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ar spalio mėnesio numeriui tebegulint spaustuvėje, pradėjome rengti 
lapkričio mėnesio leidinį. Bandome pavyti prarastą laiką ir įprastą grafiką. 
Užduotis nelengva, nes per skubėjimą nesinori prarasti straipsnių koky-
bės. 

Man asmeniškai šiame numeryje turbūt įdomiausios punskiečio, dabar 
studijuojančio Kanadoje, Tomo Marcinkevičiaus įžvalgos (p. 20) apie tai, 
kaip Lenkijoje jį visada laikys lietuviu, tačiau Lietuvoje neretai iki tikro 

lietuvio statuso vis kažko pritrūksta. Kaip žurnalistei buvo įdomu išgirsti ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovės Lietuvoje Ievos Davydenko paste-

bėjimus (p. 24) apie užsienio lietuvių įvaizdį Lietuvos spaudoje. Smagu, kad abu 
šie jauni žmonės linkę žvelgti giliau, ieškoti sąsajų bei priežasčių.

Ypatingą patirtį išgyvenau klausydamasi PLB atstovės Lietuvoje Vidos Bandis 
gyvenimo istorijos, ypač pasakojimo apie vieną filmo vertą įvykį, nutikusį jai ir 
jos jaunėlei seseriai Daliai prieš kelis dešimtmečius Prahoje (p. 6).

Būtent pavieniai žmonės, jų šeimos bei draugai ir sudaro Pasaulio lietuvių 
bendruomenę ir kiekvieno jų gyvenimas savaip įdomus. O sudėjus mūsų visų 
istorijas į vieną, kuriama pasaulio lietuvių istorija, kartu ir mūsų visų tautos 
istorija. Galbūt todėl verta gyvenimus gyventi taip, kad būtų ką prisiminti, o 
prisiminus – nieko nesigailėti.

To mums visiems ir linkiu. Laukiu Jūsų laiškų, kritiškų ir draugiškų, el. paštu 
doksaite@gmail.com, nes šis žurnalas yra Jūsų ir apie Jus.

„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

deiMaNtė dokŠaitė  

 RedaktoRės žodis

Gyvenimai 
verti 
istorijos
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Karo nublokšti į Austriją, vėliau į 
Vokietiją, Gaškos galiausiai atsidūrė 
Amerikoje, iš kur laiškais palaikė ryšį 
su savo Lietuvoje likusiais dvyniais. 
Nors patiems kurtis naujoje šalyje 
buvo nelengva, bet visada stengėsi 
remti vaikus, likusius Tėvynėje, 
juolab kad praėjus vos metams, 
kai dvynukams nebuvo nė dviejų 
metukų, mirė jų močiutė. Tuomet 
jais rūpinosi ištikimoji auklė, tačiau 
mergytei sunkiai susirgus, ji kreipėsi 
į Vidos senelio brolį, tuometį LTSR 
užsienio reikalų ministrą Igną Gaš-
ką, kuris priglaudė mažylius ir ėmė 
juos auginti kaip savus.

UŽKODUOTA ŽInUTĖ
Prabėgus 22 metams nuo tos die-
nos, kai Vida paskutinį kartą matė 
savo seserį dvynę Dalią, jų mama 
Čikagoje gavo laišką – lyg ir įprastą, 
tačiau su gudriai užkoduota slapta 
žinute Vidai, tuomet su vyru gyvenu-
siai Vokietijoje. Sesuo Dalia laiško 
pradžioje rašė apie vasario 18–21 die-
nomis vyksiantį studentų renginį, 
paskui dėstė kitus savo kasdienybės 
dalykus, o pačiame laiško gale ap-
gailestavo, kad Vilniuje vyksiančioje 
jaunimo šventėje ji dalyvauti nega-
lės, nes tuo metu su savo vyresniąja 
seserimi bus Prahoje.  

Mama, supratusi užuominą, iškart 
persiuntė laišką Vidai į Vokietiją, iš 
kurios tuomet nebuvo galima siųsti 
korespondencijos į SSRS. O ji su 
vyru nusprendė Dalios minėtomis 

LietUVoJe

kai paklausiau pasaulio lietuvių bendruomenės atstovės Lietuvoje 
Vidos Bandis, kokia scena pradėtų filmą apie savo gyvenimą, ji nustebo, 
bet nesutriko. ir papasakojo tokią istoriją, kuri tikrai verta filmo. Nors 
straipsnis toli gražu ne filmas, būtent nuo jos norėčiau jį pradėti.

Gyvenime

Deimantė 
Dokšaitė

as
me

nin
io a

rch
yvo

 nu
otr

au
kos

 1988-ieji, kai po 44 metų pirmą kartą 
susitiko visi Gaškų vaikai: broliai ir seserys 
stovi, mamytė ir dviejų brolių žmonos sėdi

kine
kaip

Kai Vida kartu su tėveliais ir 
dviem broliais (tada jai buvo 
devyneri metai, o broliams – 
vienuolika ir treji) traukėsi 
nuo sovietų iš Lietuvos į 
Vakarus, buvo tikri, kad 

namo grįš po poros mėnesių. Todėl 
močiutei ir auklei įtikinus dviejų 
mažiausiųjų, vos vienuolikos mėnesių 
dvynukų, nesivežti kartu, o palikti 
ramiai namuose, kur jais pasirūpins ir 
pamaitins, Gaškos (Vidos tėvų pavar-
dė) taip ir padarė, nė neįtardami, kaip 
netikėtai skaudžiai pasisuks likimas.
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dienomis būtinai būti Prahoje. Dar 
pasidomėjo, kad mieste yra penki 
viešbučiai „Intourist“, kuriuose apsi-
stodavo turistai iš kitų šalių. Viena-
me jų Vida su vyru Juozu ir užsisakė 
kambarį bei paprašė mamos, kad toji 
apie tai praneštų seseriai. Vos atvy-
kusi į viešbutį, pasiteiravo, ar nėra 
jai paliktos žinutės, tačiau nieko 
nebuvo. Vida neįtarė, kad laiškas su 
informacija, kur ji su vyru apsistos, 
nepasiekė jaunėlės. Bet ji nenusimi-
nė, tikėjo, kad sesuo būtinai pasiro-
dys jų viešbutyje. Tačiau laikas bėgo, 
o Dalios nė ženklo nebuvo. Tuomet 
Vida nusprendė, kad reikia apsilan-
kyti ir kituose to paties pavadinimo 
viešbučiuose. Taip jiedu su vyru 
lankėsi „Intourist“ viešbučiuose, ten 
gerdami kavą stebėjo turistų grupes 
ir vis tikėjosi išgirsti kalbant lietu-
viškai. Laikas bėgo, viltis pamatyti 
seserį po 22 metų vis labiau blėso. 

IŠDAVĖ ČIKAGOJE PIRKTAS PALTAS
Matydamas, kad Vida vis labiau pasi-
neria į liūdesį, jos vyras Juozas pasiūlė 
bent trumpam palikti viešbučius ir 
nors kiek pasižvalgyti po Prahą, jei 
jau čia atvykę buvo. Permetę akimis 
su savimi turėtą tuometės Čekos-
lovakijos sostinės gidą, nusprendė 
važiuoti apžiūrėti pilies. Kadangi 
ūpo nebuvo, pagalvojo, kad protinga 
būtų pilį apeiti su gidu, bent kažkiek 
atitrauktų mintis nuo nusivylimo. 
Užsisakę gidą sužinojo, kad angliškai 
kalbančio teks palaukti 45 minutes, 
tad pilies kiemu eidami palūkuriuoti 
į kavinę, pamatė eilinę turistų grupę. 
Vida paskutinės vilties vedina paprašė 
vyro nueiti prie jų ir pasiklausyti, ar 
kartais ne lietuviškai kalba. Vyras 
grįžo ir pasakė, kad, deja, išgirdo tik 
rusų kalbą, bet pažiūrėjusi į grupę 
Vida turistų nuošalyje pamatė mer-
giną, vilkinčią paltu, kurį ji kartu su 
mama pirko Čikagoje ir siuntė sesei 
į Lietuvą. Tai buvo rudas paltas su 
pilka karakulio apykakle. Vida priėjo 
iš nugaros  prie  merginos,  palietė 
petį ir ištarė jos vardą. Toji tuoj pat 
atsisuko ir sušuko: „Vida!“ Seserys 
žvelgė viena į kitą po daugiau nei 

dviejų dešimtmečių išsiskyrimo, susiti-
kusios, galima sakyti, visai atsitiktinai 
milijoniniame mieste. 

Laiko jos turėjo nedaug, kitą dieną 
tiek Vida su vyru, tiek Dalia su grupe 
turėjo palikti Prahą. Todėl Dalia nubė-
go savo grupės vadovo atsiklausti, ar 

galėtų atsiskirti nuo jų, ir sumelavo, 
kad sutiko vietinį vaikiną (jo vaidme-
nį atliko Vidos vyras Juozas). Sakėsi, 
norinti pasižvalgyti po Prahą kartu 
su juo. Kol Vida lūkuriavo sesers grįž-
tant, prie jų su vyru priėjo moteriškė, 
nužvelgė juos nuo galvos iki kojų per 
kokį metrą ir nieko nesakiusi nuėjo. 
Paskui paaiškėjo, kad tai Dalios kam-
bario draugė viešbutyje, kuriai ji buvo 
pasakojusi, kad susitiks su seserimi. 
Sužinojusi, kad tai toji sesuo, atėjo 
pasižiūrėti, kaip atrodo amerikiečiai...   

Nuvykę trise į restoraną, kur tikė-
josi, kad jų niekas nesiklausys, Vida, 
Dalia ir Juozas kalbėjosi, bandyda-
mi pavyti prarastą laiką. Vakare jie 
užsisakė visą ložę, kur žiūrėti baleto 
kartu pakvietė ir Dalios viešbučio 
kambario draugę. „Baleto praktiškai 
nemačiau, nes visą laiką kalbėjau 
su seserimi, o mano vyras su Dalios 
drauge medike, mat ją irgi pasikvie-
tėme kartu. Kitą dieną turėjome 
išvykti. Vos kirtus Vokietijos sieną, 
parašiau mamai šešiolikos puslapių 
laišką apie mūsų susitikimą. Kol 
buvome Čekoslovakijoje nerašiau, 
nes nežinojau, ar neatims“, – prisi-
minimais dalijosi pašnekovė.

Nors visą laiką (nuo pat 1951-ųjų, 
kai per Raudonąjį kryžių juos atrado) 
šeima su Lietuvoje likusiais dvyniais 
palaikė ryšį, tačiau po susitikimo dar 
labiau suartėjo. 

Netrukus Daliai buvo leista išvykti 
iš sovietų okupuotos Lietuvos ir pus-
metį paviešėti pas tėvus Amerikoje. 
Vėliau ir brolis dvynys Kęstutis gavo 
progą, tiesa, jam buvo leista išvykti 
tik trims mėnesiams. Kaip bebūtų 
paradoksalu, nemaža dalimi tiek 
prie seserų susitikimo Prahoje, tiek 
prie dvynių viešnagių JAV prisidėjo 
įtakingas giminaitis komunistas 
I. Gaška, globojęs dvynukus. Būtent 
iš jo dovanų universiteto baigimo 
proga kelionę į Prahą gavo Dalia, jo 
vardas taip pat padėjo gauti leidimus 
vykti į Ameriką.

nIEKO nĖRA AMŽInO
Kalbant su Vida susidaro įspūdis, kad 
ji stipri bei drąsi moteris, bet kartu 

Seserys žvelgė viena į kitą po daugiau nei dviejų 
dešimtmečių išsiskyrimo, susitikusios, galima 
sakyti, visai atsitiktinai milijoniniame mieste.

Sesuo Dalia per ypatingą 
susitikimą l965 m. 
vasario 22 d. Prahoje

Antras susitikimas su seserimi, kai ji 1967 metais 
atvažiavo pusmečiui į JAV aplankyti tėvų ir studijuoti 
anglų kalbos, o Vida buvo atvykusi iš Vokietijos
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nestokojanti šilumos ir humoro. 
Ji nesibodi pasakyti, kad kai 

kuriems, itin atsakingiems darbams 
jau yra per sena, nors nereta moteris 
net girdėti šio žodžio nenori. „Kai 
turi tiek metų, kiek aš, nebėra ko 
slėpti. Nors Amerikoje neretai 
būna, kad paklausus moters kelintą 
gimtadienį ji švenčia, išgirsti tą patį 
atsakymą kelintus metus iš eilės – 
39-tą“, – juokiasi pašnekovė.

Kita vertus, ji nebijo svarstyti apie 
dalykus, kurie per ilgą laiką nusisto-
vėję taip, kad neretam ne tik rankos 
nekyla keisti, bet net apie tai galvoti 
nesinori. Nors pati yra PLB atstovė 
Lietuvoje, tačiau klausiama apie or-
ganizacijos ateitį ir ar jau šiandien ji 
apskritai tokia reikalinga, pašnekovė 
neskuba kategoriškai teigti, kad 
PLB – amžina. Atvirkščiai, prisipa-
žįsta dažnai sau kelianti klausimą 
apie organizacijos reikalingumą ir, 
jei tokios reikia, tai galbūt gerokai 
pasikeitusios. 

„Kai PLB buvo įkurta, Lietuva 
nebuvo laisva ir ji buvo tarsi tiltas 
su Tėvyne. Dabar užsienio lietuviai 
gali tiesiogiai susisiekti su Lietu-
va, tad ne visada prasminga kištis 
tarpininkui. Nors yra klausimų, 
tokių kaip pilietybė ar elektroninis 
balsavimas, kurių sprendimui reika-
lingas vieningas balsas. Tačiau kas 
bus juos išsprendus? Todėl, manau, 
kad artimiausias PLB Seimas turėtų  

svarstyti organizacijos ateitį bei for-
matą“, – mintimis dalijasi Vida. 

Ir net duodama interviu žurnalui 
„Pasaulio lietuvis“, moteris nepabi-
jo sudvejoti ir šio leidinio ateitimi. 
Anot jos, nereikia laikytis įsikibus, o 

ne primygtinai jai brukti tai, ką pats 
turi“, – savo įžvalgomis dalijasi PLB 
atstovė.  

VEIKLA PATI Ją SUSIRAnDA
Beveik keturiasdešimt metų dirbusi 
Merilendo universitete, paskuti-
niuosius kaip prorektorė, Vida sako, 
kad visada aplink save norėjusi 
matyti protingus ar net protinges-
nius už save žmones. „Kam kitam 
man jų reikėtų, jei negalėčiau dirbti 
kartu, pasitardama“, – sako aukštais 
karjeros pasiekimais galinti pasigirti 

pokyčius protingai pasvėrus pravartu 
priimti, nes dažnai jie atneša daugiau 
naudos nei kartais būgštaujama. 

„Galbūt tokio žurnalo, koks jis 
yra šiandien, leisti nebeverta, nes 
kainuoja labai brangiai? Gal reikia 
ieškoti kitokių būdų? Turėti tik 
internetinį PLB naujienų portalą, 
o žurnalą išleisti kartą per metus. 
Atsakymo neturiu“, – svarsto Vida.

Ji sakosi visada linkusi apsvarstyti 
įvairias galimybes ir tikinti, kad nėra 
prasmės daryti taip kaip visada vien 
iš inercijos. „Juk net patys keičiamės, 
aplinkybės, galimybės irgi keičiasi. 
Reikia žiūrėti, ko reikia auditorijai, o 

LietUVoJe

Kai PLB buvo įkurta, Lietuva nebuvo laisva ir 
ji buvo tarsi tiltas su Tėvyne. Dabar užsienio 

lietuviai gali tiesiogiai susisiekti su Lietuva, tad 
ne visada prasminga kištis tarpininkui. nors 

yra klausimų, tokių kaip pilietybė ar elektron-
inis balsavimas, kurių sprendimui reikalingas 

vieningas balsas. 

Lietuvių stalas per 
tarptautinę studentų 
dieną Ilinojuje, 1955 m.

l980 m. su mama Vida 
traukiniu iš Vokietijos su 
dovanomis vyko į Vilnių 
aplnkyti sesers ir brolio
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moteris. Be to, jai visada patikdavo 
„užauginti“ savo darbuotojus – su-
teikti pasitikėjimo kreditą ir stebėti, 
kaip pats žmogus tobulėja.  

Galbūt dėl to, kad pati žino to 
augimo kainą. Atvykusi į Ameri-
ką būdama vos penkiolikos, išėjo 
dirbti – lyginti marškinių. Neretai 
taip pavargdavo, kad užmigdavo 
važiuodama namo. Tačiau vėliau 
baigė studijas, su vyru persikėlusi į 
Vokietiją ten įsidarbino Merilendo 
universiteto padalinyje, kol galiau-
siai vėl grįžusi į JAV tapo pirmąja 
moterimi prorektore visuose valsti-
jos universitetuose (Merilende yra 11 
valstijos universitetų). 

Galbūt todėl Vida pastebi, kaip ne-
išnaudojamas Lietuvos moterų po-
tencialas. „Su magistro diplomais jos 
dirba administratorėmis. Vyrai tokio 
darbo Lietuvoje nesiima. Manau, 
visiems būtų geriau, jei daugiau va-
dovaujamų pozicijų užimtų moterys. 
Premjero kėdėje irgi galėtų sėdėti 
moteris“, – įsitikinusi pašnekovė.

Ir pati Vida, grįžusi gyventi į Lie-
tuvą, nors jau buvo išėjusi į ankstyvą 
pensiją Amerikoje, ėmėsi atsakingų 
Finansų departamento vadovės par-
eigų Švietimo ir mokslo ministerijo-
je. Vėliau buvo pakviesta vadovauti 
Baltijos vadybos institutui (Baltic 
Management Institute, BMI).

„Niekada nesukau galvos, ką 
veiksiu toliau, kai baigdavau vieną 
ar kitą darbą, projektą, visada kažkas 
atsirasdavo“, – šypsosi Vida.

Galbūt todėl, išėjusi į pensiją, 
prieš tai palaidojusi vyrą, o po to ir 
mamytę, brolio, atvykusio į laidotu-
ves iš Lietuvos, paklausta, ką ji toliau 
ketinanti veikti, ir paraginta apsigy-
venti Lietuvoje, taip ir padarė. 

nIEKO BEnDRA SU ELU BAnDŽIU
Vida sako, kad jei Lietuva nebūtų 
laisva, ji vis tiek norėtų gyventi ne 
Amerikoje, o Europoje, greičiausiai 
Austrijoje, kur nors Tirolyje ar Pietų 
Vokietijoje. „Ten žmonės labai šilti ir 
draugiški“, – paaiškina Vida.

Ir nors atvykus į Lietuvą ryšius 
megzti sekėsi nelengvai, tačiau, anot 

moters, draugystės tarp lietuvių 
gilesnės nei su amerikiečiais. Tiesa, 
būdama vieniša ji sako, kad yra 
pajutusi vieną problemą – Lietuvoje 
poros nelabai linkusios bendrauti 
su vienišais žmonėmis. „Draugės 
kviečia susitikti tada, kai jų vyrai kur 
nors išvykę, arba siūlo tik trumpai 
pasimatyti kavutės, bet ne vakarie-
niauti. Amerikoje tokios problemos 
beveik nėra“, – pastebi pašnekovė.

Ir dar Vidai sunku susitaikyti su 
Lietuvoje labai paplitusiu pavydu bei 
nepagarba nepažįstamam žmogui, 
anot jos, išeivijoje tokios blogybės 
nebuvo. „Tačiau išeivijoje buvo kita 
bėda – lietuviai labai nesutardavo 
dėl politinių dalykų ir dėl pažiūrų 
bendraujant su okupuota Lietuva“, – 
pasakoja Vida.

Jau dvejus metus einanti PLB at-
stovės pareigas, Vida tikina, nežinan-
ti, ar jų imsis dar vieną kadenciją po 
vasarą vyksiančio PLB Seimo. Ji sako, 
kad viskas priklausys nuo to, kas 
bus išrinktas į valdybą bei taps PLB 
pirmininku, mat atstovas ar atstovė 
turi itin glaudžiai dirbti su valdyba, o 
ypač pirmininke ar pirmininku. „Be 
to, gal naujai išrinkta valdyba nebū-

Bandzevičius, bet gaudamas JAV 
pilietybę, pasitarė su kalbininkais ir 
susitrumpino į Bandis. Tad iš tikrųjų 
Vida neturi nieko bendro su popu-
liaraus amerikiečių serialo „Vedęs ir 
turi vaikų“ herojumi Elu Bandžiu. O 
išgirdusi klausimą apie šį sutapimą 
ima kvatotis ir sako, kad niekam 
Lietuvoje nekyla mintis jos apie 
tai paklausti, nors teko girdėti, kad 
interneto komentatoriai šią paralelę 
jau yra aptarę.

Po beveik porą valandų trukusio 
pokalbio pakylu išeiti, o PLB atstovė 
suskumba grįžti prie darbo, kurį 
darė, kai užsukau – antspauduoti 
vokų siųsti ką tik išleistą spalio 
mėnesio „Pasaulio lietuvį“ prenume-
ratoriams. Akivaizdu, kad karjeros 
aukštumų pasiekusi Vida Bandis 
visai nesibodi net tokių paprastų 
darbų, nuo kurių pradėjo, būdama 
paauglė mergaitė.  

VIDA BAnDIS (Gaškaitė) gimė Molėtuose 
1934 m.  Į Austriją su šeima pabėgo 1944 m., 
o l945 m. persikėlė į Miuncheną Vokieti-
joje – Garšvos ieškojo vietos, kur daugiau 
lietuvių, kad vaikai galėtų lankyti lietuvišką 
mokyklą.  1951 m. persikėlė į JAV, ten baigė 
Šv. Kazimiero akademiją (gimnaziją). Tuomet 
įstojo į Ilinojaus universitetą, kur įgijo finansų 
apskaitos bakalauro laipsnį ir studijas tęsė 
Indianos universitete, kur įgijo verslo vadybos 
magistro diplomą.  1958 m. Vida Čikagoje 
susituokė su Juozu Bandžiu ir 1960 m. kartu 
persikėlė į Heidelbergą Vokietijoje, kur vyras 
studijavo mediciną. 1981 m. pora sugrįžo į JAV, 
Merilendo universitete Vida tęsė darbą, pradėtą 
dar jo padalinyje Vokietijoje, taip pat studijavo 
aukštojo mokslo valdymo doktorantūroje. 
l998 m. išėjusi į ankstyvą pensiją, kitų metų 
vasarą  atsikraustė į Lietuvą ir tapo Švietimo 
ir mokslo ministerijos Finansų politikos 
departamento direktore. nuo 2006-ųjų sausio 
ji vadovavo Baltijos vadybos institutui (Baltic 
Management Institute, BMI). O nuo 2009 m. 
lapkričio ji eina PLB atstovo Lietuvoje pareigas.

Manau, visiems būtų geriau, jei daugiau 
vadovaujamų pozicijų užimtų moterys. Prem-

jero kėdėje irgi galėtų sėdėti moteris 
tinai norės, kad aš toliau užimčiau 
šias visuomenines pareigas, ir susiras 
kitą žmogų. Gal man vėl laikas pail-
sėti. Juolab kad mėgstu keliauti ir esu 
finansiškai nepriklausoma, tad galiu 
tą daryti“, – įsikibusi PLB atstovės 
Lietuvoje pareigų nesilaiko Vida.

Baigdama pokalbį jos pasiteirau-
ju apie pavardę – kaip ir daugelio 
Amerikos lietuvių ji tokia pat kaip 
ir vyrų. „Norėjau, kad lietuviškame 
pase būtų įrašyta Bandienė, bet 
pasakė, kad negalima. Nors kiek 
anksčiau, pavyzdžiui, mano brolio 
žmonai leido“, – neslepia, kad 
nors ir būdama emancipuota, būtų 
linkusi šią lietuvių kalbos tradiciją 
išlaikyti.

Tiesa, jos vyro pavardė buvo 

niekada nesukau galvos, ką veiksiu toliau, 
kai baigdavau vieną ar kitą darbą, projektą, 
visada kažkas atsirasdavo.
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Tiesą pasakius, aš ir pats 
visuose dokumentuose 
nešioju prisiminimą apie 
tai, kad Kaunas yra ne šiaip 
sau miestas. Aš ten gimiau, 
Žaliakalnyje, bet mano 

amžinatilsį tėvukas taip nenorėjo, kad 
būčiau kaunietis, kad kažkokiais būdais 
man buvo „sukombinuotas“ gimimo 
liudijimas, kuriame parašyta, esą aš 
gimęs Vilniuje. Taip ir liko ligi šiolei.

O dar yra posakių, kad „Kaunas yra 
Kaunas“, ir ką norima pasakyti tokia 
beprasmybe, aš net ir pats nežinau. 
Aišku, kad Kaunas yra Kaunas. Vilnius 
yra Vilnius, Čikaga yra Čikaga, agurkas 
yra agurkas, o mobiliojo ryšio telefo-
nas yra mobiliojo ryšio telefonas. 

Čia tikriausiai norėta pasakyti, kad 
Kaunas yra toks, koks jis pats nori 
būti, tik kai sudėta į kažkokį kvailo 
aforizmo pavidalą, tai pradeda skam-
bėti beprasmiškai.

Apie Kauną kalbama, kad jis visoks 
toks kaimas, bet jis tikrai ne kaimas, 
jis miestas, tik niekaip nebuvo susijęs 
su XX amžiaus antrosios pusės miestų 
vystymusi Lietuvoje: ir Vilnius, ir Klai-
pėda, ir pramoniniai centrai (tokie kaip 
Jonava, Šiauliai ar Mažeikiai) vystėsi 
labai stipriai veikiami politinės siste-
mos, o Kaunas jau buvo miestas, kai į 
Lietuvą atėjo tarybų valdžia, ir būtent 
dėl šios priežasties Kaunas iš esmės 
liko tos tarybų valdžios nepaveiktas.

Kaune buvo taip daug tarpukario 

laisvos Lietuvos solidžių visuome-
ninių pastatų, kad naujų statyti lyg 
ir nereikėjo (pagalvokite vien apie 
senąjį Lietuvos banko pastatą, Kauno 
klinikas, centrinį paštą, Žemės ūkio 
akademiją, Politechnikos institutą). 
Juo labiau kad miestas prieš okupaci-
ją buvo sostinė, ir kai ja nustojo būti, 
valstybinės paskirties pastatų poreikis 
sumažėjo. Todėl tiesiog buvo galima 
naudoti tai, kas jau yra – kiekvienas 
pastatas su savo naminuku, su savo 
dvasia, kurią išrūkyti labai sunku. Jos, 
tos dvasios, ir neišrūkė. 

Liko laisvos Lietuvos urbanistikos 
kritinė masė – su funikulieriais, Vy-
tauto bažnyčia prie vandens, katedra, 
kunigų seminarija, Prisikėlimo baž-

apie kauną tiek visko negražaus pasakyta, kad tiesiog gyvos vietos nelikę. aš jau esu 
apie tai rašęs, bet tiesiog per ausis lenda visos tos išmintys apie mano gimtąjį miestą. 

LietUVoJe

„kaunas yra 
  kaunas“, – sakote jūs. 
paaiškinsiu 
kodėl

Andrius 
Užkalnis
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nyčia, kuri nepaisant visko, stirksojo 
Žaliakalnyje kaip priminimas, kad 
buvo statyta kaip Dievo namai, nors 
joje ir buvo įsirangiusi rusiška gamy-
kla, su Laisvės alėja, Zoologijos sodu, 
Ąžuolynu, Karo muziejumi – viskas, 
kur tik pasižiūri, tarybiniais metais 
priminė praėjusius laisvės laikus.

Dar Kaune buvo toks dalykas: 
pramonės plėtros mieste buvo nelabai 
daug (su medicinos ir technikos moks-
lais jis buvo didelė ir stipri mokslo 
bazė, ir ten iš kaimo šviesių žmo-
nių mokytis, ko gero, susirinkdavo 
daugiau nei traktorius surinkinėti), ir 
todėl nereikėjo privežti iš kitur žmo-
nių. Na, nebent kažkiek iš aplinkinės 
provincijos, ir todėl tų blokinių namų 
statybų, masinio būsto naujiems gy-
ventojams pokarinėje Lietuvoje Kaune 
nebuvo itin daug, ir dar daugiau – 
naujųjų namų rajonai tik kai kur dė-
mėmis nugulė mieste, nesudarkydami, 
nepaveikdami bendro vaizdo. Per Kau-
ną galima buvo sėkmingai pervažiuoti 
automobiliu, ypač neatsiremiant į 
pernelyg akivaizdžius priminimus, kad 
čia – Tarybų Lietuva. 

Kaunas buvo kartu ir didmiestis 
(taip, didmiestis, nereikia raukytis), 
ir individualių namų dominuojamas 
miestas: juo labiau kad daugelis namų 
buvo ne rusiški ir lenkiški griuvėsiai, 
medinės izbuškos ir chalupos, prime-
nančios apie neasfaltuotas gatves ir 
kitakalbes bobeles, besistumdančias 
žiemą–vasarą su skaromis ir pal-
tais – primenančias negrįstą kelią net 
ir tada, kai gatvės asfaltuotos (kaip 
Vilniaus Užupyje ar Žvėryne). Ne, 
Kaune buvo mūriniai individualūs 
namai, paminklas miesto verslumui 
ir tam, kad jis vis dėlto buvo laikomas 
provincija: politinis gyvenimas virė 
Vilniuje, ten viską tvarkė ir labiausiai 
rūpinosi tarybine išvaizda susirinkę 
didžiausi viršininkai, o Kaune galima 
buvo po karo statytis bemaž netruk-
domai, ką daugelis ir darė, dėję plytą 
ant plytos ir rentę visus tuos namu-
kus su kukliais balkonėliais ir kukliai 
įstiklintu (siauras langas) mūriniu 
storu vamzdžiu namo šone – ta vieta, 
kur buvo laiptai į antrąjį aukštą. Ir tų 

namų ligi šiol daug, gatvė gena gatvę, 
ir tada supranti, kad Kaunas yra 
individualių namų miestas.

Žinote, kuo puikus individualu-
sis namas? Jame niekas neįstiklina 
balkono, kaip padarė daugelis dau-
giabučių gyventojų, nykias betono 
baidykles paversdami dar baisesniais 
netvarkingais stiklo ir atsilupusio 
betono laužais. Kauno tai beveik 
nedarko.

Kažkada Didžiojoje Britanijoje 
premjerė Margaret Thatcher leido 
žmonėms išsipirkti municipalinius 
būstus ir pavertė naciją namų savi-
ninkų bendruomene: kai turi savo 
būstą, o ne valstybė duoda, kaipmat 
pirštai mikliau riečiasi į save, o ranka 
kyla balsuoti už konservatorius. Kau-
ne šito daryti nereikėjo, Kaune taip 
išėjo savaime.

Aš esu tikras, kad būtent miestas 
formuoja miestiečius, bent jau ne 
mažiau nei miestiečiai formuoja savo 
miesto veidą. Žinot, kuo Kaunas dar 
skiriasi nuo Vilniaus? Vilniaus širdis 
yra dauboje tarp kalvų, jis tokiame 
lyg dubenyje (na, Gedimino kalnas 
ant kalvos ir Trys Kryžiai, bet ten 
niekas negyvena), o Kauno širdis yra 
ant kalvos, todėl kauniečiai žiūri iš 
viršaus į apačią, o ne atvirkščiai (tuo 
metu, kai vilniečiai kelia iš apačios 

Vilniaus širdis yra dauboje tarp kalvų, jis tokiame 
lyg dubenyje (na, Gedimino kalnas ant kalvos ir 
Trys Kryžiai, bet ten niekas negyvena), o Kauno 
širdis yra ant kalvos, todėl kauniečiai žiūri iš 
viršaus į apačią, o ne atvirkščiai (tuo metu, kai 
vilniečiai kelia iš apačios akis į Dievą ir į dangų). 

akis į Dievą ir į dangų). 
Man kažkaip atrodė, kad Kaune 

šeimininko instinktas buvo be galo 
stiprus, kauniečiui reikėjo pasiimti ir 
padaryti savo, net jei reikėdavo paimti 
neteisėtai, bet svarbu, kad nebūtų vals-
tybės. Valstybė – blogas šeimininkas, 
žinojo kaunietis, ir todėl visuomet per-
duodavo geresniam – pačiam sau. Dėl 
to galima skųstis ir bėdoti (daugelis 
taip ir darys), bet šeimininkas vis tiek 
geriau, sakau aš jums. Lietuvoje visi 
zyzia dėl aptvertų ežerų, bet kiekvie-
nas atitvertas ežero pakrantės gabalas 
yra švarus ežero pakrantės gabalas, o 
kiekvienas viešo naudojimo lopinė-
lis – šiukšlynas. Mieste yra taip pat. O 
Kaunas be šeimininko negyveno. 
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Tokią išvadą perša atliktas Lie-
tuvos gyventojų ir visuomenės 
nuomonės lyderių – pirkėjų 

vertintojų – tyrimas: per artimiausius 
dvylika mėnesių emigruoti planuoja 
33 proc. apklausoje dalyvavusių pirkėjų 
vertintojų ir 14 proc. visų 15–74 m. 
Lietuvos gyventojų. 

Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2010 metais iš Lietuvos 
emigravo 83,2 tūkst. šalies gyventojų, 
tai 61,2 tūkst. daugiau negu užpernai. 
Vidutiniškai per metus 1000 gyvento-
jų teko 25,3 emigranto (2009 m. – 6,6). 
Preliminariais duomenimis, per aštuo-

LietUVoJe

dėl darbo į kitą vietą 
lietuvoje keltųsi du trečdaliai,

Išvykti dirbti į užsienį 
yra pasiryžę 95,5 proc. 
apklaustųjų 

nis šių metų mėnesius iš Lietuvos 
išvyko apie 40 tūkst. žmonių.  
Pirkėjų vertintojų apklausa kelia 
abejonių, ar emigracijos srautai iš 
Lietuvos turi perspektyvų sumažėti. 
Mat ankstesni tyrimai jau patvirtino, 
kad Lietuvoje, kaip ir kitose analo-
giškus tyrimus atliekančiose šalyse, 
pirkėjų vertintojų (t.y. profesionalių 
vartotojų, netiesiogiai numatančių 
bendrąsias vartotojų įpročių tenden-
cijas per artimiausius 6–18 mėnesių) 
prognozės pasitvirtina. 

Tyrimo duomenimis, pagrindi-
nė galimos emigracijos iš Lietuvos 

priežastis – mažas darbo užmokestis, iš 
kurio, respondentų teigimu, jie negali 
pragyventi. Šią priežastį įvardino ir 
gyventojai, ir pirkėjai vertintojai. Darbo 
neturėjimas ir negalėjimas jo rasti, dar-
bo netekimas, uždarbio sumažėjimas – 
tai irgi gali priversti kelti sparnus iš 
Lietuvos. 1 proc. apklausoje dalyvavusių 
gyventojų ir 6 proc. pirkėjų vertintojų 
planuoja išvykti iš Lietuvos mokytis.

Palikti Lietuvą labiau planuoja 
jauni žmonės (15–24 metų amžiaus), 
viengungiai – šios tendencijos 
bendros ir gyventojams, ir pirkėjams 
vertintojams.  

proGnozė: emigracijos srautai iš Lietuvos ir toliau nemažės

Trečdalis Lietuvos gyventojų nesi-
keltų gyventi į kitą vietą šalyje dėl 
naujo darbo, nors beveik pusė yra 

nepatenkinti dabartiniu darbu arba 
jo neturi. O išvykti dirbti į užsienį yra 
pasiryžę 95,5 proc.  žmonių. Praėjusių 
metų pabaigoje tokių buvo 76,1 proc. 
Šis skaičius auga ir artėja prie abso-
liučios daugumos, nepaisant šalyje 
jaučiamos atlyginimų stabilizacijos. 
Minėtus duomenis atskleidė perso-
nalo atrankos bendrovės „Grafton 
Recruitment“ atlikta apklausa.

„Nors lyginant asmenų, pasiryžusių 
dėl darbo kraustytis į užsienį ir į kitą 
vietą Lietuvoje, pastarųjų skaičius 
yra žymiai mažesnis, mūsų sistemin-
gai atliekamų apklausų rezultatai 
rodo, kad darbuotojų mobilumas 
šalies viduje didėja. Praėjusių metų 
pabaigoje teigiančių, kad dėl darbo 
keltųsi į kitą vietą mūsų šalyje buvo 
51,4 proc., o šiuo metu – 69,5 proc.“, – 
sako apklausą atlikusios bendrovės 
„Grafton Recruitment“ vadovė Diana 
Mečanecaitė.

Jos teigimu, šį pokytį lemia situacija 
darbo rinkoje – didelis nedarbas bei 
nepasitenkinimas turimu darbu. 
Apklausos duomenimis, nepatenkintų 
savo darbu šiuo metu šalyje – daugiau 
nei ketvirtadalis – 26,1 proc. „Lyginant 
su praėjusių metų pabaiga, šis rodiklis 

kito vos keliais procentais ir įtakos 
tam galėjo turėti, mūsų duomenimis, 
besistabilizuojantys atlyginimai. Per 
pastaruosius 12 mėnesių atlyginimo 
mažinimo sulaukė perpus mažiau 
darbuotojų nei praėjusiais metais, di-
desniam skaičiui respondentų jis buvo 
didinamas“, – sako D. Mečanecaitė.

Tyrimo rezultatai rodo, kad per 
pastaruosius 12 mėnesių atlyginimas 
buvo padidintas 35 proc. respon-
dentų, kai uždavus tą patį klausimą 
praėjusių metų gruodį taip tvirtino 
23,4 proc. apklaustųjų. Teigiančių, 
kad jų atlyginimas buvo sumažin-
tas šių metų vasarą, buvo 16 proc., 
praėjusių metų gruodį – 37,4 proc., o 
kad atlyginimas nekito – atitinkamai 
49 proc. ir 38,8 proc.

Pasak D. Mečanecaitės, tendencijos 
atlyginimų sistemoje galėjo turėti įtakos 
ir respondentų atsakymams, kas jiems 
yra svarbiausia priimant darbo pasiūly-
mą. Nors reikšmingiausiu kriterijumi 
daugiausiai respondentų (36,7 proc.) 
įvardijo darbo užmokestį, jo svarba 
palyginti su praėjusių metų gruodžiu 
šiek tiek mažėjo (40 proc.), beveik 
susilygindama su antruoju pagal svarbą 
kriterijumi – siūlomomis pareigomis ir 
atsakomybe, kurių reikšmė išaugo – nuo 
29 proc. praėjusių metų pabaigoje iki 
34,2 proc. šių metų vasarą. 

į užsienį – dauguma 
    šalies gyventojų
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„swedbank“: 

Lietuvos statistikos departamento 
išankstiniais duomenimis, per 
devynis šių metų mėnesius Lietu-

voje mirė 30,8 tūkst. žmonių, tai 428 
žmonėmis mažiau negu per praėjusių 
metų tą patį laikotarpį. 

Pernai mirė 42,1 tūkst. žmonių, 1000 
gyventojų teko 12,8 mirusiojo. Aukš-
čiausią lygį nuo 1950 metų mirtingu-
mas buvo pasiekęs 2007 metais – 1000 
gyventojų teko 13,5 mirusiojo, kitus 
dvejus metus mirtingumas mažėjo 
(2008 m. – iki 13,1, 2009 m. – iki 12,6). 

Europos Sąjungos statistikos 
tarnybos (Eurostato) duomenimis, 
praėjusiais metais ES 1000 gyventojų 
teko 9,7 mirusiojo. Palyginti su 2009 
metais, ES gyventojų mirtingumas 
nepakito. Pernai didžiausias mir-
tingumas buvo Bulgarijoje – 14,6, 
Latvijoje – 13,4, Vengrijoje – 13 ir 

LietUVoJe

Per artimiausius metus emigracija 
bei gyventojų skaičiaus mažėji-
mas Lietuvoje turėtų nuslūgti, 

tačiau darbo jėgos mažėjimas spartės. 
Mažėjanti darbo jėga Lietuvoje gali 
silpninti ekonomikos plėtrą ir viešųjų 
finansų stabilumą. Tvarus ekonomi-
kos augimas priklausys nuo to, ar į 
demografinius pokyčius bus reaguo-
jama laiku, didinant darbo jėgos kiekį, 
aktyvumą, produktyvumą bei išlaikant 
atsakingą valstybės finansų politiką. 

Remiantis „Swedbank“ atlikta Lie-
tuvos demografijos analize, per arti-
miausius penkerius metus gyventojų 
skaičius kasmet vidutiniškai sumažės 
19,5 tūkst., o darbingo (15–64 m.) 
amžiaus gyventojų – net 19,6 tūkst., 
nes vyresnio amžiaus žmonių ir vaikų 
skaičius šiek tiek augs. Todėl darbo 
jėga mažės sparčiau nei gyventojų 

skaičius – po 11,7 tūkst. kasmet. Darbo 
jėgos sumažės nuo 1,618 mln. 2011 
metais iki 1,560 mln. 2016-ųjų pra-
džioje, arba 3,6 proc., o visų gyventojų 
skaičius – 3 procentais. 

Darbo jėga ne tik mažės, tačiau 
pradės sparčiau senti. Iki šiol stabilus 
vidutinis darbingų žmonių amžius 
(15–64 m.) 2016-aisiais, palyginti 
su 2009-aisiais, išaugs 1,6 metų (iki 
39,6 m.). 

Bent iki 2016-ųjų našta dirban-
tiesiems dėl mažėjančio nedarbo 
sumažės. Jei 2010-aisiais 100-tui 
dirbančiųjų teko 99 vaikai iki 15 m., 
žmonės, vyresni nei 64 m., ir bedar-
biai, tai 2016-aisiais jų skaičius turėtų 
mažėti iki 76. Bendras išlaikomo 
amžiaus (vaikai iki 15 m. ir vyresni 
nei 64 m.) žmonių indeksas, kitaip 
tariant, jų skaičius 100-tui darbingo 

(15–64 m.) amžiaus žmonių, pra-
dės augti nuo 2010-ųjų. Išlaikomų 
žmonių 2016-aisiais bus šiek tiek 
daugiau nei 48, arba trimis daugiau 
nei 2010-aisiais. Tai reiškia, kad 
dirbantiesiems teks išlaikyti daugiau 
žmonių, kai nedarbas nustos mažėti. 

Didėjantis vyresnio amžiaus žmo-
nių ir vaikų skaičius ilgainiui turės 
neigiamos įtakos socialinės apsaugos 
sistemos stabilumui. Tačiau bent 
jau artimiausius penkerius metus, 
kaip rodo išlaikomo amžiaus žmonių 
indeksas, ši našta padidės nežymiai ir 
bus šiek tiek mažesnė nei 2001-aisiais, 
kai 100-tui darbingo amžiaus žmonių 
teko daugiau nei 50 išlaikytinių. Kita 
vertus, dar tolimesnėje ateityje šių 
problemų išvengti veikiausiai nepa-
vyks – su jomis susiduria daugelis 
išsivysčiusių pasaulio šalių.   

Lietuvos gyventojų mirtingumas mažėja 
Lietuvoje – 12,8, mažiausias – Airi-
joje (6,2), Kipre (6,7), Maltoje (7,2) ir 
Liuksemburge (7,4).

Lietuvoje vyrų mirtingumas žymiai 
didesnis negu moterų. 2010 metais 

vyrų standartizuotas mirtingumo 
rodiklis daugiau kaip 2 kartus viršijo 
moterų. Kaimo vyrų ir moterų stan-
dartizuoti mirtingumo rodikliai buvo 
1,2 karto didesni negu miesto.  

2000

Vyrai

12,5 13,3 13,5

9,9 10,2 10,4
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EMIGRACIJA MAŽĖS, IŠLAIKYTInIų DAUGĖS

Šaltinis – Statistikos departamentas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
pritarė programos „Globali Lietu-
va“ įgyvendinimo 2012–2014 metų 

tarpinstituciniam veiklos planui. Tiki-
masi, kad šis planas padės įgyvendinti 
„Globalios Lietuvos“ idėją, įtvirtinančią 
Lietuvos tautos dalies užsienyje ir vals-
tybės partnerišką ryšį. 

„Globali Lietuva“ grindžiama suvo-
kimu, kad esame viena Lietuvos tauta, 
siejama bendros lietuviškos tapatybės 
bei istorinės atminties ir, nepriklau-
somai kur gyvename, galime ir turime 
puoselėti lietuvybę, išlaikyti tarpusavio 
ryšius ir politinius, ekonominius, pilie-
tinius bei kultūrinius ryšius su Lietuva.

Programa siekiama padėti išlaikyti 
lietuvybę užsienyje, puoselėti tautišku-
mo dvasią, skatinti užsienio lietuvius 

Janinos Monkutės-Marks muzieju-
je-galerijoje Kėdainiuose lapkričio 
4 dieną atidaryta Amerikos lietuvių 

menininkų paroda  „Lietuvai – su meile“, 
atvežta iš Čiurlionio galerijos Čikagoje. 

Ši galerija Čikagoje Jaunimo centre 
atidaryta 1957 metų spalio 20 dieną. Tai-
gi po metų švęs savo gyvavimo 55-ąsias 
metines. Pagrindinis galerijos tikslas 
buvo telkti lietuvių dailininkų meno kū-
rinius, mūsų tautos dvasinį ir kultūrinį 
turtą, kad, atgavus Lietuvai nepriklau-
somybę, tie kūriniai visi grįžtų į Lietuvą. 
Šiomis dienomis Čiurlionio galerija tapo 
ne tik parodų organizatore, bet atkūrus 
nepriklausomybę Lietuvoje ir į JAV atvy-
kus naujiems žmonėms, galerijos veikla, 
kuri buvo bebaigianti užgesti, vėl atgijo. 
Galerijoje vyksta spektakliai, rengiami 
poezijos vakarai, teikiamos Kultūros 
tarybos premijos, vyksta fortepijono 

LietUVoJe

pritarta proGramos „Globali lietuva“ 
ĮGYVEnDInIMO TARPInSTITUCInIAM 
VEIKLOS PLAnUI 

įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, įgytas 
žinias ir patirtį panaudoti Lietuvos 
gerovei kurti. 

„Globalios Lietuvos“ idėjos įgy-
vendinimas yra daugiasluoksnis, 
apimantis keletą valdymo sričių, 
todėl numatoma, kad 2012 metais 
tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame 
numatytos konkrečios priemonės, už 
jų vykdymą atsakingos institucijos 
ir reikalingi asignavimai, įgyvendins 
10 institucijų, 2013–2014 metais prie jų 
prisijungs dar dvi. 

Numatoma daug dėmesio skirti litu-
anistinio švietimo užsienyje galimybių 
plėtrai, lituanistinių mokyklų aprūpini-
mui mokymosi priemonėmis, Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos kanalo 
„LTV World“ pasiekiamumui, plėtrai 

ir kokybei užtikrinti, remti užsienio 
lietuvių žiniasklaidą, užsienio lietuvių 
bendruomenių ir organizacijų, tarp jų ir 
jaunimo veiklą. 

Taip pat ketinama sudaryti sąlygas 
psichologinėms konsultacijoms ir 
kitoms su reintegracijos procesu susi-
jusioms paslaugoms emigrantams ir jų 
šeimų nariams teikti, atlikti užsienio 
lietuvių poreikių apklausą.

Tarpinstituciniu veiklos planu siekiama 
skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su 
Lietuva susijusioje mokslo, verslo, kul-
tūros ir sporto veikloje, o Lietuvos savi-
valdybių institucijas ir įstaigas – aktyviau 
įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais 
iniciatyvas ir projektus. Bus stengiamasi 
sudaryti sąlygas užsienio lietuviams įsi-
traukti į Lietuvai reikšmingo kultūros pa-
veldo užsienyje paiešką, sklaidą, priežiūrą 
ir sugrąžinimą, taip pat rūpintis archyvų 
užsienyje išsaugojimu, teikti užsienio 
lietuviams aktualią informaciją, įtraukti 
Lietuvos diasporą ir Lietuvos draugus į 
valstybės pristatymą užsienyje.

Tarpinstitucinio veiklos plano 
rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja 
Užsienio reikalų ministerija.  

muzikos koncertai.
2010 metų gegužę Vil-

niaus ,,Arkos“ galerijai į 
Čikagą atvežus parodą 
,,Lietuviškas sezonas“, 
kurioje buvo pristatyti 
30 žinomų lietuvių 
menininkų tapybos, 
grafikos, skulptūros, ins-
taliacijos bei akvarelės 
darbai, kilo sumanymas 
į Lietuvą atvežti lietuvių 

dailininkų, gyvenančių JAV ir surengu-
sių pastaruoju metu parodas Čiurlionio 
galerijoje, darbų parodą.

Parodoje pakviesti dalyvauti įvairių 
kartų ir įvairių stilių menininkai. No-
rima parodyti, kad ir seniau, ir nese-
niai į JAV atvykę lietuviai menininkai 
nepasimetė užsienietiškoje jūroje, kad 
jie kuria, dalyvauja parodose ne tik 

Čiurlionio, bet ir Amerikos galerijose, 
kad kiekvienas jų turi savitą braižą. 

Po parodos pristatymo Vilniuje, 
nuspręsta ją parodyti ir kitose Lietuvos 
vietose, taip ji pradėjo kelionę po šalį, 
jau lankėsi Marijampolėje, o dabar vieši 
Kėdainiuose.

Parodoje pristatomi menininkai: 
Nora Aušrienė (keramika), Regina Palai-
tis-Benson (tekstilė), Nomeda Grumada 
(skulptūra) Danguolė Šeputaitė-Jurgu-
tienė (tapyba), Sonata Kazimieraitienė 
(keramika), Aušrinė Marcinkevičiūtė-
Kerr (grafika), Algimantas Kezys (foto-
grafija), Rolandas Kiaulevičius (tapyba), 
Danguolė Stončiūtė-Kuolienė (grafi-
ka), Antanas Lipskis (tapyba), Renata 
Palubinskas (tapyba), Alvydas Pakarklis 
(keramika), Loreta Petraitis (tapyba), 
Audrius Plioplys (konceptualusis menas) 
ir Irena Šaparnienė (batika).  

kėdainiuose – jav lietuvių dailininkų paroda „LIETUVAI – SU MEILE“
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v a l d o v ų
Lietuvos valdovų rūmai, jų atstatymas 
yra vienas didžiausių ir svarbiausių 
mūsų laikmečio projektų, įgyvendinamų 
jau po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. Lietuvos valdovų rūmai – 
pirmoji Lietuvos istorijoje mūrinė 
pilis, menanti Xiii a., pagal istorinius 
mokslininkų pateikiamus duomenis ji 
sietina su karaliaus Mindaugo krikštu ir 
jo karūnavimu, menanti daugelį garsių 
Lietuvos valdovų ir jų istorinį atminimą. 
tai ilgaamžės mūsų valstybės 
suverenumo ir senosios Lietuvos 
sostinės Vilniaus simbolis.

 

V aldovų rūmai atsta-
tomi vykdant Seimo 
2000 metų spalio 
17 dieną priimtą 
„Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštys-

tės valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties įstatymą“. Vadovaujantis 
šiuo įstatymu, Vyriausybė 2001 
metų balandžio 18 dieną nutarime 
Nr. 438 „Dėl Valdovų rūmų atkūri-
mo“ įgaliojo Kultūros ministeriją 
organizuoti Valdovų rūmų atkūri-
mą ir spręsti tolesnės jų paskirties 
klausimą. Vyriausybė 2001 metų 
spalio 17 dienos nutarimu patvir-
tino LDK valdovų rūmų atkūrimo 
ir paskirties koncepciją. Valdovų 
rūmų atkūrimo idėją 2000 metais 
parėmė Pasaulio Lietuvių Ben-

RūMai
Regina 
narušienė
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druomenės X Seimas. 
Paskutiniaisiais  2010–2011 

metais, nespėjus Valdovų rūmų 
atstatymo užbaigti laiku iki 
2009-ųjų metų – Lietuvos 
tūkstantmečio iškilmėms bei 
ištikus pasaulinei finansi-
nei krizei, visuomenėje kilo 
nepasitenkinimas dėl rūmų 
kainos ir neužbaigimo. Atsi-
žvelgiant į visuomenės ir 
spaudos pareikštą kriti-
ką, inicijuoti Valstybės 
kontrolės patikrinimai 
atskleidė tam tikrus  
statybininkų ir organi-
zacinius trūkumus, tačiau, 
kaip aiškėja, nenustatė korupcijos 
požymių. Vis dėlto rūmų atstatymo 
darbai buvo sustabdyti. 

Rangos sutartis buvo pasirašyta 
2000 metų rugsėjo 8 dieną. Su-
tartyje nebuvo nustatyta konkreti 
galutinė statinio kaina, nurodytas 
tik kainos indeksas. Šios sutarties 
pagrindu buvo sudaromos metinės 
sutartys, kuriose priklausomai nuo 
finansavimo nustatomos konkrečios 
darbų apimtys ir jų eiliškumas pagal 
objektus. Kiekvienais metais buvo 
numatyta sudaryti ir patvirtinti dar-
bų atlikimo grafiką. Statybos darbai 
vėlavo,  nes statyba ir projektavimas 
vyko vienu metu. Taip pat buvo kele-
tas šios sutarties papildymų. Antras 
papildymas įteisino paramos fondų 
apmokėjimą už atliktus darbus pagal 
sutartis su darbus atliekančiomis 
įmonėmis ir fiziniais asmenimis. 
Šis papildymas suteikė JAV komi-
tetui teisę tiesiogiai sumokėti už 
mūsų pasirinktus projektus. Trečias 
papildymas buvo patikslinti baigimo 
datą – „atstatymo darbų baigimo 
datą siejant su  darbų ir projekto 
finansavimu“. 

2010 metų rugsėjo 3 dieną Vals-
tybės kontrolė pateikė savo audito 
ataskaitą už 2000–2010 metus. Vie-
na iš išvadų buvo ta, kad atstatymo 
procese nebuvo pakankamai priežiū-
ros. Metinėse sutartyse buvo įtraukti 
objektai, kurie nebuvo numatyti 
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pirkimo sąlygose ir dėl kurių 
tiekėjai nepateikė pasiūlymų. 
Ši institucija rekomendavo 
daugiau kontrolės procedūrų, 
taip pat parengti atstatymo 
darbų sąmatinius normaty-
vus ir juos patvirtinti. Be to, 
rekomendavo rangos sutarties 
pakeitimą, nustanant galuti-
nę statinio užbaigimo kainą, 

terminą ir papildomas 
sąlygas. 

Viešųjų pirkimų tar-
nyba 2010 metais pa-
teikė savo vertinimą, 

kuriame konstatuoja, 
kad sutartis pažeidžia Viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimus. 
2010 metų gruodžio 9 dieną Sei-

mas priėmė šį nutarimą: „Seimas 
siūlo Kultūros ministerijai tolesnį 
Valdovų rūmų atstatymo darbų 
finansavimą tęsti tik tada, kai Sei-
mo Audito komitetui bus pateikta 
kultūros ministro informacija, 
kaip atsižvelgta į Valstybės kontro-
lės atlikto audito išvadas ir kokie 
priimti sprendimai, užtikrinantys 
tolesnį Valdovų rūmų atkūrimo 
darbų finansavimo skaidrumą bei, 
kai bus pateikta visa numatomų 
darbų sąmata, planuojamų darbų 
projektiniai sprendimai, taip pat 
kai bus gauta pritarianti Seimo 

Miglė Tauragytė Linga, sekreto-
rė Violeta Rutkauskienė, atstovė 
spaudai Dalia Badarienė, kultūros 
atstovė Maria Remienė, švietimo 
atsovė Vida Radvenienė, fondų lėšų 
ieškotoja Milda S. Napjus, Laima 
Žlobienė ir Vaiva Ragauskaitė.

Valdovų rūmų paramos JAV 
komitetas yra įsipareigojęs finan-
suoti Gotikinės salės įrengimą ir 
apmokėti už atliktus darbus. Jau 
įrengta ir JAV komiteto apmokėta 
už Gotikinės salės krosnį su her-
bais, keramines grindis, šios menės 
langų vitražus, taip pat pagaminti 
ir apmokėti skliautų raktiniai 
akmenys. Pagamintos meniškos, 
išpuoštos apkaustais Gotikinės 
salės durys. Šis komitetas sukūrė 
Tautos tūkstantmečio varpą, kuris 
bus padovanotas Valdovų rūmams, 
kai bus pastatytas varpo pakabas. 

Šiuo metu ruošiamas saulės lai-
krodžio projektas. Jo finansavimui 
lėšas (20 tūkst. dolerių)  paskyrė 
JAV paramos komiteto narė Milda 
Napjus. Su jo maketu galėjo susipa-
žinti rūmų lankytojai, jis buvo de-
monstruojamas rūmuose apžiūrai. 
Dabar rūmų  bokštelyje  sumontuo-
tas laikrodis išbandymui.

Komitetas turi bendradarbiavimo 
sutartį su Valdovų rūmų paramos 
fondu, kuris padeda įgyvendinti 

Valdovų rūmų paramos JAV komitetas yra įsipareigojęs 
finansuoti Gotikinės salės įrengimą ir apmokėti už atliktus darbus.

Audito komiteto išvada.“ 
Nuo 2000 metų, kai buvo priim-

tas Valdovų rūmų atkūrimo įsta-
tymas, PLB fondas, vadovaujamas 
Vytauto Kamanto, pradėjo telkti 
lėšas Valdovų rūmų atkūrimui. 
Šios lėšos buvo pervestos Valdovų 
rūmų paramos fondui. 

Raginant PLB valdybai, JAV 
lietuvių bendruomenė 2003 metais 
sukūrė savo Valdovų rūmų JAV 
paramos komitetą, kuris yra at-
sakingas JAV LB Tarybai.  Pirmi-
ninkauja šiam komitetui Regina 
Narušienė. Komiteto iždininkė yra 

visus Komiteto projektus.
Valdovų rūmuose veiks kilnoja-

mos parodos, teatrai ir koncertai. 
Tikimės, šie rūmai bus naudojami 
Lietuvos pirmininkavimui Europos 
Sąjungai 2013 metų antroje pusėje. 

Valdovų rūmų paramos fondo, 
Valdovų rūmų paramos komiteto 
JAV ir PLB fondo pastangomis per 
daugiau nei 10 metų rūmų atsta-
tymui pinigus aukojo apie 70 000 
žmonių – Lietuvos, užsienio lietu-
vių ir užsieniečių. Nevėlu prisidėti 
savo aukomis ir pabaigti šį įspūdin-
gą projektą. 
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ačiau laikotarpiu nuo 1990 metų 
analitinių darbų apie politikos su 
užsienio lietuviais formavimosi 
prielaidas, santykių tarp valstybės 
ir diasporos raidą nėra. Tikėtina, 
jog todėl mes ir neturime nusi-
stovėjusių aiškių sąvokų, kaip 
vadinti nagrinėjamus reiškinius 
ar objektus. Tai skatina domėtis 
„diasporos“ termino reikšmės kiti-
mu, parodyti, kokios įvairiopos yra 
jo vartojimo galimybės, kai reikia 
aptarti reiškinį kaip visumą, o ne 
atskiras tikslines grupes. Lietu-
voje vienu atveju yra vartojamos 
geografinio atstumo nuo tėvynės 

Vida 
Bagdonavičienė, 
VDU Pasaulio 
lietuvių akademija

ar esame 
diasporos veiksmų politikos kūrimas ir jos 
įgyvendinimo būdai Lietuvoje yra beveik 
netyrinėta tema. daugiau yra parašyta 
istorijos mokslo darbų apie XX a. emigraciją, 
parengtos kai kurių lietuvių bendruomenių 
istorijos, analizuota atskirų asmenybių veikla.

Tdiaspora? 
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sąvokos (etninių žemių lietuviai, 
Karaliaučiaus kraštas), kitu – is-
torinės periodizacijos (pirmoji 
emigracijos banga, trečiabangiai), 
trečiu – pagal išvykimo iš Lietuvos 
priežastis (ekonominiai migrantai, 
tremtiniai, dipukai). 

ĮSIGALI KOREKTIŠKAS TERMInAS 
„UŽSIEnIO LIETUVIAI“
Kiekvienas iš anksčiau minėtų ir 
dar daugelis kitų vartojamų termi-
nų – išeivija, paribio lietuviai, lietu-
vių kilmės asmenys ir palikuonys – 
yra tinkami ir tikslūs, kada kalbame 
būtent apie specifinę grupę, kuriai 
yra skiriamas straipsnis, tyrimas 
ar teisės aktas, tačiau labai sunku 
rasti vieną ar bent jau du terminus, 
kuriais būtų galima apibendrinti 
visas už Lietuvos valstybės ribų 
gyvenančių žmonių (nebūtinai 
lietuvių kilmės, bet iš Lietuvos 
kilusių) grupes ir veiklas, skirtas jų 
konsolidavimui. 

Pastaruoju metu tiek publicisti-
koje, tiek valstybės vadovų kalbose, 
oficialiuose dokumentuose nusisto-
vi, atrodo, visus mažiausiai erzinan-
tis, neutralus terminas „santykiai su 
užsienio lietuviais“, tačiau jis tikrai 
negali atstoti unifikuoto bendros 
politikos termino, juo labiau tose 
situacijose, kada norima kalbėti 
apie veiklos visumą – įtraukiant 
tiek lietuvių kilmės, tiek iš Lietuvos 
kilusius kitataučius, mišrių šeimų 
individus – bei apie tą dalį žmonių, 
kurie gali būti tapatinami kaip 
turintys ne tautinių, bet asmeninių 
sąsajų, profesinių, akademinių ar 
kitų ryšių su mūsų valstybe. 

Esminiai lietuvių diasporos 
pokyčiai – po nepriklausomybės 
lietuviškoje sąmonėje sunkiai pri-
gyja pasaulyje paplitęs ir dažniau-
siai vartojamas terminas „diaspora“ 
ir „diasporinė politika“ (nedau-
geliui turbūt žinomas faktas, kad 
vienas pirmųjų, vartojusių „lietu-
vių diasporos“ terminą, buvo JAV 
lietuvis Van’as Reenan’as, jau prieš 
du dešimtmečius išleidęs knygą, 

teMa

analizuojančią lietuvių diasporos 
Amerikoje formavimosi ypatumus). 
Lietuvos viešojoje erdvėje nuolat 
vyksta diskusijos – kas gali ir kas 
negali būti vadinami diaspora, 
emigrantais, transnacionalinėmis 
bendruomenėmis. 

Anot prof. Egidijaus Aleksandra-
vičiaus, lietuviškosios diasporos for-
mavimosi esminius pokyčius lėmė 
Lietuvos valstybės atkūrimas ir pri-
sijungimas prie Europos Sąjungos, 
kai išvykusieji netampa „išeivija“, o 
tik laikinai gyvenantys ir dirbantys 
kitose valstybėse mūsų tautiečiai.

mąsto, kad nepaisant to, jog tam 
tikros tautos grupės yra pasklidu-
sios po daugelį priimančiųjų šalių, 
jos vis dar yra susijusios su darnia 
etnine visuma“. 

Robin’as Cohen’as, remdamasis 
empiriniais pastebėjimais, diaspo-
ras skirsto į penkias grupes pagal 
jų formavimosi prigimtį: darbo 
diasporos (indai, turkai, kinai, 
japonai); imperinės diasporos (pvz., 
britų, taip pat galima diskutuoti 
dėl rusų); aukų diasporos (pvz., ar-
mėnų, žydų); prekybinės diasporos 
(pvz., kinų, libaniečių); kultūrinės 

Pastaruoju metu tiek publicistikoje, tiek valstybės vadovų kalbose, 
oficialiuose dokumentuose nusistovi, atrodo, visus mažiausiai 
erzinantis, neutralus terminas „santykiai su užsienio lietuviais“.

Prof. Gintautas Mažeikis šio 
lūžinio momento pokytį įvardija kaip 
„Pasaulio Lietuvos“ formavimosi lai-
kotarpį, teigdamas, jog „dėl naujųjų 
komunikacijų, paprastėjant globa-
liniams ekonominiams ryšiams, yra 
kuriama nauja Lietuvos civilizacija“. 

Diasporinės politikos analizė – ne-
paprastai plati sritis, apimanti daugelį 
mokslo šakų. Tai ne tik istorija, bet ir 
kultūra, ekonominiai santykiai, vidaus 
ir tarptautiniai politiniai santykiai, 
sociologija, antropologija ir t. t.

DIASPORų ĮVAIROVĖ 
KEIČIA IR PAČIą SąVOKą
Dažnai skirtingų mokslo disciplinų 
atstovai skirtingai žvelgia į tuos 
pačius reiškinius, kadangi skiriasi ne 
tik metodai, bet ir atrankos kriteri-
jai, vertinimai. 

Pasaulio autoritetingi šios krypties 
tyrėjai pateikia labai platų ir lankstų 
diasporos apibrėžimą. Pavyzdžiui, 
Gabriel’is Sheffer’is teigia: „Diaspo-
ros yra pasklidusios etninės-tautinės 
grupės, kurių nariai mato save kaip 
tautos dalyvius, kuriuos sieja bendri 
etniniai ir nacionaliniai bruožai, 
tapatumas ir požiūriai. Ir jie sąmo-
ningai arba nesąmoningai jaučia ir 

diasporos (pvz., karibų), tai pačiai 
grupei autorius priskiria ne sino-
nimine prasme taip pat ir romus, 
musulmonus, bei kitas religines 
diasporas, vadindamas jas „hibridi-
nėmis“ ar pokolonijinėmis.

Dėl tokios įvairiopos sąvokos 
sampratos yra mokslininkų, kurie 
teigia kad „diasporos“ terminas 
praranda tradicinę prasmę, nes 
atsiranda visai naujų terminų – kul-
tūrinė diaspora, virtuali diaspora. 
Vieno tokių naujadarų atsiradimą 
paskatino po 2001 metų rugsėjo 
11 dienos pasaulyje kilęs ypatingas 
susidomėjimas virtualios erdvės 
teikiamomis galimybėmis kurti 
tautines bendruomenes, daryti joms 
arba per jas įtaką kitose valstybėse 
esančioms kitoms tos pačios tauti-
nės bendruomenės nariams.

Apibendrinus daugelio tyrėjų 
darbus, nepaisant įvairiopo požiūrio, 
atsiradusio įvairių mokslo disciplinų 
atstovams nagrinėjant šį kompleksinį 
reiškinį (diasporų politika), gali-
ma teigti, jog diaspora galėtų būti 
vadinamas socialinis darinys, turintis 
šiuos  tris pagrindinius bruožus: 
 kolektyvinės tapatybės išlaikymas ir 
vystymas tarp „pasklidusių žmonių“;
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 vidinės organizacijos sukūrimas 
(atskiriant ją tiek nuo priimančios 
šalies, tiek nuo tėvynės); 
 žymūs ir prasmingi kontaktai su 
tėvyne.

ŠIUOLAIKInĖS DIASPOROS
Abejojantiems, kad Lietuva taip 

pat turi diasporą, galima pasiremti 

žįstamas ir taikomas daugelyje moks-
lo disciplinų, kuriuo galima apibrėžti 
platų socialinį, politinį, ekonominį, 
kultūrinį reiškinį.

Didžiausias pavojus pradedančiam 
tyrėjui yra neįžvelgti skirtumų tarp 
„migrantų“ ir „diasporos“ slepiamų 
prasmių. „Diasporos“ terminas apima 
kur kas platesnes reikšmes negu mi-

motyvavo saugoti tautiškumą. „Ypač 
tai pasireiškia kovose dėl nepriklau-
somybės, nes tada Tėvynės žmonėms 
reikalinga iš diasporos politinė, diplo-
matinė, moralinė, finansinė pagalba, 
kartais netgi ginklai.“

Tačiau net ir pavėluotas arba 
iš naujo atrandamas diasporos 
potencialo suvokimas pats savaime 
nekuria veiklos produktų. Todėl atsi-
randa poreikis kurti įvairias diasporų 
aktyvaus įtraukimo į tėvynės gyve-
nimą programas. Tokios valstybinės 
veiklos pradėjo formuotis pakanka-
mai neseniai. Didėjant globalizacijai 
ir migracijos mastams, įvairiose 
šalyse tik maždaug prieš du dešimt-
mečius pradėjo atsirasti iniciatyvų 
kurti aktyvias veiksmų programas.

SUGRĮŽIMAS MInTIMIS
Kalbant apie diasporinės politikos 
ateities scenarijus, atsiranda siūlymų 
kurti trečiosios kartos diasporų 
programas (pirmoji karta – skatinti 
fizinį sugrįžimą namo, antroji – pro-
tų susigrąžinimo). Trečioji karta – tai 
netiesioginis diasporos profesio-
nalų tinklų dalyvavimas kuriant 
vystymo programas ir iniciatyvas. 
Y. Kuznetcov’as tokius profesionalų 
tinklus prilygina alumni. Tokiose 
organizacijose veikia aktyvūs lyderių 
intelektualų branduoliai, kurie 
sukuria tiek finansinės paramos, tiek 
veiklos pasiūlymus.

Tačiau ir Y. Kuznetcov’as sutinka, 
kad daugeliui diasporos organizacijų 
sudėtinga kurti tokius lyderių tinklus, 
nes pirmiausia diasporos kuria orga-
nizacijas savo poreikių tenkinimui ir 
veiklai tose šalyse, kuriose diasporos 
nariai gyvena. Tačiau kiekvienos 
šalies, kuriai rūpi realūs sumany-
mai, kuriuos galėtų teikti pasaulyje 
pasiekę tautiečiai, gali inicijuoti ir 
kurti tokius alumni tinklus, kurie 
generuotų strateginius šalies raidos 
pasiūlymus, kurtų scenarijus ir kartu 
pasiremdami savo patirtimi teiktų 
rekomendacijas jų įgyvendinimui. 
Pranešimo, skaityto Išeivijos studijų dienų metu 
Londone, santrauka. 

Šiuolaikinis mokslas, „diasporos“ terminui priskiria kaip 
niekada anksčiau daug prasmių, ir senosios pirminės tradicijos 

laikymasis, kad „diasporos“ terminas tinkamas tik kalbant apie 
žydų ar armėnų diasporas, jau nebeatitinka tikrovės. 

R. Cohen’o teiginiu apie diasporų 
savybes, kurios, anot autoriaus, 
kaip virvės gijos būna persipynu-
sios: vienose diasporose pasireiškia 
daugiau vienos ypatybės, kitose – 
kitos, kartais kai kurių bruožų 
galima ir neužčiuopti.

Todėl manytina, jog šiuolaiki-
nis mokslas „diasporos“ terminui 
priskiria kaip niekada anksčiau 
daug prasmių, ir senosios pirminės 
tradicijos laikymasis, kad „diaspo-
ros“ terminas tinkamas tik kalbant 
apie žydų ar armėnų diasporas, jau 
nebeatitinka tikrovės. 

Šios dvi grupės dažniausiai 
literatūroje yra įvardijamos kaip 
„archetipinės diasporos“, suteiku-
sios pradžią platesniam reiškiniui. 
R. Cohen’as galėtų būti laikomas 
vienu iš pasaulinių diasporinio 
diskurso kūrėjų, šiuolaikinėms 
diasporoms priskyręs anksčiau 
minėtus dėsningumus, leidžiančius 
mums taip pat interpretuoti lietuvių 
judėjimą, vykstantį pasaulyje pasku-
tiniais dešimtmečiais. 

Tai sietina su plataus masto 
migracijos procesais, laisvu žmonių 
judėjimu, jų gyvenamosios ir darbo 
vietos pasirinkimu bei apsisprendi-
mu išlaikyti ryšius su savo tėvynė-
mis. Taigi galima konstatuoti, jog 
„diasporos“ terminas per paskuti-
nius tris dešimtmečius pergyveno 
dideles transformacijas, tapo atpa-

gracijos teorijos, kalbančios daugiau 
apie integraciją, darbo rinką ir pini-
gines perlaidas. Mokslo literatūroje 
nuolat vyksta šio termino tikslinimo 
ir pritaikymo polemika.

DIASPOROS nAUDInGIAUSIOS 
PAVERGTIEMS KRAŠTAMS
Diasporos įtraukimas į šalies gy-
venimą tampa ne vienos pasaulio 
valstybės tarptautinės politikos tikslu. 
Ir tai susiję ne vien su finansiniais lū-
kesčiais. Diasporos žmonių sukauptos 
žinios, patirtis gali padėti palengvinti 
migracijos sukeliamas pasekmes.

Nors kai kurie autoriai gana 
ribotai vertina diasporų galimybes 
paveikti savo etninės šalies ekono-
minį ir pilietinį vystymąsi, grįžtant 
prie anksčiau minėto G. Sheffer’io 
skirstymo į diasporas, turinčias 
tėvynes kaip suverenias valstybes, 
ir diasporas, kurių tėvynės neturi 
valstybingumo, autorius mano, jog 
efektyviausią pagalbą gali suteikti 
tos bendruomenės, kurios neturi 
tėvynės kaip suverenios valstybės. 

Nors tai skamba paradoksaliai, bet 
ir mūsų šalies okupacinio laikotarpio 
istorija būtų tinkamiausia iliustraci-
ja, kaip JAV, Kanados ir kitų kraštų 
bendruomenių Laisvės bylos gyni-
mas, padėjo ne tik Lietuvos vardo ir 
valstybingumo išlaikymui tarptau-
tiniuose santykiuose, bet ir kon-
solidavo bendruomeninį judėjimą, 
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Identitetas formuojasi dvejopai: 
pozityviai ir negatyviai. 
Pozityviai - kaip suvokiu save 
pats, negatyviai – kaip mane 
traktuoja kiti.
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PRASKIESTA

Esu lietuvis iš Punsko. Nesunku 
suprasti, kad šie du teiginiai, 
dvi mano identiteto dalys viena 
kitos neneigia. Galbūt Punsko 
atvejis nėra pats tinkamiausias 
pasakoti apie nutautėjimą. Vis 

dėlto tai niekaip nekeičia patirčių ir įž-
valgų, kurios pakeitė mano požiūrį dau-
geliu klausimų, kai pirmą kartą atvykau 
į Vilnių. Pradėjus studijas Vilniaus 
universitete, susipažįstant su kolegomis 
natūraliai pirmi žodžiai būdavo: „Iš 
kur esi?“. Kai pasigirsdavo atsakymas: 
„Iš Punsko, Lenkijos“, tuoj tekdavo 
aiškinti, jog esu lietuvis, kalbu lietuviš-
kai šeimoje, gatvėje ar parduotuvėje, 
taip pat trumpai paaiškinti istorinę šio 
krašto situaciją (dažniausiai pavykdavo 
apžvelgti apie 400 metų istorijos per 

priminti, jog esu iš Punsko. Manau, kad 
tai visiškai normalu ir priimtina, jei esu 
traktuojamas specifiškai, priklausomai 
nuo mano kalbos ar išorinių bruožų. Vis 
dėlto, reiškinys yra kur kas gilesnis ir 
daugiau apimantis, nei paprasti „šposai“ 
ar namų geografinė padėtis. Esant 
Lietuvoje man nuolatos primenama, 
jog nesu tikras lietuvis. O gal, kad mano 
kraujas šiek tiek „praskiestas“. Arba, 
kad turiu Lietuvoje pagyventi dar bent 
dešimtmetį, kad būčiau priimtas į ją 
visiškai ir be jokių išlygų.

Nors kalbama apie jausmą, jam 
didelę įtaką turi teisinė padėtis. Lietuva 
suteikia pilietybę beveik rečiausiai visoje 
ES (šiuo aspektu ją lenkia tik Slovaki-
ja), didele dalimi turbūt dėl dvigubos 
pilietybės problemiškumo. Neretai 

per mažai lietuviškiems ir 
nepakankamai svetimiems

Pradėjus studijas Vilniaus universitete, susipažįstant su kolegomis natūraliai pirmi 
žodžiai būdavo: „Iš kur esi?“. Kai pasigirsdavo atsakymas: „Iš Punsko, Lenki-
jos“, tuoj tekdavo aiškinti, jog esu lietuvis, kalbu lietuviškai šeimoje, gatvėje ar 
parduotuvėje, taip pat trumpai paaiškinti istorinę šio krašto situaciją.

pusantros minutės). Šitaip labai greitai 
įgijau savo kurse ypatingo lietuvio 
statusą. Tiesa, ir taip labai greitai iš-
duodavo mane mano dzūkiška tarmė, 
kurios net nebandžiau keisti ar tuo 
labiau slėpti. Ne kartą ir ne du juokais 
draugai vadindavo mane lenku, kartais 
norėdami paerzinti, kartais siekdami 

susidaro įspūdis, jog Lietuvoje už 
žmogaus požiūrį, veiklą ar gyvenimo 
būdą svarbiau yra jo gimimo vieta, 
pasas ir pavardės galūnė. Priešingą 
pavyzdį rodo, tarkime, Prancūzija, kur 
tiek Martinikos, tiek Polinezijos, tiek 
Alžyro gyventojai priimami kaip savi, 
lygiaverčiai prancūzams. Nors Lietuva 

Romėnų teisėje egzistuojantis 
apibrėžimas terra nullius 
reiškia „žemę, priklausančią 
niekam“. Nors tokių teritorijų 
šiais laikais vargu ar daug 
beliko, dažnai jaučiuosi būtent 
niekieno žemės piliečiu. 
piliečiu ne tiesmuka prasme, 
kai tautinę (o dažnai ir etninę 
bei vietinę) priklausomybę 
galima nustatyti vien iš 
plastikinės kortelės, vadinamos 
kitur dokumentu. turiu 
omeny žmogaus vidinę būklę 
bendraujant su kitais, taip pat 
identiteto klausimą. Nors šis 
reiškinys yra daugiasluoksnis, 
turintis daug subtilybių ir 
išsirutuliojantis į pakankamai 
komplikuotą minčių srautą, 
viskas prasideda nuo paprasto 
klausimo, kurį kiekvienas 
žmogus anksčiau ar vėliau sau 
užduoda – kas aš esu?

 LIETUVYBĖ – 

Tomas 
Marcinkevičius
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niekada neturėjo kolonijų, jos diaspora 
užsienyje visuomet buvo skaitlinga. 
Judėjimas į užsienį vyko juk ištisus am-
žius. Visuomenė sąmoninga šiuolaiki-
nės emigracijos reiškinio, be to, ir šiaip 
ne taip suvokia, jog egzistuoja ne viena 
lietuvių bendruomenė už Lietuvos ribų. 
Vis dėlto, faktas, jog lietuviai darė tai jau 
nuo seno ir jog ištisos mūsų kartos gy-
vena Lenkijoje, Brazilijoje ar Australijo-
je, tarsi dingo iš kolektyvinės atminties. 
Tai, kas pasaulio lietuviams atrodo 
akivaizdu, vietiniams dažnai pasirodo 
visiškai nauja, kartais netgi egzotiška. 
Iš čia atsiranda keistas sugretinimas, 
kategorizavimas į savus ir svetimus. 
Nors iš tikrųjų juk niekas nėra nei 
priešiškas, nei laiko mane svetimu, tik 
lietuviu iš užsienio. Iš čia ateina taip pat 
specifiškas priklausomumo suvokimas 
– atsirandu „niekieno žemėje“ – nesu 
visiškai svetimas, tačiau dėl savo kate-
gorijos negaliu būti priskiriamas prie 
savų. Taigi atsiduriu pilkojoje zonoje 
tarp lietuvių ir nelietuvių. Esu tarsi 
„praskiestas“ – per mažai lietuviškas, 
bet ir nepakankamai svetimšalis.

Galima sakyti, jog identitetas 
formuojasi dvejopai: pozityviai ir 
negatyviai. Pozityviai – taip, kaip pats 
save suvokiu, ką pats apie save manau 
ir kaip aš darau įtaką identitetui savo 
veiksmais. Negatyviai – kiek aplinka 
suteikia mano identitetui reikšmės, ką 
visi kiti apie mane galvoja ir kaip tai 
keičia mano socialinį vaidmenį. Daly-
vavę užsienio lietuvių bendruomenės 
gyvenime dažnai kalba apie patri-
otizmą, meilę tėvynei ir lietuviškas 
tatuiruotes, nepamiršdami pridurti, 
kaip opiai šių dalykų trūksta Lietu-
voje. Ne kartą ir ne du teko girdėti 
frazę „užsienyje lengviau būti lietuviu 
nei namie“. Turint omenyje pozityvų 
ir negatyvų identiteto formavimą, 
šiek tiek paaiškėja, kodėl taip yra. 
Kai aplinkiniai Anglijoje, Italijoje ar 
Argentinoje mato tave kaip lietuvį, ne 
visai kaip savą, turi papildomų plytų, 
kad statytum savo tapatybę. Atsiranda 
motyvacija prikibti prie šio vaidmens ir 
laikytis jo stipriai, atsiribojant dalinai 
nuo vietinių tautinio spaudimo. 
Tiesa, nekalbu apie visus atvejus ir 
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toli gražu negaliu apibendrinti šitaip 
visų užsienio lietuvių situacijos. Vis 
dėlto, turint omeny asmeninę patirtį, 
būtent šiuo keliu veda mane svarstymai 
apie lietuvybės deficitą bendraujant 
su draugais ir kolegomis Lietuvoje. 
Kai esu užsienyje, pozityvi ir negatyvi 
tapatybė tarsi save papildo. Kitaip 
tariant, ir vidinis balsas, ir aplinka 
stengiasi man įdiegti, jog esu lietuvis, 
išlaikydami tarpusavy pusiausvyrą. Jei 
kažkuri pusė nusilpsta, tuoj ją papildo 
kita. Kai atsiduriu Lietuvoje, atsiranda 

pavadinti tėvyne negaliu. Jaučiuosi 
jos pilietis, esu pasiryžęs priimti visas 
pareigas, susijusias su šia padėtimi, taip 
pat naudotis su tuo susijusiomis teisė-
mis, tačiau dvasine prasme ta valstybė 
nėra tokia artima širdžiai kaip Lietuva. 
Kita vertus, Lietuvoje man leidžiama 
suprasti – kol neturėsiu pilietybės, tol 
negalėsiu vadintis visai savu. Ar yra 
trečias kelias, neatsigręžiant į kosmo-
politizmą, t. y. tautinių saitų nutrau-
kimą? Atsakymas vėlgi labai paprastas, 
kylantis iš praktikos. Tvirčiausi saitai 

Globalizacija juk sukuria atoveiksmį, t. y. lokalizaciją. Globalizuoti 
žmonės turi vis daugiau galimybių keliauti, dirbti ir apsigyventi kur 
tik nori, o lokalizuoti asmenys, kad ir kaip norėtų to paties, dėl įvairių 
priežasčių yra priversti trauktis į vietines bendruomenes.

disonansas tarp dviejų tapatybių. Pats 
save ir toliau laikau lygiateisiu lietuviu, 
tačiau aplinka mane priima kiek kitaip. 
Galbūt dėl to kalbama apie tai, kaip 
sunku būti lietuviu namie?

Kai Lenkijos gilumoje aš visuomet 
būsiu lietuvis, o Lietuvoje vis vadins 
mane lenku, kas belieka? Ar yra išeitis 
iš šios keistos padėties? Visų pirma 
– nieko čia blogo. Drįstu teigti, netgi 
priešingai, dėl savo tautinės priklauso-
mybės ir patirčių su skirtingu identi-
teto suvokimu esu tik turtingesnis ir 
lengviau suprantu kitataučių padėtį. Iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog toks 
neapibrėžtumas sukelia daugiau klausi-
mų nei suteikia atsakymų besiaiškinant 
savo tapatumą. Vis dėlto nesutinku, 
anokia čia našta – tai sparnai. Lietu-
viams, kurie niekados nesusidūrė su 
išeivio gyvenimu, daugelis durų liks 
visada uždarytos. Jie taip ir nesupras, 
ką reiškia nuolatos mąstyti apie savo 
tautinę priklausomybę. Sunku man 
išvardinti visus skirtumus, visus tokios 
padėties ypatumus, mat daugeliu atvejų 
jie priimami savaime, net nesusimąs-
tant, kad gali būti kitaip. Tautybė ir 
pilietybė atrodo kaip skirtingi, nedaug 
susiję dalykai, taip pat ir sugebėjimas 
kalbėti trim ar keturiom kalbom atrodo 
savaime suprantamas. Galima sakyti, 
kad didžiausia problema kyla dėl tėvy-
nės kaip namų, tėvynės kaip geografi-
nio vieneto. Valstybės, kurios pasą turiu, 

susikuria su gimtuoju kraštu, kur 
pakankamai komplikuotas tautinio 
priklausomumo statusas atrodo visiškai 
natūralus, nesukeliantis jokių klausimų 
ir nereikalaujantis papildomų paaiški-
nimų. Globalizacijai pasiekus didžiulį 
pagreitį toks problemos sprendimas 
atrodo pats paprasčiausias. Globa-
lizacija juk sukuria atoveiksmį, t. y. 
lokalizaciją. Globalizuoti žmonės turi 
vis daugiau galimybių keliauti, dirbti ir 
apsigyventi kur tik nori, o lokalizuoti 
asmenys, kad ir kaip norėtų to paties, 
dėl įvairių priežasčių yra priversti trauk-
tis į vietines bendruomenes. Jie negali 
naudotis tokia pat judėjimo laisve. 
Nepaprastai plačios galimybės dirbti ir 
gyventi užsienyje sukuria sąlygas kurtis 
mažoms bendruomenėms, kurios nėra 
paremtos tautiniu pagrindu, taip pat 
plečia takoskyrą tarp pilietybės ir tauty-
bės. Klesti tiek vietinės bendruomenės, 
tiek globalus kaimas, o valstybė pradeda 
atsilikti šiose lenktynėse.

Žmonių, atsiduriančių tokioje 
padėtyje kaip aš, vis daugėja ir manau 
kad būtina keisti visuomenės požiūrį į 
tautybę. Laikai, kai galima buvo drąsiai 
tapatinti tautybę su pilietybe, praėjo. 
Pats metas permąstyti mūsų santykį su 
valstybe, kurioje gyvename ir dirba-
me, ir su valstybe, kurios pasą turime. 
Antraip belieka tenkintis niekieno 
žemės svetingumu, su visais teigiamais 
ir neigiamais aspektais. 
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niciatyva organizuoti tokius vasaros 
kursus gimė 2002 metais, kai artė-
jant vasarai kreipėsi keli užsienie-
čiai, panorę mokytis lietuvių kalbos 
ABC. Tokia buvo mūsų pradžia. Po 
to kursantų skaičius stipriai augo, 
taigi būrėme dėstytojų ir organiza-
torių grupę, kūrėme mokomąsias 

ir kultūrines programas, sėmėmės 
įvairios patirties, kaupėme mokomąją 
medžiagą. Dabar džiaugiamės puikiu 
kursuose dirbančiu kolektyvu, sukurta 
mokymo baze, o labiausiai – įgytąja 
kitakalbių mokymo patirtimi. 

Šįmet lietuvių kalbos mokėsi 50 už-
sieniečių iš 20 šalių: dauguma atvyko 
iš Europos, tačiau buvo kursantų ir 
iš kitų kraštų: Uzbekistano, Korėjos, 
JAV, Meksikos. Tai užsienio studentai, 
mokslininkai, dėstytojai, kitų profesijų 
žmonės; kaip ir kasmet, atvyko ir lie-
tuviškų šaknų turinčių užsieniečių. 

KU vasaros mokyklos dalyviai 

mokėsi skirtingo lygio grupėse. Viena 
iš jų – Erasmus programos studentai, 
kurie po šių parengiamųjų kalbos 
kursų studijuoja Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Taip pat atvyko gausi 
grupė užsienio studentų ir dėstytojų, 
gavusių LR valstybines stipendijas 
lietuvių kalbos vasaros kursams. 

Įdomu ir džiugu, kad kasmet 
daugėja kursantų, kurie atvyksta jau 
mokėdami lietuviškai (kai kurie net 
visai laisvai), ir nori pagilinti savo ži-
nias, įgyti daugiau kalbinės praktikos, 
pabūti Lietuvoje, susipažinti su šalies 
socialinio ir kultūrinio gyvenimo 
naujovėmis. Džiugina ir tai, jog 
kasmet sulaukiame užsieniečių, kurie 
atvyksta į Klaipėdą dalyvauti mūsų 
vasaros mokykloje antrą ar net trečią 
kartą, – aukštesnio lygio grupėse.

Kursus organizuoja Klaipėdos uni-
versiteto HMF Kalbų centras kartu su 
Tarptautinių ryšių skyriumi. Užsienie-

čius moko Klaipėdos universiteto dėsty-
tojos-lituanistės, įgijusios šio darbo spe-
cializaciją ir turinčios ne tik aukšto lygio 
dalykinių žinių, bet ir daug entuziazmo 
bei kūrybinio polėkio. Įkvėpimo ir geros 
energijos gauname iš savo kursantų: juk 
motyvuoti, darbštūs, smalsūs, įdomius 
klausimus uždavinėjantys mokiniai ir 
puikūs jų mokymosi rezultatai – tai di-
džiausias dvasinis pasitenkinimas, kurio 
gali tikėtis mokytojas. 

Be to, nuostabi patirtis yra visą mėnesį 
bendrauti daugiakalbėjė, daugiakultūrė-
je aplinkoje. Vasaros mokyklos dalyviai 
turėjo progų pristatyti savo šalį, tautą, 
kultūrą; viena iš tokių progų – draugys-
tės vakaronė. Šįmet kursantai atsivežė 
net savo tautinių drabužių; sujaudino 
jų pačių atliktos dainos, šokiai ir net... 
lietuviškai sukurti eilėračiai! Vaišinomės 
ir vieni kitų tautiniais valgiais.

Įdomu pastebėti, kad tuo pat metu 
kai Lietuvoje netyla kalbos apie nuolat 
augančią emigraciją, pas mus, nukeliavę 
net itin ilgą kelią (pavyzdžiui, iš Mek-
sikos, iš Korėjos), atvyksta užsieniečiai, 
norintys kalbėti lietuviškai, iš arčiau 
pažinti Lietuvą, besižavintys mūsų 
kultūra. Savo entuziazmu jie įkvepia ir 
mus – dėstytojus bei organizatorius. 

Darbas vasaros mokykloje – tai ne 
tik kalbos mokymasis auditorijose; po 
pamokų ir savaitgaliais vyko įdomūs ir 
smagūs kultūriniai renginiai: vaka-
ronės, ekskursijos, Klaipėdos dramos 
teatro aktorių pastatytas spektaklis, 
kalbos praktikos pamokos kaimo 
turizmo sodyboje, viešnagės lietuvių 
šeimose, ekskursijos po visą Lietuvą – 
žodžiu, daug gražaus bendravimo ir 
daug naujos patirties. O draugystė, 
užsimezgusi kursų metu, tebesitęsia, ir 
ne tik per socialinius tinklus...

Apibendrinus šiųmečių kursantų 
pateiktus vasaros mokyklos vertinimo 
rezultatus, šalia šilčiausių atsiliepimų 
apie kursų programą, dėstytojų ir orga-
nizatorių darbą, lietuvių kalbą ir Lie-
tuvą, tenurodomas vienas trūkumas – 
viskas pralėkė pernelyg greitai! Taip 
atrodo ir mums, kursų darbuotojams. 
Kokį pusmetį gyvename atsiminimais 
apie praėjusius kursus, o kitą pusmetį 
jau laukiame naujų... 

Jūratė Derukaitė
KU HMF Kalbų 
centro direktorė

Šią vasarą liepos–rugpjūčio mėnesiais klaipėdos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete vėl šurmuliavo gausus būrys užsieniečių: 
jau dešimtą kartą vyko lietuvių kalbos vasaros kursai kitakalbiams. tai 
intensyvus kursas, trunkantis visą mėnesį. kalbos mokymas glaudžiai 
susietas su plačia kultūrine, pažintine ir pramogine programa. 

Klaipėdoje vyko jubiliejinė
LIETUVIų KALBOS IR
KULTūROS VASAROS MOKYKLA
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naujienų apie    
    emiGrantus

Deimantė 
Dokšaitė

Kokie mitai apie emigraciją dažniausiai pastebimi 
Lietuvos žiniasklaidoje?
Šiandieninėje lietuvių žiniasklai-
doje dažnai galime išvysti skambias 
antraštes, vaizduojančias emigraciją 
kaip didžiausią grėsmę mūsų šaliai. 
Matyti, kad įvairios kalbos ir pamąs-
tymai šia tema – vieni aktualiausių 
šiandieninėje viešojoje erdvėje. 
Deja, tikslių duomenų, nusakančių 
emigracijos apimtį, mes neturime, 
nes Statistikos departamento turimi 
duomenys susiję su keleriopomis pro-
blemomis, kurios neleidžia jų laikyti 
tiksliu emigracijos mastų paveikslu. 
Emigracijos temai šiandien įgavus itin 
ryškų bei svarbų atspalvį visuomenėje, 

DAUGĖJA
BLOGĖJA ir jos

turime būti itin atsargūs spekuliuo-
dami faktais bei antraštėmis, kurios, 
užuot teikusios išsamią, objektyvią 
informaciją, verčia emigraciją bene 
labiausiai mitologizuota sritimi šian-
dienos viešojoje erdvėje. 

Kaip keitėsi žiniasklaidos nusistatymas emigracijos 
atžvilgiu jūsų nagrinėtu laikotarpiu?
Atlikusi pastarųjų penkerių metų 
žiniasklaidos diskurso emigracijos 
ir emigrantų tema kiekybinį tyrimą 
(analizavau 2005–2010 metais trijuose 
internetiniuose portaluose  – „Delfi.lt“, 
„Lrytas.lt“ ir „Bernardinai.lt“ –  pasi-
rodžiusias antraštes šia tema bei su-
skirsčiau jas į dvi kategorijas: teigiamo 

ir neigiamo pobūdžio), pastebėjau,  kad 
straipsnių, susijusių su emigracijos ir 
emigrantų tematika, kasmet, su nedide-
liais svyravimais, daugėjo, o po 2008-ųjų 
dviejuose skaitomiausiuose portaluose – 
„Delfi.lt“ ir „Lrytas.lt“ – matomas žymus 
straipsnių, susijusių su emigracijos ir 
emigrantų temomis, mažėjimas. Tokį 
ryškų publikacijų skaičiaus mažėjimą 
būtų galima sieti su ekonominės padė-
ties stabilumu bei sąlyginiu emigracijos 
sumažėjimu 2008 metais (remiantis 
Statistikos departamento duomenimis, 
2007 m. iš Lietuvos išvyko 26,5 tūkst. 
gyventojų, o 2008 m. šis skaičius suma-
žėjo iki 23,7 tūkst. gyventojų ir buvo ma-
žiausias per visą laikotarpį nuo Lietuvos 

straipsnių apie emigrantus pastaraisiais metais internetinėje lietuvių žiniasklaidoje 
pastebimai daugėja, tačiau neigiamų naujienų dalis linkusi augti, nors ir ne tiek daug, 
kaip gali dažnam svetur gyvenančiam atrodyti. tokias tendencijas atskleidė pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovės ievos davydenko atlikti tyrimai 
bei jų pagrindu parašytas magistro darbas. trejus metus gyvenusi ir studijavusi Jungtinėje 
karalystėje Londono universitete, ten aktyviai dalyvavusi Lietuvių jaunimo sąjungos veikloje, 
grįžusi į tėvynę ir nusprendusi tęsti studijas Vilniaus universiteto tarptautinių studijų ir 
politikos mokslų institute, ji panoro pasigilinti į tai, kas seniai rūpėjo – emigracijos tematikos 
atspindėjimą Lietuvos žiniasklaidoje bei viešąją nuomonę šiuo klausimu. 
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Pati patyrusi 
emigracijos skonį, 
I. Davydenko 
analizavo šio reiškinio 
atspindėjimą Lietuvos 
žiniasklaidoje
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                                STRAIPSnIų SK.
TInKLALAPIS 2010 2009 2008 2007 2006 2005

DELFI.LT 174 80 139 75 14 2
LRYTAS.LT 104 95 116 121 19 0
BERnARDInAI.LT 39 16 9 20 3 7

Domėjimosi emigrantų tematika intensyvumas tiriamuoju laikotarpiu

įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m.).
2010-ųjų sausio–spalio mėnesiais, 

kaip ir buvo galima tikėtis, vis dar esant 
sunkiai ekonominei padėčiai šalyje ir 
dar labiau išaugus emigracijai, publi-
kacijų skaičius vėl išaugo: „Delfi.lt“ per 
šį laikotarpį paskelbė 174 straipsnius, 
„Lrytas.lt“ – 104, o „Bernardinai.lt“ – 39 
(svarbu pažymėti, kad pastarasis por-
talas 2010 metų tiriamuoju laikotarpiu 
paskelbė daugiausia straipsnių per 
pastaruosius penkerius metus).

Kaip sutampa ir kaip skiriasi visuomenės (tiek Lietu-
voje, tiek užsienio lietuvių) nuomonė emigracijos tema 
su žiniasklaidos kuriamais įvaizdžiais?
Trys mano pačios atlikti tyrimai paro-
dė, kad emigraciją žmonės  (tiek gyve-
nantys Lietuvoje, tiek svetur) iš esmės 
vertina teigiamai, tačiau yra įsitikinę, 
kad šiuo metu Lietuvos visuomenėje 
vyrauja neigiamas požiūris į emigravu-
siuosius. Pasak žurnalistų, žiniasklai-
da, nors ir daro didelę įtaką žmonių 
nuomonės apie įvairius socialinius 
reiškinius formavimuisi, nėra esminis 
veiksnys, kuriuo remdamiesi žmonės 
susikuria nuomonę apie emigraciją 
ir emigrantus. Taip pat, jų teigimu, 
žurnalistai visomis išgalėmis stengiasi 
parodyti kuo platesnį, įvairesnį su 
emigracija susijusį vaizdą.

Deja, šie žurnalistų vertinimai 
skiriasi nuo apklaustųjų užsienio ir 
Lietuvos lietuvių vertinimų: didžio-
ji dauguma jų mano, kad lietuvių 
žiniasklaidoje vyrauja išskirtinai nei-
giamas su emigracija ir emigrantais 
susijusių žinių srautas ir kad žinias-
klaida, pasak jų, daro esminę įtaką 
piliečių nuomonės apie emigraciją ir 
emigrantus formavimuisi.

Ar tiesa, kad senosios kartos emigrantai vaizduojami 
pozityviau nei pastaruoju metu išvykę? 
Tiesa ta, kad viešojoje erdvėje dažnai 
yra pažymimas skirtumas tarp se-
nosios ir naujosios emigrantų kartų, 
palankiau vertinant pirmuosius: apie 
juos dažniausiai kalbama istorinio 
pobūdžio straipsniuose, skirtuose 
įvairiems minėjimams, žymiems 
žmonėms atminti, nepriklausomybės 
kovoms pažymėti. Tokio pobūdžio 

vią, neigiamo pobūdžio informaciją, 
žiniasklaida neperteikia visapusiško 
emigracijos paveikslo ir naikina 
galimybę žiniasklaidos priemonėmis 
išvykusiuosius integruoti į Lietuvos 
gyvenimą. Ilgainiui tokie įvaizdžiai 
ne tik iškreipia emigracijos realijas, 
tačiau verčia dar labiau nusivilti savo 
gimtąja šalimi ir jos žmonėmis.

Jei galėtumėte patarti žiniasklaidai, 
kaip rekomenduotumėte rašyti apie 
emigraciją ir emigrantus? Ką keisti?

Vienareikšmiškai – daugiau pozi-
tyvių, sėkmės istorijų, pristatančių 
žmones, kurie savo darbais garsina 
mūsų šalies vardą. 

Kaip manote, ar žiniasklaida daro realią įtaką žmonių 
pasirinkimui emigruoti arba grįžti?
Manau, ne tiek pasirinkimui, kiek 
savęs ir kitų, panašių į tave suvoki-
mui ir vertinimui. Jei žmogus tvirtai 
apsisprendė išvykti ar grįžti, jo tikrai 
nesustabdys baisi Lietuvos kaime gy-
venančio ar 20 valandų per parą svetur 
dirbančio tautiečio istorija. Tačiau 
ilgainiui, matydamas išskirtinai blogas 
naujienas, imi nejučia  savęs klausti – 
ar išties taip blogai Lietuvoje gyventi? 
Ar tikrai emigracija paverčia žmogų 
bejausme, savo šalies nebegerbiančia 
būtybe? Ar tikrai žmonės taip nekenčia 
emigravusiųjų? Visa tai sukelia sveti-
mumo, pasipriešinimo jausmus.

nors nagrinėjote išskirtinai žinias apie emigrantus, 
bet gal galėtumėte palyginti ir su bendru naujienų 
kontekstu? Ar naujienos apie emigrantus, jų nuotaikos 
skiriasi nuo bendro naujienų srauto?
Specialių skaičiavimų, lyginimų neat-
likau, tačiau skaitant įvairias žinias – 
tiek vietos naujienas, tiek užsienio ar 
juolab kriminalus, matyti, kad dažnas 
lietuviškas naujienų portalas mėgsta 
pateikti sukrečiančių, kraupių istorijų 

norėdama visomis išgalėmis pritraukti 
auditorijos dėmesį bei patenkinti 
komercinius poreikius, žiniasklaida Lietuvoje 
nevykdo pilietinių funkcijų ir sunkina 
komunikacijos tarp Lietuvoje gyvenančiųjų ir 
svetur išvykusiųjų procesą.

straipsniuose emigrantai, arba turbūt 
reikėtų sakyti išeiviai, vertinami itin 
palankiai, net herojiškai. Jie tarsi sim-
bolizuoja patriotiškumą, atsidavimą 
ir tikrąją meilę Lietuvai. O straips-
niai ir reportažai apie naujuosius, 
ypač ekonominius emigrantus yra 
visai kitokio pobūdžio. Juose apstu 
neigiamų emocijų – pykčio, kritikos 
ir paniekos Lietuvos valdžiai, sunkaus 
darbo užsienyje pavyzdžių, paliktų 
vaikų ir žmonų istorijų, net ašarų. Kai 
kurie emigrantai atvirai pasakoja savo 
lengvo, lyginant su Lietuva, gyvenimo 
istorijas, uždarbio svetur privalumus, 
kultūrinius skirtumus tarp lietuvaičių 
ir užsieniečių, dažnai negailėdami 
kritikos savo tėvynainiams. Šie aki-
vaizdūs skirtumai, pateikiami dviejų 
emigrantų kartų apybraižose, ilgai-
niui formuoja konfliktišką požiūrį 
naujųjų emigrantų atžvilgiu. 

Kokios yra suformuoto viešojo diskurso apie emigraciją 
ir emigrantus tiesioginės bei netiesioginės pasekmės 
bei jų priežastiniai ryšiai?
Vertinant tiesiogines ir netiesiogines 
žiniasklaidos formuojamo viešo-
jo diskurso pasekmes emigracijos 
procesams bei emigrantų įvaizdžių 
kūrimuisi, matyti, kad norėdama 
visomis išgalėmis pritraukti audito-
rijos dėmesį bei patenkinti komerci-
nius poreikius, žiniasklaida Lietu-
voje nevykdo pilietinių funkcijų ir 
sunkina komunikacijos tarp Lietuvoje 
gyvenančiųjų ir svetur išvykusiųjų 
procesą. Dažniau pateikdama negaty-
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aprašymus, dažnai su nuotraukomis ar 
net vaizdo įrašais. Tad manyčiau, jog 
negatyvių istorijų mūsų žiniasklaidoje 
apstu, nesvarbu, ar tai būtų istorija apie 
Petrą iš Anykščių ar Joną iš Londono. 
Skirtumas turbūt tik tas, kad Jonas yra 
ne tik nusikaltėlis, bet ir didžiulę gėdą 
visai Lietuvai darantis bei emigrantų 
vardą dar labiau teršiantis asmuo.

Visgi koks tas tipiškas žiniasklaidos nupieštas emigran-
to paveikslas?
Įvairių tyrimų dėka išskyriau kelis 
žiniasklaidos suformuotus emigrantų 
portretus: emigranto nusikaltėlio; 
emigranto hedonisto; neatsakingo, 
savo šeima nesirūpinančio emigran-
to; nutautėjusio ir susvetimėjusio 
emigranto. Mano manymu, tokie 
emigrantus apibūdinantys įvaizdžiai 
turi įtakos socialinės įtampos tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių susidary-
mui bei pastarųjų savęs vertinimui, kas 
savo ruožtu paaiškintų emigravusiųjų 
nuomonę, jog Lietuvos visuomenėje 
dominuoja neigiamas požiūris į juos.

Jūsų nuomone, ar atliktų tyrimų bei apklausų išvados 
rodo, kad žiniasklaida yra pagrindinis išvykusių ir 
likusių lietuvių supriešinimo įrankis?
Išanalizavusi jau anksčiau atliktus 
tyrimus (beje, jų išties labai mažai) ir 
atlikusi antraščių tyrimus, žurnalistų 
bei užsienio ir Lietuvos lietuvių ap-
klausas, pastebėjau, kad piliečiai šian-
dien, vertindami emigraciją ir pačius 
emigrantus, dažnai atsižvelgia į kitus 
ne ką mažiau jiems svarbius dalykus: 
net 69 proc. apklaustųjų Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių emigraciją vertina 
remdamiesi asmeniniais ryšiais. Juolab 
žiniasklaidoje pateikti pranešimai, 
nors ir neigiami, ne visada įtikina skai-

aktUaLU

Tam, kad emigracijos „problemą“ 
galėtume paversti emigracijos 
„privalumais“, turime turėti tokį 
aiškiai išreikštą vieningą požiūrį: 
pats emigracijos procesas nėra 
neigiamas reiškinys ir, nepaisant 
iškylančių sunkumų, galime jį 
paversti galimybe visai Lietuvai.

tytojus, nes tik 16 proc. mano atliktos 
apklausos dalyvių teigė pasitikintys 
žiniasklaidos teikiama informacija apie 
emigraciją ir emigrantus (ir žinias-
klaida apskritai). Taigi, panašu, jog 
žiniasklaidos formuojami emigracijos 
diskursai labiau veikia pačius emigran-
tus, kurių dauguma apie emigraciją 
sužino iš Lietuvos žiniasklaidos.

Tokios išvados verčia manyti, kad 
formuojamas žiniasklaidos diskursas 
nedaro esminės įtakos viešajai nuo-
monei apie emigraciją ir emigrantus, 
o greičiau smarkiai veikia išvykusiųjų 
nuostatas apie juos pačius ir verčia 
vadovautis įsitikinimais, kad Lietuvoje 
apie užsienio lietuvius vyrauja neigia-
mas požiūris.

Tad tai dar kartą patvirtina nuostatą, 
jog tam, kad emigracijos „problemą“ 
galėtume paversti emigracijos „privalu-
mais“, turime turėti tokį aiškiai išreikš-
tą vieningą požiūrį: pats emigracijos 
procesas nėra neigiamas reiškinys ir, 
nepaisant iškylančių sunkumų, galime 
jį paversti galimybe visai Lietuvai.  
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Pamenu, kai apsigyvenai Marselyje, sakei, kad 
prisitaikyti nebuvo lengva ir kad kurį laiką vis jausdavai 
alkį, nes ten maistas gerokai skyrėsi nuo tuometinio 
lietuviško. Ar Reunjono saloje vėl viskas iš naujo? Ar 
visgi tai ta pati Prancūzija, kurią jau pažįsti?
Alkio Reunjono saloje jausti neįma-
noma, čia vyrauja tarpkultūrinės 
gastronomijos tradicijos: kreolų, indų, 
kinų. Tad alkanas iš namų neišeisi, o 
išėjęs būsi priimtas ir pamaitintas bet 
kurioje vietinėje šeimoje! Šeimyni-

niai ryšiai čia labai stiprūs, pagarba 
artimui ar svetimam bei nepaprastas 
svetingumas, trykštantis iš nuoširdžių 
ir gero linkinčių vietinių gyventojų.

Reunjono saloje, oficialiai vadi-
namoje Prancūzijos administracine 
teritorija, vyrauja dvi skirtingos 
kultūros: prancūzų ir vietinė tradi-
cinė. Tačiau pastaroji susideda net iš 
keturių skirtingų: kreolų, indų, arabų 
ir kinų. Šiandien šios tautos, gyvenan-

čios kartu nedidelėje saloje, maišosi 
tarpusavyje, sukurdamos naują vietinę 
Reunjono kultūrą, kuri išsiskiria iš 
kitų nepaprastu rasių persimaišymu, 
tradicijų ir religijų (katalikų, budistų, 
hinduistų ir musulmonų) samplaika. 
Neveltui pavadinimas Reunion pran-
cūzų kalboje reiškia „susitikimas“. 

Ar vėl viskas iš naujo? Taip ir ne, 
nes atvykęs į Reunjoną, jautiesi taip, 
kaip bet kuriame Prancūzijos regione 

Ne kartą teko girdėti sakant: „Lietuvį ir žvirblį visur sutiksi“. ir 
tikrai, nors esame labai mažos tautos atstovai, tačiau gan plačiai 
pasklidę po pasaulį, nepaisant mūsų labiau valstietiškos, o ne 
keliautojų prigimties. kol šio straipsnio pašnekovė Rasa Misevičiūtė 
neišvyko gyventi į Reunjono salą, turiu prisipažinti, kad apie šį 
žemės kampelį net nebuvau girdėjusi. apie tai, kokios priežastys po 
dešimtmečio, praleisto Marselyje, prancūzijos pietuose, paskatino 
Rasą įsikurti indijos vandenyno saloje, apie kitokį Reunjono 
gyvenimo ritmą bei nenutrūkstamą ryšį su tėvyne ir kalbėjomės su 
buvusia Marselio lietuvių bendruomenės pirmininke.

sVeČias
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administraciniu, politiniu ar civiliniu 
požiūriu. Tiesa, gamta, klimatas 
ir bendra atmosfera greitai leidžia 
suprasti, kad esi subtropinėje saloje: 
kokosų palmės, egzotiniai paukščiai  
ir gyvūnai, prie kranto atplaukian-
tys banginiai, rykliai paplūdimio 
pakraščiuose, rūkstantis ugnikalnis 
salos pietuose bei tropiniai lietūs, 
gaivinantys įkaitusią žemę, nukelia 
atvykusį į kitą, neįprastą ir, net saky-
čiau, magišką pasaulį.

Manyčiau, kad prie gero grei-
tai priprantama, tad jau gyvenus 
Prancūzijoje, Reunjone nėra sunku 
apsiprasti, juolab kad žmonės labai 
mandagūs, bendravimas malonus, 
o bendra atmosfera labai  taiki. Čia 
gyvename su gamta, keliamės su 
aušra, gulamės su tamsa, sekmadie-
niais pietaujame su šeima gamtoje, 
daug sportuojame, daug dirbame, 
tačiau be įtampos ir streso, visuo-
met išlaikydami pusiausvyrą tarp 

asmeninio ir profesinio gyvenimo. 
Šis aspektas man asmeniškai buvo 

naujas ir netikėtas, sakyčiau, tikras 
atradimas. Pripratus lėkti, skubėti, plė-
šytis tarp šimto darbų darbelių, tai tarsi 
gaivaus oro gūsis, suteikiantis atokvėpį 
ir kartu išlaikantis aktyvų darbo ritmą. 

Čia lengva prisitaikyti tiems, kurie 
myli gamtą ir sugeba ja gėrėtis, akty-
viems ir dinamiškiems, kurie nebijo 
naujų profesinių išbandymų, kurie 
smalsūs ir domisi kitomis kultūro-
mis, kurie supratingi ir tolerantiški, 
sugebantys suprasti ir įsilieti į vietines 
tradicijas, kurie geranoriški ir siekian-
tys įnešti naujovių į salos gyvenimą. 

Čia ne Prancūzija, o Reunjonas, 
kadaise po Antrojo pasaulinio karo 
visikai  užmirštas, badui  ir  marui  
paliktas tolimas Prancūzijos kampe-
lis... Čia vyrauja vietinė kreolų kalba 
ir kultūra, o prancūziškai kalbama 
tik su europiečiais... Čia tikra Indi-
jos vandenyno tautų samplaikos vie-
ta, kuri stebina ir žavi atvykusį bei 
maloniai nuteikia savo intensyvia 
gerove, tad atvažiavus nebesinori 
išvykti, o išvykus norisi sugrįžti.

Provansas, ypač kai ten išvykai, tikrai 
nebuvo populiari emigracijos kryptis 
tarp lietuvių. Tačiau Reunjono sala 
greičiausiai dažnam lietuviui net 
apskritai nežinoma. Kaip pati ten 
jautiesi? netrūksta lietuvių bendruo-
menės, kurią būrei Marselyje?
Provansas  – nuostabus 
kraštas. Paskutiniais 
metais pavyko jį išpopu-
liarinti tarp lietuvių ir 

Kokosų palmės, egzotiniai paukščiai ir gyvūnai, 
prie kranto atplaukiantys banginiai, rykliai 

paplūdimio pakraščiuose, rūkstantis ugnikalnis 
salos pietuose bei tropiniai lietūs, gaivinantys 

įkaitusią žemę, nukelia atvykusį į kitą, neįprastą 
ir, net sakyčiau, magišką pasaulį.
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net paskatinti gausias individualias 
bei profesines keliones. Emigracijos 
požiūriu, tiesa, į mūsų lietuvių ben-
druomenę priimdavome vos vieną 
ar du naujus narius per metus. Daž-
niausiai menininkai, sportininkai, 
retas kuris atvykdavo į ilgalaikę darbo 
komandiruotę ir retas studentas 
užsilaikydavo ilgiau po studijų. Mūsų 
manymu, priežastys gana aiškios: 
prancūzų kalbos nemokėjimas bei 
darbo pasiūlos ribotumas atbaidė 
lietuvius nuo Provanso. Ką jau kalbė-
ti apie Reunjoną... Retas prancūzas 
yra čia koją įkėlęs, nes toli, brangu, 
nežinoma ir nepažįstama. Kaip tenka 
pastebėti, Prancūzijos gyventojai ne-
pasižymi ypatingu smalsumu, noru 
keliauti ar troškimu atrasti, juolab 
kad Reunjono sala nėra pagrindinė 
turistų lankoma kryptis. 

Asmeniškai aš čia jaučiuosi kaip 
pirma lietuvaitė, atradusi naują 
žemės plotą. Net pačiai keista, juk 
mūsų tauta nepasižymi ypatingais 
jūriniais pasiekimais, tad būti pirmai, 
įsikūrusiai užjūriuose,  sukelia malo-
nų virpulį. Gal drąsu teigti, tačiau iki 
šiol kol kas neradau kito tautiečio ar 
tautietės, gyvenančios kaimynystėje...

Kaip jau minėjau, gyventi Reunjo-
ne – tarsi atrasti pusiausvyrą. Jautiesi 
tarsi pasinėręs į ramią gyvenimo 
tėkmę ir apmąstymus. Čia lengva 
suderinti dinamišką profesinę veiklą 
su aktyviu poilsiu šeimoje, įsilieti 
į miesto šurmulį ar pasitraukti į 
izoliuotus kalnų tarpeklius, leisti laiką 
bendraujant su  šviesiai mąstančiais 
žmonėmis ar tyloje vaikštinėti vande-
nyno pakrante, stebint galingą bangų 
mūšą, besidaužančią į koralo rifą. 

Man asmeniškai viskas kol kas 
nauja ir įstabu, tačiau atsikvėpusi nuo 
pirmų įspūdžių, sakyčiau, kad tiek 
asmeninėje, tiek profesinėje srityje 
Reunjono saloje daug ką galima 
nuveikti. Čia kiekvienas gali atrasti 
sielos ramybę ir pusiausvyrą, puikią 
visuomeninę atmosferą, o profesiniu 
požiūriu taip pat užpildyti tas darbo 
nišas, kurios reikalingos naujų kom-
petencijų, europinės patirties ir žinių. 

Žinoma, kad trūksta Marselio lietu-

vių bendruomenės, sakyčiau, kad kartu 
praleidome daug gražių ir įspūdingų 
akimirkų, kurių, deja, Reunjone jau 
nebepakartosi... Tačiau man išvykus, 
bendruomenė niekur neprapuolė, prie-
šingai, pagausėjo, padidėjo ir išsiplėtė, o 
tai svarbiausia! Gera žinoti, kad visuo-
met yra kur atvažiuoti į „svečius“!

 
Rasa, ar po pirmo karto būna drąsiau? Turiu omenyje, 
po pirmo išvykimo iš Lietuvos kurtis vėl naujoje vietoje 
jau lengviau?
Visiškai teisingai, vieną kartą įveikus 
nežinomybės baimę, kitas kartas jau 
lengvesnis. Nežinomybės virpulys 
išlieka, tačiau jis greitai tampa naujų 
atradimų šurmuliu. Tiesa, kraustymasis 
kaip gaisras, jis reikalauja daug pastan-

gų, organizacijos bei pa-
siruošimo, bent jau man, 
bet jau kartą peržengus 
ribą ir koją įkėlus į naują 
teritoriją, nėra kada 
gręžiotis atgal, reikia 
eiti į priekį! Visuomet va-
dovaujuosi geros bičiulės 
patarimu: „Kaip esi čia, 
taip būsi ir tenai“. Jokio 
stebuklo nėra, jei sieki 
prisitaikyti, bendrauti su 
žmonėmis, dirbti krašto labui ir atnešti 
jam naujovių, tarpusavio pasikeitimų, 
būsi mielai priimtas, vertinamas ir 
įsiliesi į naujo krašto gyvenimą. Tai tiek 
to vargo, tik noro reikia. 

Kodėl tavo keliai pasuko į Reunjoną, juk Marselyje jau 
buvai įsigyvenusi?
Mano išvykimą į Reunjono salą sąly-
gojo dvi priežastys: asmeninė ir profe-

sinė. Sakykime, kad viena turėjo įtakos 
kitai, dėl to galiu šiandien džiaugtis 
tiek asmeninių norų išsipildymu, tiek 
profesiniais pasiekimais. 

Mano sukurta šeima turėjo įtakos 
ekonomikos magistro baigiamojo 
darbo tyrimo pasirinkimui. Analiza-
vau Reunjono, t. y. Prancūzijos jūrų 
teritorijos departamento, ekonomines 
ir darbo specifikacijas. 

Magistro darbas jau parašytas. Tad kuo dabar užsiimsi?
Rengdama tyrimą, artimai susipažinau 
su regionine politika, atlikau praktiką 
Darbo ir industrijos ministerijoje bei 
glaudžiai bendradarbiavau su vietiniais 
verslo bei socialiniais darbuotojais. Ši-
taip mano veikla natūraliai pakrypo šia 
linkme. Saloje labai aukšti bedarbystės 
rodikliai, tad užsibrėžtas tikslas – kelti 
ekonominį našumą, skatinant naujų 
individualių įmonių kūrimą. Nemažai 
valstybinių ir nevyriausybinių institu-
cijų, remiamų valstybės fondų, ėmėsi 
aktyviai formuoti būsimus verslininkus 
bei skatinti naujų įmonių kūrimąsi.

Todėl jaučiamas ekonomikos eks-
pertų, turinčių pedagoginių įgūdžių 
bei papildomų žinių, poreikis. Jauni-
mas Reunjone dažnai prastai ar visai 
neišsilavinęs, silpnai kalba prancūziš-
kai, labai mažai keliavęs po pasaulį, tad 
jų profesinės žinios įprastai ribojasi 
ties anksti sukurta šeima bei valsty-
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bės pašalpomis. Nereto jaunuolio 
didžiausia siekiamybė – valstybės 
tarnyba. Tačiau po paskutinių 
darbo sistemos pokyčių Prancūzi-
joje valstybės tarnautojų mažėja, o 
įvairios funkcijos vis dažniau atitenka 
privačioms institucijoms. Ši ilga ir 
skaudi transformacija reikalauja 
naujų profesinių įgūdžių, tad siekiant 
įvykdyti valstybės iškeltus uždavinius, 
darbo rinka natūraliai  reikalauja 
naujų mokymų. 

Gausus būrys personalo mokymo 
įmonių jau aktyviai darbuojasi Reun-
jone, manau, kad aš netruksiu įsilieti 
į jų gretas.  

Vis stengiesi palaikyti ir atrasti galimybių palaikyti ry-
šius su Lietuva – buvai Marselio lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, plėtojai tarpusavio kultūros, verslo ryšius. 
Tačiau ar ilgainiui noras palaikyti ryšius su Tėvyne 
neblėsta? O juolab atsidūrus taip toli nuo jos, kur 
tautiečių beveik visai nėra?
Tėvynė lieka tėvyne. Ten mūsų visų 
šaknys, kurios daro stiprią įtaką mūsų 
mentalitetui, tad ryšys su ja niekuo-

met nenutrūksta. Jei ne profesinė vei-
kla, tai asmeniškai bendrauji su arti-
maisiais, palaikai draugystės ryšius bei 
domiesi valstybės, sporto ir kultūros 
pasiekimais. Noras grįžti ir vaikščioti 
vaikystėje ar jaunystėje pramintais 
Vilniaus senamiesčio, Neringos ar 
Druskininkų takais niekuomet neblės-
ta, tad nešiojiesi prisiminimus širdyje, 
o kai tik gali, sugrįžti vėl iš naujo jėgų 
pasisemti. 

Apie visuomeninę ar švietimo veiklą 
dar, sakyčiau, kiek anksti būtų kalbėti. 

Reunjonas istoriškai yra glaudžiai 
susijęs su Prancūzija, ekonominiu 
požiūriu palaiko ryšius ir su kito-
mis Europos šalimis, tačiau neteko 
istoriniuose šaltiniuose atrasti jokių 
užuomazgų apie ryšius nei su baltų, 
nei  skandinavų šalimis. Kaip jau mi-
nėjau, kultūriniu požiūriu čia vyrauja 
Afrikos, Indijos, Arabijos ir Kinijos 
palikuonys, kurie, be jokios abejo-
nės, palaiko šeimyninius ir verslo 
ryšius su šiomis šalimis. Tad norint 
įsivaizduoti tarpkultūrinius ryšius su 
Lietuva, tektų vėl viską kurti iš naujo!

Iš pradžių tai galėtų būti nauja 
idėja Martyno Starkaus ir Vytaro 
Radzevičiaus keliautojų komandai, 
tiesa, šį kartą reiktų organizuoti 
kelionę burlaiviais, kaip senais gerais 
užkariautojų laikais...

Kaip jau spėjau, turbūt retas lietuvis žino apie 
Reunjono salą. O šios salos gyventojai, išgirdę, kad esi 
lietuvė, kaip reaguoja?
Puikiai, jie mane iškart atskiria iš 
akcento, tuomet smalsauja iš kur, 
kaip ir kodėl. Domisi, ką čia veikiu, ar 
patinka, ar žadu ilgai užsibūti. Retas 
kuris žino, kas ta Lietuva bei kur ji 
yra, tačiau džiaugiasi atradę nežino-
mą kraštą. Čia Reunjone nesvarbu, iš 
kur tu esi, svarbu, kas tu esi.

Kokia kalba sapnuoji sapnus po tiek metų ne 
Lietuvoje? 
Visom, kurias moku, ir net tom, ku-
rių dar neišmokau... Kartais vertėjas 
praverstų...  

Vieną kartą įveikus nežinomybės baimę, 
kitas kartas jau lengvesnis. nežinomybės 

virpulys išlieka, tačiau jis greitai tampa 
naujų atradimų šurmuliu.

sVeČias
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Vokietijoje gimusi, netru-
kus su šeima Jūratė atsi-
dūrė Sidnėjuje, Australi-
joje, kur mažai mergaitei 
atmintin giliai įsirėžė 
jūra, vėliau šeima išsi-

kraustė į Kanadą, ten dailininkė baigė 
mokslus, o kūrybai įkvėpimo sėmėsi 
iš tenykščių miškų. Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Čikagoje susipaži-
nusi su būsimu vyru, vokiečių kilmės 
lietuviu, galiausiai vėl apsigyveno 
ten, kur gimė, tačiau kaip namuose 
jaučiasi ji Lietuvoje. Čia kaip tik ne-
seniai išsipildė jos svajonė – pristatyti 
savo kūrybą lietuvių publikai. Kauno 
filharmonijoje, bendradarbiaujant 
Vasario 16-osios gimnazijai ir Lietu-
vos dalininkų sąjungai, atidaryta itin 
įvairia technika, dėmesiu detalėms 
išskirianti J. Batūros-Lemkės darbų 
paroda „Dialogas su gamta“.

dailininkė

dailininkė Jūratė Batūra-Lemkė, mokytojaujanti 
Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, sako, 
kad savo studiją yra padalinusi į dvi dalis: vienoje 
pusėje – mokykliniai reikalai, kitoje – kūryba. Jei 
galėtų sau leisti, ji gal ir atsisakytų dailės dėstymo, 
tačiau prisipažįsta kartu jaučianti pareigą perduoti 
kitiems savo patirtį bei žinias.

Kūrybai reikia išgyvenimų
 J. BATūRA-LEMKĖ: 
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Dokšaitė
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nors Lietuvoje J. Batūra-Lemkė lankosi 
retokai, tačiau čia jaučiasi sava
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Kaip jaučiatės Lietuvoje?
Kaip namuose! Vokietijoje išgirdę 
kalbant klausia, iš kur esu. Draugystes 
megzti ten irgi nėra paprasta, vokiečiai 
išlaiko atstumą. Tad mano geriausi 
draugai yra lietuviai bei amerikiečiai. 
O atvažiavusi čia, jaučiuosi sava. Visur 
girdžiu kalbant lietuviškai. Viskas čia 
jau labai vakarietiška, sutvarkyta, tos 
pačios parduotuvės kaip ir Vokietijoje, 
bet mano ir skonis, ir charakteris labai 
sutampa su lietuvišku gyvenimo būdu, 
todėl čia jaučiuosi puikiai. 

Dažnai lankotės Lietuvoje?
Tik trečią kartą. Pirmą kartą atvykau 
dar komunistiniais laikais tik trim 
dienom ir visur buvome sekami. Tai 
prisimenu kaip iš kokio filmo: slaps-
tėmės, keitėme mašinas ir pan. Antrą 
kartą buvome su šeima atvykę atostogų 
jau į nepriklausomą Lietuvą. Ilsėjomės 
Palangoje, kur mums be galo patiko, 
nepaisant anuomet dar ne visai sutvar-
kytos infrastruktūros ir pan. O dabar 
lankausi trečią kartą kartu su savo sva-
jonės išsipildymu – paroda Lietuvoje. 
Seniai norėjau savo darbus pristatyti 

Tuomet dar trūko tvarkos, bet vis tiek 
man labai patiko. O dabar viskas dar 
gražiau. Man tiesiog gera čia. 

Gal jūs tiesiog labai pozityviai nusiteikusi Lietuvos 
atžvilgiu?
Šnekuosi su žmonėmis ir tikrai žinau, 
kad yra problemų su šildymo kainomis, 
korupcija ir pan. O aš čia tik turistė, tad 
matau tik gerus dalykus. Bet problemų 
yra visose šalyse. Pavyzdžiui, mano vy-
ras niekaip negalėjo priprasti Kanadoje, 
jam ten trūko tvarkos ir kad susitarimai 
būtų vykdomi laiku, todėl persikėlėme į 
Vokietiją. Mano vyras gimęs ir užaugęs 
Lietuvoje. Jis Lietuvos vokietis. Na-
muose kalbame tik lietuviškai. Nors yra 
tokių iš Lietuvos kilusių vokiečių, kurie 
iš principo nekalba lietuviškai. Mūsų 
vaikai kalba lietuviškai ir net mano 
dukra, nors susituokusi su amerikiečiu, 
su mūsų anūke kalbasi lietuviškai. Tai 
labai glosto širdį. Juk net aš pati jau 
negimusi Lietuvoje.
 
Ar pamenate, kuomet ėmė traukti dailė?
Nors trumpai, bet gyvenome Australi-
joje. Turiu labai šviesius prisiminimus 

LietUViai pasaULyJe

čia, ir Vasario 16-osios gimnazijos di-
rektorė Bronė Narkevičienė, sužino-
jusi tokį mano troškimą, padėjo jam 
išsipildyti. Tikiuosi, kad paroda Kaune 
bus tikrai ne paskutinė Lietuvoje. 

Kadangi ne taip dažnai atvykstate į Lietuvą, turbūt 
labai aiškiai pastebite, kaip šalis keičiasi?
Atvažiavau kaip į kitą pasaulį! 
Lankantis pirmą kartą, 1982 metais, 
turėjau labai mažai laiko ir net neįsi-
vaizdavau, ko galiu tikėtis. Tik žinau, 
kad viskas vyko tarsi šnipų filme. 
Antrą kartą atvykome 1996-aisiais. 
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Piešiu visą laiką, kiek tik save pamenu. 
Mano pirmąjį paveikslą nupirko 

gimnazijos direktorius Kanadoje. 

iš ten. Net pamenu, kad ten mano 
darželio, o gal jau pirmos klasės mo-
kytoja ant lentos nupiešė arklį ir mane 
tas taip sužavėjo. Nors mano klasiokai 
dar nelabai mokėjo piešti, tik tepliojo, 
mama išsaugojo mano piešinius, kurie 
nuo pat pradžių buvo labai kruopštūs, 
daug dėmesio skirta detalėms. Tokie 
pat kūrybos bruožai išlikę iki šiol – dė-
mesys detalėms ir kruopštumas. Mano 
tėvai irgi buvo talentingi. O pati piešiu 
visą laiką, kiek tik save pamenu. Mano 
pirmąjį paveikslą nupirko gimnazijos 
direktorius Kanadoje. 

Ar manote, kad tai, jog gimėte tokiu laiku ir tokiomis 
aplinkybėmis, kad teko tiek daug kraustytis, turėjo 
įtakos jums kaip menininkei?
Manau, kad nesvarbu, kokios srities 
menininkas – rašytojas, kompozi-
torius ar dailininkas – turi turėti 
išgyvenimų kraitį. Ir kuo tie išgyve-
nimai stipresni, tuo jie labiau veikia 
menininko charakterį ir kūrybą. Aš 
darausi nerami, jei viskas vyksta taip 
pat, jei įsivyrauja rutina, man reikia 
pokyčių, įspūdžių, kad galėčiau kurti. 
Turiu matyti, stebėti, jausti. Visur 
su savim turiu bloknotą, užsirašau, 
darausi eskizus. Tas pokyčio ieškoji-
mas matyti ir mano darbuose – juose 
nėra nieko vienodo, jie visi skiriasi. 
Aš visada sakau, kad juk kasdien 
nevalgysi to paties patiekalo, norisi 
kitokio skonio. Tad negaliu įsivaiz-
duoti savęs, kuriančios vis taip pat. 
Jei dirbau kruopščiai, tai tada imuosi 
tapybos, kaitalioju technikas. Motyvai 
iš gyvenimo į mano kūrybą tarsi patys 
ateina, mane susiranda, tik reikia juos 
pastebėti. Tada aš juos apmąstau, 
nusprendžiu, kokia technika juos 
išreikšti. Man itin svarbios detalės. 
Juk ir gyvenime neretai mūsų dideli 
sprendimai priklauso nuo detalių, 
nuo smulkmenų. Todėl detalės suda-
ro visumą ir kiekviena iš jų svarbi. 

Kaip suprantu, įkvėpimo semiatės iš gamtos?
Kai gyvenome Australijoje, kasdien 
važiuodavome prie jūros. Kiekvie-
ną pietų pertrauką praleisdavome 
paplūdimyje, kur valgydavome duoną, 
gerdavome pieną. Tuomet visi lais-

valaikio užsiėmimai buvo susiję su 
jūra. Tai buvo fantastiškas gyvenimo 
tarpsnis. Vėliau visad to ilgėjausi ir 
ieškojau. Kai apsigyvenome Toron-
te, jūros šalia jau nebuvo. Tačiau 
Kanadoje įspūdingi miškai, kuriuose 
praleisdavau visas atostogas ir dažnai 
savaitgalius. Kažkas man net pasakė, 
kad aš savo kūriniuose iki šiol ieškau 
kanadietiškos gamtos. Negaliu 
paneigti. Beje, Lietuvos gamta man 
labai primena kanadietišką! Važiavau 
iš Kauno į Vilnių ir taip gražu – rude-
niški miškai kaip Kanadoje. 

suvokiu, kad per vieną savaitinę dailės 
pamoką negaliu išugdyti dailininkų, 
todėl tiesiog stengiuosi išugdyti jų pa-
sitikėjimą savo idėjomis, nes kūrybingų 
idėjų jiems reikės vėlesniame gyveni-
me, nesvarbu, ką jie veiktų – ar bus 
inžinieriai, ar verslininkai. 

Ir visgi kas svarbiau? Jei galėčiau 
pragyventi tik iš kūrybos, turbūt būtų 
geriau. Tačiau, kita vertus, dailininkų 
pareiga savo žinias ir patirtį perduoti 
kitiems. Bent dalelę. Negali visko 
nusinešti į dausas su savimi. 

Jei kalbėtume apie Lietuvos dailininkus, ar yra kas nors, 
kuris jums yra autoritetas?
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis! Kai 
pirmą kartą lankiausi Lietuvoje tas ke-
lias trumpas dieneles, giminaitė mane 
nuvežė į M. K. Čiurlionio muziejų 
Kaune ir, kadangi turėjo savų reikalų, 
ten tiesiog mane paliko kelioms valan-
doms. Man tai buvo nuostabiausias 
dalykas, galėjau vaikščioti viena pati, 
žiūrėti ir sugerti viską į save be pašali-
nių trukdžių. Tiesa, dabartinių kūrėjų 
ne tiek daug žinau. Nors iš tų, kuriuos 
pažįstu, tikrai yra stiprių menininkų. 
Labai žaviuosi Lietuvos tekstilininkų 
kūryba. Tiesa, jau taip istoriškai susi-
klostę, kad tai, kas vyksta didžiuosiuose 
meno centruose, tokiuose kaip Pary-
žiuje, po kiek laiko ateina ir į Lietuvą 
bei kitur, tarsi bandoma neatsilikti 
nuo mados. O man labiau patinka tie, 
kurie kuria nepaisydami madų, nieko 
nekopijuodami. M. K. Čiurlionis buvo 
vienas tokių unikalių originalių kūrėjų.

Kada jūsų kūrybos laikas? Mėgstate kurti dieną, kai 
šviesu, o gal įkvėpimas dažniau aplanko sutemus?
Dieną dažniausiai tam laiko rasti 
sunku. Ypač tuomet, kai dar auginau 
keturis vaikus. Tad dieną tekdavo užsi-
imti vaikais, namais, o kūryba likdavo 
vakarui. Kartais būna net taip, kad labai 
įsitraukusi dirbu ir naktį iki kokios 3–4 
val. Nors su amžiumi pastebiu, kad 
daugiau tik svajoju, o ne dirbu. Bet 
tikrai neaptingau, tiesiog viskas vyksta 
šiek tiek lėčiau. O veiklos, projektų 
ir idėjų tikrai nestokoju. Reikia antro 
gyvenimo, kad spėčiau viską įgyvendin-
ti (juokiasi – aut. past.).   

Galbūt po viešnagės Lietuvoje irgi gims kūrinių, 
įkvėptų mūsų gamtos?
Problema ta, kad Lietuvoje mane vis 
kas nors globoja, palydi, o man reikia 
vienumos, kad galėčiau sugerti aplinkos 
siunčiamas idėjas, į jas įsiklausyti, turiu 
pabūti viena. Bet įspūdžių tikrai užteks 
iki kito apsilankymo, kuris, tikiuosi, 
įvyks greičiau. Paroda Kaune įkvėpė, vėl 
atsirado energijos kurti bei dirbti.
 
Be to, kad pati kuriate, dėstote dailę Vasario 16-osios 
gimnazijoje, taip pat mokote dailės suaugusiuosius. 
Kuris pradas visgi jums svarbesnis – pedagogės ar 
menininkės?
Atrodo, Augustinas yra pasakęs, kad 
tai, kas dega širdyje, gali ir kitam per-
duoti. Tad jei pati neturėčiau tokio už-
sidegimo kurti, negalėčiau jo įskiepyti 
ir vaikams ar suaugusiems, kuriems 
dėstau vakarais. Žinoma, mokykloje 
vaikų yra visokių, gal vieni mažiau 
linkę į dailę, kiti tiesiog praradę pasiti-
kėjimą savo talentu ar gebėjimais. Tad 

Parodos atidarymas Kaune
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Šiuo metu viešojoje erdvė-
je vyksta ganėtinai aktyvi 
diskusija apie Lietuvos lenkų 
ir Lenkijos lietuvių padėtį.  
Žinoma, žiniasklaidoje neiš-
vengiama tam tikrų stereoti-

pų ir mitų platinimo ar net kūrimo. 
Tačiau anaiptol nenoriu leistis į 
politinį diskursą, juolab kokias nors 
spekuliacijas, veikiau pabandysiu pa-
žvelgti į mūsų organizuojamo lietuvių 
švietimo patirtį bei specifiką. 

Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad 
Punsko ir Seinų krašte gyvenančių 
lietuvių gimtosios kalbos mokymas 
mokykloje turi aiškią misiją – išugdyti 
svetimos kultūros apsuptyje gyvenantį, 
lojalų gyvenamajam kraštui ir sąmo-
ningą, esantį savo prigimtinės tautos 
dalimi, žmogų. Tad mokyklose daug 
dėmesio skiriama tautiniam, patrioti-
niam ugdymui. Todėl tikslas pasiekti 
kuo aukštesnes komunikacines ir kalbi-

nes mokinio kompetencijas lyg ir nėra 
savaiminis, o  daugiau kaip priemonė 
pasiekti ankščiau minėtų tikslų. Patį lie-
tuviškų mokyklų kūrimą sąlygojo noras 
išsaugoti to krašto tautinį tapatumą. Iš 
istorinės patirties akivaizdu – mokyklos 
vaidmuo būna lemiamas. 

Prieš pradėdama kalbėti apie nūdie-
nos lietuvių švietimą trumpai norėčiau 
apžvelgti lietuvių kalbos vartojimo 
apimtį mano minėtame regione.

Lietuviškas kultūrinis paveldas 
Suvalkų krašte žymia dalimi padė-
jo išsaugoti iki šiandien gyvybingą 
lietuvių bendruomenę. Seinų kunigų 
seminarijos, „Šaltinio“ spaustuvės, 
„Žiburio“ draugijos veikla – tai rams-
čiai, į kuriuos remiasi šiandienos to 
krašto lietuviai. Antano Baranausko 
asmenybė XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje, siejusi lenkų ir lietuvių 
tautas ir  kėlusi ten gyvenusių lietuvių 
savivertę, iki šių dienų lietuvių są-

monėje išlikusi ir, galima sakyti, pats 
Baranauskas vis dar gyvas Seinuose. 

Dar prieš šimtmetį Suvalkų kraštas 
telkėsi bendriems darbams su visa 
tauta: jis žymus savo knygnešiais, 
kunigais, daraktoriais, švietėjais, inte-
ligentais, vėliau siuntė savo atstovus 
į Lietuvos Tarybą, dar vėliau slapstė 
Lietuvos partizanus ir pagelbėjo jiems. 

Gal visa ta patirtis, tas paveldas ir 
lėmė, kad lietuvių kalba ir šiandien 
gyva Suvalkų trikampyje, ji vartojama 
namuose, buityje, gyva mokyklose, 
ja rengiamos radijo ir televizijos 
laidos, leidžiamos knygos, periodiniai 
leidiniai. 

KIEK ŽMOnIų ŠIUO METU 
KALBA LIETUVIŠKAI? 
Sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą. 
Manoma, kad tie, kurie laiko save lietu-
viais, buriasi į lietuvių kultūrinę veiklą, 
leidžia vaikus į lietuviškas mokyklas, ir 

LIETUVIų KALBOS 
MOKYMAS

Irena 
Gasperavičiūtė

pastaruoju metu vis daugėja užsienyje gyvenančių lietuvių, tuo pačiu auga ir lituanistinių mokyklų 
skaičius, todėl, manyčiau, kad labai aktualu lituanistams kalbėti apie lituanistiką peržengiant Lietuvos 
valstybės sienas. Nebandysiu aptarti visų užsienyje veikiančių lietuviškų mokyklų ir juolab atsakyti į 
klausimą, kaip išlikti lietuviu svetimų kultūrų apsupty, manau, atsakymo visąlaik ieškome, į tas paieškas 
įsitraukia vis daugiau žmonių, ypač dabar, kai tokia didžiulė išvykstančiųjų į užsienius armija. Bendrais 
bruožais pabandysiu apžvelgti Lenkijos šiaurės rytų regione, punsko ir seinų krašte, gyvenančių lietuvių 
kalbinę situaciją, jų lietuvių švietimo sąlygas bei pačios lietuvių bendruomenės nuostatas. 
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šeimose bendrauja lietuviškai. 
Tačiau pažvelgus į 2002 metų 

Lenkijos visuotinio piliečių surašy-
mo rezultatus, galima rasti įdomios 
informacijos. Palenkės vaivadijoje 
lietuvių tautybės esą užsirašė 5200 
žmonių, tačiau 5400 asmenų teigė, 
kad jų šeimos bendravimo kalba 
yra lietuvių. Vadinasi, 200 žmonių 
nelaiko savęs lietuviais, nors lietu-
vių kalba yra jų šeimos bendravimo 
kalba. Reiškinys atvirkštinis nei JAV, 
Didžiosios Britanijos ar Australijos 
bendruomenėse, kur trečiosios ar 
ketvirtosios kartos lietuvių emigrantų 
vaikai dažnai savo gimtosios kalbos 
nebemoka arba moka prastai, tačiau 
jaučiasi esą lietuviai. Taigi matome, 
kad gyvenant lenkų kultūros apsupty, 
įvyksta atvirkštinis reiškinys – nors 
dalis gyventojų vis dar namuose var-
toja lietuvių kalbą, vis tik tapatinasi 
su šalies daugumą sudarančia tauta.  

Minėtinas dar vienas esminis 
Lenkijos piliečių surašymo rezultatas. 
Visoje Lenkijoje lietuviais užsirašė tik 
5846 žmonės. Vadinasi, tik apie 600 
surašytų lietuvių gyvena ne Palen-
kės vaivadijoje, ne etninėse žemėse. 
Turint omenyje pokario emigraciją iš 
Lietuvos bei Suvalkų krašto lietuvių 
migraciją į miestus ieškoti darbo ir 
pastarojo dešimtmečio Lietuvos pilie-
čių išvykimą, šis surašytųjų skaičius 
yra stulbinamai mažas. Išvada – gy-
venant svetimos kultūros apsupty, ne 
kompaktiškai tarp lietuvių, nesant 
lietuviškų mokyklų ir kultūros centrų, 
asimiliacijos procesai yra labai greiti. 

Dar vienas skaičius – Palenkės 
vaivadijoje 18 100 piliečių neįmanoma 
buvo nustatyti tautybės, kadangi jie 
neatsakė į klausimą apie tautybę, taip 
pat 18 000 gyventojų nenustatyta, 
kokią kalbą vartoja namuose. Todėl 
vis tik galima teigti, kad lietuvių yra 
daugiau nei minėtieji 5800, o dalis 
piliečių paprasčiausiai nenori dekla-
ruoti savo tautinės priklausomybės,  
nedeklaravusiuosius būtų nepagrįsta 
priskirti lenkų tautybei. 

Beje, nenurodžiusių tautybės visos 
Lenkijos mastu buvo net 774,9 tūkst. 

Nors surašymo rezultatai ne visai 

atspindi tikrąjį lietuvių skaičių, tačiau 
akivaizdžiai liudija tautinio sąmonin-
gumo silpnėjimą bei vykstančius asi-
miliacijos procesus, kurie šio krašto 
gyventojams matomi plika akimi. 

Šių metų visuotinio piliečių surašy-
mo duomenų dar nėra. Labai įdomu 
būtų juos palyginti su tais prieš beveik 
dešimtmetį, juolab kad šį kartą buvo 
galima tapatintis su dviem tauty-
bėmis, t. y. buvo klausimas, kuriai 
tautybei save priskiri, kitas – ar dar su 
kuria nors tauta tapatiniesi. 

LIETUVIų KALBA MOKYKLOSE 
Mokyklos su lietuvių dėstomąja kalba 
Punsko valsčiuje veikia jau beveik 60 
metų. Prieš 55-erius metus Punske 
buvo įkurta vidurinė mokykla, kuriai 
1991 metais suteiktas Kovo 11-osios 
vardas. 

Mokyklų veiklą reglamentuoja visų 
pirma Lenkijos švietimo įstatymas ir 
kiti teisės aktai, nusakantys ben-
drąsias programas, pamokų skaičių 
ir pan. Taip pat tose mokyklose 
privaloma naudotis Lenkijoje leistais 
vadovėliais, mokiniai laiko egzaminus 
pagal Lenkijoje galiojančią tvarką. 

Rengiant programas, vadovėlius 
didžiausias indėlis mūsų mokyklų 
mokytojų – jie tų programų, vadovėlių 
autoriai, be abejo, dažnai pasinaudoja-
ma Lietuvos lituanistų patirtimi, įdir-
biu. Tiesa, visuotinės literatūros mūsų 
mokiniai mokosi per lenkų kalbos 
pamokas, o per lietu-
vių kalbos pamokas 
susipažįstama tik su 
lietuvių literatūra. 
Literatūros pavyz-
džiuose ieškoma visų 
pirma to vertybinio 
klodo, kuris stiprin-
tų, ugdytų tautinį 
tapatumą. Remian-
tis  krašto istorine 
patirtimi, galima 
teigti, kad žmogaus 
tautinės savivertės 
ugdymas yra būtinas, 
kad neišsivaikščiotų 
tautiečiai po visas 
kitas pasaulio šalis. 

LIETUVIŠKų MOKYKLų TInKLAS: 
TRUMPA MOKYKLų APŽVALGA
Prieš pradedant įgyvendinti Lenkijos 
švietimo reformą, t. y. iki 1998 metų, 
lietuvių kalbos arba lietuvių kalba 
mokėsi apie 900 mokinių (Punsko 
darželyje, 5 Punsko valsčiaus, 2 Sei-
nų valsčiaus aštuonmetėse mokyklo-
se lietuvių mokomąja kalba, Punsko 
licėjuje, 3 Seinų valsčiaus, 1 Kras-
napolio valsčiaus, 2 Seinų miesto 
ir 1 Suvalkų mokyklose su lietuvių 
kalba kaip papildomu dalyku). 

Šiuo metu veikia penkios mo-
kyklos, kuriose dalykų mokoma 
lietuvių kalba: Punsko nuo darželio 
iki vidurinės mokyklos, pasibaigian-
čios valstybiniu abitūros egzaminu, 
trys kaimų mokyklėlės (Vidugirių, 
Pris tavonių ir Navinykų) bei nuo 
2005 metų veikianti Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokykla. Suvalkuose 
vyksta lietuvių kalbos pamokos 
fakultatyvo principu.  Iš viso lietu-
viškai mokosi apie 600 mokinių. 
Toks mokinių skaičiaus mažėjimas – 
demografinių procesų ir 1998 metų 
švietimo reformos pasekmė. 

Pažvelgus į 2002 metų Lenkijos visuotinio 
piliečių surašymo rezultatus, galima rasti 
įdomios informacijos. Palenkės vaivadijoje 
lietuvių tautybės esą užsirašė 5200 žmonių, 
tačiau 5400 asmenų teigė, kad jų šeimos 
bendravimo kalba yra lietuvių.

Mokyklose, kuriose lietuvių kalba 
dėstomoji, kiekvienoje klasėje per 
savaitę yra keturios lietuvių kalbos 
pamokos. 

Lenkijos lietuvių bendruomenė, čia 
veikiančios lietuvių draugijos laikosi 
nuomonės, kad esminį vaidmenį 
tautiniam sąmoningumui išsaugoti 
atlieka mokyklos lietuvių mokomąja 
kalba. Ypač mokymas visose ugdymo 
pakopose: nuo darželio iki vidurinės 
mokyklos, baigiant brandos egzami-
nais. Nuoseklus auklėjamasis darbas 
ir gimtosios kalbos mokymas leidžia 
bendruomenei išsaugoti gyvybingu-
mą. Tai mūsų tautinės egzistencijos 
pamatas ir pagrindas.  
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Loreta 
Timukienė spalio 7–9 dienomis Naujojo džersio valstijos elizabeto mieste vyko JaV lietuvių 

bendruomenės (LB) XiX tarybos trečia sesija. kaip sakė JaV LB Naujojo džersio 
valstijos elizabeto apylinkės pirmininkas Laurynas Misevičius, jie yra laimingi, kad po 
25 metų JaV LB tarybos sesija vėl grįžo į „sodų“ valstiją – ilgąjį savaitgalį didžiausios 
amerikos lietuvių bendrijos atstovus iš beveik 60-ies apylinkių ir 10-ies apygardų 
svetingai priėmė JaV LB elizabeto ir Centrinio Naujojo džersio apylinkių žmonės.

jav lietuvių 
BEnDRUOMEnĖS IŠLIKIMAS – 
visų

rūpestis
mūsų
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SVEČIų MInTYS
Sesijos dalyvius sveikinęs Elizabeto 
miesto meras J. Christian’as Bollwage 
pasidžiaugė aktyvia Elizabeto apylin-
kės lietuvių bendruomene. Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas Marius 
Kasniūnas padėkojo už JAV LB ren-
giamus lietuviškai veiklai naudingus 
projektus – dainų ir šokių šventes, 
lituanistinį švietimą, kultūrinius ren-
ginius, lietuvių išeivijos studentų sta-
žuotes. LF atstovas pažymėjo, kad LF 
per 50 metų įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms išdalino daugiau kaip 
16 mln. dolerių, ir kvietė dirbti kartu, 
siekiant išlaikyti tvirtą lietuvišką 
pagrindą išeivijoje. Atsiliepdamas į 
šį kvietimą JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Vytas Maciūnas paragi-
no rengti akciją Fondui paremti, taip 
stiprinant vieniems kitus. Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas 
Niujorke Valdemaras Sarapinas sakė 
atvykęs į sesiją, norėdamas įsigilinti 
į LB džiaugsmus ir rūpesčius, juk, 
pasak konsulo, ,,visi dirbame, vedami 
tų pačių tikslų“. V. Sarapinas sakė, kad 
Lietuvai iš tikrųjų reikalinga išeivijos 
patirtis, pažintys, susitelkimas, jis 
išsakė viltį, kad ateis diena, kai tarp 
Lietuvos ir išeivijos nebeliks takos-
kyros.

AMBASADORIUS Ž. PAVILIOnIS: 
„PASIGEnDU LIETUVOS“
LR ambasadorius Žygimantas Pavi-
lionis, atidžiai stebėjęs sesijos darbą, 
sakė bendruomenės darbuose ir 
vizijoje pasigendantis Lietuvos – t. y. 
didesnio dėmesio mūsų šalies politi-
nei, ekonominei dabarčiai ir ateičiai. 
,,Mums visiems svarbiausia yra Lie-
tuva, jos ateitis. Juk nesame tikri, kad 
turima laisvė bus amžina. Lietuvai 
išeivijos vaidmuo yra labai svarbus – 
jūs išsaugojote tai, kas vertingiausia. 
Lietuva turi ko iš jūsų pasimokyti. 
Nereikia bijoti kartų skirtumo, 
skirtingos žmonių patirties.“ Amba-
sadorius pasveikino JAV LB planus at-
sinaujinti, pritardamas sesijos dalyvių 
nuomonei, kad augantis naujų išeivių 
vaidmuo bendruomenėje, pavojus 
lietuvybės išsaugojimui bei kintantys 

Lietuvos iššūkiai neišvengiamai skati-
na ieškoti naujų JAV LB veiklos būdų. 
„Be gausios lietuvių bendruomenės 
JAV nebūtų ir ypatingų Lietuvos 
santykių su JAV, todėl mūsų visų siekis 
yra skatinti įvairių Amerikos lietuvių 
kartų bendruomeniškumą, telkti juos 
bendrai veiklai, stiprinti Amerikos 
lietuvių organizacijas ir dirbti išvien 
dėl lietuvybės išsaugojimo“, – sakė 
Ž. Pavilionis. Ambasadorius sakė, kad 
siekiama Jungtinėse Valstijose turėti 
kuo daugiau mūsų šalies diplomatų. 
Dabar yra 17 garbės konsulų, norima 
juos turėti kiekvienoje valstijoje, 
rūpinamasi, kad Lietuvos ambasadoje 
dirbtų daugiau žmonių – palyginti 
su Europos šalimis jų kol kas yra 
tikrai per mažai. Diplomatas ragino 
ieškoti ryšių su JAV valdžia, Kon-
greso narius kiek įmanoma plačiau 
supažindinti su mūsų šalies istorija, 
ekonomika, kultūra. Anot Ž. Pavilio-
nio, dar neišnaudotos visos galimybės 
ekonominių, kultūrinių mainų srityse, 
jis ragino į mūsų šalį kviesti politi-

atspindėti Lietuvos siekiai. Amba-
sadoriaus siūlymu, sesijoje priimtas 
nutarimas, kuriuo JAV valdžia bus 
prašoma remti nuolatinę NATO oro 
erdvės apsaugos misiją Baltijos šaly-
se. Ž. Pavilionio raginimu, pritarta 
Lietuvos siekiams užtikrinti energe-
tinę nepriklausomybę, atkreipiant 
dėmesį, kad planuojamos jėgainės 
Baltarusijoje ir Kaliningrade sumen-
kins Lietuvos energetinį saugumą, 
jos gali sukelti ekologinius pavojus. 
Diplomatas siūlė ieškoti būdų, kaip 
pakviesti žmones aktyviau dalyvauti 
mūsų šalies gyvenime, tuo pačiu – ir 
rinkimuose, juk dabar iš kelių šimtų 
tūkstančių JAV gyvenančių lietuvių 
balsuoti ateina tik keli šimtai. Savo 
kalbos pabaigoje Ž. Pavilionis kreipė-
si į sesijos dalyvius: ,,Mes visi esame 
Lietuvos dalis, o ambasada yra atvira 
jums, jūsų pasiūlymams.“

VISUOMEnInIAI REIKALAI
Visuomeninių reikalų tarybos pirmi-
ninkas Jonas Prunskis pareiškė atsi-
statydinantis iš šių pareigų ir nurodė 
priežastį – jo nuomone, visuomeni-
nių reikalų pirmininkas turi gyventi 
rytinėje pakrantėje, kur vyksta svar-
biausi JAV politiniai įvykiai. J. Pruns-
kis pasidžiaugė gražiu bendradarbia-
vimu su JAV ambasadore Lietuvoje 
Anne E. Derse – diplomatė palaiko 
idėją, kad Lietuvos jaunimas studi-
juotų Jungtinėse Valstijose. Sesijoje 
svarstytas ir pilietybės klausimas. Po 
diskusijų JAV LB išreiškė nuomonę, 
jog LR pilietybės išlaikymo klausimas 
turėtų būti sprendžiamas ne refe-
rendumu, bet tobulinant Pilietybės 
įstatymą arba keičiant kitą Konstitu-
cijos straipsnį be referendumo. Buvo 
nutarta kreiptis į LR Seimą sukurti ir 
priimti Pilietybės įstatymo pataisas, 
kurios neatimtų iš Lietuvos piliečio 
jo prigimtinės teisės į pilietybę prieš 
jo valią ir nustatytų, kad LR piliety-
bės būtų galima atsisakyti tik apie 
tai pareiškus Lietuvos valstybei raštu 
savo valia, ir kad Lietuva pripažintų 
tik LR pilietybę, turint kitos valstybės 
pilietybę. JAV LB taip pat pritarė „Ju-
dėjimui Lietuvos pilietybei išsaugo-

„Be gausios lietuvių bendruomenės JAV nebūtų 
ir ypatingų Lietuvos santykių su JAV, todėl 
mūsų visų siekis yra skatinti įvairių Amerikos 
lietuvių kartų bendruomeniškumą, telkti juos 
bendrai veiklai, stiprinti Amerikos lietuvių 
organizacijas ir dirbti išvien dėl lietuvybės 
išsaugojimo“, – sakė Ž. Pavilionis.

kus, verslininkus, dėstytojus, siūlyti 
Lietuvai pasinaudoti JAV patirtimi 
steigiant katalikiškas mokyklas, 
plėtojant visuomeninių organizacijų 
(skautų, ateitininkų) veiklą. Kalbėda-
mas apie užsienio politikos tikslus, 
Ž. Pavilionis pabrėžė būtinybę JAV LB 
susitelkti ties Lietuvos energetinio 
saugumo problemomis ir siekti, kad 
2012 metais Čikagoje vyksiančiame 
NATO viršūnių susitikime būtų Lo
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ti“, kuris veikia užsienyje ir Lietuvoje. 
Taryba įpareigojo KV kreiptis į LR 
Seimą, kad būtų leidžiama užsienyje 
gyvenantiems Lietuvos piliečiams 
balsuoti Seimo ir kituose rinkimuose 
internetu. JAV LB atstovai nusprendė 
dėti pastangas, kad JAV Kongresas 
rugpjūčio 23 dieną paskelbtų Juodojo 
kaspino diena. Buvo nuspręsta kreip-
tis į Lietuvos vyriausybę dėl tinkamo 
finansavimo krašto gynybai užti-
krinimo, o kreipiantis į JAV valdžią 
skatinti skirti pakankamai biudžeto 
lėšų NATO efektyvumui išlaikyti.

ŠVIETIMO REIKALAI
Švietimo tarybos pirmininkė Daiva 
Navickienė pristatė tarybos nuveiktus 
darbus. Švietimo taryba kasmet rengia 
rašinių ir piešinių konkursus, konfe-
rencijas mokytojams, dirbantiems JAV 
veikiančiose lituanistinėse mokyklose. 
Metų pradžioje Los Andžele vyko kas-
metinė Vakarinio pakraščio lituanisti-
nių mokyklų mokytojų konferencija, 
vasario mėnesį į konferenciją Le-
monte rinkosi JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos lituanistinių mokyklų 
mokytojai. D. Navickienė pristatė 
kuriamą lietuvių literatūros vadovėlį 
lituanistinių mokyklų vyresniųjų klasių 
mokiniams – šio sunkaus darbo imtasi, 
kadangi iš Lietuvos gaunami vado-

numatyta kviesti lituanistines moky-
klas per tautines šventes prisijungti prie 
,,Baltijos kelio“ – tai praėjusiais mokslo 
metais buvo kūrybingai padaryta 
Čikagos lituanistinėje mokykloje, kai 
susikibę rankomis mokiniai, tėveliai ir 
mokytojai sudarė gyvą grandinę, vienu 
balsu skanduojančią žodį ,,Lietuva“. Šis 
simbolinis ,,Baltijos kelias“ buvo nufil-
muotas, jį galėjo pamatyti ir Lietuvos 
žmonės.

MūSų ARCHYVAI
JAV LB Archyvų komiteto pirminin-
kė Dalė Lukienė pristatė nuveiktus 
darbus. Pernai vykusiame Archyvų 
komiteto posėdyje aptartos doku-
mentų skaitmeninimo ir knygų 
katalogavimo technologijos, tartasi 
dėl bendravimo su Lietuvos archyvais 
ir bibliotekomis. Komitetas prisidėjo 
sudarant VDU stažuotojų Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) 
Čikagoje programą. Pasirašyta sutar-
tis su tėvais jėzuitais dėl kambario 
nuomos JAV LB archyvo patalpini-
mui. Paruoštos archyvų tvarkymo 
gairės, skirtos bendram naudojimui. 
Rugsėjį Čikagoje vyko didelio susi-
domėjimo sulaukusi JAV archyvų ir 
bibliotekų konferencija. D. Lukienė 
pasidžiaugė, kad elektroninėje duo-
menų bazėje (www.epaveldas.lt) jau 

LietUViai pasaULyJe

Pilietybės klausimas yra politinis, tačiau jo 
sprendimui reikia ieškoti teisinių būdų.

vėliai nėra pritaikyti lituanistinėms 
mokykloms užsienyje. Pirmininkė 
pasidžiaugė suradusi naują redaktorių 
internetiniam vaikų žurnalui ,,Eglutė“. 
D. Navickienė pasiūlė bendruomenės 
nariams pasinaudoti Švietimo tarybos 
turima įranga, leidžiančia rengti in-
ternetinius posėdžius. Tokia galimybe 
Švietimo taryba naudojasi kartą per 
mėnesį rengdama tarybos posėdžius – 
taip sutaupoma laiko. Siekiant sudaryti 
galimybes lituanistinių mokyklų mo-
kytojams dalintis naudinga patirtimi, 
sesijoje buvo priimtas nutarimas įpa-
reigoti Švietimo tarybą pradėti rinkti 
filmuotas pavyzdines pamokas, kurias 
mokytojai galėtų stebėti Švietimo ta-
rybos internetinėje svetainėje. Taip pat 
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JAV LB XIX TARYBOS III-OSIOS 
SESIJOS nUTARIMAS DĖL PILIETYBĖS
LIETUVOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMAS:
1. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą raginti 
Lietuvos Respublikos Seimą sukurti ir priimti 
Pilietybės įstatymo pataisas, kurios neatimtų iš 
Lietuvos piliečio jo prigimtinės teisės į pilietybę 
prieš jo valią ir nustatytų, kad Lietuvos Respub-
likos pilietybės būtų galima atsisakyti tik apie 
tai pareiškus Lietuvos valstybei raštu savo valia, 
ir kad Lietuva pripažintų tik Lietuvos Respub-
likos pilietybę, turint kitos valstybės pilietybę.
2. Užtikrinti užsienio lietuvių pilietybės 
išsaugojimą reikia ne referendumo, keičiant 
Konstitucijos 12 straipsnį, bet tobulinant Seime 
Pilietybės įstatymą arba Seime keisti kitą 
Konstitucijos skirsnį be referendumo. 
3. JAV LB pritaria „Judėjimui Lietuvos pilietybei 
išsaugoti“,  kuris vyksta  užsienyje ir Lietuvoje. 

galima rasti 1909–1957 m. ,,Draugo“ 
ir jo kultūrinio priedo 1955–2009 m. 
numerius, tiesa, su šiokiomis tokio-
mis spragomis. Komiteto pirmininkė 
supažindino ir su laukiančiais dar-
bais: bus rengiami archyvų tvarkymo 
mokymo seminarai, organizuoja-
mos archyvų darbuotojų stažuotės, 
ruošiami archyvų tvarkymo projektai, 
ieškoma patalpų archyvams, toliau 
bus bendradarbiaujama su Lietuvos 
archyvais ir bibliotekomis.

RELIGInIAI REIKALAI
Priimti nutarimai religiniais klausi-
mais. KV įpareigota raginti apylinkes, 
kuriose vyksta lietuviškos Šv. Mišios, 
bent kartą per metus suruošti Jaunimo 
Šv. Mišias. KV įpareigota skelbti apie 
religinių reikalų tarybos veiklą ir atei-
ties planus lietuviškoje ir angliškoje 
spaudoje. Tose lituanistinėse moky-
klose, kuriose nėra galimybių įvesti 
tikybos pamokų, siūloma į programą 
įtraukti religines šventes, jaunimą 
plačiau supažindinti su Pal. Jurgio 
Matulaičio ir Šv. Kazimiero gyvenimu. 
Lituanistinėse mokyklose siūloma 
supažindinti jaunimą su lietuvišku 
religiniu menu, lietuviškomis religinė-
mis tradicijomis.

SPORTO REIKALAI
Sesijoje nuspręsta įpareigoti Krašto 
valdybą paskirti vicepirmininką spor-
to reikalams. Taip pat pasiūlyta ska-
tinti apylinkių valdybas organizuoti 
reguliarius įvairių, dažniau netradi-
cinių sporto šakų renginius, vakarus 
sportine tematika, taip pat skatinti 
vyresnio amžiaus sportui neabejingus 
bendruomenės narius organizuoti ir 
dalyvauti skirtingų sporto šakų tur-
nyruose arba draugiškose varžybose. 
Reikia tikėtis, kad visi siūlymai bus 
įgyvendinti, kadangi nuo šiol KV vėl 
turės žmogų, atsakingą už sporto 
renginius – vicepirmininku sporto 
reikalams išrinktas Arvydas Bubulis.

JAV LB – PASAULIO LIETUVIų 
BEnDRUOMEnĖS DALIS
PLB valdybos pirmininkė Regina Na-
rušienė pristatė organizacijos darbus. 

2012 metais rugpjūčio 7–10 dienomis 
šaukiamas PLB XIV Seimas, kuriame 
JAV turi 30 rinktų atstovų. Sesijoje 
nuspręsta įpareigoti XIX Tarybos pre-
zidiumą organizuoti rinkimus į PLB 
Seimą: sudaryti išankstinį kandidatų 
sąrašą iš Tarybos narių, nes jie jau 
yra išrinkti JAV LB atstovai; išplėsti 
kandidatų į PLB Seimą sąrašą, paskel-
biant jį plačiajai lietuvių visuomenei 
žiniasklaidoje; kandidatų sąrašą 
pateikti XIX Tarybos balsavimui. 30 
kandidatų, gavę daugiausiai balsų, 
tampa PLB Seimo nariais kartu su JAV 
LB KV ir LJS pirmininkais (išrinktam 
atstovui negalint dalyvauti, dalyvauja 
kitas daugiausiai balsų surinkęs kan-
didatas); visi rezultatai bus skelbiami 
žiniasklaidoje ir pranešami PLB 
valdybai iki gegužės 1 dienos. R. Naru-
šienė sakė, kad šiandien jau kalbama 
apie PLB Konstitucijos pakeitimą 
dėl PLB finansavimo, kadangi dabar 
gaunamos lėšos, kurias sudaro atskirų 
kraštų LB įnašai, aukos, palikimai, 
dovanos, Lietuvių fondo ir kraštų 
bendruomenių paskirta parama, 
yra per menki. Pasak PLB valdybos 
pirmininkės, LB kraštų pirmininkai 
prašė PLB valdybą sukurti finansinį 
planą, numatantį, kiek kiekvienas 
LB kraštas turės skirti PLB veiklai 
finansuoti. R. Narušienė sakė, kad LR 
Seimas nutarė pakeisti LR Seimo ir 
PLB komisijos sudėtį – buvo patvir-
tinti trys JAV LB atstovai ir vienas jų 
pavaduotojas. JAV LB taryba praėjusią 
sesiją į šią komisiją išrinko Giedrę 
Stankūnienę, Joną Prunskį, Jurgį Jogą 
ir Gražvydą Suproną. Tarybos prezi-
diumo pirmininkas Juozas Polikaitis 
supažindino su PLB ir LR Seimo 
komisijos sudarymo dabartine tvarka, 
pagal kurią atstovus į šią komisiją iš 
JAV LB gali išrinkti tik JAV LB taryba. 
PLB valdybos pirmininkė pristatė 
,,Pasaulio lietuvio“ leidybos reikalus: 
nuo šių metų balandžio mėnesio juos 
perėmė naujas redaktorius Kęstas 
Pikūnas. Žurnalas atgijo, pasikeitė jo 
išvaizda ir turinys. „Deja, – apgailes-
tavo R. Narušienė, – žurnalo leidyba 
nebuvo sklandi“. Valdybos pirmininkė 
savo pranešime aptarė pilietybės klau-

simą. PLB nuostata šiuo klausimu yra 
tokia – reikia kalbėti ne apie dvigubą 
pilietybę, o apie pilietybės išsaugoji-
mą. PLB nuostata buvo ir yra ta, kad 
„nė vienas lietuvių kilmės Lietuvos 
Respublikos pilietis nei jo palikuonys 
negali prarasti gimstant įgyjamos 
Lietuvos Respublikos pilietybės prieš 
savo valią, net ir įgijęs kitos valstybės 
pilietybę“. Pagal naujos redakcijos 
Pilietybės įstatymą Lietuvos pilie-
tybė atimama Lietuvoje gimusiems 
lietuviams, kurie iš šalies išvyko 
po 1990 metų. Lietuvos politikai šį 
klausimą siūlo spręsti referendume, 
tačiau, R. Narušienės nuomone, tai 
nėra vienintelis sprendimo būdas. 
Reikia išnaudoti kitas teisines gali-
mybes, turint omenyje tą faktą, kad 
iš 9 Lietuvoje vykusių referendumų 
7 žlugo. Pilietybės klausimas yra 
politinis, tačiau jo sprendimui reikia 
ieškoti teisinių būdų. PLB valdybos 
pirmininkė pristatė prieš keletą 
mėnesių įsikūrusį „Judėjimą Lietuvos 
pilietybei išsaugoti“, kurio pagrindi-
nis tikslas – informuoti Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančius lietuvius pi-
lietybės išlaikymo klausimu ir raginti 
juos aktyviai dalyvauti rinkimuose. 
,,Tai yra demokratinės tautos veiks-
mas, kuris vertas palaikymo“, – sakė 
R. Narušienė. 
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JAV lietuvių rašytoja Rūta Šepetys savo roma-
ną „Tarp pilkų debesų“ spalį pristatė ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.

Spalio 19 dieną knyga pristatyta Lietuvos ambasadoje 
Madride, o spalio 20 dieną susitikimas su rašytoja įvyko 
Lietuvos ambasadoje Lisabonoje.

Romane, portugališkai pavadintame „O longo inverno“, 
o ispaniškai „Entre tonos de gris“, pasakojama 1941 metais 
į Sibirą ištremtos penkiolikametės Linos ir jos šeimos isto-
rija. Šis kūrinys skaitytojus susipažindina su stalinistinės 
SSRS vykdytais nusikaltimais Baltijos šalyse. 

R. Šepetys gimė Detroite lietuvio ir amerikietės šeimoje, 
studijavo JAV bei Prancūzijoje, vėliau pradėjo dirbti 
muzikos verslo srityje. „Tarp pilkų debesų“ – debiutinis 
jos romanas, iškart sulaukęs pripažinimo daugelyje šalių ir 
išverstas į 27 užsienio kalbas. 

Vilniaus mero Artūro Zuoko noras įsteigti Vilniaus oro linijas 
patraukė ir kai kurių Europos gyventojų dėmesį. Jie lažinasi, 
ar iki kitų metų pabaigos bus įkurtos šios oro linijos ir ar jų 

lėktuvas pakils į pirmąjį savo skrydį.
„Pagal pavasarį pristatytą optimistinį scenarijų, pirmasis Vilniaus 

oro bendrovės skrydis galėtų būti surengtas jau kitų metų kovą. Vis 
dėlto, nuo to laiko ir per beveik 9 mėnesius nuo savivaldybių rinkimų 
apčiuopiamų rezultatų dar nematyti, todėl šiuo metu koeficientai 
palankesni skeptikams“, – teigė Europos interneto lažybų bendrovės 
„Unibet“ tarpininkas Anthony Cousins.

Tikimybę, kad pirmasis Vilniaus oro linijų lėktuvas pakils iki 
2012 metų gruodžio 31 dienos, „Unibet“ lažybų tarpininkai vertina 38 
procentais. „Besilažinančių dėl Vilniaus oro bendrovės kol kas nedaug, 
tačiau matome, kad be lietuvių, lažybomis domisi skandinavai, britai ir 
ispanai“, – sakė A. Cousins. 

tRUMpai

europiečiai 
LAŽInASI, 
AR BUS ĮKURTOS 
VILnIAUS ORO LInIJOS

jav lietuvių rašytojos r. šepetys 
knyga pristatyta Europoje

Pristatymas Portugalijoje - 
knygos autorė su ambasadoriumi 
Algimantu Rimkūnu

Pristatymas Ispanijoje - R. 
Šepetys su ambasadore A. 
Plepyte-Jara

40   L a p k R i t i s  2011



Užsienio reikalų ministerija (URM) 
priglaudė buvusį ministro pir-
mininko kanclerio pavaduotoją 
Giedrių Kazakevičių. Po kelionės į 

Naująją Zelandiją iš posto pasitraukęs vice-
kancleris URM dirba su užsienio lietuviais, 
pranešė naujienų portalas Delfi.lt.

G. Kazakevičius Užsienio lietuvių depar-
tamente įdarbintas patarėju. Šios parei-
gos – antros pagal svarbą, tik departamen-
to vadovas yra aukštesnio rango.

Vidutinis patarėjo darbo užmokestis 
URM siekia 4,45 tūkst. Lt iki mokesčių.

Lietuvos ambasadoje Estijoje spalio 21 dieną vyko vietos lietuvių bendruomenės organi-
zuota rudens gėrybių šventė. 

Renginio metu Estijos lietuvių bendruomenės valdyba pristatė šių metų veiklos 
ataskaitą bei apžvelgė įvykusias šventes ir minėjimus. 

Latvių jaunimo draugijos ansamblis svečiams atliko latviškas ir lietuviškas liaudies dainas. 
Varžytinėse buvo galima įsigyti įvairių Estijos lietuvių užaugintų sodo derliaus gėrybių. 

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių 
organizacijų 2012-ųjų metų projektų atranką ir kvie-
čia teikti projektų paraiškas.

Bus remiami užsienio lietuvių organizacijų, 
ugdymo ir kultūros įstaigų projektai, kuriais siekiama įtraukti 
užsienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį 
ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti 
lituanistinį švietimą per šeštadieninių / sekmadieninių moky-
klų veiklą, puoselėti lietuvių kultūrą, remti užsienio lietuvių 
žiniasklaidą, paminėti Lietuvai reikšmingas sukaktis. 

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais, 
1 egz.) su joje nurodytais priedais turi būti pateikta iki gruo-
džio 1 dienos adresu: Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lie-
tuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

PO SKAnDALInGOS 
KELIOnĖS Į 
nAUJąJą ZELAnDIJą
G. Kazakevičius 
kuruoja ryšius su 
UŽSIEnIO 
LIETUVIAIS Taline surengta

URM skelbia užsienio 
lietuvių organizacijų

LIETUVIų 
BEnDRUOMEnĖS 
RUDEnS GĖRYBIų ŠVEnTĖ

2012 mETų 
PRoJEkTų 
ATRAnkos 
konkURsą
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M 
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Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba dėkoja Australijos lietuvių fondui už 3000 Australijos dolerių paramą 
PLB atstovybės Lietuvoje išlaikymui. 

Vytauto Didžiojo universitetas nuo 2012 metų sausio 
siūlo naują tarpkryptinių edukologijos ir informa-
tikos studijų programą „Švietimas ir informacinės 
technologijos“, kurią baigus išduodamas dvigubas 
andragogikos ir taikomosios informatikos diplomas 
bei suteikiama mokytojo kvalifikacija.

VDU Socialinių mokslų fakulteto organizuoja-
moms nuotolinėms studijoms tereikia kompiuterio 
su interneto ryšiu. Tiek dėstomų dalykų medžia-
ga, tiek atsiskaitymų užduotys bus pasiekiamos 
internetu, todėl studijas galėsite lengvai suderinti su 
asmenine dienotvarke. Kiekvieno semestro pradžioje 
ir pabaigoje numatomi du susitikimai su dėstytojais.

Vokietijoje veikiantis Europos lietuvių kultūros 
centras (ELKC) nuolatos ieško praktikantų įvairia-
pusiškai veiklai: renginių organizavimui, projektų 
vykdymui bei pagalbai kasdieninėje centro adminis-
tracijoje.

Jei puikiai kalbate bei rašote lietuviškai ir vokiškai, 
turite gerus darbo kompiuteriu, administracinius bei 
organizacinius įgūdžius, aktyviai domitės Lietuva, 
jos kultūra bei lietuviškąja veikla užsienyje, esate 
komunikabilus, iniciatyvus bei kūrybingas, ši veikla 
kaip tik Jums. Mes siūlome Jums atsakingą bei įdomų 
darbą tarptautinėje aplinkoje bei saviraiškos galimy-
bes įvairiose kultūros srityse. Pirmenybė atrankoje į 
praktikanto/-ės vietą teikiama įtrauktiems į sąrašus 
studentams.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės telefonu 
+49 6256 858675 arba el. paštu Cuplinskas@elkc.org bei ieškokite 
www.elkc.org. Pareiškimus su motyvaciniu laišku bei gyvenimo 
aprašymu siųskite adresu Cuplinskas@elkc.org. 

Vilniaus lietuvių namų gimnazija 2012–2013 mokslo metais kvie-
čia mokytis lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, 
užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus. Mokslas, gyvenimas bendrabu-
tyje ir maitinimas yra nemokamas. 

dėMesio

padėka

ELKC ieško 
praktikantų

kvietimas 
studijuoti 

kviečia vilniaus 
LietUVių NaMai

Informacija 
teikiama:
Dzūkų g. 43, LT-02116 
Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 269 5773, 
+370 5 269 5173
Fax. +370 269 5173
El. paštas: centras@lnamai.lt; 
rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt
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