos istorija. 1977
m. Harvardo universitete apgyniau
daktarinę disertaciją apie klinikinės
medicinos vystymąsi XVIII-XIX
amžiuje. Domėjausi Johano Peterio ir Jozefo Frankų, kurie buvo pakviesti į Vilniaus universitetą, veikla. 1804 metais jie atvyko į Vilnių,
tuo metu tėvas Johanas Peteris buvo
jau žymus Europoje gydytojas. Jie
čia atkeliavo iš Vienos. Po devynių mėnesių rusų caras Aleksandras tėvą pakvietė į Peterburgą būti
jo asmeniniu gydytoju ir Petrapilio
Medicinos-chirurgijos akademijos
vedėju. Sūnus Jozefas liko Vilniuje

ir išgyveno apie 20 metų, čia dėstė,
įkūrė Vakcinacijos institutą, Medicinos draugiją, Motinystės institutą,
keletą klinikų ir kt. Frankai paliko
apie 3,5 tūkst. puslapių atsiminimų
prancūzų kalba. Ir mažai kas pasaulyje žinojo apie tuos raštus. Vienas iš
pačių žymiausių medicinos istorikų,
pradininkas Henry Sigerist, viename laiške yra rašęs: jeigu šie atsiminimai išliko, tai jie būtų nuostabus
šaltinis... Moksliniams tyrimams aš
ieškojau temos, kuri kokiu nors būdu paliestų Lietuvą. Sužinojau, kad
Frankų raštai yra išlikę Vilniaus universiteto retų rankraščių skyriuje.
Nutariau juos rasti ir ištyrinėti.
Toks sutapimas, kad 1972 m.
tuometinis Vilniaus universiteto rektorius prof. Jonas Kubilius pasiuntė
užsienio lietuviams kvietimą atvykti
stažuotis į Vilniaus universitetą. Apsidžiaugiau, gavau prestižinę Amerikos stipendiją šiam darbui. Pateikiau
prašymą Vilniaus universitetui, bet
atsakymo nesulaukiau. Laimei žmonos pusseserė Jūratė gyveno Vilniuje
ir turėjo sąlygas mus iškviesti (buvo
toks reikalavimas - jeigu nori iškviesti, turi turėti pakankamą gyvenamąjį
plotą). Atvažiavom trise - su mažu sūneliu, išgyvenom pusmetį (ir turėjom
galimybę pajusti brežnevinę epochą).
Niekas man nesakė, kodėl į
mano prašymą nebuvo atsakyta, bet
aš spėju, kad tai dėl Romo Kalantos
susideginimo, - visur buvo daug kariuomenės. Sovietams nereikėjo, kad
čia maišytųsi užsieniečiai ir viską
matytų. Bet kai atvažiavau, jie pamatė, kad aš rimtai domiuosi rimtomis temomis, leido man pusę metų
padirbėti universiteto bibliotekoje.
Labai daug padėjo bibliotekininkas
Vytautas Bogušis (dabartinio Seimo
nario Vytauto Bogušio tėvas), kuris
taip pat domėjosi mokslo istorija.
Paskui dar pusmetį keliavom
po Europą, kur toliau rinkau medžiagą apie Frankus. Grižęs apgyniau disertaciją ir pradėjau dirbti
Nacionaliniame muziejuje - jame ir
pasilikau iki pensijos. Į pensiją išėjau prieš metus ir atvykau gyventi į Vilnių („grįžau“ negaliu sakyti,

nes gimiau Vokietijoje po karo). Su
kolegomis Lietuvoje bendravau jau
nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios, ypač su Lietuvos Medicinos ir
farmacijos istorijos muziejumi Kaune. Aš juos iškviesdavau į Ameriką
stažuotis, dalyvauti konferencijose.
Taip pat bendradarbiavau su Nacionaliniu muziejumi, Valdovų rūmais.
Pensijoje išbuvau tik mėnesį - atvykęs į Lietuvą pradėjau dirbti
Vilniaus universitete, kur užsiėmiau
universiteto muziejaus kūrimu. Čia
veikia apie dešimt mažų muziejėlių,
kuriems reikalinga metodinė pagalba. Taipogi universitetui reikalingas
padalinys, kuris kauptų ir saugotų
universiteto akademinio, kultūrinio
ir mokslinio paveldo vertybes ir pristatytų bei įvairiais būdais propaguotų universiteto bendruomenei,
Lietuvos visuomenei bei užsienio
svečiams universiteto turtingą ir garbingą istoriją.Kol kas reikalai klostosi neblogai. Universiteto Senatas
patvirtino mano pateiktą Vilniaus
universiteto muziejaus koncepciją ir
nutarė Vilniaus universitete nustatyta tvarka įsteigti Vilniaus universiteto muziejų. Washingtone Smitsono
institucijos muziejų kompleksas yra
didžiausias pasaulyje, taigi patirties
įgijau, o energijos ir sveikatos taip
pat dar turiu.
Lietuvoje man labai įdomu.
Atsikeliu rytą, pažiūriu pro langą esu Lietuvoje, ir tai mane labai gerai
veikia. Apie tą Lietuvą tiek svajota,
o dabar atsirado proga čia gyventi,
įsilieti į valstybės gyvenimą. Dabar
aš ir į išeiviją kitaip žiūriu. Turiu
daug darbų - Lietuvos tūkstantmečio
metais buvo rengiamos parodos, teko versti daug tekstų į anglų kalbą,
dabar ruošiame naują Valdovų rūmų
albumą, rengiu anglišką tekstą.
Žmona į Lietuvą važinėjo jau
seniai - tai dirbdama Prezidentūroje,
tai nevyriausybinėse organizacijose,
- taigi gyvenimas šeimai apie dešimtį metų nebuvo lengvas, nes kas kelis
mėnesius vis tekdavo keliems mėnesiams išsiskirti. Bet mes taip ir buvom sutarę - galvojom su laiku įsikurti Lietuvoje ir dėl to nesigailime.
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Tėvynėje

Nuo Klaipėdos iki Texaso
arba atgal - nuo Texaso iki Klaipėdos

PARODOS EKSPOZICIJOS FONE KALBA MUZIEJAUS DIREKTORIUS J. GENYS. RAMŪNO KONDRATO NUOTRAUKA
Minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį bei Mažosios
Lietuvos tautinės tarybos akto paskelbimą 2009 m. lapkričio 30 d.
Mažosios Lietuvos muziejuje Klaipėdoje atidaryta paroda „Pirmieji
lietuviai Texase“. Tai nuotraukos,
laiškai, dokumentų kopijos, žemėlapiai, gotišku šriftu spausdinti evangeliški giesmynai. Tai liudijimai,
kad XIX amžiaus viduryje į šį kontinentą patraukė rytprūsių vokiečiai,
tarp kurių būta ir lietuvių.
Atidarydamas parodą Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys kalbėjo:
„Mažosios Lietuvos muziejus į šių jubiliejinių metų programą
įsijungė įvairiomis prasmėmis gana
netikėtu projektu „Pirmieji lietuviai
Texase“. Kodėl netikėtu? Pirmiausia
todėl, kad mūsų istorijos moksle tai
nauja tema. Iki šiol nežinojome, jog
pirmoji lietuvių emigracija į Ameriką (Texasą) kilo būtent iš Mažosios
Lietuvos dar 1852 metais. Taigi tai
- mokslinėje istoriografijoje dar neįsitvirtinęs istorinis faktas. Jo išaiškinimas turi savo istoriją. Šia tema
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domėtis ir kalbėti pirmoji pradėjo
Texase gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietuvos palikuonė Patsy Hand
(protėviai - Lundschen). Iš pradžių
gal ir paprastas klausimas - iš kur kilo protėviai? - ponią Patsy įtraukė į
genealoginius, topografinius, istorinius tyrimus, kurie ją nuvedė į Rytų
Prūsiją, tiksliau - į Mažąją Lietuvą,
į Šilutės, Pagėgių, Ragainės, Labguvos, Gumbinės apylinkes. Vienos
šeimos istorijos tyrimai peraugo į
kitų Texaso lietuviškų šeimų protėvių paieškas. Toliau sekė pirmieji
straipsniai spaudoje. Bene prieš gerus dešimt metų „Draugo“ dienraštyje apie lietuvininkus iš Mažosios
Lietuvos pirmasis parašė Chicagoje
gyvenantis Petras Petrutis. Vėliau
į šiuos istorinius, socialinės antropologijos tyrimus įsijungė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
mokslininkas dr. Vytis Čiubrinskas,
televizijos operatorius Juozas Mažonas, JAV gyvenantys lietuviai Jonas
Limantas, Romas Šležas, dr. Milda
Bakšytė Richardson, Reda Veitas
Limantienė, Liuda Žiaugra, surengę ekspedicijas į pietų Texasą. Visų
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šių žmonių veiklos dėka sukaupta
didžiulio masto dokumentinė - ikonografinė, filmuota medžiaga, kuri
ir tapo šio projekto pagrindu.
2007 m. lapkričio 19 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
susitiko Jonas Limantas, „Lietuvos
ryto“ žurnalistas Gediminas Pilaitis ir dr. Vytis Čiubrinskas. Po kelių valandų pokalbio su muziejaus
istorikais ir gimė projekto „Pirmieji lietuviai Texase“ idėja, kuri virto
solidžiu Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ir partnerių vykdomu
projektu, susidedančiu iš parodos,
katalogo su moksliniais straipsniais,
vaizdo filmo. Visos trys projekto
dalys neatskiriamos ir papildo viena kitą. Katalogu „Pirmieji lietuviai Texase“ siekiama kelių tikslų.
Tradiciškai jame publikuojama pagrindinė parodos medžiaga. Tačiau,
atsižvelgiant į temos naujumą ir į
tai, kad katalogas bus platinamas ir
užsienyje, jo formatas išsiplėtė keliais moksliniais straipsniais, kurie pristato Texaso imigrantų pratėvynę - XIX a. Mažąją Lietuvą ir
emigraciją paskatinusias aplinkybes

Tėvynėje

(aut. Zita Genienė), plačios lietuvių
emigracijos į Ameriką iki 1940 m.
istorinius aspektus (aut. Ramūnas
Kondratas), emigrantų iš Mažosios
Lietuvos šeimų genealoginius tyrimus (aut. Patsy Hand), Texaso lietuvių tapatumą, paveldą (aut. Vytis
Čiubrinskas). Drįstu manyti, kad šių
straipsnių temos - naujos ir vertingos ne tik istorikams, bet visų pirma
plačiajai visuomenei. Svarų indėlį
įgyvendinant projektą įnešė keletas
institucijų: LR Kultūros ministerija, suteikusi finansinę paramą, JAV
LB Kultūros taryba ir jos pirmininkė Dalė Lukas, mielai sutikusi prisiimti atsakomybę už parodos sklaidą
JAV, Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras Chicagoje (vadovas prof. Jonas Račkauskas), leidęs pasinaudoti
šioje institucijoje saugoma medžiaga, Kaliningrado srities istorijos ir
meno muziejus, leidęs pasinaudoti
ekspedicijų į Kaliningrado sritį fotomedžiaga, Texaso kultūrų institutas San Antonio. Tačiau didžiausią darbą atliko parodos iniciatoriai
bei organizatoriai Lietuvoje ir JAV:
tarp jų pirmiausia būtina paminėti Texaso lietuvių tyrinėtoją Patsy
Hand, Joną Limantą, Redą VeitasLimantienę, Liudą Žiaugrą, Romą
Šležą, mokslinę konsultantę JAV dr.
Mildą Bakšytę-Richardson, mokslinį konsultantą dr. Vytį Čiubrinską ir
parodos kuratorę Zitą Genienę, filmo kūrėją Juozą Mažoną. Nuoširdus
ačiū jiems“.
„Pirmosios mažlietuvių šeimos Texase pasirodė 1852 metais.
Vėliau prie jų prisijungė dar 70
imigrantų, atvykusių iš Prūsijai priklausiusios Šilo karčiamos apskrities (dabartinė Šilutė). Neapgyventose Texaso prerijose įsikūrę išeiviai
pasistatė sodybas, bažnyčias, vertėsi
žemdirbyste, augino gyvulius. Gyvendami atokiau vėlesnių mūsų išeivijos centrų kolonistai vėliau susiliejo su Texaso vokiečiais, pamiršo savo kilmę, todėl apie juos ilgai
nieko nežinojo netgi JAV Lietuvių
Bendruomenė“, - kalbėjo vienas šios
parodos rengėjų - Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto antropologijos

PARODOS ATIDARYME (IŠ KAIRĖS): KLAIPĖDOS ISTORIJOS MUZIEJAUS DIREKTORIUS DR. J O NAS G E NYS , PLB AT STO VĖ L IE TU VO JE VI DA B AN DIS IR IS TO RI KAS DR.
VYTIS ČIUBRINSKAS. EIMANTO CHACHLOVO NUOTR.
katedros vedėjas Vytis Čiubrinskas,
kuris yra surengęs keletą ekspedicijų
į šį kraštą.
Lietuviškų šaknų turinčių
šiandieninių amerikiečių protėviai
atvyko iš Šilutės, Pagėgių, Rusnės,
Ragainės, Labgubos, Gumbinės apylinkių. Naujakuriai greitai įgudo auginti kukurūzus, sojos pupeles, medvilnę, vertėsi gyvulininkyste. Prasigyvenę pirko daugiau žemės, statėsi
sodybas.
„Lietuvos rytui“ Mažosios
Lietuvos muziejaus direktorius J.
Genys papasakojo, kad lietuvius
kažkada suviliojo prerijos, nes akras
žemės tuomet kainavo 50 amerikietiškų centų. „Teksase įsikūrę lietuviai nesivėlė į politiką, laikėsi savo
papročių, religijos, skaitė iš namų
atsivežtas maldaknyges. Jų gyvenimas nebuvo lengvas. Laiškuose naujakuriai užsimena apie susirėmimus
su karinga indėnų gentimi komančiais. Ne vieno atvykėlio gyvybę nusinešė Teksase 1867 metais siautusi
geltonojo drugio epidemija. Kai kurie lietuviai dalyvavo JAV pilietiniame kare. Manoma, kad jie priklausė
griežtesnės religinės pakraipos nanukelta į 14 psl.

MEMORIALINĖ

TEXASO
YORKTOWNO,

LEN TA

VALS TI JO JE , Į PIE TUS NUO

TX, PRIE 119 KELIO, „LITHUANIANS IN
TEXAS“ KLUBO INICIATYVA PASTATYTA
1995 M., PASAKOJA APIE LIETUVIŲ INDĖLĮ Į TEXASO VALS TI JOS GY VE NI MĄ
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Lietuvių išeivijos muzikų archyvas

KLAIPĖDOS

UNI VER SI TE TO BIB LIO TE KOS DAR BUO TO JOS : ( IŠ KAI RĖS ) M A ŽO SIOS L IE TU VOS AR CHY VO VYR. BIB DANUTĖ ČESNULEVIČIŪTĖ, RETŲ SPAUDINIŲ KOLEKCIJŲ IR RANKRAŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJA DANUTĖ
STEPONAVIČIŪTĖ, BIBLIOTEKOS VIEŠNIA IEVA JANKUTĖ IR BIBLIOTEKOS DIREKTORĖ DR. JANINA PUPELIENĖ
LIO TE KI NIN KĖ

Artėjant Klaipėdos universiteto gyvavimo 20-ies metų sukakčiai,
mes, šio universiteto bibliotekininkai, norėtume pasidalinti su žurnalo
skaitytojais pasiektais laimėjimais ir
ateities planais.
Nuo pat pirmųjų universiteto
veiklos metų (KU įkurtas 1991 m.)
pajutome lietuvių išeivijos dėmesį:
iš įvairių pasaulio kampelių plaukė
laiškai, knygų, laikraščių ir žurnalų
siuntos, ištisi archyvai. Su nuoširdžia pagarba ir padėka prisimename mūsų bibliotekos bičiulius: Kazį
ir Eleną Gudinskus, Antaną Keblį,
Algimantą Kezį, Antaną Mažiulį,
Algį Mickūną, Algį Norvilą, Genių Procutą, Joną A. Stikliorių, Vacį Šaulį, Valentiną Šerną, Rimvydą
Šliažą, Vincą Trumpą, Gintautą Vėžį ir dar daugelį kitų, dovanojusius
mūsų universiteto mokslininkams
ir studentams nemaža vertingų lei-

8

dinių. Gauti vertingi Anso Lymanto
ir Viliaus Pėteraičio archyvai suteikė galimybę KU bibliotekoje įkurti
Mažosios Lietuvos archyvą. Daktaro
ir bibliofilo Kazio Pemkaus kolekcija - savotiška „biblioteka bibliotekoje“ - jau plačiai žinoma ir naudojama
ne tik mūsų universiteto, bet ir visos
Lietuvos tyrėjų.
Bibliotekoje dažnos viešnios dažnai gimtinę aplankanti Ieva Šernaitė Meiklejohn iš Kanados bei į tėvynę grįžusi Ieva Jankutė, kuri bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvui
perdavė daug vertingų savo senelio
Martyno Jankaus dokumentų.
Per šį pirmąjį universiteto
gyvavimo dvidešimtmetį sulaukėme konkrečios finansinės paramos
iš Lietuvių fondo (JAV), Mažosios
Lietuvos fondo, veikiančio JAV ir
Kanadoje, bei Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės fondo. Šių fondų fi-
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nansinės paramos dėka buvo įrengtos patalpos Kazio Pemkaus bibliotekai, Mažosios Lietuvos archyvui,
įsigyta gautų spaudinių tvarkymui
ir saugojimui reikalingos technikos
(kompiuterių, skenerių, spausdintuvų), baldų.
Praėjusios vasaros pabaigoje
mūsų biblioteką pasiekė ilgai laukta žinomo išeivijos muziko Vytauto
Strolios dovanota kolekcija (knygos,
plokštelės, įrašai, archyviniai dokumentai). Šiai kolekcijai atkeliauti į
Klaipėdos universitetą taip pat padėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
bei Mažosios Lietuvos fondai, skyrę 3000 USD finansinės paramos.
Nuoširdžiai dėkojame už šią paramą
visiems išeivijos lietuviams, aukojusiems lėšas į šiuos fondus. Esame
dėkingi poniai Irmai Strolia už paramą rengiant šios kolekcijos persiuntimą į Lietuvą. Šiuo metu kolekcijai

Tėvynėje

jau paskirtos ir rengiamos patalpos.
Kolekcijos tvarkymui ir priežiūrai
paskirta atsakinga bibliotekos darbuotoja.
„Apgyvendinant“ šią kolekciją Klaipėdos universitete biblioteka
bendradarbiauja su KU Menų fakultetu, o ypač šio fakulteto Muzikologijos institutu (direktorė profesorė
Danutė Petrauskaitė). Profesorė D.
Petrauskaitė, dar 1991 metais apsilankiusi pas Vytautą Strolią, susipažino su jo sukauptais turtais (vertinga fonoteka, knygų kolekcija, įrašų
archyvu) ir svajojo kada nors šią
kolekciją pamatyti Klaipėdoje. Profesorės atkaklumo ir pasišventimo
bei gerų žmonių dėka ši svajonė išsipildė.
Svarstant apie šios kolekcijos
vietą KU bibliotekos fonduose buvo
nuspręsta greta Vytauto Strolios kolekcijos kaupti visos garsios Strolių
šeimos (tėvo Juozo, Vytauto brolio
Fausto) muzikinį palikimą. Faustas
Strolia jau siunčia minėtam Muzikologijos institutui archyvinę medžiagą apie Lietuvos vyčių chorą, - jis
buvo ilgametis šio choro meno vadovas ir dirigentas. Strolių archyvui
KU bibliotekoje garbingą kaimynystę sudarys Menų fakultete kaupiamas klaipėdiškių lietuvių kultūros ir
švietimo draugijos „Aukuras“ (veikusios 1922-1939 m. Klaipėdoje)
archyvas. Ši draugija, įkurta J. Stiklioriaus, M. Jankaus, A. Brako bei
kitų Mažosios Lietuvos visuomenės
ir kultūros veikėjų, buvo Klaipėdos
operos teatro, vaidybos studijos steigimo organizatorė, rūpinosi muzikos
mokykla, skatino kraštotyros darbą,
leido ir platino periodinę spaudą.
Archyvas kuriamas ne tuščioje vietoje. Klaipėdos universiteto bibliotekai įvairiu laikotarpiu
muzikinės tematikos knygas, natas,
plokšteles, žurnalus, archyvinę medžiagą siuntė: kanklininkė Ona Mikulskienė, kompozitoriai Juozas
Stankūnas ir Giedra Gudauskienė,
„Muzikos žinių“ redaktorius Kazys
Skaisgirys, inžinierius Edmundas
Jasiūnas, poetė ir dainininkė Birutė Kemežaitė, Vytauto Marijošiaus

VYTAUTO STROLIOS NAŠLĖ IRMA STROLIA (IŠ KAIRĖS) IR PROF. DANUTĖ PETRAUSSTROLIOS KOLEKCIJĄ KELIONEI Į KLAIPĖDĄ 2009 M. VASARĄ

KAITĖ, PARUOŠUSIOS

vaikai, dainininkė Juozė Augaitytė ir
dar daugelis kitų lietuvių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Ypač norėtume
išskirti kompozitoriaus ir dirigento, Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato Jeronimo
Kačinsko mums perduotą muzikinį
palikimą.
KU bibliotekos Retų spaudinių, kolekcijų ir rankraščių skyriaus
darbuotojai imasi garbingo ir atsakingo darbo - telkti, registruoti ir
išsaugoti ateinančioms kartoms vertingą lietuvių muzikinį paveldą. Jau
turėdami K. Pemkaus bibliotekos,
Mažosios Lietuvos archyvo tvarkymo patirtį, tikimės, jog šioje kilnioje veikloje ir toliau nebūsime vieni.
Norėtume tikėti, jog tarp išeivijos
lietuvių dar atsiras norinčių pasidalinti savo sukauptais muzikinio paveldo turtais su Klaipėdos universiteto bei visos Lietuvos tyrėjais. Ypač
tikimės sulaukti išlikusių dokumentų, bylojančių apie turtingą muzikinį bei kultūrinį Klaipėdos krašto ir
visos Mažosios Lietuvos gyvenimą.
Tokio atsakingo darbo tenka
imtis labai sunkiu metu. Pasaulinė
ekonominė krizė ypač skaudžiai palietė Lietuvos kultūros ir švietimo
įstaigų finansavimą. Klaipėdos universitetui trūksta lėšų ne tik dėstytojų atlyginimams, bet ir patalpų iš-

laikymui.
Maloniai prašytume visus, kuriuos sudomins ši mūsų idėja, pagal
galimybes paremti finansiškai. Kad
ir nedidelė piniginė auka padėtų
mums greičiau pasiekti savo tikslą
- tinkamai patalpinti jau sukauptus
ir toliau kaupiamus archyvinius dokumentus, kad jais greičiau galėtų
pasinaudoti turtingos Lietuvių muzikinės kultūros tyrinėtojai.
Jeigu idėja KU Bibliotekoje
kaupti muzikų Strolių palikimą susidomės šios garsios šeimos palikuonys, kviečiame juos parašyti mums
ar, progai pasitaikius, apsilankyti
bibliotekoje.
Apie KU Bibliotekos ir ypač
jos Retų spaudinių, kolekcijų ir
rankraščių skyriaus veiklą galima
paskaityti internete adresu: <http://
www.ku.lt/libr/struc tu re/re tu.php>
Elektroninių laiškų lauktume adresu: janina.pupeliene@cb.ku.lt
Tradiciniams laiškams bibliotekos adresas: Klaipėdos universiteto biblioteka, K.Donelaičio a.3,
Klaipėda, LT-92144, Lietuva.
Su didžiausia pagarba ir viltimi sulaukti talkininkų
Dr. Janina Pupelienė
Klaipėdos universiteto
bibliotekos direktorė
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Šveicarijos lietuvių knyga pristatyta Vilniuje

JŪRATĖ CASPERSEN (IŠ DEŠINĖS), PUTINO MUZIEJAUS DIREKTORĖ ALDONA RUSECKAITĖ, DIANA BRUNNER IR DOVILĖ ZELPUTINO SVETAINĖJE PASAKOJA APIE RYŠKIUS LIETUVIŲ PĖDSAKUS ŠVEICARIJOJE

ČIŪ TĖ

Jau trečią kartą yra progos minėti Šveicarijos lietuvių knygą „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“.
Šį kartą pasakojimas apie knygos
pristatymą Vilniuje gruodžio 8 d. A.
Mickevičiaus bibliotekoje ir Vinco
Mykolaičio-Putino memorialiniame
bute-muziejuje. Šių eilučių autorė
dalyvavo knygos šventėje Putino namuose, kur nedidukėje erdvėje - buvusiame rašytojo salonėlyje buvo
susirinkusi nemenka auditorija, tikėtina - daugiausiai lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojai ir kitokie literatūros darbininkai. Kad tai buvo
išties literatūrinė publika, rodė ir tai,
kad didžioji dalis leidėjų atsivežtų
knygų ištirpo krepšiuose, nepaisant
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net ir ekonominės krizės ploninamų
kišenių.
Knygą pristatė viešnios iš
Šveicarijos - jos sudarytoja ir idėjos
iniciatorė Šveicarijos LB pirmininkė
Jūratė Caspersen ir straipsnio apie
Putiną autorė Diana Brunner, joms
talkino Putino muziejaus direktorė
Aldona Ruseckaitė ir literatūrologė
Dovilė Zelčiūtė, kuri buvo ir knygos
redaktorė.
Jūratė Caspersen, kuri moka
labai įtaigiai kalbėti, pirmiausia pristatė savo bendruomenę, kuri buvo
įsteigta 1952 m. ir šiandien ją sudaro
661 lietuvis. Žinoma, aktyviai bendruomenės gyvenime reiškiasi tik
dalis - apie 130. Lietuvius supa ke-
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turiakalbės valstybės aplinka, ir tai
lietuviams taip pat uždeda tam tikrą
žymę.
J. Caspersen papasakojo,
kaip kilo idėja rengti knygą ir kaip
ji buvo realizuota. Beje, Šveicarijos
lietuviai apskritai myli literatūrą čia veikia Lietuvių knygos klubas.
Knyga buvo sumanyta kaip dovana
Lietuvos tūkstantmečiui, rengimas
truko aštuonis mėnesius. Knygos autoriai - tik viena rašytoja - Lietuvos
nepriklausomybės metais į Šveicariją gyventi persikėlusi gyventi Janina
Irena Survilaitė, kiti - net ne visi filologai: Jūratė Caspersen, Virginija
Siderkevičiūtė, Audrius Alkauskas,
Gražina Staniūtė Hagopian, Diana
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Brunner, Eglė Kačkutė, Jurgita Kopitkovienė. Aštuoni autoriai, norėdami įsijausti į savo temas, surengė
dviejų dienų žygį lietuvių rašytojų
keliais Alpių kalnais. „Keliavom ir
įsivaizdavom, kaip jautėsi kalnuose
Sruoga ir Salomėja Nėris. To meto
jaunimui buvo svarbu į kalnus pakilti dvasia, - į aukštį“, - sakė J. Caspersen, turėdama mintyje, kad Balys
Sruoga buvo kalnų mylėtojas ir į juos
veždavosi grupes studentų, tarp kurių buvo ir jaunutė Salomėja Nėris.
Tyrinėjimui pasirinkti dvylika
rašytojų (Maironis, Jurgis Baltrušaitis, Jonas Biliūnas, Marija Pečkauskaitė, Vincas Mykolaitis-Putinas,
Salomėja Nėris, Sofija Čiurlionienė,
Balys Sruoga), kurių vieni Alpėse
atostogaudavo, kiti mokėsi universitetuose, treti gydėsi - pradedant
Maironiu, kuris Šveicarijoje turėjo
savo vilą, ir baigiant dabartiniais rašytojais (Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Jurgis Kunčinas, Janina
Survilaitė), kurie lankėsi ar lankosi
Šveicarijoje jau kaip rašytojai ir lietuvių literatūros ambasadoriai.
Pvz., Sofija Čiurlionienė
Šveicarijon vyko kaip aktyvi Lietuvos moterų judėjimo dalyvė. 1928
m. ji įkūrė tarptautinės organizacijos
„Union des amies de la jeune fille“
(Mergaičių bičiulių sąjunga) padalinį Kaune, dalyvavo Lietuvos moterų
sąjungos veikloje. 1929 m. ją Lietuvos vyriausybė siuntė į Ženevą kaip
delegatę atstovauti Tautų Sąjungoje.
Ženevoje vyko pirmasis dešimtosios
Tautų Sąjungos asamblėjos posėdis.
S. Čiurlionienė buvo vienintelė moteris, turėjusi tikrosios Tautų Sąjungos
narės atstovo privilegiją. Ir apskritai,
kaip pasakojo viešnios iš Šveiracijos, Lietuva Ženevoje pasirodė kaip
ypač civilizuota valstybė, atsiuntusi
atstovę moterį, tuo tarpu, kai pačioje
Šveicarijoje moterys balsavimo teisę
įgijo tik gerokai po Antrojo pasaulinio karo - apie 1972-uosius metus. S.
Čiurlionienė Tautų Sąjungos 5-osios
komisijos posėdyje skaitė pranešimą
prancūziškai.
Knyga išleista 1000 egz. tiražu ir dviem kalbomis - lietuviškai

ir vokiškai (Šveicarijoje 64 proc.
gyventojų yra vokiškai kalbantys).
Anot Šveicarijos LB pirmininkės,
lietuviai siekia, kad kuo daugiau šių
knygų patektų lietuvių draugams ir
pažįstamiems šveicarams kaip kalėdinė dovana. Svajojama knygą išleisti tik lietuviškai, ją parengiant
kaip keliautojo vadovą po Šveicariją
lietuvių rašytojų pėdomis.
Putino muziejuje susirinkusi auditorija ne tik įdėmiai klausėsi,
bet atsinešė ir pasiūlymų Šveicarijos lietuviams. Štai Katalikų mokslo
akademijos atstovė iškėlė mintį, kad
pradėtą gražų darbą reikia tęsti, nes
Šveicarijoje yra ir daugiau ryškių
lietuvių pėdsakų. Štai kad ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris mokėsi Fribūre ir savo daktaro disertacija, skirta tyrinėti Rytų teologijos
doktrinai, nustebino net tuometinius
universiteto profesorius.
Atrodo, kad Šveicarijos lietuviai, paskatinti nemažo dėmesio,
iš tiesų šį projektą pratęs. Kaip sakė viešnios, planai jau sudaryti toli
į priekį. Iš tiesų tai užkrečiantis pavyzdys ir kitoms lietuvių bendruomenėms visuose pasaulio kraštuose.
Audronė V. Škiudaitė

NEDIDELĖ PUTINO

MARIJA PEČKAUSKAITĖ SU DRAUFRIBŪRE. IŠ KAIRĖS - PRANAS AUGUS TAI TIS . A PIE 1906 M . I Š KN . „L IE TU VIŲ RA ŠY TO JŲ TA KAIS Š VEI CA RI JO JE “
GAIS

SVE TAI NĖ BU VO SAU SA KIM ŠA
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Almos Adamkienės fondo Kalėdų šventė

PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ IR PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 2009-ŲJŲ ALMOS ADAMKIENĖS FONDO KALĖDINĖJE
PREZIDENTŪROJE

ŠVEN TĖ JE

ALMA ADAMKIENĖ ŽEIMELIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE PASIRAŠO GLOBOS SUŽEIMELIO SENIŪNU A. BUDNIKU, ŽEIMELIO VID. M-LOS DIREKTORIUMI G.
KAZAKEVIČIUMI IR DIREKTORIAUS PAV. R. GASPERAVIČIENE
TAR TĮ SU
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Jau vienuolika metų egzistuojantis Almos Adamkienės labdaros
ir paramos fondas šiemet vėl buvo
surengęs Kalėdų šventę Vilniuje,
Prezidentūroje. Šventėje dalyvavo ir
su moksleiviais bendravo prezidentė Dalia Grybauskaitė ir prezidentas
Valdas Adamkus.
„Kalėdos - tai stebuklų metas. O stebuklai išsipildo tik tiems,
kurie jais tiki. Tai ir dovanų metas.
Tik nepamirškite jomis pasidalyti su
artimaisiais, globėjais ir visais, kurie jumis rūpinasi. Nes laimingesnis
tampi ne tada, kai gauni, o kai pasidaliji“, - sakė prezidentė D. Grybauskaitė. Tegu ateinantys metai būna pilni ne tik troškimų, bet ir prasmingų darbų“.
Į kasmetę, jau tradicija tapu-
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sią šventę kartu su kitų 20 mokyklų,
globojamų A. Adamkienės labdaros
ir paramos fondo, mokiniais buvo atvykusi ir Pakruojo rajono, Žeimelio
vidurinės mokyklos 13 moksleivių ir
juos lydinčiųjų mokytojų delegacija.
Šios mokyklos ryšiai su Prezidentūra
užsimezgė seniai - dar 1998 m. naujųjų mokslo metų išvakarėse žeimeliečius susitikti su šalies prezidentu
ir jo žmona pakvietė tuometinis prezidento patarėjas, kilęs iš Žeimelio,
Remigijus Gaška. Vaikai tada patyrė
tiek įspūdžių, kiek galbūt gyvenime
jiems daugiau neteks patirti, - sako
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
užklasiniam darbui Raimonda Gasperavičienė.
Nuo to laiko užsimezgė glaudūs ryšiai su Almos Adamkienės
fondu. 1999 m. Žeimelio vidurinėje
mokykloje apsilankė ir pati garbingoji viešnia - šalies prezidento žmona Alma. Ji savo parašu oficialiai
patvirtino fondo pasiryžimą remti
Žeimelio vidurinę mokyklą. O šalies
prezidentas Žeimelį aplankė švenčiant miestelio 500-ąsias metines.
Fondas mokyklos biblioteką kasmet
aprūpina nauja vertinga literatūra,
moksleivių grupės kasmet dalyvauja
fondo rengiamose Atvelykio ir Kalėdinėse šventėse, dalyvauja bendruose projektuose, Verslo mokykloje.
2009-ųjų kalėdinėje Almos
Adamkienės labdaros ir paramos
fondo šventėje, gaila, negalėjo dalyvauti pati šeimininkė, tuo metu ji
buvo gydytojų rankose - jai buvo
atlikta operacija. Ją pavadavo prezidentas Valdas Adamkus.
„Viskas buvo labai šaunu,
džiaugiamės, kad kaimo vaikai turi
tokią puikią galimybę prieš Kalėdas apsilankyti Prezidentūroje, pamatyti prezidentus, išgirsti jų šiltus
žodžius. Labai pasigedau ponios
Almos Adamkienės. Norėčiau, kad
Dievas atlygintų jai už jos širdies šilumą ir kuo greičiau ją vėl išvystume žvalią ir besišypsančią“, - sako
pedagogė Raimonda Gasperavičienė
iš Žeimelio.
Almos Adamkienės labdaros
ir paramos fondas buvo įkurtas 1999
metų kovo 17 d. Jo tikslas - padėti

ŽEIMELIEČIAI NUSIFOTOGRAFAVO PRIE 2009-ŲJŲ EGLUTĖS KARTU SU A. ADAMSIGUTE KAČINSKIENE, IR SAVO VADOVĖMIS MOKYTOJOMIS
- RAIMONDA GASPERAVIČIENE IR LENA ZAPALSKIENE
KIE NĖS FON DO DI REK TO RE

PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS ŽEIMELIO 500
vaikams. Jau tapo įprasta, kad Almos fondas daugiausia remia kaimo
vaikus, kaimo mokyklas.
„Mūsų fondas buvo įkurtas
tam, kad bent dalis Lietuvos kaimo
vaikų ir jaunuomenės neprarastų vil-

ME TŲ JU BI LIE JAUS ŠVEN TĖ JE

ties ir tikėtų, jog galės siekti mokslo“, - sako ponia A. Adamkienė. Kaimo vaikai turi pasiekti tą patį, ką
ir miesto“.
Šioms mintims ir siekiams
nukelta į 14 psl.
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Tėvynėje

Į Lietuvą grąžinti diplomatų archyvai
2009-12-17 Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, kad
į Lietuvą grįžo prieškario diplomato Jono Norkaičio asmeninis archyvas. Tėvo archyvinius dokumentus
ir nuotraukas perdavė Vokietijoje,
Bad Mergentheime, gyvenantis J.
Norkaičio sūnus, aktyvus lietuvybės
Vokietijoje ir pasaulyje puoselėtojas
Jonas Norkaitis jaunesnysis.
Diplomatas J. Norkaitis 1936-

1940 metais buvo Lietuvos URM
Ekonominio departamento direktorius.
Tikimasi, kad archyvas leis
tyrinėtojams susipažinti su tarpukario Lietuvos diplomatų Broniaus
Kazio Balučio, Stasio Lozoraičio
vyresniojo ir Vaclovo Sidzikausko,
filosofo Antano Maceinos, politikų
Jono Augustaičio ir Mykolo Krupavičiaus laiškais bei kitais įdomiais

dokumentais, pamatyti niekur nepublikuotas Lietuvos diplomatijos
istoriją atspindinčias nuotraukas.
Anksčiau į Lietuvą grįžo ir
kito prieškario Lietuvos diplomato,
Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje bendradarbio Antano Liutkaus
asmeninis archyvas. Jį URM perdavė Prancūzijoje gyvenantis jo sūnus
Perkūnas Liutkus.

atkelta iš 7 psl.
muose besimeldžiantiems liuteronams. Užfiksuota rytprūsių lietuvių
emigracija į Pietų Teksasą truko nuo
1852 iki 1874 metų“.
Yorktauno apylinkėse, kur
kažkada gyveno apie 75 lietuvius,
De Vito apygardoje, išliko senos
Joniškės kapinės. Jų vardas kilęs
nuo žemės, ant kurios įsteigtos kapinės, savininkų Joniškių pavardės.
Antkapiniuose paminkluose įamžintos pavardės: Stančiai, Ragožiai,
Lunčinai, Kirlikai. Šeštosios kartos
Texaso lietuvių palikuonys lietuviškai jau nebekalba, bet rengia savo

šventes, giminių sueigas, kur pagarbiai minimas ir Lietuvos vardas.
P. Hand ir jos bendraminčių
pastangomis šalia De Vito apygardos liuteronų kapinių pastatytas riboženklis, kuris amerikiečiams primena, kad tarp pirmųjų Texaso prerijų užkariautojų buvo ir lietuviai.
Parodos Klaipėdoje atidarymo
metu pristatytas po Texasą keliavusio klaipėdiečio operatoriaus Juozo
Mažono dokumentinis filmas apie
mažlietuvių ir jų šeštosios kartos palikuonių gyvenimą, buitį, tradicijas
šioje JAV valstijoje.
Parodos atidaryme dalyvavo

ir kalbėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida
Bandis, taip pat istorijos dr. Ramūnas Kondratas (pokalbį su juo rasite
šiame numeryje).
Kultūros ministerijos remiamą projektą „Pirmieji lietuviai
Texase“ galės įvertinti ne tik Lietuvos, bet ir JAV lietuviai - paroda iš
Klaipėdos nukeliaus į Bostoną, Clevelandą, Chicagą, New Yorką ir kelionę baigs Texase, kur kilnojamoji
ekspozicija liks ir papildys San Antonio muziejaus fondus.

atkelta iš 13 psl.
pritarė ir konkrečiais darbais bei lėšomis parėmė daug bendrovių atstovybių, mūsų šalies verslininkų bei
įmonių, sutikusių prisidėti prie labdaringos fondo veiklos.
Šiuo metu labdara jau suprantama kitaip - tai ne duonos, drabužių ar kompiuterių dovanojimas,
- rašoma A. Adamkienės fondo svetainėje, - atėjo laikas investuoti į patvaresnę edukaciją: žinias ir dvasines
vertybes. Fondas vykdo sveikatos
centrų mokyklose bei saugios mokyklos aplinkos kūrimo projektus.
Almai Adamkienei noras pa-

dėti kitiems - natūrali dvasinė būsena, lydinti ją visą gyvenimą. Matyt,
tai paveldėta iš tėvų, labdara užsiėmusių dar prieškario Lietuvoje.
Alma Adamkienė, gimusi
1927 metų vasario 10 dieną Šiauliuose, su tėvais Stasiu ir Ona Nutautais, sovietų kariuomenei 1944
metais veržiantis į Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. Vėliau, 1949 metais,
šeima persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Alma Adamkienė Vokietijoje baigė Eikšteto gimnaziją,
vėliau studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete, Bavarijoje. 1951 metais Alma ištekėjo už

Valdo Adamkaus.
Atvykusi į JAV Alma Adamkienė dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo
bendrovėje. Nuo 1962-ųjų net dvidešimt penkerius metus ji vadovavo
Adamkų įsigytai Tabor Farmos vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės centru. Joje daug metų vykdavo
liberaliosios pakraipos lietuvių išeivių organizacijos „Santara-Šviesa“
suvažiavimai. Dar 1997 metų rudenį
vykstant Prezidento rinkimų kampanijai, Alma Adamkienė nusprendė
Lietuvoje pradėti labdaringą veiklą.

„Pasaulio lietuvio“ redakcija nuoširdžiai dėkoja Vilniuje gyvenančiam Kaziui Rožanskui
už auką Sibire, vaikų namuose, gyvenantiems berniukams Maksimui ir Vaniai. Redakcija berniukus pasveikino šv. Kalėdų proga ir per Irkutsko Lietuvių Bendruomenę pasiuntė jiems dovanėlių.
Kazys Rožanskas - pats yra Vakarų tremtinys, iš Chicagos į Lietuvą grįžęs gyventi prieš keletą metų, knygos mylėtojas, keletą dešimtmečių vedęs „Draugo“ knygynėlį Chicagoje, mecenatas.
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2009-11-13. Vyriausybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriame ministras pirmininkas Andrius Kubilius susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais.
Posėdyje buvo aptarti užsienio lietuvių pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis.
Praėjusiame numeryje spausdinome aprašymą apie šį komisijos posėdį, o šiandien pristatome PLB
Valdybos parengtos bendradarbiavimo programos bendrąją dalį. Kitame numeryje pateiksime antrąją
dalį - pasiūlymus dėl atskirų bendruomenių programos.

BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖMIS 2009-2012 M. PROGRAMA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pasiūlymai, pateikti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Bendrosios pastabos
PLB valdyba 2009 m. vasarą
atliko LB kraštuose apklausą, kurios
tikslas buvo surinkti aktualią informaciją apie padėtį lietuvių bendruomenėse bei numatyti svarbiausias
priemones, kurios efektyviausiai
padėtų išsaugoti jų tautinį tapatumą
bei kurti teigiamą lietuvių ir Lietuvos įvaizdį pasaulyje.
Remiantis atlikta apklausa galima išryškinti ne tik svarbiausias
galimos Lietuvos politikos užsienio
lietuvių atžvilgiu kryptis, tačiau taip
pat labiau diferencijuotai nei ligi šiol
pasižiūrėti į užsienio lietuvių padėtį
įvairiuose pasaulio regionuose. Apklausos rezultatai taip pat parodė,
kad Lietuva dažnai naudojasi finansinės paramos užsienio lietuviams
instrumentais, o mažiau dėmesio
skiria politinei paramai, rečiau naudojasi tarptautine teise ir dvišalėmis
sutartimis, kas padėtų pagerinti užsienyje gyvenančių lietuvių padėtį
daugelyje šalių ir tuo pačiu sustiprintų Lietuvos poziciją pasaulyje.
Manoma, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1 mln. lietuvių kilmės asmenų. Dalis jų turi Lietuvos
Respublikos pilietybę. Jie arba jų
tėvai, seneliai išvyko iš Lietuvos
dėl ekonominių priežasčių arba buvo priversti palikti Lietuvą dėl šalies
okupacijų. Didelė tautiečių grupė
buvo ištremta į Rytus. Po I Pasaulinio karo už atsikūrusios Lietuvos
valstybės ribų atsidūrė taip pat dešimtys tūkstančių lietuvių, kurių palikuonys šiuo metu gyvena kaimyninėse Lietuvos valstybėse - Lietuvos
etninėse žemėse.
Tai parodo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai gyvena labai skirtingomis sąlygomis. Vieni jau seniai
integravosi į gyvenamųjų kraštų visuomenes, kiti savo valstybėse turi
tautinės mažumos statusą, dar kiti

sėkmingai naudojasi visais privalumais, susijusiais su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą ir laisvu asmenų judėjimu.
Turint tai omenyje, Lietuvos
politika užsienio lietuvių atžvilgiu
turi būti specializuota pagal užsienio
lietuvių gyvenamuosius regionus.
Kad taip atsitiktų, būtina identifikuoti svarbiausius tikslus, kuriuos
įgyvendinus konkrečiame regione/
šalyje, efektyviausiai būtų panaudoti
turimi resursai pagrindiniam tikslui
pasiekti.
Pastaruoju metu nepaprastai
svarbus tinkamas Lietuvos Respublikos pilietybės klausimo sprendimas. Dabartinė teisinė padėtis ir
praktika veda prie greito lietuvių
kilmės piliečių skaičiaus mažėjimo
(naujoji emigracija) ir nelietuvių
kilmės (repatriantų palikuonys, nauji imigrantai) Lietuvos piliečių skaičiaus didėjimo.

ir ekonominių priežasčių, daug jų
atkūrė Lietuvos Respublikos pilietybę. Šios bendruomenės pasižymi
senomis lietuviškos veiklos tradicijomis, geru organizuotumu, gebėjimu daugeliu atvejų savarankiškai
finansuoti savo veiklą. Ekonominiu
požiūriu prastesnė Pietų Amerikoje
gyvenančių lietuvių padėtis.
Vidurio ir Vakarų
Europos valstybės
Šiose valstybėse po Lietuvos
įstojimo į ES ir Šengeno erdvę susitelkė didelis skaičius lietuvių, kurie sėkmingai pasinaudojo Lietuvos
integracija į ES teikiamais privalumais - laisvu asmenų judėjimu. Šios
bendruomenės dažnai neturi gilių
organizacinių tradicijų, pasižymi didele gyvenamosios vietos kaita, ryšys su Lietuva išlieka pastovus ir pakankamai stiprus. Nemažą lietuvių
grupę šiose valstybėse po Lietuvos
įstojimo į ES sudaro aukštos kvalifikacijos pareigūnai, dirbantys tarptautinėse institucijose, verslo korporacijose.

I.Regionai (sąlyginis suskirstymas)
Lietuvos etninės žemės
Čia išlikęs stiprus identifikavimosi su gyvenamuoju kraštu
(Gimtine) ryšys, veikia formalios
lietuviškos mokyklos, kultūros namai, gyvos visuomeninės veiklos senosios tradicijos, nedidelis atstumas
nuo Lietuvos.

II.Programos tikslas
Šios programos pagrindinis
tikslas - išsaugoti lietuvių tautinį
tapatumą ir kurti Lietuvos teigiamą
įvaizdį pasaulyje.

Rusija bei kitos buvusios
SSRS valstybės
Čia nėra gerai organizuotos
lietuvių švietimo sistemos, bendruomenės narius dažnai skiria dideli atstumai, silpnesnis yra lietuvių
kalbos mokėjimas bei organizacinė
struktūra.
Valstybės, kuriose gyvena
„senosios emigracijos“ atstovai
Tai visų pirma JAV, Kanada,
Australija, Pietų Amerika. Lietuviai į šias šalis atvyko dėl politinių

III. Strateginiai Lietuvos politikos
užsienio lietuvių atžvilgiu tikslai:
Lietuvių tautinės mažumos
teisių apsauga remiantis dvišaliais
susitarimais bei tarptautine teise.
Lietuvybės išsaugojimas (parama švietimui ir kultūrai, kultūros
paveldo išsaugojimas, kraštų lietuvių bendruomenių jų gyvenamuosiuose kraštuose prestižo kėlimas).
Grįžimo Lietuvon palankesnių
galimybių sudarymas, ypač iš šalių,
kur vyrauja ekonominė migracija.
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Lietuvos interesų ir įvaizdžio
pasaulyje stiprinimas pasitelkiant
užsienyje gyvenančių lietuvių patirtį
ir ryšius.
Tinkamas LR pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimas.
IV.Veiklos kryptys
1.Lietuvių tautinės mažumos
teisių apsauga
Lietuvių tautinės mažumos
Lenkijoje, Baltarusijoje ir Karaliaučiaus srityje teisių apsauga, remiantis dvišalėmis sutartimis bei tarptautiniais teisės aktais. Šiame regione
būtina sustiprinti Lietuvos politinę
paramą, kad kaimyninės valstybės
užtikrintų visų pirma lietuvių švietimo sistemos išlaikymą bei jos plėtrą. Svarbus taip pat lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas, kultūrinės
veiklos palaikymas bei lietuvių prestižo įvairiomis priemonėmis vietos
visuomenėje kėlimas. Tai specifinis
regionas, kuriame lietuvių padėtį
labai sąlygoja istorinės aplinkybės,
išlikę stereotipai ir dvišalių santykių su Lietuva raida. Todėl šiame regione labai svarbų vaidmenį vaidina
Lietuvos sugebėjimas stebėti, analizuoti ir diplomatinėmis priemonėmis
užtikrinti lietuvių tautinės mažumos
teisių apsaugą. Kertinį vaidmenį šioje srityje gali atlikti kokybiškas LR
diplomatinių atstovybių darbas.
2.Švietimas ir aukštasis mokslas
Naujajai emigracijai vienas
svarbiausių tikslų būtų parama sekmadieninių mokyklų veiklai. Verta
svarstyti, ar, besiremiant 1977 m.
liepos 25 d. Europos Tarybos direktyva dėl migrantų vaikų mokymo,
nevertėtų siekti tų šalių švietimo sistemose sudaryti galimybę lietuvių
kalbos ir kultūros mokymui, plėsti
sekmadieninių mokyklų tinklą, pagal galimybes aprūpinti metodine
medžiaga. Reikėtų siekti, kad užsienio šalių švietimo sistemose (ten,
kur būtų tokie poreikiai) būtų sudaryta galimybė laikyti lietuvių kalbos
brandos egzaminą.
Aukštojo mokslo srityje svarbų
vaidmenį atliktų lituanistikos/baltistikos studijos užsienio universitetuose.
Taip pat labai svarbu, kaip ligi šiol,
remti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje ir mokymąsi vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ Vilniuje. Svarbu palaikyti ir plėsti studentų/jaunų
mokslininkų mainų programas.
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3.Kultūra ir lietuvių kultūros paveldas
Svarbiausia užduotis būtų sudaryti galimybes, ypač jaunajai kartai, kuo plačiau susipažinti su lietuvių kultūra, jos išskirtiniais bruožais
ir raidos tendencijomis. Visos bendruomenės akcentuoja, kad Lietuva turėtų paremti projektus, skirtus
svarbiausioms Lietuvos valstybės ir
istorinėms šventėms paminėti, renginiams, kurie garsintų Lietuvą užsienyje. Ten, kur veikia Lietuvių
namai/Lietuvių centrai, prasminga
būtų paramą skirti planuojant jų ilgalaikės veiklos perspektyvą, t.y.
skatinant „savųjų“ vadovų, kultūrinės veiklos lyderių ugdymą, netolimoje ateityje atsisakant mokytojų iš
Lietuvos delegavimo.
Svarbus išlieka lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas. Kraštuose, kur gyvena lietuvių „senosios
emigracijos“ atstovai, ypač svarbus
archyvų tinkamo išsaugojimo klausimas. Vakarų Europoje (Šveicarija, Vokietija, Italija...) labai daug
Lietuvos istorijai ir kultūrai svarbių vietų, kurias būtina identifikuoti
(suregistruoti) ir daugeliu atvejų pakanka įamžinti tik memorialinėmis
lentomis. Lietuvos etninėse žemėse
Lietuvos kultūros paveldas labai turtingas, tačiau daugeliu atvejų jo įamžinimas visų pirma priklauso nuo
politinių sprendimų, ilgai trunkančių derybų. Svarbių Lietuvos kultūrai vietų pasaulyje registravimas jau
pradėtas ir LR diplomatinės atstovybės kartu su lietuvių bendruomenėmis turėtų jį tęsti, o jau pažymėtas
vietas tinkamai prižiūrėti ir saugoti,
stengtis platinti informaciją apie atminimo vietas gyvenamos valstybės
kalba.
4.Žiniasklaida
Elektroninės
žiniasklaidos
vaidmuo lietuvių bendruomenių tarpe didės. Todėl tose šalyse, kur vyrauja naujoji emigracija (dažniausiai
jauni, dažnai gyvenamąją vietą keičiantys žmonės), reikia remti elektroninės žiniasklaidos lietuvių kalba
plėtrą. Tačiau bendruomenėse, kurių
nariai gyvena kompaktiškai ir pasižymi maža migracija, reikėtų stengtis, kol bus tokie poreikiai, išlaikyti
tradicinius (popierinius) leidinius,
kurie turi neabejotinai daug privalumų, pvz. vaikų/jaunimo edukacijos
plotmėje. Svarbus taip pat Lietuvos
visuomenės informavimas apie užsienio lietuvius ir užsienio lietuvių
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informavimas apie aktualią situaciją
Lietuvoje.
5. Organizacijos
Svarbu nuolat didinti užsienio
lietuvių visuomeninių organizacijų prestižą gyvenamųjų šalių politiniame, kultūriniame, moksliniame
ir ekonominiame gyvenime. Tam
pasitarnautų didesnis vietos lietuvių bendruomenės vadovų/atstovų
įtraukimas formuojant dvišalius santykius su užsienio valstybėmis. Tai
būtų naudinga ne tik lietuvių bendruomenėms, bet ir Lietuvos užsienio politikai. Tokiu būdu labiau būtų
išnaudojama užsienyje gyvenančių
lietuvių patirtis ir įvairialypiai ryšiai
su gyvenamosios šalies politiniu,
kultūriniu, moksliniu elitu.
Tokiu pat pagrindu, pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius, galėtų būti labiau populiarinami Lietuvos ekonominiai, turistiniai... privalumai pasaulyje. Svarbu
taip pat nuolat stebėti užsienio lietuvių politinę, socialinę, kultūrinę,
švietimo padėtį atskiruose kraštuose, bandyti iš anksto prognozuoti galimus pokyčius ir laiku imtis atitinkamų priemonių. Visa tai sėkmingai
kartu su kraštų lietuvių bendruomenėmis galėtų atlikti kuriamas URM
Užsienio lietuvių reikalų departamentas bei LR diplomatinės atstovybės. Tačiau būtina stiprinti abipusį
pasitikėjimą ir partneriškumo principus.
V. PRIEDAI:
PLB valdybos bei kai kurių
lietuvių bendruomenių kraštų prioritetiniai uždaviniai 2009-2012 m.:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdyba
I.Stiprinti PLB bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis
kuriant efektyvią valstybės santykių
su užsienio lietuvių bendruomenėmis
politiką.
A/ Siekti, kad Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos darbas būtų kuo efektyvesnis
(išankstinis posėdžių darbotvarkės
derinimas bei konsultavimasis su visais komisijos nariais darant sprendimus, pasikeitimas informacija, visuomenės informavimas apie komisijos nuveiktus darbus ir pan.).
B/ Siekti, kad PLB ir LR Seimo bendros komisijos priimtos rezoliucijos susilauktų didesnio visų
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Dešimt metų su lietuviška daina

RUSIJOJE

Praėjusių metų lapkričio 26
d. Lietuvos generaliniame konsulate
Kaliningrade (Karaliaučiuje) skambėjo lietuviškos dainos ir muzika. Dešimties metų įkūrimo jubiliejų šventė
Kaliningrado (Karaliaučiaus) krašto
vyrų ansamblis „Pėnkė vaikee“.
Jubiliejaus proga ansamblį pasveikino Lietuvos generalinis
konsulas Kaliningrade (Karaliaučiuje) Vaclavas Stankevičius, Šventos
Šeimynos katalikų parapijos kunigas
Aleksandras Krevskis, Kaliningrado
srities vyriausybės kultūros ministerijos atstovas Oleg Panasenko, Kaliningrado srities lietuvių kultūros
pirmininkai bei lietuvių kolektyvų
vadovai, kitų srityje gyvenančių tautinių mažumų pirmininkai.
Kaliningrado (Karaliaučiaus)
L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos
vyrų ansamblis „Pėnkė vaikee“ įkurtas 1999 metais. Ansamblyje dainuoja garbaus amžiaus įvairiausių
profesijų lietuviai vyrai. Kiekvieną
sekmadienį, vadovaujami meno vadovo Algirdo Karmilavičiaus, jie
repetuoja Kaliningrado (Karaliaučiaus) Šventos Šeimynos parapijos
bažnyčioje. Pradžioje ansamblyje
dainavo 5 vyrai, bet palaipsniui jų
skaičius perkopė ir dešimt. Repertu-

arą sudaro lietuvių liaudies, patriotinės, nostalginės, jumoristinės, užstalės, Žemaitijos regiono dainos.
2004 m. sausio 31 d. ansamblio dalyviai pažymėjo savo 5 metų
kūrybinės veiklos jubiliejų, kuris
sutapo su kompaktinės plokštelės išleidimu. Plokštelėje įrašytos labiausiai mėgstamos ir gražiausiai skambančios ansamblio dainos. 2008 m.
ansamblį papildė muzikinė grupė liaudies kapela. Dainuojantiems vyrams akompanuoja armonika, smuikas, būgnas, barštukas.

Ansamblis nuolat dalyvauja
įvairiose Karaliaučiaus krašte vykstančiose šventėse. Koncertavo Klaipėdoje, Kaune, Rygoje, Doviliuose,
Druskininkuose, Pagėgiuose, Ventoje. 2003 ir 2007 m. kolektyvas dalyvavo Dainų šventėse Lietuvoje, šiais
metais atstovavo Karaliaučiaus krašto lietuviams Tūkstantmečio dainų
šventėje Vilniuje. Kultūros ministro
vardu už dalyvavimą Dainų šventėse
„Pėnkė vaikee“ apdovanotas atminimo medaliais ir padėkos raštais.
Algirdas Karmilavičius

politinių jėgų Lietuvoje palaikymo
ir būtų pilnai įgyvendinamos.
C/ Koordinuoti abiejų komisijų veiksmus sprendžiant aktualiausias užsienio lietuvių ir jų santykių
su Lietuva problemas (LR pilietybės
klausimas, Lietuvos politikos užsienio lietuvių atžvilgiu prioritetinių
uždavinių išryškinimas, lietuvių tautinės mažumos kaimyninėse valstybėse teisių apsauga, konsulinės pagalbos LR piliečiams užsienyje teikimas ir pan.).
D/ Padėti sukurti efektyvų
Užsienio lietuvių departamento prie
LR URM bendradarbiavimo modelį
su lietuvių bendruomenėmis užsienyje, kartu su LR URM apibrėžti LR
diplomatinių atstovybių ir kraštų lietuvių bendruomenių sąlyčio taškus ir
jų bendradarbiavimą.
II.Užtikrinti PLB atstovybės
veiklą Vilniuje
III.Stiprinti PLB organizacinę
struktūrą ir tarpusavio ryšius lietuvių bendruomenių tarpe.

A/ Informacijos sklaida (išlaikyti „Pasaulio lietuvio“ leidybą,
PLB interneto svetainės veiklą, tobulinti informacijos teikimą užsienio
lietuviams ir apie užsienio lietuvius,
kurti teigiamą užsienyje gyvenančių
lietuvių įvaizdį Lietuvoje).
B/ Padėti naujai įkurtoms ir
besikuriančioms lietuvių bendruomenėms stiprinti organizacines
struktūras, teikti joms visapusišką
informaciją apie PLB veiklos principus, vertybines nuostatas, parteikti
organizacinės veiklos patirtį.
C/ Kas metai organizuoti PLB
kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimus, tuo palaikant
tiesioginį ryšį su kraštų LB valdybomis ir skatinant betarpišką jų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos
gerosios patirties apsikeitimą. Kartu ieškoti naujų kūrybiškų sprendimų lietuvybei užsienyje palaikyti ir
stiprinti.
D/ Stiprinti bei praplėsti švietėjišką ir kultūrinę veiklą bendruo-

menėse.
IV.Parama Lietuvos interesų
(politinių, kultūrinių, ekonominių...)
pasaulyje įgyvendinimui.
A/ Skatinti kraštų lietuvių bendruomenes kurti projektus, kurie prisidėtų prie žinių apie Lietuvą sklaidos
savo gyvenamuose kraštuose.
B/ Raginti kraštų lietuvių bendruomenes panaudoti visus turimus
ryšius su gyvenamųjų šalių politiniu,
kultūriniu, ekonominiu elitu, siekiant kurti teigiamą Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, skatinti jų domėjimąsi
Lietuvos pasiekimais ir galimybėmis kurti bendrus projektus, planuoti
Lietuvoje investicijas ir pan.
V. Skatinti užsienio lietuvių
aktyvų dalyvavimą Lietuvos politiniame, visuomeniniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime
(ypač skatinti dalyvauti rinkimuose, Lietuvos skelbiamose akcijose
ir tautiniuose renginiuose, Dainų
šventėse ir t.t.).
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LATVIJOJE

Konferencija Rygos lietuvių
vidurinėje mokykloje

KONFERENCIJOS RYGOJE DALYVIAI
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Dar vasara dvelkiančią spalio
22 dieną Rygos lietuvių vidurinėje
mokykloje vyko konferencija „Tėviškės vardą ištarus“, skirta lietuvių
kalbos mokymo praktikai Latvijos
lituanistinėse mokyklose aptarti. Į
konferenciją atvyko garbūs svečiai Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinis direktorius
Arvydas Daunoravičius ir Užsienio
lietuvių skyriaus Lituanistinio švietimo poskyrio vyriausioji specialistė
Aušra Dumbliauskienė. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė
Aldona Bronislava Treija, mokyklos
bendruomenė ir konferencijos dalyviai džiaugėsi PLB Valdybos pirmininkės Reginos Gytės Narušienės
vizitu. Renginyje dalyvavo visų Latvijoje veikiančių lietuvių švietimo
įstaigų ir visuomeninių organizacijų
atstovai.
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Konferencijos metu buvo aptartos lituanistinio švietimo plėtojimo aktualijos bei perspektyvos.
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos
direktorė Aldona Treija ir direktorės
pavaduotoja Daiva Isakienė pristatė
įvairiapusę mokyklos veiklą bei lietuvių kalbos dėstymo metodiką. Garbi viešnia aplankė ir ką tik įsikūrusį
popamokinio ugdymo centrą, kuriam vadovauja direktorės pavaduotoja Jolanta Naglė. Šiuo metu centre
dirba keturiolika būrelių, juos lanko
du šimtai penki mokiniai, veikia dvi
priešmokyklinio ugdymo klasės grupės. Konferencijos dalyviai turėjo
galimybę dalyvauti ir projektinėje
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos
veikloje - įspūdingame festivalyje
„Mano tėviškės spalvos“, į kurį buvo
pakviesti Lietuvos, Lenkijos ir kitų
Latvijos tautinių mažumų ir lietuvių meno kolektyvai. Konferencijos
ir projekto vadovas - Rygos lietuvių
vidurinės mokyklos mokytojas Rolandas Žalnierius.
Tą dieną mokykloje vyko ir
dainuojamosios poezijos festivalis

KALBA PLB VLADYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIENĖ
„Tai - aš“, kuriame dalyvavo atlikėjai iš Lietuvos Vytautas V. Landsbergis, Gediminas Storpirštis ir Saulius
Mickeliūnas, Chuck Brodsky (JAV),
Javier de Prado (Ispanija).
Tauta gyva, kol yra besido-

minčių ir besirūpinančių jos kalba,
kultūra, savitumu.
Rolandas Žalnierius
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos
projektų vadovas, istorijos mokytojas

ISTORINĖS AKIMIRKOS
2010 Sausis / Pasaulio lietuvis
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ISPANIJOJE

Praėjusių metų pabaigoje Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame pokalbyje apie užsienio lietuvių žiniasklaidą PL redakcija
užmezgė ryšį su naujosios Ispanijos Lietuvių Bendruomenės atstovu ryšiams su visuomene Tomu Kriukeliu, kuris veda ILB internetinį puslapį lituanos.net, ir iš karto gavome pluoštą žinių. Kadangi
iki šiol mūsų žinios apie ILB buvo labai menkos, šiame numeryje tą
trūkumą kompensuosime ir apie Ispanijos lietuvius papasakosime
plačiau. Taigi siūlome publikaciją apie ILB antrąjį suvažiavimą,
pristatome naująjį ILB pirmininką Raimundą Michnevičių, kuris
lieka ir Jaunimo sąjungos vadovu, ir pateikiame jo komentarą apie
jaunimo organizaciją. Kalbinsime ir Džiugą Vickų, kuris ILB valdyboje atsakingas už sportą bei darbą su jaunimu. Visa ši medžiaga buvo skelbta ILB internetiniame tinklapyje.

Ispanijos Lietuvių Bendruomenės
antrasis suvažiavimas
2009 m. lapkričio 7 d. Madride vyko antrasis Ispanijos Lietuvių
Bendruomenės (ILB) suvažiavimas.
ILB svarstė svarbius bendruosius
reikalus ir aptarė lietuvių kultūrinės veiklos ir švietimo darbų bei
ryšių tarp atskirų regionų lietuvių
bendruomenių klausimus, išrinko
naująją valdybą ir pirmininką. Jos
pirmininku tapo Lietuvos turizmo ir
informacijos centro Barselonoje direktorius Raimundas Michnevičius
(kaunas1972@yahoo.es).
Valdyba: pavaduotoja Regina Gelūnienė
(reginagel@yahoo); atsakingas už
ryšius su visuomene - Tomas Kriukelis (barchanas@gmail); atsakinga
už švietimo reikalus - Erika Dobrovolskaitė (erika_dobrovolskaite@
yahoo); atsakingas už sportą bei
darbą su jaunimu - Džiugas Vickus
(dziugasvickus@gmail.com); atsakingos už kulturą - Vilma Dobilaitė
(vdobilaite@terra.es) ir Ieva Čekuolytė (info@ilkas.org).
Suvažiavimą pradėjo Lietuvos Respublikos ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Lyra Puišytė
Bostroem, kuri palinkėjo suvažiavimo dalyviams vaisingo darbo ir
perdavė LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimus. Seimo
pirmininkė palinkėjo puoselėti žmogišką solidarumą ir tikrąją lietuvybę.
„Labai norėčiau, kad Ispanijos lietu-
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vių vizitine kortele taptų orus ir pagarbus bendravimas, pasitikėjimas
tautiečiais, o esant reikalui - paguodos žodis ir ištiesta pagalbos ranka.
Būtent nuo tokio gesto ir prasideda
tikrasis tautinis ir žmogiškas solidarumas, tikroji lietuvybė, - rašė I. Degutienė. - Nuoširdžiai linkiu būtent
šiomis vertybėmis grįstos aktyvios
veiklos, vienijančios visų kartų ir
požiūrių lietuvius, stiprinančios ir jų
tarpusavio ryšį, ir ryšį su Lietuva“.
Apie bendradarbiavimą, kas
yra lietuvis, gyvenantis užsienyje,
kokia galima parama iš Lietuvos Vyriausybės lietuvybę išlaikyti užsienyje, lituanistinio švietimo užsienio
šalyse svarbą kalbėjo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
LR Vyriausybės gen. direktorius Arvydas Daunoravičius. Generalinis
direktorius informavo, kad užsienyje
veikia 12 vidurinių mokyklų, tačiau
pabrėžė, kad pagrindinis lietuvybės
puoselėjimo už Lietuvos ribų krūvis
tenka neformalioms lituanistinėms
įstaigoms, kurių šiuo metu yra apie
200, iš jų 7 (mokosi 138 vaikai) - Ispanijoje. Taip pat A. Daunoravičius
pristatė TMIDo reorganizavimo projektą. Pastarosios institucijos funkcijos bus perduotos trims ministerijoms. Nuo 2010 m. sausio 1 d.
remti užsienyje gyvenančių lietuvių
kultūrinę veiklą ir neformalųjį švie-
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timo ugdymą Vyriausybės nutarimu
pavesta Užsienio reikalų ministerijai
(naujai suformuotam Užsienio lietuvių departamentui). Formaliuoju
švietimo ugdymu rūpinsis Švietimo
ir mokslo ministerija, o tautinių mažumų klausimais - Kultūros ministerija. Generalinis direktorius patikino, kad tokiu būdu išeivijos klausimai bus pakelti į aukštesnį politinį
lygį. Taip pat jis informavo, kad
Vyriausybei pasiūlius ir Seimui pritarus įteisinti Diplomatinės tarnybos
įstatymo 9 straipsnio pakeitimai, pagal kuriuos numatomos papildomos
diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų funkcijos - rūpinimasis
užsienio valstybėje gyvenančių lie-

tuvių ryšių su Lietuva palaikymu ir
stiprinimu. Generalinis direktorius
apgailestavo, kad dėl finansinės krizės ateinančiais metais gerokai sumažės projektų finansavimas.
Suvažiavimo pabaigoje Ieva
Čekuolytė pristatė neseniai įkurtą
Ispanijos-Lietuvos kultūros asociaciją (www.ilkas.org). Asociacijos
tikslai: populiarinti Lietuvos tapatybę, teikti jos pažinimo galimybes
ispanų visuomenei. Ji buvo sukurta
siekiant užpildyti iki šiol buvusią
spragą ir prisidėti prie glaudesnių
ryšių tarp Lietuvos ir Ispanijos.
Tomas Kriukelis
ILB atstovas ryšiams

NAUJUOJU ISPANIJOS LB PIRMININKU IŠRINKTAS ROMUALDAS MICHNEVIČIUS

Ir mokytis, ir atstovauti Lietuvai
Prieš vienuolika metų pirmą
kartą į Ispaniją atvažiavęs atostogauti Romualdas Michnevičius,
naujasis Ispanijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, pateko į
Merce šventę Barselonoje. Taip susižavėjo šiuo miestu, kad po metų
grįžo ir čia liko iki šiol.
Jau dešimt metų, kaip R.
Michnevičius atvyko gyventi į vieną didžiausių Ispanijos miestų - Barseloną. Prisimena, ką tik buvo bai-

gęs bakalauro bei magistro studijas
Kauno technologijos universitete. Iš
pradžių Barselonoje nusprendė pagilinti ispanų kalbos įgūdžius, nes dar
Lietuvoje metus lankė ispanų kalbos
kursus. Teko 3-4 kartus per savaitę
eiti į ispanų kalbos paskaitas, nes visi atvažiavusieji būdavo tikrinami, ar
yra pasirengę mokytis ispanų kalba.
Studijavo dvejus metus, o
pragyveno iš Lietuvoje paskirtos stipendijos. Po mokslų nusprendė Ispanijoje pasilikti ilgėliau. Pasak lietu-

vio, dėstytojai Barselonos universiteto užsienio kalbų katedroje buvo
reiklūs. Atvažiuodamas tikėjosi, kad
mokytis bus paprasčiau. Šiuo metu
jis baigia ekonomikos doktorantūrą,
beliko parašyti disertaciją.
„Nėra blogai, kai žmonės išvažiuoja į kitas šalis. Praplečia akiratį, išmoksta kalbų. Jaunam tai labai
gera patirtis. Vėliau daug kas grįžta
į Lietuvą“, - mastė R. Michnevičius.
Jis neneigė, kad pirmą kartą
atvažiavęs į Ispaniją ne tik susižavė-
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jo šia šalimi, bet patyrė ir šoką. „Ko
paklausi - to negausi, arba „ateik rytoj“. Kuriozas laukė jau pirmosiomis
dienomis. Universiteto sekretorė pasakė, jog manęs nėra priimtų studentų sąrašuose ir galiu važiuoti namo.
Nesutrikau ir nuėjau tiesiai pas rektorių. Paaiškėjo, kad sekretorė pažiūrėjo į ankstesnių metų studentų
sąrašus“, - prisiminė pašnekovas.
Anot R. Michnevičiaus, vis
dar erzina ir žmonių nepunktualumas, ispano sugebėjimas pusvalandį
pavėluoti ir net neatsiprašyti. Pastebėjo, jog ir pats perima kai kuriuos
įpročius. Anksčiau stengdavosi darbus padaryti iš karto. Dabar taip nebeskuba.
Šiuo metu R. Michnevičius
vadovauja Lietuvos turizmo informacijos centrui, reprezentuojančiam
Lietuvą Ispanijoje. Prieš tai Barselonoje jis buvo įkūręs IspanijosLietuvos verslo centrą. Padėdavo
Lietuvos įmonėms įsilieti į Ispanijos
rinką, o ispanų - į Lietuvos. Po Europos Sąjungos plėtros viskas tapo
paprasčiau ir centro nebereikėjo.
„Pradžia buvo nelengva. Prieš
6-7 metus ryšiai tarp Lietuvos ir Ispanijos įmonių buvo silpni. Dirbau
po 12-14 valandų per parą. Su verslininkais keliavau po Lietuvą ir Ispaniją. Be to, anksčiau visiems reikėjo
darbo leidimų, kuriuos Ispanijoje ne
taip lengva buvo gauti. Dabar pats
darbdavys sutvarko šiuos formalumus. Dingo muitai. Daug kam pade-

da internetas“, - apie ketverius metus gyvavusio Verslo centro veiklą
pasakojo R. Michnevičius.
Susidraugavo su katalonais
Barselona - Katalonijos regiono centras. Katalonai gerai pažįsta Lietuvą iš Barselonoje žaidusių
Lietuvos krepšininkų. Pasakius, kad
esi iš Lietuvos, dažnas pasitikslina,
ar iš ten, kur visi žaidžia krepšinį.
Katalonijoje taip pat veikia
Katalonų-lietuvių asociacija, susikūrusi prieš trejus metus. Asociacija vienija apie 50 narių. Tarp jų ne
tik lietuviai, bet ir Lietuvai prijaučiantys katalonai. Jų net dauguma.
„Įkurti asociaciją buvo mano idėja.
Susitariau su keletu katalonų verslininkų, apsilankiusių Lietuvoje“, prisiminė R. Michnevičius.
Asociacija skatina abiejų tautų kultūrų pažinimą. Organizuojami
įvairūs kultūriniai mainai, buvo surengtos Katalonų dienos Kaune. Dabar galvojama Kauno dienas surengti Katalonijoje.
Daugiausia Barselonos lietuviams problemų kelia katalonų kalba. Ji šiame regione prilyginama ispanų kalbai. Pasitaiko, kad Katalonijos provincijose žmonės moka tik
katalonų kalbą. Todėl dažnam lietuviui, dirbančiam Katalonijos miesteliuose, tenka išmokti ir katalonų
kalbą. Pats R. Michnevičius kataloniškai supranta, tačiau dar tik mokosi kalbėti. Pasak jo, katalonai būna
patenkinti, jei užsieniečiai kalbina

kataloniškai. Yra ir tokių katalonų,
kurie mieliau kalba ne ispaniškai, o
angliškai.
Krizę išgyvena skirtingai
Barselonoje gyvena daugiau
lietuvių moterų nei vyrų. Lietuviai
dirba transporto įmonėse, viešbučių
administracijose. Lietuvaitės turi
pasisekimą tarp vietinių vyrų. Nemažai yra ištekėjusių už katalonų,
tačiau yra ir lietuviškų šeimų. Pasak
R. Michnevičiaus, Barselonoje lietuviai yra vieningesni, nei pietuose,
kur jaučiamas susiskaldymas. Barselonos lietuviai Raimundui labiau
panašūs į Madrido lietuvius. Šiuose miestuose gyvena daug Lietuvos
jaunimo.
Pats R. Michnevičius į Lietuvą darbo reikalais grįžta 4-5 kartus
per metus. Jo akimis, Lietuva keičiasi. Kiekvieną kartą apsilankęs pastebi vis ką nors nauja. Tačiau Lietuvą
krizė paveikė labiau nei Ispaniją.
„Kai birželio pradžioje buvau Lietuvoje, Kauno prekybos centras
„Akropolis“ savaitgalį buvo beveik
tuščias. Anksčiau visada būdavo pilnas žmonių. Bet krizė jaučiama ir
Ispanijoje. Nors čia ir didesnis oficialus nedarbo lygis, bet Lietuvoje,
manau, sunkiau susirasti darbą nei
Ispanijoje. Ispanai mėgsta vienerius
ar dvejus metus padirbėti, o po to
pusę metų nedirba. Už gaunamas pašalpas net pakeliauja“, - pastebėjo R.
Michnevičius.
Kalbėjosi Milda Kazakevičiūtė

Ispanijos lietuvių jaunimo sąjunga
Ispanijoje gyvenantis lietuvių
jaunimas turi savo atskirą organizaciją. Apie ją pasakoja naujasis ILB
pirmininkas, kuris eina ir Ispanijos
lietuvių jaunimo sąjungos (ILJS)
pirmininko pareigas, Raimundas
Michnevičius.

nes, dalyvauti pasaulio lietuvių jaunimo veikloje. Pats gyvenu Barselonoje, tai šiai organizacijai priklauso
daugiausia Barselonoje bei kituose
Katalonijos miestuose gyvenantys
jauni lietuviai. Šiuo metu ILJS iš viso yra apie 50 narių.

-Apibūdinkite ILJS.
-Ispanijos lietuvių jaunimo
sąjunga gyvuoja jau penkerius metus. Pagrindinis ILJS siekis - suburti
Ispanijoje gyvenančius jaunus žmo-

-Su kokiomis problemomis
Ispanijoje susiduria Lietuvos jaunimas?
-Manau, kad jauniems žmonėms, atvykusiems į Ispaniją stu-
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dijuoti bei dirbti, įsilieti į vietinės
visuomenės gyvenimą nėra sunku.
Svarbiausia yra greitai pramokti ispanų kalbą. Tiems, kurie planuoja
ateityje keliauti, studijuoti arba padirbėti šioje pietų Europos valstybėje, siūlyčiau pradėti mokytis dar būnant Lietuvoje.
viai?

-Kokie tie Barselonos lietu-

-Katalonijoje daugiausia apsistoję 20-30 metų amžiaus lietuvai-
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čiai. Mano duomenimis, šiuo metu
Katalonijoje gyvena apie 200 lietuvių. Galiu drąsiai teigti, kad čia gyvenantys tautiečiai mūsų šaliai tikrai gėdos nedaro. Lietuviai čia yra
gerbiami. Tiek į LR Garbės konsulatą Barselonoje, tiek ir į Lietuvos
turizmo informacijos centrą, esantį
Barselonoje, dažnai kreipiasi katalonų įmonės, ieškančios darbuotojų
iš Lietuvos. Džiugu, kad jauni lietuviai, gyvenantys Katalonijoje, užima
atsakingus postus viešbučiuose bei
kitose privačiose įmonėse.
-Ar negąsdina galimas tautiečių nulietuvėjimas?
-Manau, kad Ispanijoje ši problema kol kas dar nėra aktuali. Gyvena neseniai iš Lietuvos išvykę tautiečiai, todėl per keletą metų jie dar
neužmiršo savo kalbos, papročių ir
kultūros. Veikia Lietuvių Bendruomenė bei Ispanijos lietuvių jaunimo
sąjunga. Atskiruose regionuose yra
susikūrusios atskiros bendruomenės
- Valensijos, Andalūzijos, Navaros.
Visos šios bendruomenės priklauso
Ispanijos Lietuvių Bendruomenei.
Didžiausia, manau, yra Andalūzijos
Lietuvių Bendruomenė. Vienu metu
šioje pietų Ispanijos dalyje buvo apsistoję apie 40 tūkst. lietuvių, tačiau
šiais sunkiais ekonominiais laikais
nemažai tautiečių grįžo į tėvynę.
-Ar Katalonijoje yra galimybė lietuvių vaikams mokytis
lietuvių kalbos?
-Katalonijoje kol kas neturime nė vienos lietuviškos mokyklos.
Nors kai kurie jauni tėveliai jau pareiškė norą steigti tokią mokyklą.
Manau, ateityje lietuviška mokyklėlė turėtų būti ir Barselonoje.
-Kaip manote, kuo Ispanijos jaunimas skiriasi nuo Lietuvos
jaunimo?
-Jei atvirai, nematau didelio
skirtumo. Gal tik tai, kad mes, lietuviai, esame savarankiškesni nei ispanai. Mes sulaukę 20 metų jau norime
gyventi atskirai nuo tėvų, patys vieni kurti savo ateitį. O ispanai dažnai

ROMUALDAS MICHNEVIČIUS
sulaukę ir 30 metų vis dar gyvena
pas tėvus. Tarp Katalonijoje gyvenančių lietuvių draugų yra ne vienas
ispanas.
-Ko labiausiai trūksta lietuviškumui palaikyti Ispanijoje?
-Būtų šaunu, kad mus, Ispanijoje gyvenančius lietuvius, dažniau aplankytų Lietuvos menininkai
(dailininkai, rašytojai, dainininkai).
Dažnai bandome kviestis žymias
Lietuvos muzikos grupes ar atlikėjus, tačiau jų prašomi honorarai
mums yra „per aukšti“. Galime pasiūlyti padengti nakvynės, maitinimo, kelionės išlaidas, tačiau mokėti
honorarus mes nesame pajėgūs. Lietuvių Ispanijoje yra mažiau nei Airijoje ar Didžiojoje Britanijoje, kur
į koncertus susirenka daug žmonių.
Be to, Ispanijoje gyvenantys lietuviai dar ne taip seniai įsikūrė ir didelių turtų nesusikrovė.
-Ar lietuvių jaunimas domisi Lietuva?
-Be jokios abejonės, jaunimas
neužmiršta ir neužmirš savo šaknų.
Gražu žiūrėti, kad Katalonijoje gy-

venantys mūsų tautiečiai veržiasi
į rungtynes, kai Eurolygos turnyre
su „Barcelona“ klubu atvyksta žaisti „Žalgiris“ arba „Lietuvos rytas“.
Taip pat pastebėjau, kad Lietuvoje
vykstant Seimo ar Prezidento rinkimams, daugelis mūsų nori išreikšti
savo nuomonę. Ne kartą man teko
girdėti, kai jaunas Ispanijos lietuvis
pasako: „Lietuvoje niekada nebalsuodavau, tačiau gyvendamas čia
noriu išreikšti savo pilietinę valią“.
Tokių pavyzdžių tikrai nėra mažai.
-Kuo skiriasi mokslo sistema Ispanijoje ir Lietuvoje?
-Manau, Ispanijoje mokytis
lengviau nei Lietuvoje. Labiau galėčiau vertinti studijas aukštosiose mokyklose. Šiuo metu pats tęsiu
doktorantūros studijas Barselonos
Autonomos universitete ir kai kuriuos dalykus, kurie man dėstomi, aš
studijavau dar besimokydamas bakalauro studijose Kauno technologijos
universitete. Manau, kad lietuviams
studijuoti Ispanijoje neturėtų būti labai sunku, nebent sunkumų kiltų dėl
kalbos barjero.
Kalbėjosi Milda Kazakevičiūtė
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Ispanija - kaip močiutė
32 metų Džiugas Vickus, naujosios ILB valdybos narys, atsakingas už sportą ir jaunimą, Ispanijoje
gyvena trečius metus. Lietuvoje yra
baigęs istorijos studijas, dirbęs Lietuvos dienraščiuose. Ispanijos lietuvis noriai atviravo, kad „dabar
Ispanijoje gyvena taip, kaip gyveno
Lietuvoje būdamas 20 metų“.
-Kas paskatino išvykti iš
Lietuvos?
-Kažkuriuo metu Lietuvoje
pasidarė labai nyku. Pirma jaunystė praėjo. Bendraamžiai susirūpino
karjera, pradėjo bambėti, „į vystyklus“ įlindo. Nebebuvo įdomu, nors
anksčiau Lietuvoje visada būdavau
gerų draugų rate ir tikrai gerai leidome laiką. Atvykęs į Ispaniją gyventi pradėjau iš naujo, vėl nuo nulio,
kai iš naujo pažįsti žmones, pažįsti
miestą. Iš pradžių ta Ispanijos kultūra labai žavėjo, dabar jau apsipratau,
nebeatkreipiu dėmesio. Labai žavėjo
ir senukai, išsinešę į gatvę kėdes ir
susėdę pasikalbėti. Su ispanais jaučiuosi kaip ką tik išėjęs iš tėvų namų, kaip ką tik baigęs universitetą.
Norisi pratęsti jaunystę.
-Kodėl Ispanija?
-Keliavau po Europą, užsukau į mažą miestelį netoli Valensijos.
Mes, trys lietuviai ir viena ispanė,
vidurnaktį ėjome gatve. Ir girdime
kažkur akordeono garsą. Nusprendėme pažiūrėti, iš kur jis sklinda. Pamatėme aikštę su daugybe stalų, kažkas groja akordeonu, o aplink šoka
pensininkų poros. Prisiminęs mūsų
pensininkus, kurie sėdi priešais televizorius ir žaidžia visokius televizijos žaidimus, sau pasakiau, kad norėčiau ir aš, kaip Ispanijos pensininkai,
taip praleisti savo senatvę. Draugai
pasiūlė man nieko nelaukti, imti ir
kraustytis. Tuomet ir pradėjau ieškoti galimybių išvažiuoti į Ispaniją.
-Kaip atsidūrėte Ispanijoje?
-Rinko gidus dirbti Ispanijoje.
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DŽIUGAS VICKUS
Gidu dirbti nenorėjau, bet į atranką
nuėjau. Pradėjome kalbėtis su turizmo kompanijos direktoriumi rusiškai,
nes ispaniškai nemokėjau. Kai manęs
paklausė, ar noriu dirbti gidu jų kompanijoje, prisipažinau, kad ne. Sakiau
tik, kad noriu į Ispaniją. Man pasiūlė
dirbti Ispanijoje reklamų dizaineriu.
Kai pasakiau, kad kaip tik moku maketuoti, dirbau maketuotoju viename
dienraštyje, tai ir pasiūlė kontraktą 1000 eurų per mėnesį atlyginimą, butą. Aš ir išvažiavau. Gyvenau netoli
Barselonos tris mėnesius.
-Kaip Jums sekėsi svetimoje
šalyje?
-Susitaupiau pinigų, išėjau iš
darbo ir nusprendžiau keliauti po
Ispaniją. Taip praėjo dar trys mėnesiai. Apvažiavau beveik visą Ispaniją. Dar du mėnesius gyvenau hipių
komunoje šalia jūros. Kai pasibaigė
pinigai, grįžau į Valensiją. Apsistojau pas gerą draugą ir pradėjau dirbti picų išvežiotoju. Dirbau pusantro
mėnesio, kol nukritau nuo motorolerio ir išsinarinau ranką. Avarija

Pasaulio lietuvis / 2010 Sausis

įvyko darbo metu, tai man apmokėjo
gydymą. Buvo liūdna, neturėjau ką
veikti. Tai užsirašiau į čigonų bendruomenę mokyti juos anglų kalbos.
Trankiausi po juodaodžių rajoną.
Vieną dieną paskambino buvęs darbdavys iš Lietuvos ir pasiūlė grįžti į
darbą. Grįžus į Lietuvą prasidėjo
dar didesnis liūdesys. Išbuvau penkis mėnesius. Pakeičiau darbovietes, bet po Ispanijos visur Lietuvoje
buvo gūdu, nuobodu, „liaudis“ visa
susitraukusi. Supratau, kad be reikalo išvažiavau iš Ispanijos. Kaip tik
tuomet paskambino vienos kelionių
agentūros gidų vadovas ir pasiūlė
dirbti gidu Ispanijoje. Vėl grįžau į
Ispaniją. Barselona, Valensija, Granada, Sevilla, Kordoba, Toledo,
Madridas, Saragosa, Kanarų salos.
Darbo nedaug, atlyginimas didelis.
Dirbdamas gidu turėjau mintinai išmokti visą Ispanijos istoriją, apie visus garsiausius dailininkus, poetus ir
visa kita. Taip metus dirbdamas gidu
pažinau šalį. Vienai Ispanijos žydei
net teko papasakoti Ispanijos žydų
istoriją. Vėl grįžau į Barseloną. Ap-
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sigyvenau bute drauge su septyniais
italais. Buvo „stogą nunešantis“ gyvenimas. Greitai supratau, kad ilgai
taip gyventi negalima. Išsinuomojau
butą ir pradėjau nuomoti kambarius.
Prisiklausiau, kad tai geras verslas.
Tau nuomininkai sumoka būsto nuomą, o pačiam mokėti nereikia. Tačiau nusibodo kas tris mėnesius nuomininkus keisti ir po metų to buto
atsisakiau. Trainiojausi po Barselonos gatves, susipažinau su daugybe
žmonių. Pradėjau bendrauti su Barselonos lietuvių bendruomene. Per
juos susiradau ir darbą. Dirbu vadybininku vienoje tarptautinėje įmonėje. Tiesa, dar kurį laiką gyvenau
Sevilloje. Lankiau gitaros kursus, o
mano draugė mokėsi šokti flamenko.
Suskaičiavau, kad per trejus metus,
kai gyvenu Ispanijoje, dirbau 13-14
mėnesių. Visą kitą laiką atostogavau, keliavau. Tiesiog džiaugiausi
gyvenimu ir gyvenau.
-Koks lietuvių įvaizdis, sukurtas Ispanijoje?
-Pastebėjau, kad Ispanijoje
lietuviai gerai vertinami. Barselonoje, Valensijoje, ispanai yra „susidūrę“ su lietuviais iš gerosios pusės. Mus jie priskiria prie šiaurės
Europos, prie skandinavų. Dar labai
stebisi, kai pasakau, kad kalbu keturiomis kalbomis, kas Lietuvoje yra
normalu. Kartą vakarėlyje mane pristatė: „Čia mano draugas iš Lietuvos
ir jis moka keturias kalbas“.
-Kokie Jums pasirodė Ispanijos lietuviai?
-Visi lietuviai, su kuriais susipažinau Ispanijoje, buvo malonūs.
Niekas per daug nesigilina į tavo finansinę padėtį. Ir apskritai Ispanijoje lietuviai man yra daug padėję,
jie puikūs žmonės. Kažkada padėjau
vienam kroatui su lietuviais įsidarbinti - skinti apelsinus. Atvažiavo be
dokumentų ir neturėjo darbo. Tai jis
man po kiek laiko, praleisto su lietuviais, pasakė: „Lietuviai - bepročiai
žmonės. Geria degtinę, po to pasileidžia kažkokią kvailą, primityvią muziką ir verkia, verkia. Paskui susi-

daužo, „išmala“ vieni kitiems „snukius“... Jūs nereali tauta“. O aš jam
ir sakau: „Tokia ta Lietuva ir yra!“ Iš
tiesų lietuviai, kiek pastebėjau, daug
geria ir daug „žolės“ rūko. Lietuviai
Ispanijoje vieni kitus labai palaiko.
Vieni kitiems esame vos ne giminaičiai. Gal dėl to, kad labai gerai
vienas kitą suprantame ir be didelių
aiškinimų. Šiaip Ispanijoje bendrauju su įvairiausių tautybių žmonėmis.
Rytų europiečiai Ispanijoje man yra
kaip tautiečiai, nes turime daugiau
panašumų, nei su vakariečiais. Čia
bendrauju ir su žmonėmis, su kuriais
Lietuvoje nebendraučiau. Pavyzdžiui, su 50 metų vyru galime sėdėti
prie stalo ir šnekėti daugeliu temų. O
Lietuvoje niekada neturėjau už save
vyresnių draugų. Iš viso su vyresniu
žmogumi neturėjau apie ką kalbėtis.
Ispanijoje tokių amžiaus barjerų nėra.
-O kokie Jums atrodo ispanai?
-Ispanai labai malonūs, geri
žmonės, bet jie man atrodo suvaikėję, nerimti, kartais net juokingi. Lietuvoje žmonės yra daugiau mokslų
krimtę. Kai nemokėjau gerai ispaniškai, to nejaučiau, vėliau pajutau
skirtumą. Kažkada teko ispanams
pasakoti apie Migelį de Servantesą
Savedra.
-Kas labiausia patinka Ispanijoje?
-Totali laisvė. Emigrantas čia
nejaučia aplinkinių žvilgsnių. Gali
gyventi kaip nori, nes esi svetimoje
šalyje ir tau nerūpi, ką apie tave pagalvos žmonės. Lietuvoje ne visada
„vienodai šviečia“, kas esi, ką veiki
ir kaip gyveni. Ispanijoje per visą šitą laiką neturėjau nė vieno konﬂikto.
Šalyje jaučiamas stiprus paciﬁzmas.
Buvo etapas, kai domėjausi ﬂamenko.
Rinkau viską apie ﬂamenko, eidavau į
visus festivalius, koncertus. Daug sukaupiau įrašų. Bet po to supratau, kad,
pasidžiaugus ﬂamenko paviršutinišku
grožiu, reikia rinktis - ar pasilikti kaip
gražų atsiminimą, ką aš ir pasirinkau,
arba lįsti „giliau“. Reikia įsigilinti,
kas yra ta čigonų dvasia. Ispanai yra
pamišę dėl ﬂamenko.

Esu tik 32 metų. Lietuvoje iš
manęs jau reikalautų kaip iš rimto
vyro, o Ispanijoje dar vadina vaiku.
Lietuvoje brendimas yra forsuojamas. Tai suteikia daug streso. Ispanijoje - ne, čia viskas ateina natūraliai.
Subręsti savo laiku. Lietuvoje 23-24
metų žmogus jau turi kažką pirkti lizingu, užmegzti pastovius santykius
ir kurti šeimą, mažiau laiko skirti
linksmybėms.
Ispanai labai lepina savo vaikus. Pirmus metus maniau, kad ispanai savo vaikų iš viso neauklėja, neprižiūri. Antraisiais metais galvojau,
jog tai - ne mano reikalas. O trečiaisiais, žiūriu ir galvoju, kad jie elgiasi
teisingai. Ispanai vaikus myli. Ispanijoje vaikai tiek daug neribojami. Lietuvoje vis girdi: „Jonuk, Onyt, nerėk,
valgyk...“ O čia vaikai būriais klykia,
bėga. Pavyzdžiui, kokiame bare, barmenas svetimą vaiką pakelia ant rankų, žaidžia su juo. Kur Lietuvoje tai
pamatysime? Lietuvoje mus griežtai
auklėjo, spaudė, vis reikalavo. Taip
tapome drausmingesni, galbūt labiau
išsimokslinę. Bet ar mes nuo to laimingesni? Kita vertus, lietuviškas
užgrūdinimas labai praverčia. Esame
stipresni ir atsparesni. Ispanija labai
išlepina. Lietuva yra kaip tėvai, kurie
reikalauja, o Ispanija - kaip močiutė,
kuri tik lepina. Charakterį gadina, bet
gyventi malonu.
-Ar negalvojate grįžti į Lietuvą?
-Galvoju. Praėjusiais metais
pirmą kartą buvau grįžęs vasaros sezono metu į Lietuvą. Anksčiau vis
grįždavau žiemą. Už širdies griebė.
Pradėjau lietuvišką poeziją skaityti.
Atsivežiau į Barseloną draugo Rimvydo Stankevičiaus dovanotas tris
knygas. „Baisiai“ Lietuvos pasiilgstu. Patiko vasarą Lietuvoje. Pasirodė
žmonės labai pasikeitę į gera. Galvoju pavasarį grįžti į Lietuvą ir praleisti kokius 3-4 mėnesius. Dabar svarstau, kad vis dėlto senatvę norėčiau
praleisti Lietuvoje. Manau, verta išvažiuoti iš Lietuvos vien tam, kad ją
pamiltum. Net pačius lietuvius, kaip
tautą, labiau pamilau būdamas toli.
Kalbėjosi Milda Kazakevičiūtė
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VENGRIJOJE

Pirmoji Advento šventė su naujuoju ambasadoriumi
Gruodžio 6 dieną Vengrijos lietuviai buvo susirinkę į tradiciškai organizuojamą Advento šventę. Po lietuviškų
pamaldų lietuvius pasveikino bendruomenės pirmininkė Vaida Burinskienė.
Šventėje dalyvavo naujasis nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vengrijos Respublikoje J. E. Renatas Juška
su žmona Alina. Šventinis stalas kvepėjo lietuviškais advento patiekalais,
skambėjo lietuviška kalėdinė muzika, o
vaikučių laukė rankdarbiai. Pagal šalies
tradicijas susirinkusius vaikus aplankė
šv. Mikalojus su lietuviškų saldumynų
maišu, o vaikai už tai padėkojo lietuviškais eilėraščiais, smuiko ir ﬂeitos muzika. Vaida Burinskienė džiaugiasi, kad,
suderinus dviejų šalių tradicijas, pavyko sukurti jaukią ir gražią šventę.
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Lietuvos-Vengrijos bičiulių kultūros draugijos vaidmuo
stiprinant ryšius tarp lietuvių ir vengrų tautų
Prof. Ona Voverienė
Niekas neatsiranda tuščioje
vietoje. Iki svarbaus reiškinio atsiradimo visuomenėje pirmiausia turi
atsirasti poreikis; iškilti problemos
ar uždaviniai, kuriuos kažkam reikia spręsti. Lietuvos ir Vengrijos
bičiulių kultūros draugijos atsiradimą įtakojo sparčiai besikeičianti
geopolitinė padėtis Europoje, Rusijos okupuotuose ir jos įtakos zonoje
buvusiuose kraštuose pradėjus pūsti
Gorbačiovo „perestroikos“ vėjams.
Veikiant laisvėjimo nuojautoms 1986 m. du meilės tremtiniai
iš Lietuvos - fotomenininkas Paulius
Normantas ir mokslininkas dr. Vytautas Grinius sukvietė Vengrijoje
gyvenančius lietuvius į pirmąjį suvažiavimą. Iš Lietuvos atvyko dainininkė Veronika Povilionienė su vyru
Vidmantu. Tuomet pirmą kartą po
Vengrijos dangumi nuaidėjo V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, Lietuvoje
tuo metu dar draudžiama. Suvažiavime buvo nutarta įkurti Vengrijos
lietuvių sąjūdį. Jo pirmininku bu-
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vo išrinktas fotomenininkas Paulius
Normantas, sekretoriumi - dr. Vytautas Grinius.
Po suvažiavimo tautodailininkas Ipolitas Užkurnys Tokajaus
miesto skverelyje sukūrė ir pastatė tris stogastulpius, vaizduojančius
tris pavergtas Baltijos valstybes Lietuvą, Latviją ir Estiją. O Lietuvos
kalvių kalvis Jarulis iš metalo iškalė
Tokajaus miesto herbą su vynuogių
kekėmis, kuris papuošė vieno Tokajaus miesto namo sieną.
Pauliui Normantui 1986 m. išvykus į Tolimuosius Rytus Vengrijos
lietuvių sąjūdžio pirmininku buvo
išrinktas dr. Vytautas Grinius. Nuo
tada jo namai Vespreme (120 km.
nuo Budapešto) tapo Lietuvos neoficialios atstovybės būstine: telefoniniai skambučiai, laiškai, telegramos
nenutrūkstamai skriejo į Lietuvą ir iš
jos, nes Lietuvoje sovietmečiu įkurta
kultūrinių ryšių draugija su užsienio
šalimis buvo tik formali valstybinė
institucija sovietinei ideologijai užsienyje skleisti.
1989 m., kai Lietuvoje jau
buvo įsisiūbavęs Sąjūdis, pakėlęs
į mitingus už Lietuvos išsilaisvinimą iš okupacijos tūkstančius lietuvių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dr. Vytautas Grinius kartu su
Vengrijos lietuvių sąjūdžiu, remiami
Vengrijos Nacionalinio fronto, organizavo Lietuvių kultūros dienas
ir Vengrų-lietuvių kultūros forumą
Vespremo mieste. Jame dalyvavo
svečiai iš Lietuvos, Čekoslovakijos,
Estijos, Ukrainos, tuometinės VDR;
„Volungės“ folklorinis ansamblis iš
Lietuvos. Lietuvių kultūros forumo
renginiai vyko visą savaitę. Vengrai
tuo metu buvo sukūrę dokumentinį
filmą apie Vengrijos sukilimą 1956
m. ir jo vadą Imrę Nadį ir jį padovanojo lietuvių delegacijai. Lietuvaitė Danutė Jokubėnienė nufilmavo

DR. VYTAUTAS GRINIUS PRIE KASBEKEŠUI SKIRTO OBELISKO VIL-

PA RUI
NIU JE

Lietuvių kultūros forumo Vengrijoje
renginius ir sukurtą TV dokumentinį
filmą parodė per Lietuvos televiziją.
Lietuvių kultūros forumas atnešė didžiulį derlių vengrų, ne tik
vespremiečių, bet ir iš kitų Vengrijos
miestų atvykusių svečių, simpatijų
Lietuvai ir jos kultūrai. O Vengrijos
lietuviai nuo to laiko pradėjo aktyviai domėtis visais įvykiais Lietuvo-
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PRIE

DAIL. LIUDVIKAS POCIUS IR DR. VYTAUTAS GRINIUS
KASPARO BEKEŠO PORTRETO

je: su nerimu sekė Atgimimo įvykius
Lietuvoje; džiūgavo išgirdę apie pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės
- Kovo 11-osios Aktą. Jiems nuoširdžiai simpatizavo jų kaimynai vengrai.
1990 m. spalio 23 d. pirmą
kartą oficialiai švenčiant Vengrijos
1956 metų sukilimo metines, dr. Vytautas Grinius pasikvietė iš Lietuvos
keturis tautodailininkus ir ant pirmą
kartą iš brūzgynų išlaisvintų Vengrijos laisvės kovotojų kapų pastatė
koplytstulpį nužudytųjų už Vengrijos laisvę atminimui nuo lietuvių
tautos. Minėjime ir koplytstulpio
atidengime dalyvavo ir vainiką ant
sukilimo vado Imrės Nadžio kapo
padėjo Lietuvos Atkuriamojo Seimo
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis su politinių kalinių ir tremtinių delegacija.
1991 metų Sausio tragedijos
Vilniuje dienomis Vytautas Grinius
aktyviai įsitraukė į paramos bei labdaros Lietuvai organizavimo veiklą.
Mokėdamas vengrų, vokiečių ir rusų kalbas jis aktyviai bendravo su tų
tautinių mažumų bendruomenėmis
Vengrijoje, aiškino jų nariams - kas,
kodėl ir kaip vyksta Lietuvoje; visur,
kur tik susitikdavo su bendruomenė-
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mis, pelnė simpatijas Lietuvos išsilaisvinimo iš okupacijos kovai. Dr. Vytauto Griniaus nuoširdaus rūpinimosi
dėka po Sausio 13-osios kraupių įvykių Vilniuje trys sunkiai sužeisti Lietuvos patriotai Arūnas Ramanavičius
iš Vilniaus, Vacys Buzas iš Kupiškio
ir Kristina Čepkauskienė iš Kauno gydėsi Budapešto Traumatologijos institute. Čia jiems buvo išgelbėtos kojos
- grėsė amputacija. O vėliau dar trys
kovotojai - Antanas Sakalauskas, Leonardas Baltrukonis ir Regimantas Baškys, kontūzyti prie Televizijos bokšto,
po operacijų Vilniuje buvo atvykę reabilitaciniam gydymui į sanatoriją prie
Balatono ežero.
1991 m. rugpjūčio 25 d. Vengrija, viena pirmųjų tarp buvusiųjų
socialistinių šalių, pripažino Lietuvos suverenumą. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. Vengrijos lietuvių sąjūdžio
pirmininkas dr. Vytautas Grinius,
kaip oficialus Lietuvos Respublikos
atstovas, buvo pakviestas į Vengrijos
Respublikos Užsienio reikalų ministeriją derinti diplomatinių santykių
su Lietuva atkūrimo aktų projektų,
juos parengti oficialiam trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų pasirašymui, suderinus juos,
žinoma, su LR URM. Tiesą sakant,
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tada Vengrijoje nebuvo nė vieno
įvykio ir iniciatyvos santykiuose su
Lietuva, prie kurios nebūtų prisilietusios V. Griniaus rankos ir širdis. Kai vengrai sumanė pastatyti
pilnametražinį dokumentinį filmą
apie Lietuvos tremtinius „Mirusiųjų
laisvė“, to filmo kūrėjams irgi talkininkavo V. Grinius. Jo iniciatyva šis
filmas buvo parodytas ir Lietuvoje
1992 metais.
1993 metais Vytautas Grinius
grįžo į Tėvynę. Kurį laiką tarpininkavo Lietuvos ir Vengrijos verslo
ryšiams. 1999 m. birželio 1 d. jo iniciatyva ir pastangomis buvo įkurta
Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugija. Dr. V. Grinius buvo
išrinktas tos draugijos pirmininku.
Įkūrus 2003 m. Vengrijos ambasadą Lietuvoje Vytautas Grinius tapo
Vengrijos ambasadoriaus Vilniuje
garbės patarėju, konsultavo šį aukštą
Vengrijos pareigūną bendradarbiavimo su Lietuva klausimais, rengiant
įvairių datų bei istorinių asmenybių
paminėjimus.
2005 m. spalio mėn., švenčiant Vengrijos revoliucijos 49-ąsias
metines, Vengrijos ambasadorius JE
Šandoras Juhasas (Juhász Sándor),
tarpininkaujant Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugijai, pakvietė vilniečius į dokumentinio filmo apie Imrę Nadį sutiktuves. Tada
VR ambasadorius pasakė: „1956 m.
Vengrijos žmonių pasipriešinimas
ir vėliau jos rezistencinė kova buvo
lietuvių kovos tęsinys“ (Voverienė
O. Laisvės kovos dvasia vienija tautas // Lietuvos Aidas. - 2005, lapkr.
28, p.1,4). Tų pačių metų lapkričio
9 d Vilniaus galerijoje „Meno niša“
buvo organizuota fotografijų paroda „Budapešto didvyrių keliais“
(jos autoriai vengraitė - Estera Balaš (Esztera Balash) ir prancūzas
Philo Cosaaro). Lapkričio 13 d. abu
fotomenininkai dalyvavo Vilniaus
universitete organizuotame seminare „1956 m. Vengrijos revoliucija ir
istoriniai tyrimai apie jos paprastus
didvyrius“. Po šių renginių Lietuvos
ir Vengrijos bičiulių kultūros draugija pradėjo aktyviai ruoštis deramai
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paminėti Lietuvoje Vengrijos revoliucijos 50-ąsias metines.
2006 m. rugsėjo 6-9 dienomis Lietuvoje su valstybiniu vizitu
viešėjo VR Prezidentas Laslas Šojomas (Solyom Lászlo). Rugsėjo 7-ąją
dieną jis kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi
pasakė kalbas ir atidengė memorialinę lentą prie Aušros Vartų, skirtą lietuvių solidarumo su Vengrijos
sukilėliais atminimui (Voverienė O.
„Garbė tiems, kurie parodė vienybę,
siekiant Lietuvos ir Vengrijos nepriklausomybės“ // Lietuvos Aidas.
- 2006, rugsėjo 16, p. 3). Rugsėjo
7-8 dienomis VR Prezidentas susitiko VU Kolonų salėje su Lietuvos
mokslininkais, inteligentijos atstovais ir Lietuvos-Vengrijos bičiulių
kultūros draugijos nariais. Spalio 13
d. Kongresų Rūmuose buvo organizuotas vengrų kompozitorių simfoninis koncertas; dirigavo svečias
iš Vengrijos. Spalio 19 d. VU buvo
organizuotas susitikimas su Vengrijos revoliucijos dalyviu Laslu Hrabovskiu (Hrabovski Lászlo). Spalio
20 dieną VR ambasadorius Š. Juhasas pakvietė dalyvauti Nacionalinėje
Vengrijos šventėje 50-ųjų Vengrijos
sukilimo metinių minėjime. Jame

dalyvavo Vengrijos Konstitucinio
teismo pirmininkas, Lietuvos Seimo nariai, Lietuvoje reziduojantys
užsienio šalių diplomatai. Spalio 31
d. VR ambasadorius Kaune Senosiose Kauno kapinėse atidengė juodo marmuro stelą su įrašais lietuvių
ir vengrų kalbomis apie solidarumo
mitingus su vengrų sukilėliais Kaune 1956 ir 1957 metais. Lapkričio
3-10 dienomis Vilniaus kinoteatre
„Coca Plaza“ buvo demonstruojami
vengrų kino filmai 1956 m. revoliucijos tematika Vengrijoje. 2006 metų lapkričio 3 d. įvyko baigiamasis
Nacionalinės vengrų šventės Lietuvoje renginys - mokslinė konferencija „Vengrijos revoliucija ir jos
atgarsiai Lietuvoje 1956 metais“.
Joje pranešimus skaitė Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, svečias iš Vengrijos - Vespremo apskrities Teisėjų
kolegijos pirmininkas dr. Kahleris
Frigyešas (dr. Káhler Frigyes), Vilniaus universiteto profesorės Vanda
Zaborskaitė ir Ona Voverienė, Vengrijos sukilimo rėmimo mitingų Kaune ir Vilniuje dalyviai bei nukentėjusieji. Visi konferencijoje skaityti
pranešimai buvo paskelbti „Lietuvos
aide“ ir „XXI amžiuje“.

VENGRUI KASPARUI BEKEŠUI SKIRTO OBELISTO ATIDENGIMO VILNIUJE ŠVENTĖS
LANDSBERGIS IR VENGRIJOS AMBASADORIUS LIETUVOJE PETERIS NOSKO-HORVATAS

Kai atvyko antrasis Vengrijos ambasadorius Lietuvoje Peteris
Nosko-Horvatas (Péter NoszkoHorváth), pasibaigus Šandoro Juhaso diplomatinei kadencijai, pirmajame jo susitikime su Lietuvos
spaudos atstovais jam pasakiau, kad
nebus lengva, nes pirmasis ambasadorius buvo labai aukštai iškėlęs ne
tik valdžios diplomatijos, bet ir širdies diplomatijos kartelę Lietuvoje.
Tada Ambasadorius nusišypsojęs
pasakė, jog svarbiausia yra - turėti
mylimą idėją ir padaryti viską, kad
ji būtų realizuota... Ir tada viskas
atsistos į savo vietas. O jis tą idėją
turėjo - tai LDK valdovo Stepono
Batoro karvedys Kasparas Bekešas
(Bekes Gáspár), gražiausius trejus
savo metus ir karvedžio stratego bei
narsaus kario talentą paskyręs Lietuvai. Čia jis Vilniuje, už Vilnios,
ant aukšto kalno ir buvo palaidotas.
Deja, Vengrijoje jis jau užmirštas. Ir
Lietuvoje jo vardas jau skendi istorijos ūkuose. Pagalvojau tada: idėja
graži, tik kas ją realizuos?
Kai Lietuvos Stepono Batoro
vengrų kultūros draugijos (pirmininkė dr. Marija Rubaževičienė) 2008
m. lapkričio mėn. buvome pakviesti
nukelta į 31 psl.
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ŠVEICARIJOJE

„STALO TEATRO“ ĮKŪRĖJA SAULĖ
DEGUTYTĖ SPEKTAKLIO ŽENEVOJE METU . A R NO K UP ŠIO NUOTR.
„Kartą seniai, labai labai seniai gyveno ožka ir septyni ožiukai...“ Ką gi tai primena? Ar tik
ne mamos balsą, aidu atsklidusį iš
vaikystės? O gal vakarus, kai močiutė prieš miegą sekdavo jums pasakas - liūdnas ir linksmas, baisias ir
pamokančias? Kad ir kiek metų jums
bebūtų, turbūt prisimenate, kaip
verkdavote dėl sesutės Elenytės, bijodavote laumės raganos ir slibino
devyngalvio. Turbūt daugelis žmonių būtent vaikystės prisiminimus
įvardintų kaip širdžiai brangiausius.
Tikėkimės, kad tokie prisiminimai
kažkada aplankys ir Šveicarijoje augančius lietuvius vaikus, kurie birželį turėjo progos pamatyti „Stalo
teatro“ pastatytus spektaklius pasakų motyvais.
Apie šio lėlių teatro viešnagę,
ir ne tik apie tai, kalbamės su lituanistinio darželio „Ratas“ vadove Egle Kačkute.

30

Pasakų pasaulis Ženevos
darželyje „Ratas“
-Kaip kilo mintis pasikviesti „Stalo teatro“ įkūrėją, aktorę ir
režisierę Saulę Degutytę?
-Dar kuriant darželį „Ratas“
buvau tikra, kad vienas jo tikslų stengtis nors kartą per metus sudaryti vaikams galimybę išgirsti „gyvą
lietuvišką žodį“, tai yra suteikti galimybę dalyvauti lietuviškame meniniame renginyje: spektaklyje, koncerte, susitikime su rašytoju ir t.t.
Manau, kad bet kokios mokyklos, o
ypač tokios kaip mūsiškė - kultūrinės mokyklos - užduotis yra vaikus
ugdyti meniškai, supažindinti juos
su pačiais įvairiausiais kultūriniais
ir meniniais reiškiniais. O Saulę
Degutytę atradau visiškai atsitiktinai. Ėjau gatve su moterimi, kuri ją
pažinojo. Jos pasisveikino, ėmė kalbėtis. Iš jų pokalbio suvokiau, kad ji
aktorė ir režisierė, kad stato spektaklius vaikams. Paklausinėjus plačiau
paaiškėjo, kad ji - tai, ko ieškau. Net
patikėti negalėjau, kad toks dalykas
nukrito kaip iš dangaus. Viešėdama Šveicarijoje Ciuricho ir Ženevos
lituanistiniuose darželiuose ji parodė pasakėlių programą, skirtą bibliotekoms ir vaikų darželiams, sudarytą
iš trijų pasakų - „Pasaka be galo“,
„Vabalas ir buldozeris“ bei „Vilkas
ir septyni ožiukai“. Pabaigoje girdėjome ir muzikinę pačių vaikų atliekamą „Pasaką apie peliuką“.
-Be pasakų neužaugo nė viena vaikų karta. Kaip manai, kodėl
pasakos, nepaisant besikeičiančių
laikmečių, išlieka tokios svarbios
mažųjų gyvenime ir ugdyme?
-Taip, pasaka viena svarbiausių vaiko intelekto ir asmenybės ugdymo priemonių, kuri pateikia vertybių sistemą, visus gyvenime reikalingus kodus. Tai įvaizdžiai - kurie
padeda suvokti pasaulį, ir kalba, kuri
padeda tą pasaulį įvardinti. Klausydamasis pasakų vaikas netiesiogiai
išgyvena tam tikras situacijas, tai jam
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padeda suvokti, kas gera ir kas bloga.
Beje, atėję į „Stalo teatro“ spektaklį
vaikai turėjo galimybę ir patys dalyvauti vienos pasakos vaidinime.
-Ar vaikai noriai dalyvavo,
ar jiems nesutrukdė kalbos barjeras - vis dėlto mišriose šeimose
augę vaikai gali ne viską suprasti:
lietuvių liaudies pasakos turtingos
frazeologizmais ir tarmiškais žodžiais?
-Visi vaikai (Ženevoje jų susirinko dvylika) labai noriai dalyvavo,
pasirinko vaidmenis tokius, kokių
norėjo. Kiekvienas personažas buvo instrumentas, kuris turėjo paskambinti tam tikru momentu. Vaikai
viską suprato ir puikiai susitvarkė su
užduotimi. Kitos pasakos buvo interaktyvios ir vaikai prabilo: patarinėjo vilkui, siūlė tolesnę pasakos eigą
ir kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo. Taigi,
pasakos - viena iš lietuvių kultūros
dalių, o mūsų darželio tikslas - tą
kultūrą perduoti.
-Taigi, galima sakyti, kad
darželio tikslas ne vien pramoginis?
-Aišku, vaikams svarbu lietuviški žaidimai ir dainelės. Dabar mažieji taip išdrąsėjo, kad nebereikia jų
raginti sukti ratelius, žaisti žaidimus.
Tačiau svarbu ne tik tai. Svarbiausia,
kad darželyje „Ratas“ jie gauna bent
dalelytę to, ką būtų turėję eidami į
darželį Lietuvoje.
-Žodžiu, jie gauna dalį lietuviškos kultūros.
-Taip. Aš darželį matau kaip
kultūros infiltravimo priemonę, kaip
aplinką, terpę, kurioje vaikai turi sąlygas kalbą vartoti, bendraudami ne
tik su tėvais, bet ir su bendraamžiais,
kitais suaugusiais.
-Kiek vaikų dabar lanko
nukelta į 31 psl.
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Raudonė Lietuvoje ir Fribūras Šveicarijoje
Kasgi sieja šias dvi vietoves?
Ogi Fribūre gyvenantis p. Dimitrijus
de Faria e Castro, buvusiųjų Raudonės pilies šeimininkų sūnus, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės narys,
ištikimas Lietuvos draugas, neseniai
atšventęs gražų 70 metų jubiliejų.
Raudonės miestelis įsikūręs
dešinėje Nemuno pusėje, kur nedidelis Raudonės upelis įteka į Nemuną,
apie 25 kilometrus aukščiau Jurbarko. Raudonų plytų pilis, nuo kurios
bokšto atsiveria nuostabi panorama,
stovi tik keli metrai nuo Nemuno.
Šalia jos gali pasivaikščioti sename parke. Kelias iki pilies vingiuotas - galėtum pagalvoti, kad važiuoji
Šveicarijos kalnų serpantinais.
Raudonės pilyje (dabar ten
įsikūrusi mokykla), kabo de Faria e
Castro šeimos nuotraukos, o p. Dimitrijaus de Faria e Castro biure Raudonės pilies paveikslas.
Taigi atrodo, lyg tų skiriančių
metų bei kilometrų tarp abiejų šalių
ir nebūtų...
atkelta iš 30 psl.
darželį ir kokie artimiausi darželio planai?
-Šiuo metu darželį lanko
septyni-aštuoni vaikai. Per visus tuos
darželio veikimo metus daug kas pasikeitė: kelios šeimos išvažiavo, tačiau sulaukėme ir kelių naujų vaikučių. Kartu išlavėjo pojūtis, ko vaikams reikia, kas juos domina, įtraukia
veiklon. Todėl šį rudenį pradėjome
kalbėtis apie tokias lietuvių liaudies
mitologines būtybes kaip velniai, raganos, kaukai ir aitvarai, žaidžiam
judresnių, lavinančių žaidimų, tokių
kaip „Valgoma-nevalgoma“ ir kitų.
Trumpai tariant, supažindiname vaikus su lietuvių kultūra ir tame
dalyvauja visi tėvai: ruošia šventes,
veda pamokėles, tvarko finansus.
Tad laiko, pinigų ir idėjos atžvilgiu
darželis yra visų tėvų investicija arba projektas. Ačiū jiems.
Jurgita Kopitkovienė
„Šveicarijos lietuvių žinios“, nr. 15(22)

GRAŽIOJI RAUDONĖS

PI LIS .

CHR. FELCHAUSEN NUOTR.

atkelta iš 29 psl.
į Vilniaus universitete jų suorganizuotą konferenciją, skirtą Lietuvos
karvedžio Kasparo Bekešo atminimui ir kai išklausėme beveik dešimt
Lietuvos ir Vengrijos mokslininkų
pranešimų ir Lietuvos ir Vengrijos
bičiulių kultūros draugijos pirmininko dr. Vytauto Griniaus idėjos pastatyti paminklą Kasparo Bekešo
atminimui, supratau - kad ledai realizuojant idėją pajudėjo. Žinojau,
jeigu ko imasi dr. Vytautas Grinius ilgai buvęs meilės tremtinys Vengrijoje ir ją pamilęs (kaip jis pats sakosi, - kaip antrąją savo Tėvynę), - viskas bus padaryta aukščiausiu lygiu.
2009-ųjų metų liepos 5-ąją,
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo išvakarėse,
mes, visi Vengrijos gerbėjai, buvome
pakviesti į obelisko, kaip Vengrijos
nacionalinio simbolio, skirto Kasparo Bekešo atminimui, atidengimo iškilmes (Voverienė O. Prie milžinka-

pio // Varpas. - 2009, Nr. 12, p. 1,2).
Istorija yra nuostabus mokslas
tuo, kad jis prikelia gyvenimui mirusiuosius. Sugrįžta į gyvenimą ir Kasparas Bekešas, ne tik istorikų tyrimais
prikeltas obelisku Vilnelės krante, Bekešo kalno papėdėje įamžintas, bet ir
vieno žymiausių Lietuvos dailininkų
Liudviko Pociaus nutapytu nepaprasto grožio karvedžio portretu. Talentingas kino režisierius B. Slavinskas sukūrė dokumentinį ﬁlmą apie Kasparo
Bekešo karžygišką veiklą Lietuvoje ir
jo atminimui skirto paminklo atidengimo šventę Vilniuje, o Vengrijos ambasadoriaus Peterio Nosko-Horvato
bei Lietuvos ir Vengrijos bičiulių
kultūros draugijos darbai ir renginiai
Kasparo Bekešo garbei buvo baigti
gruodžio 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Apie juos dar išgirsime, ko gero, ir Europos diplomatijos
istorijoje. O Vengrijos diplomatijos
istorija Lietuvoje irgi tęsiasi, stiprindama jos istorinių tradicijų galią.
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Lietuva-Šveicarija, arba niekas mūsų neišskirs
Rita Vinciūnienė

SATYRIKĖ RITA
D.BRUNNER NUOTR.

VINCIŪNIENĖ.

Aš nelaiminga, užrakinta, suspaustaaa, Ištrūkti noriu - situacija prastaaa, - dainuoja reklaminis
Kazlas ant visos Lietuvos keliolika
ar keliasdešimt kartų per dieną. Maniau (ir dar tebemanau! ) - tai man
ir apie mane. Nelaiminga, nes neseniai vidury dienos prie parduotuvės
slenksčio sustabdęs ir kelio klausęs
jaunuolis ramiausiai ištraukė piniginę iš prasegtos rankinės ir nubėgo
Santakos keliais. Užrakinta - ne kažkur beišeinu ir beišvažiuoju iš kuklios pensijukės ir su lazdele, savo artimiausia bičiule. Suspausta - o kaipgi kitaip, kai gyveni senamiesty ir
išpuola Miesto šventės su atrakcionų
barikadomis, prekeivių kioskeliais
ir bepramogaujančių lietuvių (kokia
krizė? ką čia išsigalvojote?) pulkų
pulkais. Keletą dienų pasijuntu tarsi bunkeryje, kuriame ir gimiau, kai
frontas ritosi per Lietuvėlę... Ištrūkti
noriu, ištrūkti noooriu, - giedojau iki
gegužės.
Ir ką jūs manot? Ištrūkau. Ir
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ne bet kur - į pačią Šveicariją, tą Europos širdį, kur viskas taip sueuropėję, kad mums pasivyti ne dešimčių,
o šimtų šimčiausių metų prireiks.
Miestų gatvės, keliai, namų fasadai, pagaliau traukiniai, tramvajai ir
stotys žiba tviska švara, tvarka, teisingumu. Be jokių specialių partijų,
kaip musyse, netgi be tvarkdarių ir
šlavėjų - jų tarsi ir neregėjome nei
Ciuricho, nei Liucernos, nei Bazelio,
nei Lugano gatvėse. Tik vienas vienintelis pavargęs jaunuolis miegojo
sau ant suoliuko Ciuricho geležinkelio stoty. Tik vienas vienintelis, todėl visi jį nusifotografavome. Žiūrėkite - ir tenai kai kada, ane?
Iškeliavom ne šiaip pramogauti, o kaip dabar įprasta, pagal
Jo didenybę Projektą, pavadinimu
„Tautinės kultūros sklaida: Lietuva - Šveicarija“. Aleksui, beje, kažkodėl vis išsitardavo ne „sklaida“,
bet „kultūros klaida“. Gal jis ir šiek
tiek teisus, nes tų klaidų musyse dabar lyg ir nestinga, ane? Na, bet mes
klaidų nedarėme - mes dirbome žiūrėdami Šveicarijos lietuviams tiesiai
į akis. Juk skleidėm šviesukę, bičiuliai iš Šveicarijos, ane?
Keturis miestus aplankėm ir į
tiek pat kalnų įkopėm. Mes - tai be
manęs dar šeši rašytojėliai ir vienas
profesionalus fotografas, kurių pavardžių neminėsime. Kam jos, ane?
Užteks vardų. Kas atpažins su nuotraukėlės pagalba - gerai, neatpažins
- dar geriau.
Taigi - pradedu.
Jau pačią pirmą dieną mus
pasitikusios Šveicarijos lietuvės Jūratė ir Diana nuskraidina savais automobiliais į Meggeną, prie vilos,
kurioje apsistodavo Maironis, netoli
Liucernos viešėjęs, pasirodo, ne vieną kartą. Apsvaigstame nuo pievų
žalumos, medžių kvapo, rododendrų žydėjimo ir gausybės laukinių
česnakų skonio (skabome juos visi,
net Jurgis paragauja.) Pamirštu savo lazdelę, nes skubu nufotografuoti
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Aldoną, lekiančią per pievą į ežerą
(Keturių kantonų, taip taip), ir Dovilę, beskaitančią nuostabų eilėraštį
apie liepą, menančią Maironį, ir Jūratę, aiškinančią, kad čia jau ir gintarų kažkas iš lietuvių užkasęs po ta
liepa. Mes tokie, mes tokie - slėpti, o
paskui ieškoti, knisinėti... O pamestą
lazdelę man Aleksas atneša.
Viskas gerai, viskas gerai net vakarienė Liucernos viešbuty,
kai sriubos lėkštes sumaišo rusiškai,
anot šveicarų, švebeldžiuojantiems
kažkokiems litauenams iš Rusijos.
Viskas tik į gera, jau ne raminuosi, o rimtai mąstau aš, o su manimi tikriausiai taip galvoja ir gerokai pavargusiomis širdimis Juozas,
Petras, Aleksas bei Jurgis, kai kitą
rytą, lydimos šauniųjų Šveicarijos
lietuvių Ilonos ir Gražinos, kopiame
į Uetlibergo kalną. Juk Biliūnas dar
sunkiau alsavo, bet džiaugėsi: „O
kaipgi neapsakomai buvo gražu!...
Man bestovint, rūkas išsisklaidė ir
pranyko. Kur ką tik pat buvo debesų
jūra, dabar stovėjo miestas, gulėjo
išmėtyti kloniai ir žaliuojančios pievos, mirgėjo ežeras...“ O ant giedro
kalno Dovilė skaito ne Biliūno džiūgavimus, bet Šatrijos Raganėlės romantizmus: „Stovėjau aukštoje saloje. Viršum manęs mėlynavo dangus, lyg brangiausias safyras, saulės spindulio pervertas; po manimi
žaliavo žolės smaragdai, o vietomis
spindėjo sidabrinis sniegas...“ Padūsaujam safyrų ir smaragdų apsupty
(kaip viskas taip pat, nors jau šimtas ir daugiau metų praėjo nuo anų
Lietuvių įspūdžių, kaip viskas taip
pat...) - ir žemyn nuo kalno, ant kurio
giedra. Ir valiai po Ciurichą - gatvelių labirintais, pro šveicariškų bankų
frontonus, užsukdami į Katedrą paspoksoti į Šagalo vitražus, fotografuodamiesi prie Mėlynojo namo, kurio mansardoje gyveno Biliūnas, pasišnekučiuodami, pasistumdydami.
Karšta, tvanku, bet veidai aplinkui
šviečia, šveicarai gatvių kavinėse ir
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restoranėliuose gurkšnoja kas ką, o
mes užtikę fontaną - šaltinėlį atsigaiviname taipogi. Nemokamai - kokia
laimė!
Ypač prieš tai, kas mūsų laukia. O laukia susitikimas su grupe
Šveicarijos lietuvių, suvažiavusių ne
tik į mus paspoksoti, bet ir pasakojimų, kūrybos pasiklausyti. Ir klausosi, ir net ašaras braukia, ir kvatoja iš
širdies (juk turim Jurgį su Aleksu,
kurie net akmenis gali priversti, kad
tie bent jau prasišieptų).
Neapsieita ir be staigmenų:
Marijos Lourdes bažnyčios salės
tarpdury susitinkame Danutę („Šeimininkės“ redaktorę, taip taip...)
Nenoriu tikėti savo akimis - juk
Kaune nesusitinkame, o Ciuriche,
žiū, sėdime kartu bendrame rate. Ir
kalbamės. Ir naująją LRS (Lietuvos!
Rašytojų! Sąjungos) narę Janiną Survilaitę sveikiname. Ir džiaugiamės:
dar nemiršta rašytojėliai, net krizių
metu šiek tiek dauginasi - ir ką tu
jiems, ane?
Iš Ciuricho į Liucernos viešbutį grįžtame jau po vidurnakčio,
privaišinti Jūratės Caspersen‘o (dano, kurio vardas Jėzus, taip taip,
nejuokauju) pagamintais šašlykais,
veršienos dešrelėmis, keptais bananais su šokoladu. Pasirodo, šis išdidus danas nenorėjo apsijuokti prieš
lietuvius ir jų vaišingumą. Apsijuokti, ane? O aš pasistengiu neapsijuokti prieš Jūratę, paklaususią, kuo
skiriasi bijūnas nuo jurgino. Geras
klausimas man, gėlininkei mėgėjai,
pagalvoju ir imuosi aiškinti kruopščiai - nuo žiedelių iki šaknelių. Mandagi Šveicarijos lietuvė iškenčia mano paskaitą. O aš neapsijuokiu, ane?
Kitą šviesų ir šiltą rytą siūbuojame keltuvuose į Pilatus (Piloto
kalną). Mano kojos dar su manimi,
nes lazdelė jas paremia. O ant kalno ji dar praverčia ir sniegui pasikabinti, nes prie jo neprieisi - šveicarai saugo kiekvieną sniego gniūžtelę
tirpstančiuose Alpių sniegynuose.
Tokie tie šveicarai. Jie ilgomis triūbomis, pasikloję jas ant grindinio,
groja mums laidotuvių maršus. Nežinau, ar pats Pilotas, nusiplovęs,

sako, čionykščiame ežere rankas,
kaltas, ar mūsų, Lietuvos priklydėlių
nuotaika tokia, kad jų nuoširdus dūdavimas mums skamba kaip laidotuvių muzika.
Betgi skubame, nėr kada. Dar
į Bazelį nukakti, kur vėl susitikimas
su mus glėbesčiuojančiais ir slapčia
ašaras braukiančiais lietuviais. Ir vėl
kūryba, ir vėl bendros nuotraukos
prie bendro stalo. Ir dar pasivaikščiojimas po Bazelio senamiestį, šįkart jau nuoširdžiosios Virginijos
globojamiems, pasisėdėjimas ant
Reino krantinės prie Katedros, kurios bokšte, sako, užsikorusi Salomėja Nėris įrašė savo ir savo Dievinamojo vardus. Jūratė užsimena, kad
ruošiasi kai kas iš ten gyvenančių
lietuvių tai pakartoti. Būtume siūlęsi mes, bet kad bokštas pastoliais
aplipdytas, o pačioj Katedroj vyksta
vargonų koncertas ir vokiški šveicarai susikaupę jo klausosi, todėl
dingstame.
Pirmadienis - diena be ypatingų abipusių (mūsų ir Šveicarijos
lietuvių) įsipareigojimų, todėl pramogaujame. Kaip? Dovilės - mūsų
Vadovės - jau suplanuota. Bilietas
į laivą po ežerą Keturių kantonų ir
bilietas traukiniu į Rigi Kulm tik (!)
po šimtą frankų kiekvienam. Juk negaila. Argi piniguose laimė? Vienintelis kartas. Argi daugiau čia beatvažiuosime? Lietuvišką posovietinį
mentalitetą susikišę į kišenes džiūgaujam, krykštaujam, fotografuojam gražiausio pasaulyje (be abejo,
argi kitaip gali būti?) ežero krantus,
su Aldona skaičiuojame nuokalnėse
krokais, narcizais, raktažolėmis žydinčias pievas, susiginčijame dėl
vienos neišvaizdžios geltonos gėlelės vardo. Betgi aš nuo Biržų, o Aldona suvalkietė - ir tas ginčas Alpėse
(paklydus?!) - toks juokingas mums
pačioms. O ant Rigi viršūnės Juozui
skaitant: „Vien tik dunkso aplinkui
vainikas kalnų,/ Apsisupusių rūbais
žiemos...“ žliumbia jau pati mūsų
vadovė Dovilė. Aidint eilutėms: „O
po kojų žemai stebuklingai graži/
Žydi rožėmis Alpių šalis...“ nebeištveriu aš. Lazdelė iškrinta iš rankų.

Tataigi, - sakytų Biliūnas. O Maironis, rašęs šias eilutes, tik nužvelgtų
mus. Smerkiančiai, ane?
Paskutinę viešnagės dieną - į
pietus, į itališkąją Šveicariją, į Luganą, kur mūsų laukia garbės konsulas Gintautas Bertašius ir jo žavi
žmona. Su savo firmos sekretore
Kristina (net ir sekretorės Šveicarijoj visai kitokios, ane?). Konsulienė
mus ir lydi prie Aštuonioliktųjų metų signataro Jurgio Šaulio kapo. Tyli,
jauki pagarbos akimirka, ir mes jau
keliami į didžiulį kalną Monte Bre.
Bet automobiliai mus iškrato, kaip
mums atrodo, dar pusiaukelėje. Dvi
jaunos moterys, nusistebėjusios, kad
joms vesti reikia ne sportininkus iš
Vilniaus, bet literatus iš Kauno, varo mus aukštyn. Serpantinas po serpantino - pirmyn ir pirmyn, aukštyn
ir aukštyn. Kažkas šūkteli Aleksui:
„Sustok, pailsėk...“ „Ė ne, tada jau
kojos nebepakelsiu“, - mikliai atsiliepia tas... Ir ką jūs manot? Užlipome, nagi užlipome. Kai kam virš
šešiasdešimt, kai kam ir virš septyniasdešimt, bet užlipome. Nesukliudė nei operuotos, zonduotos ar kitaip
remontuotos širdys, nei mano geležinė koja, kurią vis paramsčiuoja
medinė lazdelė.
Užlipome! Valioooo!!! Suvirstame ant lauko restorano kėdžių ir
Konsulienės sąskaita gauname gerti
ko tik kas panorime: sulčių, kavos,
mineralinio ar... ne, nieko daugiau.
Kai ką daugiau gavome vėlgi
lauko restorane. Jau pačiame Lugane. Po didžiuliu platanu, gurgiant
kalnų upeliui kalbamės, bendraujame, sukrauname garbės konsului savų knygų krūvelę, iš kurios, kaip pažada ir tikroji konsulė ponia Genienė
su savo Geniu, atvykusi iš Berno į
mus pasižiūrėti, išaugs lietuviška
bibliotekėlė. Dirbdama Vokietijoje ji
knygas vežiodavusi į kalėjimus, kad
ten poilsiaujantieji turėtų ką skaityti.
O Šveicarijoje, džiaugiasi, nelabai
kam kalėjimuose yra duoti, tik du
vaikinai esą įkliuvę. Nusiųsim, pažadam, nusiųsim ir daugiau knygų,
juk prireiks.
„Šveicarijos lietuvių žinios“, nr. 15(22)
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Liko meilės Lietuvai brydė

VAIVA VĖBRAITĖ
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Nepastebimai
prabėgo
šie - ypatingi metai, deramai - su
gausybe renginių
pažymėtas Lietuvos 1000-metis,
seniausio lietuviško dienraščio
„Draugo“ šimtmetis, rinkimai
į JAV LB XIX
Tarybą, jos sesija
Denveryje, CO,
šį rudeni. Ir jau
lygiai metai, kaip
šalia mūsų nebėra Vaivos.
Gruo džio
13 dieną, lygiai
prieš metus iš
mūsų gyvenimo
pasitrauke stipri
ir visada kovojanti už geresnį
Lietuvos gyvenimą Vaiva Vėbraitė. Mintimis
dažnai nuklystu į
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tuos metus, kai daug kalbėdavomės
apie viską: mūsų vaikus, jų ateitį,
gėles ir daržoves, valgių receptus ir,
žinoma, apie lietuvybę ir jos išsaugojimą mūsų telkiniuose.
Nors Vaivos Vėbraitės tarp mūsų nebėra, bet jos dvasia visada gyvens šalia mūsų. Ne vienai man, manau, taip atsitinka: iškilus neaiškumui
ar klausimui dėl LB reikalų dažnai
klausi savęs, o ką tuo atveju pasakytų
Vaiva: ar pritartų mano mintims? Tada ypač jaučiu jos netektį.
Žinau, kad ne viena aš jos
pasigendu - pasigenda jos visi: šeima, draugai Lietuvoje ir draugai čia,
Amerikoje. Pasigenda jos sveikos
nuomonės, ramaus išmąstymo ir gero
diplomatiško sprendimo. JAV Lietuvių Bendruomenė, kaip organizacija,
Vaivos Vebraitės pradėtus tamprius
ryšius su Lietuva, jos institucijomis
tęsia ir dabar. Vaiva tikrai džiaugtųsi gražiais pirmosios jaunimo iš JAV
stažuotės Lietuvoje pasiekimais. Ji
gali didžiuotis, kad jos sūnus, pirmagimis Aras, giliai įleido savo šaknis į Lietuvos žemę, su savo šeima
- žmona Renata ir dukromis Adrija ir
Dagne-Radasta tikrai puoselės mamos, močiutės meilę Lietuvai ir viskam, kas buvo jai be galo brangu.
Gruodžio 6 dieną, sekmadienį, Hartforde, CT, susirinkę Lietuvių
Bendruomenės žmonės iš visų aplinkinių telkinių gražiai ir prasmingai
paminėjo Vaivos pirmąsias mirties
metines. Pirmą kartą Švč. Trejybės
bažnyčioje iš ankstyvo ryto - 9 valandos šv. Mišiose nuskambėjo giesmės, giedamos „Jaunų širdžių“ ansamblio (vadovė R. Girniuvienė).
Jaunų moterų ansambis susideda iš
moterų - trečiabangių. Jų giedamos
giesmės sujaudino ne vieną mišių
dalyvį. Švenčiausiąjį prie altoriaus
atnešė Vaivos dukra Liepa ir sūnus
Lokys. Šv. Mišias aukojo prelatas
Albertas Kontautas - JAV Lietuvių
katalikų kunigų vienybės valdybos
pirmininkas, atvykęs iš Bostono, ir
kun. K. Kasnauskas.
Po pamaldų parapijos salė,
papuošta baltomis staltiesėmis ir vazose sumerktomis rūtomis, nuteikė

iškilmingai. Į paminėjimą, pagerbti savo kolegės - buvusios JAV LB
Krašto valdybos pirmininkės Vaivos
Vėbraitės atvyko dabartinis JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas.
Pradėjus galvoti apie šį paminėjimą norėjosi padaryti kažkokį
neįprastą, ypatingą renginį. Pasitarusi su kolege dr. Elona Vaišniene
ir Vaivos vyru Jim Gust pakviečiau
Vaivos artimas vaikystės ir jaunystės drauges Jūratę Krokytę Stirbienę, Gitą Merkevičiūtę Kupčinskienę.
Abi moterys įnešė į programą jaukumo ir šilumos. Jos pasakojo apie savo nepaprastą vaikystės ir jaunystės
draugę. Gita Kupčinskienė paruošė
septynių dainų tekstus ir pakvietė visus padainuoti kartu. Gražiai ir kartu
graudžiai suskambėjo dainuojamos
dainos „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas
savus“, „Kaip Aras pašautas ir blaškomas vėjo“, „O atsimenu namelį,
tą gimtinį savo“, „Tu tokia brangi,
žeme mūs gimta“. Iš visos širdies
dainavo susirinkusieji lietuviai, o jų
buvo daugiau kaip šimtas. Daina liejosi po dainos. Gita prieš kiekvieną
dainą turėjo kažką įdomaus ir svarbaus pasakyti. Dainuodami jautėme,
kad šalia mūsų yra Mūsų Vaiva. Savo padainavimus užbaigėme daina:
Noris apimti visą pasaulį,
Noris mylėti Dievą Aukščiausią,
Noris pasiekti amžiną grožį,
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?
Į Vaivos Vėbraitės vaikystės ir
jaunystės metus, lietuvišką veiklą ir
darbą Lietuvoje mus nuvede jos vyro
Jim Gust sukurtas DVD filmas, kuriame sudėtos nuotraukos ir filmuota
medžiaga. Ši 35 minučių filmą Jim
Gust sukūrė metinių proga ir dedikavo savo vaikams. Muzika ir žodžiai
sudėti iš širdies. Meilės skausmu
persmelktas moters, mamos, šeimos
kūrėjos portretas.
Dr. Elona Vaišnienė bebaigiant renginį pasakė: „Tiek daug atsiminimu apie Vaivą Vėbraitę Gust,
apie šią aukštą, liekną ir stiprią kaip
plienas lietuvaitę iš Connecticut, kuri paliko savo meilės Lietuvai brydė Lietuvos ir lietuvybės laukuose.
Džiaukimės ją turėję savo tarpe!“.

JAV LB ir šeima, pagerbdama
iškilios asmenybės ir bendruomenės veikėjos Vaivos Vėbraitės atminimą rengiasi išleisti knygą apie ją.
Knygoje bus patalpinti jos parašyti
straipsniai, pasakytos kalbos, prisiminimai žmonių, artimai pažinojusių, bendravusių su ja. Norintiems
prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo prašome parašyti: ssimkute@
comcast.net
Sigita Šimkuvienė Rosen
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė
P.S. A.a. V.Vėbraitės mirties
metinės paminėtos ir Vilniuje - PLB
atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Švietimo ministerijos atstovai padėjo gėlių ant jos kapo Antakalnio kapinėse,
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios

GĖLES ANT VAIVOS VĖBRAITĖS KAVILNIUJE, ANTAKALNIO KAPINĖSE,
DE DA ( IŠ KAI RĖS ): D AU MAN TAS M A TU LIS , GRĮ ŽU SIŲ JŲ Į L IE TU VĄ ORGA NI ZA CI JOS PIR MI NIN KAS , BU VĘS PRE ZI DEN TO
VALDO ADAMKAUS PATARĖJAS UŽSIENIO LIE TU VIŲ KLAU SI MAIS ; VI DA B AN DIS , PLB AT STO VĖ L IE TU VO JE , VIRGI NI JA G RY BAI TĖ , PLB AT STO VY BĖS
AD MI NIST RA TO RĖ ; Ž IL VI NAS B E LIAUS KAS , G RĮ ŽI MO Į L IE TU VĄ IN FOR MA CI JOS
PO

CENT RO VA DO VAS
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VOKIETIJOJE

ANDRIUS ŠMITAS
Prieš metus netekome iškilaus
išeivijos pedagogo, Vasario 16-osios
Gimnazijos Vokietijoje direktoriaus,
Andriaus Šmito. Jo gyvybė užgeso
2008 gruodžio 14 d., Gimnazijos kuratorijos posėdžio išvakarėse. Mirties metinių proga norisi prisiminti
šią nepaprastą ir išeivijos gyvenime
pasižymėjusią asmenybę.
Andrius Šimtas gimė šiaurės
Vokietijoje, mokėsi išeivijos lietuvių
Gimnazijoje ir po to studijavo istoriją bei teologiją Bonos universitete,
be kita ko, pas svarbų Lietuvos istoriografą - profesorių Zenoną Ivinskį. Nuo 1982 m. jis perėmė Vasario
16-osios Gimnazijos Hiutenfelde
vairą ir jai vadovavo 26 metus. Šalia Gimnazijos yra įsikūrę Vokietijos

In memoriam Andriui Šmitui (1947-2008)
Lietuvių Bendruomenė bei Lietuvių
kultūros institutas. Šių trijų institucijų - lietuviškumo bastiono užsienyje - švietėjiški ir politiniai uždaviniai įprasmino A. Šmito gyvenimą.
Gimnazistai bei mokytojai šaltojo
karo metais išnaudodavo kiekvieną
progą piketais ar demonstracijomis
Vakarams priminti apie Lietuvos
okupaciją, prasidėjus atšilimui remti
Sąjūdžio aktyvistus, o griuvus geležinei uždangai Gimnazija atvėrė duris mokiniams iš Lietuvos, tuo būdu
praturtindama jų akiratį.
Vasario 16-osios gimnazija
klesti profesionalios diplomatijos ir
derybų su švietimo įstaigomis bei
politikos atstovais dėka. Ilgą laiką
A. Šmitui pavyko šios mokyklos finansavimą užtikrinti iš Vokietijos
vidaus ministerijos pabėgėlių fondo.
1999 m. ši biudžeto programa baigėsi. Sąlyga dotacijoms iš Švietimo
ministerijos buvo įrodyti jos lygiavertiškumą vokiškoms mokykloms
ir priimti vokiečių kilmės mokinių.
Taip pat kito ir Vokietijos politika užsieniečių atžvilgiu. Vėliausiai
kanclerio Gerhardo Schröderio vyriausybės metu primygtiniau pabrėžiama integracijos svarba ir nukreipiami vis aštresni žvilgsniai į „paralelines etnines bendruomenes“ (Parallelgesellschaften). Šių nepalankių
sąlygų akivaizdoje Andriui Šmitui
pavyko užtikrinti Vasario 16-osios
gimnazijos egzistenciją ir apginti ją
nuo lietuviško svetimkūnio Vokietijoje įvaizdžio. A. Šmitas akylai se-

kė Vokietijos švietimo ir užsieniečių
politiką ir turėjo daug talento, Gimnaziją ir lietuvišką salelę Hiutenfelde pristatyti Vokietijos atsakingoms
žinyboms europinio „mainų katilo“
kontekste kaip didžiulį abipusį praturtinimą.
Vis dėlto būtų per mažai Andrių Šmitą prisiminti kaip profesionalų derybininką ir vadybininką švietimo srityje. Pasirinkdamas pedagogo
profesiją jis tikrai neapsiriko. Tai
ypač paliudija daugybės mokinių
užuojautos ir atsiliepimai interneto svetainėse po Šmito mirties. Šalia direktoriaus pareigų Šmitas dėstė Lietuvos istoriją, tačiau jo biuro
durys buvo atviros klausiantiems ir
pokalbio ar patarimo ieškantiems.
Santykiuose su mokiniais Šmitas
įžvelgdavo kiekviename jo potencialą ir stengėsi atskleisti jame slypintį talentą. Pažymėtinas buvo jo
paprastumas, prieinamumas bei humoro jausmas. Šmitas nepraleisdavo
progos pašmaikštauti ar net sugluminti. Su šia savybe yra susijęs ir jo
gilus krikščioniškas viltingumas bei
nenugalimas optimizmas, kuris gelbėdavo, uždegdavo ir konstruktyviai
nuteikdavo krizių atvejais.
A. Šmito Vokietijos politinių
realijų ir mentaliteto išmanymas bei
charizmatinė diplomatija įeis į išeivijos ir Lietuvos švietimo istoriją, o
jo paprastumas, šmaikštumas ir optimizmas išliks bičiulių ir mokinių
širdyse.
Antanas Karčiauskas

Pirmasis Europos lietuvių trumpametražių ﬁlmų festivalis
Gruodžio 5 d. Hüttenfelde
esančioje Rennhofo pilyje vyko pirmasis Europos lietuvių trumpametražių filmų festivalis „laiKINAS’09“.
Festivalyje dalyvauti buvo kviečiami profesionaliai ar mėgėjiškai filmus kuriantys bei kinematografija
besidomintys, už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai.
Idėja rengti tokio pobūdžio
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festivalį Vokietijoje
veikiančio
Europos lietuvių kultūros centro
(ELKC) direktoriui Rimui Čuplinskui kilo įvertinus jau kelerius metus
Vokietijoje, Bonoje, Baltiečių jaunimui ELKC organizuojamų kūrybinių
filmavimo dirbtuvių rezultatus.
„Svarbu įžvelgti kūrybinį užsienyje gyvenančių lietuvių potencialą ir suteikti jam platformą vys-
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tytis ir tobulėti. Suburiant vienodų
interesų žmones bendrai diskusijai
ar darbui galima pasiekti neįtikėtinų
rezultatų. Tai patvirtina ir kiti ELKC
rengiami panašaus pobūdžio renginiai, kaip antai ateinančią vasarą jau
trečią kartą vyksiantis Europos lietuvių roko festivalis Vokietijoje“, - sako direktorius.
ELKC inf.

PLB kraštų žinios

„Culture Jam” – jau trečius
metus vykstantis projektas
„Culture Jam“ renginio metu supažindinama su Rytų ir Vakarų
Europos istorija, kultūriniais skirtumais ir panašumais. 2009 metais
„Culture Jam“ tikslas buvo – ne tik
supažindinti britus su lietuviais, bet
ir apjungti vyresniosios ir jaunesniosios kartos lietuvius. „Culture Jam“
metu buvo tyrinėjama bendra lietuvių ir britų kultūrinė patirtis iš praeities, dabarties bei ateities perspektyvų. Dialogas vyksta pasitelkiant
fotografiją, kiną, muziką bei kitas
meno šakas. Renginio metu nagrinėjamos genocido, karo, politinio išsilaisvinimo bei istorinės nostalgijos
temos, taip pat analizuojama kultūrinė revoliucija bei naujos subkultūros.
Kaip ir anksčiau, taip ir
praėjusiais metais, „Culture Jam“
vyko dviejuose miestuose – Londone ir Birmingeme. „Culture Jam“ dalyviams pristatyta įspūdinga dviejų
dalių programa. Birmingeme – fotografų Roko Darulio, Indrės Šerpytytės, interjero dizainerio Roko Rupeikio paroda. Londone savo fotografijos bei skulptūros darbus, skambant
DJ Tii muzikai, pristatė Miglė Backovaitė, Deivydas Sutkaitis, Rosemary Shawyer ir Tomas Urbelionis.
Kino kūrėjas ir „Culture Jam“
programos koordinatorius Sam Groves (Birmingemas) pristatė įvairius
Lietuvos ir West Midlands regiono nepriklausomų kino menininkų
trumpametražius filmus, tarp kurių
ir tokie darbai, kaip „Šortas“ apie
Rover gamyklos Longbridge‘e žlugimą ir sukrečianti vienos Rytų Europos šeimos istorija, liudijanti jos
prisitaikymą West Midlands regione. Žaismingas Giedrės Beinoriūtės
filmas „Kartą gyveno Bobutė ir Senelis“ supažindino jaunąją kartą su
trėmimo istorija. Londono publikai
pristatytas Ronaldo Buožio ir Remigiusz Sowa trumpametražis filmas
„Away in UK“, Joon Goh bei kitų

vietinių trumpametražininkų darbai.
Birmingeme ir Londone „Misija Sibiras‘09“ projekto tyrinėtojų
grupė pasidalijo patirtimi iš įspūdingos ir netgi kraupios kelionės į Sibirą, kurios metu buvo rinktos negirdėtos ir iki skausmo įsimintinos istorijos apie sovietų valdžios vykdytą
genocidą, masinę deportaciją Antrojo pasaulinio karo metu.
„Culture Jam“ renginyje Birmingeme gyvus pasirodymus atliko
dvi išskirtinės grupės: lietuviškai
norvegiškas sekstetas „Rasa Basom“
ir „elektro folk“ pradininkai „Black
Diamond Bay“. Londono bare „93
Feet East“ skambėjo Neri Jass ir DJ
Huskii muzika.
„Culture Jam“ – tai renginys, atsiradęs dėl jaunų kūrybingų žmonių smalsumo bei entuziazmo ir sėkmingo bendruomenių bei
privačių organizacijų bendradarbiavimo. Projektas koordinuojamas Jungtinės Karalystės lietuvių
jaunimo sąjungos. Daugiau informacijos rasite
www.culturejamuk.com

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

RASA BASOM

BLACK DIAMOND BAY

ROKAS DARULIS

MIGLĖ BACKOVAITĖ

TOMAS URBELIONIS
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Iš lietuvių išeivijos istorijos

Istorikas ir enciklopedininkas Pranas Čepėnas

2009 m. sukako 110 metų
nuo lietuvių istoriko Prano Čepėno gimimo (gimė 1899 m. Daugailiuose, Lietuvoje; mirė 1980 m.
Worcesteryje, JAV). Tai Lietuvoje ir
emigracijoje - Vokietijoje bei JAV kūręs mokslininkas, enciklopedininkas ir visuomenininkas.
Sovietiniais metais Lietuvoje
jis buvo mažai žinomas ir tik atkūrus
nepriklausomybę prisimintas: 1993
m., buvo perspausdintas jo stambiausias veikalas - dvitomė „Naujųjų laikų Lietuvos istorija“; 1995 m. Kaune, P. Čepėno mirties 15 m. sukakčiai, buvo surengtas jo paminėjimas
ir prie Vydūno alėjos 61-mo namo,
kuriame iki 1944 m. gyveno Čepėnų šeima, atidengta atminimo lenta;
1998 m. Prano Čepėno bei jo žmonos Albinos Sirutytės Čepėnienės
bei dukters - garsios JAV psichologės prof. Inos Čepėnaitės Užgirienės
palaikai pervežti į Lietuvą ir palaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse. Minint istoriko gimimo šimtmetį, 1999
m., gimtuosiuose Daugailiuose, Utenos apskrityje, surengta mokslinė
konferencija. Prano Čepėno talentas
pripažintas ir tėvynėje.
Šių eilučių autorė artimiau
apie įdomią, talentingą ir kūrybingą
Čepėnų giminę sužinojo iš netikėtai
atrastų dr. kun. Juozapo Čepėno sovietiniais metais (nuo 1958 m.) rašytų ir tik dabar rengiamų spaudai prisiminimų (apie kalną rankraščių papasakojo Daugailių parapijos klebonas mons. Petras Baltuška). Dr. Juozapas Čepėnas doktorantūros mokslus prieš karą buvo baigęs Vokietijoje, todėl buvo plačiai apsiskaitęs ir
išsilavinęs inteligentas. Ir apskritai
ši giminė, giminystės ryšiais susisiejusi su enciklopedininku Bronium
Kvikliu, prel. Juozu Prunskiu, pasižymi kritišku mąstymu, mokslo, žinių troškimu. Taigi anksčiausi mūsų
turimi liudijimai apie šio straipsnio
herojų istoriką Praną Čepėną ateina iš sovietmečiu slapta rašytų kun.
dr. Juozapo Čepėno rankraščių. Apie
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savo brolį Praną jis rašo: „Paskutinis mano tėvų vaikas ir mano brolis
- Pranas. Jo plaukai ir veidas tamsesnis už mūsų abiejų su broliu Nikodemu, bet jo būdas daug geresnis už
mūsų abiejų, gal ir iš visos giminės
jis bus geriausias. Jis labai jautrus,
nuoširdus ir labai geros širdies. Jei
jis ką turi ir jį prašys kas, tai jokiu
būdu jis negalės atsisakyti. Taip pat
jis pasirengęs visuomet kiekvienam
patarnauti, jei tiktai kuo gali. Užtatai
jį visi myli ir giria. Mergaitės, matydamos jo nuoširdumą, mandagumą,
pačios jam siūlydavosi už žmonas
dar jam studentaujant“.
Pranas Čepėnas gimė 1899 m.
Velaikių kaime, Daugailių valsčiuje,
Utenos apskrityje, ūkininko šeimoje. Mokėsi Daugpilio progimnazijoje, su kuria Pirmojo pasaulinio karo
audrų buvo nublokštas į Voronežą,
Rusiją. Galimas dalykas, kad būtent
Rusijoje, kur patyrė 1917 m. socialistinę revoliuciją, Pranas Čepėnas
perėmė socialistines idėjas. Grįžęs į
Lietuvą baigė Šiaulių gimnaziją. Po
to, gyvendamas Kaune, kur mokėsi
Lietuvos universiteto humanitarinių
mokslų fakultete, priklausė studentų
aušrininkų draugijai, dirbo „Aušrinės“ redakcijoje ir priklausė aušrininkų leidinių komisijai. Kaip mirus
Pranui Čepėnui tautininkų laikraštyje „Dirva“ rašė jo bičiulis nuo studijų laikų dr. J. Jakštas: „Tačiau ir
kultūrinį darbą dirbdamas Čepėnas
nebuvo atsiribojęs nuo politikos. Jis
maišėsi tarp įvairaus plauko studentų socialistų, kurie subrandino pasikėsinimą prieš ministrą pirmininką
A. Voldemarą (1929-05-06). Tautinės valdžios reakcija buvo kairiųjųsocialistų studentų areštai. Arešto
neišvengė ir Pranas. Sekė karo lauko teismai įtariamų prisidėjus prie
atentato ruošimo. Buvo teisiamas
ir Čepėnas ir gavo 4 metų kalėjimo
bausmę. ...Po dvejų metų buvo amnestuotas. Po to Pranui atsivėrė naujas, tikrai kultūrinės veiklos laukas.
Jis tapo nuo 1931 m. tada pradėtos

Pasaulio lietuvis / 2010 Sausis

PRANAS ČEPĖNAS
leisti Lietuviškos enciklopedijos redakcijos sekretoriumi. Enciklopedijoje Lietuvoje ir čia, Amerikoje, išdirbo ilgus metus“.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Pranas Čepėnas buvo antimarksistas, nuo sovietinės okupacijos 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o
vėliau į JAV. Jis buvo savo tėvynės
patriotas, 1920-1922 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo nepriklausomybės kovose, o likusį gyvenimą dirbo Lietuvos kultūrai.
Didieji Prano Čepėno darbai
pirmiausia minėtini kaip lietuviškųjų enciklopedijų bendraautoriaus.
Jis dalyvavo Lietuvoje leidžiant
pirmuosius 10 tomų - 1931 m. Vaclovas Biržiška jį pakvietė Lietuviškos enciklopedijos redakcijon sekretoriumi. Tose pareigose dirbo iki
1940 m.; 1940-1944 m. buvo vienas
redaktorių. Kai Juozas Kapočius
Bostone nutarė leisti Lietuviškąją
enciklopediją, vyriausiuoju redaktoriumi pakviestas Vaclovas Biržiška vėl į redaktorių kolektyvą įtraukė
Praną Čepėną (LE redaktoriumi jis
dirbo1953-1967 m.). Minint istori-
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ko P. Čepėno gimimo 100-metį dr.
Aldona Vasiliauskienė suskaičiavo
P. Čepėno darbus Lietuviškoje enciklopedijoje: „Jis yra 1-35 tomų
(išskyrus 15) autorių ir 1-34 tomų
redaktorių sąrašuose. Kartu su Jonu
Puzinu redagavo 7, 19 ir 25 tomus,
su Juozu Girnium: 4, 8, 20 ir 27 tomus ir vienas redagavo 6 tomus: 12,
13, 26, 32 ir 34. Tad Lietuvoje ir išeivijoje enciklopediniam darbui atidavė daugiau kaip ketvirtį amžiaus“
(„Istorija“, 2000 m.).
Kitas didžiulis P. Čepėno darbas - „Naujųjų laikų Lietuvos istorija“ (išleido Dr. Kazio Griniaus fondas), kuriai istorikas ryžosi jau antrojoje gyvenimo pusėje, kai baigėsi
enciklopedijos leidimo darbai. Pirmasis istorijos tomas išėjo 1977 m.,
antrasis - 1986 m., jau po autoriaus
mirties. Šio veikalo didelę techninio
darbo dalį atliko jo šeima - žmona
Albina, dukra profesorė Ina, žentas
Vytautas Užgiris.
Štai kaip šį didžiulį veikalą
vertina istorikai. P. Čepėno gimimo 100-mečio konferencijoje 1999
m. dr. Algis Kasperavičius sakė:
„Reikšmingą vaidmenį P. Čepėno
„Istorija“ suvaidino paskutiniojo
Lietuvos atgimimo ir Dainuojančios
revoliucijos metais. 1988-1990 m.
tai buvo vienas iš nedaugelio objektyvių mūsų tautos istorijos pažinimo
šaltinių ir vadovėlių. ...P. Čepėno
dvitomis vertingas ir nepralenkiamas išlieka iki šiol bent keliais aspektais: tai įspūdinga šio leidinio
apimtis - beveik pusantro tūkstančio
puslapių, kuriuose gvildenamas palyginti trumpas istorinis laikotarpis:
XIX a. antra pusė-XX a. pradžia.
Netgi šiuolaikinei lietuvių istoriografijai tokie mastai nebūdingi; tai
enciklopedinio pobūdžio darbas.
Faktų gausa, logiškas jų išdėstymas
ir kritiškas pateikimas, preciziškumas leidžia teigti, jog P. Čepėno
knyga prilygsta geriausioms vokiškos istoriografijos, pasižyminčios
pagarba faktui, tradicijoms; turtinga P. Čepėno dvitomio šaltinių bazė,
itin gausiai panaudota užsienio šalių
istoriografija: vokiečių, anglų, len-

kų, rusų, prancūzų, čekų“.
Istorikas atkreipia dėmesį,
kad P. Čepėnas Lietuvos okupacijos sąlygomis neturėjo galimybių
naudotis visa istorine medžiaga, todėl negalėjo visapusiškai atspindėti
kai kurių istorinių faktų ir reiškinių.
Saulius Girnius („Draugas“, 1978 m.
birželio 10 d.) vėlgi pastebi: „Jei ko
pasigendama, tai katalikų atsiminimų, kaip Krupavičiaus ar Vaitkaus“.
Bet pripažįsta, kad „Autoriaus bandymas visur ir visuomet būti objektyviu pasiseka, ir nejaučiama, kad jis
vieną ar kitą pusę remtų politiniuose
ginčuose. Galima tik pasiskųsti, kad
per dažnai vengia griežčiau pasisakyti įvairiais klausimais ir aplamai
knygoje pasigendama platesnio įvykių vertinimo“.
Apie autoriaus siekį būti objektyviu 1999 m., minint Prano Čepėno gimimo 100-metį, rašė ir dr.
Česlovas Laurinavičius: „Autorius
tikėjo, kad jeigu bus surinkti visi žinomi faktai bei fakteliai ir aprašyti
vengiant šališkumo ar tendencijų, tai
pavyks sukurti objektyvią Lietuvos
istoriją, iš kurios galės mokytis kiekvienas. P. Čepėno istorijoje vengiama kategoriškų vertinimų ar išvadų.
„Mano manymu, teigia pats autorius
savo veikalo pratarmėje, - jeigu istorijos įvykių faktai neklastojami, tai
sąmoningas skaitytojas apie aprašomus įvykius pats galės susidaryti
savas išvadas“ (Čepėnas P. Naujųjų
laikų Lietuvos istorija. T. 1. Vilnius,
1992. P. XIII). Atrodo, kad tokia
metodologinė nuostata buvo sąlygota ne tiek vienokios ar kitokios istoriografinės krypties poveikio, kiek
paties autoriaus charakterio bruožų
bei jo gyvenimiškos patirties. Prano
Čepėno duktė psichologijos profesorė Ina Čepėnaitė Užgirienė apie savo
tėvelį yra pastebėjusi, kad jo gyvenimo kelrodis buvo teisybė ir teisingumas. Jam norėjosi matyti žmones,
kupinus dvasingų laisvės, lygybės ar
apšvietos troškimų, o ne puolančius
į biurokratinį sustabarėjimą ir asmeniškų ambicijų tenkinimą.
Kiti Prano Čepėno darbai.
Prieškariu jis su žmona Albina Če-

pėniene ir Kaziu Boruta 1936 m. parengė „Tarptautinių žodžių žodyną“;
jis daug rašė lietuviškoje žiniasklaidoje (ypač katalikiško „Draugo“ dienraščio kultūriniame priede,
gvildendamas istorijos, kultūros bei
visuomenines temas), redagavo knygas („Lietuvos universitetas“, 1971
m., Kazio Ališausko „Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, 1972 m.,
Vlado Poželos „Jaunystės atsiminimai“, gen. Kazio Musteikio „Atsiminimai“ ir kt.).
Pranui Čepėnui gyvenime teko dirbti visokių darbų. Jaunystėje jis buvo mokytojas, nuo 1941 m.
Vilniaus universitete dėstė istoriją, o
pasitraukęs į Vokietiją 1946-1949 m.
profesoriavo Pabaltijo universitete;
emigravęs į Chicagą dirbo „juodus“
darbus, kol buvo pakviestas į Lietuviškos enciklopedijos redakciją.
Apie tėvą P. Čepėno dukra Ina
taip yra rašiusi: „Būdamas bet kokiame didesniame mieste jis būtinai
užeidavo į bibliotekas ir tuojau tikrindavo kataloge sužymėtas Lietuvą
liečiančias knygas. Švarko kišeniuose pas jį visad buvo kortelių knygų
numeriams užsirašyti, kad grįžęs namo galėtų jas išsirašyti ir skaityti. To
pačio užsiangažavimo skatinamas
jis mėnesiais gyveno atskirai nuo
šeimos, kad galėtų dėstyti Pabaltijo
universitete Vokietijoje ar dirbti Lietuvių enciklopedijoje Bostone, JAV.
O reikia žinoti, kad Lietuvių enciklopedijos redaktoriaus alga toli gražu nesiekė fabriko darbininko“.
O pabaigai gražiųjų Daugailių
žemės sūnaus Prano Čepėno paminėjimą tiktų baigti žodžiais, kuriuos
Daugailių pagrindinės mokyklos
mokytoja R. Jurkevičienė yra užtikusi „Dirvoje“ 1986 m. liepos 31 d.
numeryje: „Pranas Čepėnas buvo gilaus ir plataus išsimokslinimo, kieto
charakterio, nenuolaidus ir nebailus
savo pasaulėžiūriniuose bei politiniuose įsitikinimuose. Kaip mokslininkas ir istorikas, kuklus, visapusiškai atsidavęs savo pasirinktai
mokslo sričiai ir paslaugus kitiems,
toje srityje besidarbuojantiems“.
Audronė V. Škiudaitė
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Knygų lentynoje

Pagarbos duoklė tėvams
Lietuvoje yra išėjusios dvi
knygos, kurias norime paminėti kaip
vaikų dovaną - atiduotą pagarbos
duoklę savo tėvams. Knygos išėjo ne
vienu metu, pirmoji 2008 m., tai JAV
South Carolinos ir Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto ﬁlosoﬁjos profesoriaus emerito Kęstučio Skrupskelio „Vaikų žaidimas: Dvidešimto
amžiaus karikatūros“, skirta tėvų
- prieškario Lietuvos žurnalisto Igno
Skrupskelio ir ateitininkų veikėjos
Alinos Petrauskaitės Skrupskelienės
atiminimui (leidykla, „Versus aureus“, leidimą parėmė „Į Laisvę fondas“). Interviu su knygos autoriumi
K. Skrupskeliu esame spausdinę „Pasaulio lietuvyje, 2009 m. 1 nr.
Autoriaus tėvas Ignas Skrupskelis (lageriuose sunaikintas sovietų
okupantų) buvo naujosios kartos katalikų inteligentų plejados, kuri vėliau, vokiečių okupacijos sąlygomis,
sukūrė antinacinę pogrindinę organizaciją Lietuvių frontą, atstovas,
dienraščio „XX amžius“ (pradėjo
eiti 1936 m. birželio 24 d.) redaktorius. I. Skrupskelis perima dienraščio redagavimą pasitraukus kun.
Juozui Prunskiui. Knygos autorius
taip ir įvardija, kad jis savo herojais
pasirinko „dienraščio „Dvidešimtas Amžius“ kūrėjus“... O jie buvo:
humanitarinių disciplinų daktarai
- istorikas Zenonas Ivinskis, filosofas Antanas Maceina, germanistas
Ignas Skrupskelis, lituanistas Jonas
Grinius, literatai Juozas Keliuotis ir
Juozas Ambrazevičius, kun. Juozas
Prunskis ir kun. Stasys Yla.
Įvade K. Skrupskelis pristato
patį dienraštį, kaip tam tikra prasme
opozicinį tuometinei tautininkų valdžiai, bet labiausiai kritikavusį kairiųjų liaudininkų dienraštį „Lietuvos
žinias“. Knygoje surinktos būdingesnės „Dvidešimto amžiaus“ (išsilaikė
ketverius metus, kol sovietai jį uždarė) karikatūros, kurios autoriui padeda tyrinėti prieškario politinį, ekonominį ir kultūrinį klimatą, o laikas
„nebuvęs linksmas“ - tvyrojusi karo
nuojauta. „Toli gražu karikatūros at-
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spindi ne viską. Iš tiesų jų nebuvo
tiek daug. Viso apie 1200 numerių,
o karikatūrų skaičius maždaug 130.
Tačiau negalima abejoti amžininkus
buvus europiečiais. Su kitais europiečiais jie sielojosi dėl Europos likimo, su lietuvišku bei katalikišku akcentu“, - rašo įvade K. Skrupskelis.
Politinių karikatūrų autoriai
dažniausiai nebuvo rašomi, po savo
piešiniais pasirašydavo tik Telesforas Kulakauskas, vieną kitą yra pasirašęs Olinardas Penčyla.
Pusantro šimto puslapių knyga - tai karikatūrų komentarai, - taip
savo knygą pateikia autorius. Tematiką lengvai išduoda skyrių pavadinimai: „Vaikų žaidimas su ugnimi“
(galima suprasti kaip politikavimą
artėjančio karo akivaizdoje), „Iš vakarų stiprus viesulas“, „Abiejų Tautų Respublikos atžalos“, „Pro cenzūros spragas“, „Kova su tautos išsigimimu“, „Senojo Kauno vaizdai“,
„Draugiškai“ ir kt.
500 egz. tiražu išleista knyga
- filosofinis žvilgsnis į trumpą Lietuvos istorijos tarpsnį.
Kita šio skyrelio herojė - Ina Bertulytė Bray iš Seattle,
Washingtono valstijos, JAV, kuri
Lietuvoje išleidžia jau kelintą tėvo kompozitoriaus ir chorvedžio Juozo
Bertulio (1893-1969), kūrusio prieškariu Lietuvoje, po to emigracijoje
Vokietijoje bei vėliau JAV, kūrybos
knygą. Interviu su Ina Bray esame
spausdinę PL 2008 m. 1 nr. Jame
minėta, kad dukros iniciatyva tais
metais buvo išleisti Juozo Bertulio
kūriniai bažnytine tema „Bažnytinė
muzika“. Ir štai 2009 m. rudenį Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla išleido kompozitoriaus Juozo
Bertulio „Ąžuolėlis žaliukėlis. Vaikų dainos“. Tai rinkinys, kuriame
sudėta visą autoriaus gyvenimą kurtos dainos, skirtos vaikų chorams,
ansambliams, solistams. Knygoje
pateiktus kūrinius rekomenduojama
taikyti ikimokyklinio, pradinio ir neformaliojo muzikinio ugdymo veikloje.
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Rinkinį sudarė Kastytis Barisas, dail. Rimantas Dichavičius.
Šių eilučių autorė buvo liudininkė, kad Ina Bertulytė Bray daug
laiko paskyrė savo tėvo kūrybos
kaupimui ir tyrinėjimui - ją tekdavo matyti Chicagoje, J. ŽilevičiausKreivėno muzikologijos archyve,
kuris yra dalis Pasaulio lietuvių archyvo ir kur savo kūrybinį palikimą
buvo atidavęs Juozas Bertulis. Į Chinukelta į 42 psl.
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Su dailininku Juozu Mieliuliu atsisveikinant

Ir vėl reikia atsisveikinti su
vienu žymesnių mūsų tautiečių dail. Juozu Mieliuliu, kuris didelę
gyvenimo dalį praleido Chicagoje ar
jos apylinkėse.
Šis kūrėjas mirė staiga gruodžio 3 d., šių metų pavasarį (kovo 26
d.) atšventęs savo garbaus amžiaus
(90 m.) jubiliejų. Čikagiečiai šį vyrą
gerai pažįsta, nes čia jis gyveno nuo
1950-ųjų, kai persikėlė į JAV iš Vokietijos, kur buvo nublokštas II Pasaulinio karo sūkurio.
Į meno pasaulį J. Mieliulis
labiau įsitraukė 1947-1950 m., mokydamasis Freiburgo taikomosios
dailės mokykloje (jai vadovavo žinomas dailininkas Vytautas K. Jonynas), o dvejus paskutiniuosius metus
- ir Freiburgo dailės akademijoje.
Atvykęs į Dėdės Samo žemę
Juozas studijavo Decatur, IL, ir to
miesto universitetą baigė įgydamas
bakalauro laipsnį. Tada jis studijas
tęsė Chicagoje esančiame Illinois
technologijos institute - dizaino katedroje, kur gavo meno pedagogikos
magistro laipsnį. Po to daug metų
mokytojavo Chicagos aukštesniosiose mokyklose ir su savo darbais
parodose beveik nesirodė.

Per savo gyvenimo metus Juo- pasižymėjo nepaprastai ramiu būdu,
zas yra dirbęs ir braižytoju, nuo 1965 niekada nesiveržė į pirmąsias eiles ir
m. darbavosi dizaineriu mašinų konst- daugelio jį pažinojusių akyse išliks
ravimo srityje. Laisvalaikiu nemažai kaip nemažai dailei davęs asmuo laiko skyrė ieškodamas naujų kelių ne tik kaip dailininkas, bet ir kaip
dailės srityje. 1970-1974 m., keliau- mokytojas, mąstytojas.
damas po Vakarų Europą, menininkas
Velionis buvo gimęs Bataaplankė daugelį muziejų, susipažin- kiuose, Tauragės apskrityje, gaudamas su įvairių kraštų menu, archi- sioje - 6 brolių šeimoje. Jų vienas
tektūros ir dailės paminklais.
kaip partizanas žuvo Lietuvoje, o
J. Mieliulio paveikslai skyrėsi kiti pabėgo į Vakarus. Iš jų vienas
nuo kitų jo kolegų lietuvių. Tai bu- - Povilas, kuris buvo muzikas, jau
vo pastebima, kai jis dalyvaudavo anksčiau miręs Chicagoje. Frankas,
lietuvių dailininkų grupinėse paro- Viktoras ir Alfonsas su šeimomis dar
dose arba rengdavo savo retas as- tebegyvena.
menines ekspozicijas. Menininko
Velionio pageidavimu, palaikūryba pasižymėjo simbolistiniu- kai buvo kremuoti ir laidotuvės prisiurrealistiniu stiliumi.
vačios. Ateityje gali būti suruoštas
Vėliausia jo dailės paroda viešas atsisveikinimas su velioniu.
(retrospektyvinio pobūdžio) buvo Ateinantį pavasarį tėvynėje numasurengta 2008 m. kovo mėnesį Čiur- tyta surengti jo Lietuvai padovanotų
lionio galerijoje Chicagoje. Po jos kūrinių parodą.
didelę dalį savo kūrinių dailininkas
Velionio šeimai ir artimiepadovanojo Lietuvai.
siems mūsų gili užuojauta dėl šios
J. Mieliulis yra išleidęs mo- netikėtos netekties.
nografiją „Juozas Mieliulis“, jis Edvardas Šulaitis
JAV
LB
K u l t ū ros tarybos dailės
premijos
laureatas.
Dai li nin kų
M. J. Šileikio ir T.
Petraičio
vardo dailės konkurse yra gavęs I premi ją.(2006
metais).
Menininkas
nemažai
rašė dailės klausimais, buvo
Amerikos
lietuvių
dai li nin kų
sąjungos
narys. Jis
JUOZAS MIELIUKIS. DU KAREIVIAI. 1995. DROBĖ, ALIEJUS
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Mirė Garbės konsulas Vytautas Čekanauskas
PLB su liūdesiu praneša, kad
lapkričio mėn. 30 d. mirė ilgametis
Lietuvos Garbės Konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas. Kaip
buvo pranešta Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių katalikų parapijos
pranešime, „ligoninėje jis spėjo susirinkusiai savo šeimai padėkoti, kad
jie buvo visi geri lietuviai ir padėjo
jam dideliame patriotiniame darbe.
Konsului buvo suteiktas Garbės titulas, nes nuo jo paskyrimo Lietuvos
Konsulu 70-ajame dešimtmetyje, kai
Lietuva dar buvo Sovietų Rusijos
okupuota, jis nelegaliai atstovavo
okupuotą Lietuvą be algos, diplomatinės atstovybės darbų išlaidas padengdamas iš savo kišenės. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę jis buvo
Lietuvos valdžios oficialiai pripažintas Garbės Konsulu ir jam buvo
pavesta toliau eiti tas pareigas. O
tos pareigos diplomatinėje tarnyboje
užėmė jo visas dienas, širdį ir jėgas.
Mes jo labai pasigesime!“
Dar 1977 metų Lietuvos vyriausybės egzilyje atstovas Stasys
Lozoraitis paskyrė V. Čekanauską
garbės konsulu Los Angeles. Nepriklausomos Lietuvos generaliniu garbės konsulu V. Čekanauskas buvo
paskirtas 1992 metais.

1999 metais Lietuvos prezidentas V. Adamkus generalinį garbės
konsulą V. Čekanauską už nuopelnus
Lietuvai apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-

no Karininko kryžiumi.
Vytauto Čekanausko palaikai
palaidoti Forest Lawn, Glendale,
kapuose, lietuvių kapų rajone.

atkelta iš 40 psl.
cagą Ina Bray važinėdavo iš tolimojo
Seattle, Washingtono valstijoje. Kodėl Inai Bray kilo mintis skelbti tėvo
archyvą, ji rašo leidinio pratarmėje:
„1991 metų vasarą iš Lietuvos buvo
pareikalauta dar viena žiauri auka:
Medininkuose žuvo septyni pasienio sargybiniai. Skendome liūdesy
Antakalnio kapinėse laidodami tuos
didvyrius. ...Apeigoms pasibaigus ir
laidotuvių dalyviams skirstantis, kapinių šlaituose tarp medžių ir kapų
spontaniškai, iš visų pusių pasklido
dainų garsai. Graudžios, visiems žinomos melodijos apsupo ir jau palaidotuosius, ir mus, čia sugraudintus.
Viena iš tų nuskambėjusių, nuaidėjusių dainų buvo mano tėvo sukurta lopšinė „O, atsimenu namelį“.

Skausmo valandą žmonės pasirinko
šią dainą išreikšti savo jausmus. Pajutau nenumaldomą norą, kad mano
tėvo, Juozo Bertulio, kūryba sugrįžtų į Lietuvą. Nors jo kūnas ilsisi toli
nuo Tėvynės, Amerikoje, tačiau tą
dieną man buvo aišku, kad jo širdis,
kaip ir jo šaknys, yra Lietuvoje“.
Muzikas Juozas Bertulis buvo
kilęs iš muzikalios šeimos, Paaudruvės kaimo, Šiaulių apskrities. Nuo
8 metų giedojo Joniškio bažnyčios
chore, išmoko smuikuoti, mokėsi
groti fortepijonu ir vargonais, vėliau
dirigavo Žagarės jungtiniam chorui,
kuris padainavo jo pirmąjį kūrinį
dainą „Birutė“. Chorus vedė daugelyje Lietuvos vietovių, 1924 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokykląkonservatoriją, dalyvavo Klaipėdos

muzikiniame gyvenime. 1944 m.
pasitraukė į Vakarus, vėl mokytojavo ir vargonavo, populiarino lietuvišką muziką, rengė chorus dainų
šventėms. Per visą gyvenimą parašė
daugiau kaip 400 įvairių muzikos
kūrinių: bažnytinių giesmių, baletų,
kantatų, kūrinių chorui, vargonams,
fortepijonui, kontrabosui, Lietuvoje
buvo surinkęs per 500 liaudies dainų. Kūrė vaikams ir suaugusiems.
Muziką kūrė ne tik poetų eilėmis,
bet tekstus kūrė ir pats. Be to, nevengė ir teorinio, mokslinio, publicistinio darbo, nuolat rašė į užsienio
lietuvių spaudą muzikos temomis.
Jo straipsnių galima aptikti „Muzikos baruose“, „Muzikos žiniose“,
„Drauge“, „Naujienose“.
Audronė V. Škiudaitė
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS SUKAKTUVINIAME SEIME 1988 M. GE21–22 D. DAYTONA BEACH, FL (IŠ KAIRĖS SĖDI), XX IŠKILMINGO SEIMO POSĖ DŽIO VE DĖ JA , VAL DY BOS VI CE PIR MI NIN KĖ VI DA J O NU ŠIE NĖ , VYS KU PAS A N TA NAS
DEKSNYS, LIETUVOS GEN. KONSULAS ANICETAS SIMUTIS; (STOVI IŠ KAIRĖS) ALTS
VAL DY BOS PIR MI NIN KAS DR. L E O NAS K RIAU ČE LIŪ NAS , „D IR VOS “ RE DAK TO RIUS VY TAU TAS G ED GAU DAS , L IE TU VOS GEN . GAR BĖS KON SU LAS INŽ . VY TAU TAS Č E KA NAUS KAS IR SEI MO REN GI MO KO MI TE TO PIR MI NIN KAS VY TAU TAS A B RAI TIS . 1988 M .
GU ŽĖS
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