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Redaktorės žodis

Linkiu

jaukių
švenčių!

Š

į kreipimąsi į Jus, mieli skaitytojai, rašau ne iš Vilniaus, kaip man įprasta, bet iš kiek tolėliau – Indijoje esančios Goa valstijos, nusidriekusios palei Arabijos jūrą, kurios bangų šniokštimą girdžiu
dabar sau už nugaros. Kūčios, Kalėdos ir Naujieji man nebus tokie kaip visada, bet apie lietuviškas šių švenčių tradicijas šiame „Pasaulio lietuvio“ numeryje rašome tikrai išsamiai, gal
atrasite ką naujo, nežinomo, o gal tiesiog prisiminsite tai, kas Jūsų šeimoje buvo daroma,
bet primiršta.
Šiame numeryje dar vienas interviu, patvirtinantis, kad lietuvių esama net atokiausiuose Žemės rutulio kampeliuose – lietuvė mokslininkė aštuonis mėnesius tyrė sekso
darbuotojų gyvenimo istorijas Kenijoje.
Pagaliau net ir mano buvimas čia tik dar kartą parodo, koks pasikeitęs ir sumažėjęs
šiandien pasaulis bei kaip plačiai pasklidusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir jos nariai.
Beje, nors Lietuva ir Goa panašumų turi nedaug, tačiau vieną įdomų dalyką jau spėjau pastebėti. Pilietybė, užsienio lietuviams opi problema, PLB valdybos pirmininkės Reginos
Narušienės vėl aptariama ir šiame mūsų žurnalo numeryje. O Goa gyventojai turi teisę prašyti
Portugalijos, savo buvusios kolonizatorės, pilietybės, t. y. turėdami Indijos pasus, jie gali įgyti ir
visos Europos Sąjungos pilietybę. Portugalija daug didesnė valstybė nei mūsų mažytė Lietuva,
tačiau negaili savo pilietybės ne visai tikriems portugalams. O štai Lietuva, kuri ir taip gyventojų
skaičiumi negali pasigirti, net savo tautiečiams, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidūrusiems
už Tėvynės ribų, neskuba suteikti galimybių išlikti lygiateisiais Lietuvos piliečiais.
Bet gana apie problemas, juk šis numeris Jus pasieks per gražiausias žiemos šventes, todėl norisi
palinkėti, kad jos būtų stebuklingos, jaukios, kad ir būdami toli nuo savo artimųjų, jaustumėte jų
meilę ir artumą, o ateinantys 2012-ieji būtų geresni nei praėjusieji, net jei 2011-ieji nebuvo blogi.
Beje, jei gausite šį numerį tada, kai dar nebūsite spėję kuriam nors brangiam žmogui išrinkti
dovanos, pagalvokite apie galimybę padovanoti „Pasaulio lietuvio“ prenumeratą. Dovana būtų
dviguba – ir mūsų redakcijai, ir Jūsų artimajam.
Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė
2011 gRUODis
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Lietuvoje

Mieli
Tėvynainiai,

linkime Jums šventinės nuotaikos, ramybės, santarvės bei
visokeriopos sėkmės Naujaisiais metais.
Kad ir kur gyventume, esame viena tauta. Būkime vie
ningi, susitelkę ir dirbkime kartu, siekdami bendrų tikslų
bei gerovės mūsų Tėvynei.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
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Posėdžiavo Seimo ir PLB komisija

L

apkričio 7–10 dienomis Vilniuje posėdžiavo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Tradiciškai į programą
buvo įtrauktas pilietybės klausimas, taip pat „Globalios Lietuvos“ strategijos aptarimas, Užsienio reikalų ministerijos darbo
su svetur gyvenančiais lietuviais niuansai bei kita problematika. Šiame numeryje išsamiau nagrinėjame komisijoje aptartą
galimybę užsienyje gyvenantiems lietuviams Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose balsuoti internetu. Apie tai plačiau skaitykite
rubrikoje „Tema“, kurioje pateikiami Seimo nario konservatoriaus Pauliaus Saudargo, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko bei prieš tokį balsavimo būdą pasisakančio Emilio Dambausko samprotavimai.

Užsienio lietuvių reikalai aptarti Vyriausybėje

Olgos Posaškovos nuotr.

L

apkritis buvo itin svarbus užsienio lietuvių politikos atžvilgiu
mėnuo – vyko du bene svarbiausi
svetur gyvenančių tautiečių ir Lietuvos valstybės institucijų susitikimai.
Lapkričio pradžioje – Seimo ir PLB
komisijos susitikimas, o po jo Vyriausybės ir užsienio lietuvių komisijos
posėdis, vadovaujamas premjero
Andriaus Kubiliaus.
Pastarajame PLB interesams atstovavo organizacijos valdybos pirmininkė Regina Narušienė, PLB atstovė
Lietuvoje Vida Bandis, PLB Sielovados
reikalų komisijos pirmininkas prelatas
Edmundas Putrimas, PLB Švietimo
reikalų komisijos pirmininkė Jūratė
Caspersen bei PLB Organizacinių

reikalų ir Specialiųjų projektų komisijų
pirmininkas Petras Maksimavičius.
Vyriausybei atstovavo premjeras,
socialinės apsaugos ir darbo ministras
Donatas Jankauskas, užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis, vidaus
reikalų ministras Raimundas Palaitis
bei kiti pareigūnai.
Kaip ir pirmiau vykusiuose Seimo
ir PLB komisijos posėdžiuose, taip ir
šiuose daug dėmesio skirta „Globalios
Lietuvos“ strategijai, jos tarpinstitucinio įgyvendinimo planui.
Taip pat kalbėta ir apie tai, kad po
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) panaikinimo, užsienio
lietuvių švietimo reikalai išdalinti
dviems ministerijoms – formalusis

švietimas atiteko Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM) žinion, o savaitgalinėmis mokyklėlėmis pavesta rūpintis
Užsienio reikalų ministerijai, perėmusiai didžiąją dalį TMID funkcijų. Tačiau, anot PLB, toks išdalinimas kenkia
svetur gyvenančių lietuvių ir Lietuvos
institucijų bendradarbiavimui ir būtų
geriau užsienio lietuvių švietimo reikalus patikėti vienai ministerijai – ŠMM.
Posėdžio metu URM vadovas A. Ažubalis tokiai idėjai neprieštaravo.
Posėdyje taip pat kalbėta apie
internetinį balsavimą, kuriam šiame
numeryje skyrėme ypatingą dėmesį
(skaitykite rubrikoje „Tema“), taip pat
tradiciškai nepamiršta pilietybės problematika ir kiti aktualūs klausimai.
2011 gRUODis

7

Lietuvoje

lietuvių kilmės
astronautas

K. J. Bobko

Vilniuje su lietuvių kilmės NASA astronautu Karoliu
J. Bobko (Bo) lapkričio pabaigoje susitiko verslo vadovai,
mokslo, meno, visuomenės lyderiai. Pusryčius organizavo
profesionalų tinklas „Globalios Lietuvos lyderiai“ (GLL).
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P

GLL nuotr.

Lietuvoje lankėsi

okalbį su išskirtine pasaulį keičiančia
ir įkvepiančia asmenybe vedė verslininkas, technikos daktaras (KTU),
dėstytojas, naujų technologijų, inovacijų entuziastas dr. Vladas Lašas,
pakvietęs lietuvių kilmės astronautą
į Lietuvą. Pokalbyje taip pat dalyvavo JAV
ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse, alpinistas
Vladas Vitkauskas, Europos humanitarinio universiteto prorektorius dr. Darius Udrys, gimęs
ir iki šiol gyvenęs JAV, kiti globalios patirties turintys verslo, meno, kultūros, mokslo žmonės. Į
renginį Vilniuje JAV astronautas atvyko kartu su
žmona ir dukra.
Dalyviai išgirdo asmeninės lyderystės pasakojimą apie NASA astronauto karjeros kelią,
sužinojo ir diskutavo apie kelionių kosmose
ateities perspektyvas.
„Kosmoso tyrimai išlieka svarbi sritis tiek JAV,
tiek Europos Sąjungoje, tiek Rusijoje, ilgainiui
keičianti pasaulio suvokimą, išplečiantį asmenines žmogaus ribas. Nors komercinės kosmoso kelionės – netolima ateitis, prireiks laiko,
kad jos būtų rengiamos kasdienybėje. Noriu

paskatinti lietuvius siekti dalyvauti
kosmoso programose ar tyrimuose.
Tai tikriausias ir prasmingas prisidėjimas prie žmonijos progreso“, – drąsino lietuvių kilmės astronautas.
„Daug lietuvių kilmės mokslininkų,
inžinierių ir lakūnų dalyvavo dar Sovietų Sąjungos kosmoso programose.
Šiandien, įvertinus lietuvišką mokslo ir
technologijų potencialą, galima drąsiai
teigti, kad Lietuva – viena pirmaujančių šalių, galinčių teikti sprendimus
kosmoso tyrimams ir kelionėms.
Lietuvoje yra pasauliui žinomų programinės įrangos kompanijų, sudariusių tiesiogines sutartis su NASA. O štai
Lietuvos lazerinių technologijų įmonių

70 %
D

Lietuva – viena pirmaujančių šalių,
galinčių teikti sprendimus kosmoso
tyrimams ir kelionėms.
produktai, naudojami lazeriniuose
įrenginiuose, gali būti labai reikalingi
Europos kosmoso agentūrai“, – lietuvių pasiekimais džiaugėsi JAV
ambasadorė A. E. Derse.
Renginyje dalyvavęs V. Vitkauskas, pirmasis ir legendinis Lietuvos
alpinistas, iškėlęs Lietuvos vėliavą
visų žemynų aukščiausių kalnų
viršūnėse, astronautui įteikė savo
knygą „Everestas – mano lemtis“,
pažymėdamas, kad tokios žmonijos
pasiekimų ribas tirpdančios asme-

nybės kaip K. J. Bobko verčia siekti
daugiau ir kiekvienam savo srityje
ieškoti asmeninių pasiekimų.
Astronautas K. J. Bobko, vadinamas tiesiog pravarde Bo, 19 metų
dalyvavo astronautų programoje,
praleido 386 valandas kosmose,
dalyvavo 3 misijose, skridusiose į kosmosą. Vieną kartą kaip daugkartinio
naudojimo erdvėlaivio „Challenger“
pilotas ir po vieną kartą vadovavo
„Discovery“ bei „Atlantis“ įguloms.
Lietuvoje jis lankėsi Kosmoso konferencijoje ir domėjosi savo giminystės
ryšiais. Kėdainiuose susitiko su
dviem pusbroliais, kurių gyvendamas
JAV nepažinojo.

lietuvių emigruotų, susiklosčius
palankioms aplinkybėms

augiau nei du trečdaliai
gyventojų, esant palankioms
sąlygoms, iš Lietuvos išvyktų
neterminuotam laikui ir tik
vos daugiau nei trečdalis
atsisakytų darbo užsienyje
pasiūlymo dėl geros ekonominės
situacijos Lietuvoje. Šie personalo atrankos kompanijos „Grafton Recruitment“ atliktos apklausos duomenys
patvirtina nuogąstavimus, kad iš
Lietuvos išvykstama ne vien dėl prastos padėties šalyje, o tiesiog sekama
draugų, giminaičių pavyzdžiu.
„Atlikdami apklausą, prašėme respondentų nurodyti ir įvertinti svarbiausius kriterijus priimant darbo pasiūlymą
užsienyje. Rezultatai rodo, kad tokios
asmeninės priežastys kaip draugai
ir giminaičiai turi didžiausią svarbą
apsisprendžiant dėl gyvenimo ir darbo
užsienyje. Antroje vietoje liko būsimo
darbdavio siūlymas padengti persikraustymo išlaidas, trečioje – kultūrinė
aplinka“, – sako „Grafton Recruitment“
vadovė Diana Mečanecaitė. Pasak jos,
tai, kad ne ekonominė šalies situacija

yra svarbiausias kriterijus sprendžiant
dėl išvykimo gyventi į užsienį, liudija
ir respondentų atsakymai į kitą apklausos klausimą: dėl kokios priežasties jie atsisakytų darbo pasiūlymo
užsienyje? Didžiausia dalis, 42,3 proc.
apklaustųjų, tokia priežastimi įvardijo
šeimą, o gerą gimtosios šalies ekonominę situaciją – 35,9 proc. Trečioje
vietoje liko kalbos barjeras (8,7 proc.),
ketvirtoje – kultūriniai skirtumai
(4,5 proc.).
„Šeima yra ta institucija, dėl kurios
ne tik liekama šalyje ir esant prastesnėms sąlygoms, bet ir ta, dėl kurios
emigravusieji iš karto nenutraukia visų
sąsajų su Lietuva. Paprašius įvertinti
pagal svarbą įvairius pagalbos paketus,
siūlomus darbdavio užsienyje, svarbiausios buvo kompensuojamos kelionės namo išlaidos, antra vieta atiteko
pagalbai susirandant gyvenamą būstą,
trečia – pagalbai bendraujant su vietos
institucijomis“, – sako D. Mečanecaitė.
Sulaukus šios darbdavio paramos
ir esant kitoms palankioms aplinkybėms, vis tik į užsienį išvykti dirbti

neterminuotam laikui yra pasiryžę
70 proc. respondentų, nors tik pusė
jų – 37,5 proc. nurodė dirbę užsienyje
anksčiau. 13,7 proc. išvyktų laikotarpiui nuo vienerių iki dviejų metų,
9,2 proc. – mažiau nei metams.
Tai, kad galimybė dirbti ir gyventi užsienyje šalies gyventojams yra
viliojanti perspektyva, rodo ir kiti
tyrimo rezultatai. Beveik 38,1 proc.
respondentų tereikėtų dviejų savaičių persikraustyti gyventi į užsienį.
40,9 proc. atsakovų tai užimtų vieną,
9,8 proc. – du mėnesius laiko.
Apklausos metu respondentų buvo
prašoma nurodyti ir šalį, kurioje
labiausiai norėtų dirbti. Geidžiamiausių trejetuke – Jungtinė Karalystė (23,2
proc. respondentų), Vokietija (19,3
proc.) ir JAV (11,2 proc.), toliau – Norvegija (8,7 proc.), Austrija (5 proc.),
Australija ir Švedija (po 4,2 proc.) Tarp
šalių, kurios buvo minimos kaip tos,
kuriose labiausiai norima dirbti, buvo
ir tokių egzotinių kaip Gibraltaras,
Japonija, Malaizija, Brazilija, Indija,
Armėnija ar Gruzija.
2011 gRUODis
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Klaipėdoje
yra ką
mylėti
Ir

Klaipėda yra turbūt
nelietuviškiausias iš didžiųjų
Lietuvos miestų (Visaginas
juk nėra didelis miestas).
Tai – keista Lietuvos dalis,
kur tikrai viskas ne kaip
Lietuvoje, bet tuo pačiu
metu – dalis Lietuvos veido.
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A

Andrius
Užkalnis

š išmokau Klaipėdą
mylėti netiesiogiai. Kaip
laimingų tėvų laimingas
vaikas įjunkau ilsėtis
Nidoje, o kai nebeliko
Nemunu nuo Kauno iki
pat kurorto prieplaukos kursuojančio
laivo, važinėti reikėjo per Klaipėdą.
Iki Klaipėdos – autobusu, paskui
per miestą pėsčiomis arba taksi iki
senosios perkėlos, tuomet – per
Kuršių marias ir galiausiai jau taksi
arba autobusu iki Nidos. Nuo tada
tas miestas man ir pradėjo šmėžuoti
akių tinklainėje ir tapo kaip ir savas,
o jei ne savas, tai kaip ir mielas. Nes
Klaipėda man buvo kaip pažadas apie
laiką, kurį aš praleisiu Nidoje.
Taip būna, kai įsimylėjęs paauglys
saldžiai prisimena viską, kas jam
susiję su pirmaisiais pasimatymais ir
bučiniais, ir tada jam mieli ir gatvių
pavadinimai, primenantys apie tai, kur

jam taip pasisekė, ir netoliese esančios
parduotuvės, ir net autobuso maršrutas, ant kurio parašyta apie širdžiai
mielą rajoną.
Dėl savo padėties prie jūros Klaipėda
visada buvo labai tarptautinė ir net
sovietiniais laikais neišvengė tam tikro
sąlyčio su užsieniu. Laivai ir jūrininkai iš
viso pasaulio, nelietuviški pavadinimai,
jūrininkai, grįžę iš tolimų kraštų su valiuta ir blizgiomis gėrybėmis rankose –
tai viskas buvo Klaipėdoje. Žinoma, kaip
ir merginos, tuos jūreivius aptarnaujančios ir su jais bendraujančios daugiau
ar mažiau nesavanaudiškais pagrindais,
bet kad tas fenomenas būdingas bet
kuriam pasaulio uostui.
Net keliantis iš senosios perkėlos
ant doko buvo parašyta didžiulėmis,
kelių metrų aukščio raidėmis – SLOW
SPEED. Angliškai, suprantamai
visiems. Man tas didžiulis angliškas
užrašas visada buvo mažytis (nors ir

Donato Sirvido nuotraukos

Lietuvoje

efemerinis, netikras, tik įsivaizduojamas) langas į tarptautinę (o reiškia –
geresnę) realybę. Juk buvo tokių sričių,
kur net patys aršiausi izoliacionistai
nebandydavo išsiversti vien su rusų (o
vėliau – vien su lietuvių) kalba.
Klaipėdoje dar nuo tarybinių laikų
buvo mažiausiai ideologiškas ir labiausiai
primenantis civilizuotą Vakarų pasaulį
Jūrų muziejus – ne apie karą, ne apie Lietuvos visuomenės raidą, iš esmės tik apie
užsienio šalis ir daugiau apie nieką.
Klaipėdoje su visa prūsiška įtaka
buvo kažkas labai nekatalikiško,
nebarokinio, neraityto – jei Vilnius yra
labiausiai itališkas, Kaunas – labiausiai
amerikietiškas, tai Klaipėda vokiška,
vokiška, vokiška, iki kaulų smegenų.
Šio vokiško charakterio neištirpdė
ir neužkasė net ir labai ryškūs rusiški
bruožai, atnešti „sąjunginio pavaldumo“ gamyklų su visais darbuotojais,
atvažiavusiais į jas, visi tie rusų, baltarusių ir ukrainiečių inžinieriai Borato
ūsais su savo grubiu, labai azijietišku
tarptautiškumu. Nepakenkė ir šlykštūs šnekamieji pavadinimai, perke-

liami į lietuvių kalbą – ko verta vien
„morechodka“, jūreivystės mokyklos
pavadinimas, įskiepytas kaip bjaurus
auglys į lietuvių kalbą, už kurį bjauresnis gali būti tik visas „morechodnoje
učilišče“, šnypščiantis ir pūškuojantis
bjaurumu, kaip koks jūrų gyvis.

Tų boratų žmonos ir mamos, kurios
kaip vizualinis maras užplūdo aplinką
savo rusiškais paltais, veilokais,
pūkinėmis skaromis ir, labai retai,
kailinėmis kepurėmis. Kailinės kepurės, neišvengiamas rusiškos galvos
atributas, išgyvendavo trumpiausiai, ir
net tie Lietuvos rusai, kurie ilgiausiai
ištverdavo neišmokę lietuviškai, kai-

pmat tas kepures pakeisdavo kuo nors
kitu. O gal tiesiog Klaipėdos kontekste
tos kepurės labai jau nepraktiškos –
jos labiau tinka sausam šalčiui, o ne
drėgmei nuo jūros, nuo kurios žiemą
sniego labai nedaug, bet vėjas, atrodo,
peiliu pjausto, sminga tiesiai tiesiai

tiesiai per džinsus ir marškinius, ir
megztinį, ir striukę, tiesiai į odą, per ją
į poodinį riebalų sluoksnį ir tada į kaulus ir jų kaulų čiulpus, nes nėra nieko
šaltesnio nei šaltas vėjas Klaipėdoje.
Vieną kartą, kai dirbau Klaipėdoje
žiemą (seniai tai buvo, gal prieš du
dešimtmečius – rašiau apie tą miestą
turistinį vadovą), nuo šalto vėjo
negelbėjo niekas, net mūro sienos ir
langai viešbutyje, šaltis pjovė per viską
kaip lazeris, ir norėjosi būti susisupus
į antklodę arba eiti į restoraną, kur
šilta, kur galima valgyti karštos picos
ir užgerti šaltu alumi, kuris prie picos
jau ir nebe nemalonus dėl savo šaltumo. Tas nepatogumo ir nemalonumo

jausmas dėl šalčio liko kaip ištatuiruotas smegenyse. Nors šiaip jau šaltį
ištveriu lengviau nei karštį, kurio
nekenčiu, o kartu su juo nemėgstu
karštų kraštų ir karštyje drimbančių
ir alpėjančių kaip driežų poilsiautojų.
Ir Klaipėdos žmonės kažkokie
kitokie negu kitur Lietuvoje: jie
neužgriebti to katalikiško-lenkiško
mentaliteto, egzaltacijos ir kalbėjimo atodūsiais, jie mažiau linkę prie
švenčių, teatrų festivalių, balionų
fiestų, pompastikos, viso to dirbtinai nurausvintų skruostų ir šilkinių
kojinių ir viso kito poniškai pyragaitinio rausvo puošalo, ir drabužiuose,
ir galvose. Todėl aš klaipėdiečius arba
bent jau Klaipėdoje besimokiusius
atpažįstu akimirksniu, jie man kažkokie simpatiški, jie šaltesni (gal nuo to
paties veriančio kaulus pajūrio vėjo),
bet konkretūs, jų juokai aštrūs ir
tikslūs, smailūs kaip dūžtančio stiklo
šukės, ir aš jais žaviuosi, galbūt todėl,
kad pats būdamas kaunietis, užaugintas Vilniuje, norėjau būti toks kaip jie,
bet niekuomet iki galo nesugebėjau.
2011 gRUODis
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internetinis
balsavimas

Vienas bene svarbiausių Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisijos posėdžiuose lapkričio pradžioje analizuotų klausimų – internetinis
balsavimas. Apie jį plačiau šiame „Pasaulio numeryje“ kalba Seimo narys
konservatorius Paulius Saudargas, pasisakantis už tokio balsavimo būdo
įvedimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, o
neigiamus internetinio balsavimo aspektus aptaria judėjimo „Internetiniam
balsavimui – NE“ narys Emilis Dambauskas.
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UŽ

Seimo ir PLB komisijos kopirmininkas, konservatorius
Paulius Saudargas

Deimantės Dokšaitės nuotr.
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„ManoŽmanymu, Lietuvoje gana archajiškai
U

alandžio mėnesį Seimo ir
PLB komisijoje nagrinėjome,
kokios yra galimybės balsuoti
internetu užsienyje gyvenantiems lietuviams. Buvome
pasikvietę teisės ekspertų,
specialistų, taip pat ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininką
Zenoną Vaigauską. Tąkart posėdyje
vyko karštos diskusijos dėl internetinio balsavimo galimybių. Lapkričio
mėnesio Komisijos posėdžių sesijoje
vėl aptarėme šią temą, nes per praėjusį laikotarpį šiuo klausimu buvo
priimta tam tikrų sprendimų, deja,
nesutampančių su mūsų Komisijos
pozicija. Lietuvoje jau keletą metų
kalbame apie internetinio balsavimo
perspektyvas, Seime buvo užregistruoti ir svarstyti atitinkami įstatymų
projektai, tačiau toks įstatymas nė
karto neišvydo dienos šviesos.
Mūsų komisija pasiūlė tam tikrą
alternatyvą, galbūt išeitį, kaip eksperimentą – įdiegti internetinį balsavimą
Lietuvoje užsienyje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams. Seimo nariai
buvo įpareigoti parengti tokį įstatymo
projektą ir įregistruoti Seime. Tą mes
sėkmingai padarėme. Iš visų Seimo
frakcijų atėjo LR Seimo ir PLB komisijai priklausantys nariai, draugiškai
pasirašėme bendrą įstatymo projektą
ir jį įregistravome Seime.
Kitas aspektas – Seime taip pat
panašiu metu buvo įregistruotas dar
vienas ne tiek alternatyvus, kiek platesnis įstatymo projektas, leidžiantis
visiems Lietuvos piliečiams balsuoti
internetu. Komitetai ėmėsi svarstyti
visus šiuos projektus kartu, nes jie yra
apie tuos pačius įstatymų straipsnius.
Tik noriu pabrėžti, kad mūsų projektas yra labiau eksperimentas, lyg tam
tikras bandymas apsiriboti iš pradžių

tik užsienyje gyvenančiais lietuviais.
Svarbiausia, kodėl mes vėl įtraukėme balsavimo internetu klausimą
į šios sesijos Komisijos darbotvarkę,
nors Seime dar svarstymai nėra pasibaigę, yra tai, kad, mano manymu,
būtina parengti dar vieną Komisijos
rezoliuciją, nes šis klausimas pakrypo,
mano požiūriu, neteisinga linkme.
Teisės ir teisėtvarkos komitete jam
nebuvo pritarta. Nors Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė kaip papildomas komitetas, vis dėlto pirmoji
žinia jau yra neigiama. Pagrindinis
komitetas yra Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitetas, o vėliau, jau
apsvarsčius visuose papildomuose ko-

žvelgiame į internetinio balsavimo klausimą.“

mitetuose ir pagrindiniame komitete,
tas įstatymas nukeliautų į plenarinių
posėdžių salę.
Kalbant apie motyvus, kodėl Teisės ir
teisėtvarkos komitetas nepritarė šiam
projektui, pagrindinis jų – galimas
neatitikimas Konstitucijos principams.
Komitetas nusprendė projektus atmesti, nes siūlomas teisinis reguliavimas
galimai prieštarauja šiems konstituciniams principams: pirma, „konstituciniam slapto balsavimo principui,
kuris reikalauja sudaryti tokias sąlygas
rinkėjo valiai balsavimo metu pareikšti,
kad niekas negalėtų jo kontroliuoti,
daryti įtakos jo pasirinkimui ar kitaip
kliudyti laisvai ir nevaržomai reikšti
savo valios. Pritarus įstatymų projektams, rinkėjai balsuotų virtualioje
informacinėje aplinkoje, fiziškai nekontroliuojamoje Rinkimų komisijos.
Rinkėjo valios pareiškimas internetu
vyktų be stebėjimo, todėl visada kiltų
abejonių, ar asmens valia pareiškiama
laisvai“; antra, „konstituciniam tiesioginės rinkimų teisės principui, kuris
reiškia, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas rinkimų santykius, negali
nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kuris sudarytų prielaidas už rinkėją
balsuoti kitam asmeniui, nebent rinkėjas šios savo konstitucinės teisės dėl
sveikatos būklės negalėtų įgyvendinti
pats“; trečia, „konstituciniam lygios
rinkimų teisės principui, kuris reiškia,
kad organizuojant ir vykdant rinkimus visi rinkėjai turi būti traktuojami
vienodai, kiekvieno rinkėjo balsas yra
lygiavertis bet kurio kito rinkėjo balsui
ir turi vienodą reikšmę nustatant
balsavimo rezultatus. Pritarus įstatymų
projektams, balsuoti internetu galėtų
tik užsienyje gyvenantys Lietuvos
Respublikos piliečiai, tačiau tokia
teisė nebūtų suteikta nuolat Lietuvos
Respublikoje gyvenantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams.“
Vis dėlto, nemanau, kad mūsų pasiūlytas projektas prieštarauja Konstitucijai. Kitos valstybės taiko internetinio
balsavimo principą, jie nemano, kad
pažeidžiamas slaptumas ir kitokie principai. Mano manymu, mes čia Lietuvoje
gana archajiškai žvelgiame į šį klausimą.
2011 gRUODis
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TEMA
se bus galima parašus rinkti elektroniniu būdu. Kai Lietuvoje vyko eksperimentai su elektroniniu parašu mes
problemų neturėjome. Taip pat, žinau,
ir kitos institucijos neturi problemų
dėl elektroninio parašo – elektroniniu
būdu Lietuvoje teikiamos gyventojų
pajamų ir turto deklaracijos, vyksta
gyventojų surašymas ir pan.

Estams kainavo pigiau

Zenonas Vaigauskas, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

ESAMOS galimybės
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Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme
numatyta, kad kandidatą, kuris pats save
kelia, galima paremti elektroniniu būdu.
Reikia surinkti tam tikrą parašų skaičių,
atsižvelgiant į savivaldybės dydį. Tokiu
elektroniniu būdu per praėjusius rinkimus apie 18 tūkst. rinkėjų parėmė per
šimtą kandidatų. Tai nebuvo pagrindinė
kandidatų parašų rinkimo forma, o tik
papildoma. Sistema sėkmingai veikė,
negavome nė vieno nusiskundimo.
Taip pat Lietuvoje egzistuoja galimybė prisijungti per vadinamuosius
elektroninius valdžios vartus. Vyriausybė yra priėmusi nutarimą pagal
įstatymą, leidžiantį tam tikru elektroniniu būdu identifikuoti rinkėją.
Tam naudojami įvairūs būdai: asmens
tapatybės kortelė, valstybės tarnautojo
kortelė, elektroninė bankininkystė,
taip pat elektroninis parašas, mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų elektroniniai parašai. Šiais įvairiais būdais
žmogus gali būti identifikuojamas
gyventojų registre ir vieną kartą gali
pateikti savo balsą. Ši sistema veikia
puikiausiai.
14
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Dar vienas su elektroniniu balsavimu
susijęs aspektas – piliečių įstatymų
leidybos iniciatyvos teisė, kuriai parašai
irgi gali būti renkami elektroniniu
būdu. Keletas iniciatyvinių grupių jau
yra ja pasinaudojusios.
Taip pat visiškai nauja yra Europos
Sąjungos piliečių iniciatyvos teisė.
Europos Sąjungos reglamentas,
numato, kad 1 mln. Europos Sąjungos piliečių gali kreiptis į Europos
Komisiją reikalaudami, kad ji priimtų
atitinkamą išaiškinimą arba dokumentą pagal savo kompetenciją.
Lietuva yra iš tų ES valstybių, kurio-

Įtaka rinkėjų aktyvumui
Reikia pastebėti, kad, kaip rodo kitų
valstybių praktika, rinkėjų aktyvumas
įdiegus internetinį balsavimą nelabai
padidėja. Matyt, rinkėjų motyvaciją
balsuoti lemia ne tik balsavimo patogumas, bet ir visai kiti motyvai, kaip
antai kiek rinkėjas laiko save atsakingu
už valstybę. Jeigu rinkėjas mano, kad
balsuoti yra svarbu – randa galimybę
balsuoti nepaisant esamų būdų. Tiesa,
atsiradus internetiniam balsavimui,
pastebimas rinkėjų persiskirstymas
pagal pasirenkamą balsavimo būdą.
Pavyzdžiui, Estijoje beveik pusė rinkėjų
dabar balsuoja internetu.
Be to, internetinis balsavimas
taip pat nepakeičia balsų procento,
atiduodamo už vieną ar kitą partiją. Nors kai kurios partijos dažnai
baiminasi elektroninio balsavimo, nes
bijo prarasti savo rinkėjus, lygiai kaip
kai kurios labai palaiko tokį rinkimų
būdą, nes tikisi gauti daugiau balsų iš
modernesnių rinkėjų.

Deimantės Dokšaitės nuotr.

Susilaiko

Kiek elektroninio balsavimo įdiegimas kainuotų? Estai, mūsų skaičiavimais, išsivertė su kiek mažiau nei
1 mln. litų. Bet tai buvo jau senokai,
dabar viskas pabrango. Prieš 5–6 metus planavome, kad mums atsieitų
apie 2 mln. Lt, dabar turbūt galėtų
prireikti ir 7 mln. Lt. Jeigu projekto
imtųsi užsienio kompanijos (Visuomenės plėtros komitetas bandė
skelbti konkursus), jis kainuotų dar
brangiau – apie 15–17 mln. Lt. Visgi
manyčiau, kad reali elektroninio
balsavimo įdiegimo kaina turėtų būti
apie 7 mln. Lt. Rinkimų kaina, priminsiu, būna apie 17 mln. Lt. (vieno
balsavimo rato).

PRIEŠ

Emilis Dambauskas

Š

pasiūlyti galimą jos sprendimą.
Visų pirma turiu pasakyti, kad
nesu nusistatęs prieš didesnį pasaulio lietuvių atstovavimą Lietuvos
valdžios institucijose. Tai, kad tenka
dalyvauti stabdant PLB projektus,
mane smarkiai liūdina. Bet turiu pasakyti, kad internetiniame balsavime
matau didelius pavojus demokratiniams rinkimams Lietuvoje ir su
bendraminčiais nesustosime jiems
priešintis.
Pavojus matome tokius, kad balsavimas internetu yra nepatikimas,
elektroninis balsų skaičiavimas yra
neskaidrus. Įteisinus šį balsavimo
būdą būtų aukštyn kojomis apversti
demokratinių rinkimų principai:
slaptas balsavimas taptų nebeslaptu,
o atviras balsų skaičiavimas taptų uždaru ir plačiajai visuomenei
nebesuprantamu procesu. Be šių
visoms valstybėms aktualių problemų, Lietuvai dėl jos geopolitinės
situacijos bei nesenos istorijos kyla
ir dar viena grėsmė: bet kokias el.
balsavimo problemas galima panaudoti sukelti piliečių nepasitikėjimui
išrinktosios valdžios teisėtumu ir
neramumų kurstymui.
Tuo pačiu labai aiškiai matome
Lietuvos piliečių užsienyje patiriamus sunkumus per rinkimus. Kai
kurie mūsų grupelės narių patys
gyvena užsienyje, yra PLB Seimo
nariai. Todėl nemažai kalbėjausi su
bendraminčiais, kaip tuos sunkumus
palengvinti, išvengiant pavojaus
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į rudenį Seimas ėmėsi
svarstyti porą įstatymų
projektų paketų, įteisinančių balsavimą internetu.
Vienas iš jų, suteiksiantis
galimybę internetu balsuoti
tik Lietuvos Respublikos piliečiams
užsienyje, buvo inicijuotas Seimo ir
PLB komisijos.
Balsavimo internetu įteisinimui
Lietuvoje ne pirmus metus priešinasi neformali piliečių grupė „Internetiniam balsavimui – NE“ (www.balsavimas.lt), kurią sudaro daugiausia
(bet ne tik) jauni informacinių technologijų specialistai. Taip susiklostė
paradoksali situacija: dvi – Lietuva
ir demokratiniais rinkimais besirūpinančios bendruomenės pradėjo
kenkti viena kitos darbams.
Esu vienas iš piliečių grupės
„Internetiniam balsavimui – NE“ aktyviausių narių ir noriu, pasinaudodamas „Pasaulio lietuvio“ redakcijos
suteikta galimybe, pristatyti savo
požiūrį į susiklosčiusią situaciją bei

„Įteisinus elektroninį balsavimo
būdą, būtų aukštyn kojomis apversti
demokratinių rinkimų principai.“

demokratiniams rinkimams.
Vienas dalykas, dėl kurio, manau,
galėtume sutikti, yra tai, kad balsavimas internetu yra tik priemonė, o ne
tikslas savaime. Tikslas turėtų būti
geresnis pasaulio lietuvių atstovavimas Lietuvos valdžios institucijose.
Tuomet tenka konstatuoti, kad
Seimo ir PL komisija tam tikslui pasiekti pasirinko prastoką būdą. Dėl
šių priežasčių:
l Būdas įteisinti internetinį balsavimą
tik iš pirmo žvilgsnio atrodo trumpas
ir greitas. Iš tiesų jis veda per politinę pelkę: nors balsavimo internetu
koncepcija buvo iškilmingai patvirtinta Seime prieš 5 metus, nuo to laiko
klausimas beveik nepajudėjo iš vietos:
atsirado ir politinė, ir pilietinė opozicija tokiems projektams. Du kartus
įstatymų projektai jau buvo svarstyti
ir atmesti. Šį, trečiajį kartą, matyti,
kad politinio palaikymo Seime jie vėl
neturi, o geriausiu atveju numatomas
Konstitucinio teismo (KT) svarstymas.
Priminsiu, kad iki šiol KT savo sprendimais pasaulio lietuvių nedžiugino.
l Ir įteisinti balsavimo internetu
projektai, tikriausiai tebūtų demokratijos sapnas. Pasaulio lietuviams
tektų balsuoti už Seimo narius
Lietuvoje esančiose rinkimų apygardose. Pagal vieną iš projektų praktiškai tie balsai dar labiau atsiskiestų
per daugelį apygardų.
Lietuvių išeiviai galimai atsidurtų Šveicarijos išeivių situacijoje:
štai spalio mėnesį šioje šalyje vyko
rinkimai, kuriuose buvo suteikta
galimybė pasaulio šveicarams balsuoti internetu. Nors net ~53 proc.
jų pasinaudojo šia galimybe, bet nei
vienas iš 81 išeivių iškelto kandidato
nebuvo išrinktas.
Pasaulio lietuviams atsibudus iš
šio gražaus sapno ir pamačius, kad iš
jų valstybei reikia tik paspausti mygtuką už politiką Lietuvoje, kuris jų
nepažįsta ir menkai rūpinasi, gali kilti
pagrįstas nusivylimas mūsų valstybe
ir gal net tauta. Ar to tikrai reikia?
Ko, mano nuomone, tikrai reikėtų,
tai tikro atstovavimo ir gyvo ryšio
su valstybe. Jis tikriausiai nebūtų
2011 gRUODis

15

lengvai pasiekiamas, bet (kaip jau
minėjau aukščiau) ir dabartinis
būdas pasaulio lietuvių tikslams
realizuoti tikrai nėra greitas, lengvas
ar išvis įmanomas.
Matau tokį galimą būdą šiems
tikslams pasiekti: savi Seimo nariai
(rinkimų apygardos) išeiviams, savos
rinkimų apylinkės ir Seimo rinkimų
datos perkėlimas į vasario 16-ąją.
Atskirų rinkimų apygardų (t.y.
ir Seimo narių) galima reikalauti
remiantis tuo, kad jau pagal dabar
16
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Sunkiausia užsienio lietuviams
suspėti dalyvauti antrajame rinkimų rate.

apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2
vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.
O per 2008 metų Seimo rinkimus
Naujamiesčio apygardoje (kurioje
ir balsuoja išeiviai) rinkėjų skaičius
buvo 1.35 vidutinio rinkėjų skaičiaus
visose vienmandatėse rinkimų apygardose.
Atskiras apylinkes susiorganizuoti
neturėtų būti labai sudėtinga. Lietuvoje rinkėjų balsus skaičiuoja patys
piliečiai. Ar negalėtų taip pat būti ir
užsienyje? Jei, tarkime, Notingeme
ar Katalonijoje gyvena ~200 lietuvių,
kodėl jie negalėtų įsisteigti rinkimų
apylinkės patys? Atmetus grynai
logistinius klausimus (biuleteniai,
balsadėžė, patalpa), liktų tik vienas
esminis klausimas – ar rinkimų apylinkės rezultatus pripažintų kandidatai ir Vyriausioji rinkimų komisija.
Esant pakankamam pasitikėjimui ir
stebėtojams tikriausiai šią problemą
būtų įmanoma išspręsti.
Svarbiausia, kad patiems piliečiams rengiant balsavimą apylinkėse
galimybe balsuoti būtų pasirūpinta
žymiai atsakingiau nei dabar pasirūpina ambasadų darbuotojai.
Trečias dalykas būtų Seimo
rinkimų datos perkėlimas į vasario
16-ąją. Viena iš priežasčių yra ta, kad
(kiek man teko girdėti) vasario 16-ąją
lietuviai išeivijoje švenčia nuo seno ir
gausiai – žymiai gausiau nei dalyvauja rinkimuose. Bet, svarbiausia, kad ir
be šios priežasties tam yra pakankamai argumentų: jau ne vienas viešas
asmuo yra pastebėjęs, jog tvarka, kai
naujas Seimas turi pradėti kadenciją
su ką tik ankstesnio Seimo priimtu
biudžetu, yra ydinga. Vien dėl šito
verta būtų galvoti apie rinkimų datos
perkėlimą iš rudens.
Be to, perkėlus rinkimų datą į vasario
16-ąją, tikriausiai iš tiesų padidėtų ir
rinkėjų aktyvumas bei išryškėtų labai
graži ir rimta simbolinė prasmė:
susirinktume švęsti savo valstybės
gimtadienio ir patys išsirinktume
naują valdžią ateinantiems keleriems
metams – visi lietuviai – ir Lietuvoje, ir
pasaulyje.

Š
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susiklosčiusią situaciją pažeidžiamas tiek teisingumas, tiek galimai
įstatymai. Vienas Seimo narys
Lietuvoje vidutiniškai atstovauja
~38000 rinkėjų. O vien oficialiais
duomenimis užsienyje gyvena per
300000 Lietuvos piliečių. Seimo
rinkimų įstatymo 9 straipsnyje
yra apibrėžta, kad rinkėjų skaičius
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TEMA

Rinkimų realybė

Priešpaskutiniai Lietuvoje vykę rinkimai buvo į Europos Parlamentą (2009 m. birželį), po jų vyko
tik savivaldos rinkimai (2011 m. vasarį). Reikia pastebėti, kad abu užsienio lietuviams neatrodo
labai įdomūs. Gal tik ES valstybėse gyvenantiems europiniai rinkimai kiek aktualesni.

N

ors iš karto po jų Lietuvos
žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad užsienio lietuviai
balsavo aktyviau nei tautiečiai
tėvynėje, reikėtų pastebėti, kad
balsai užsienyje skaičiuojami
tik nuo registruotų rinkėjų skaičiaus
(kaip ir Lietuvoje, žinoma). Tačiau
turbūt niekas nepatikės, kad, tarkim,
Jungtinėje Karalystėje tuomet gyveno
vos 3109 Lietuvos piliečiai, turintys balsavimo teisę. Tad galima daryti išvadą,
kad rinkėjai svetur buvo pasyvūs kaip ir
Lietuvoje. O pasyvumo rekordą sumušė
Lenkijoje, Seinuose balsavę rinkėjai, iš
342 rinkimų teisę turinčių mūsų piliečių
rinkimuose į Europos Parlamentą ja
pasinaudojo vos 17 (4,97%).
Kalbant apie Lenkiją, tenykščių
lietuvių išreikštoje valioje galima įžvelgti
ir dar kai ką įdomaus. Pavyzdžiui, net
34,15% balsavusiųjų Varšuvoje savo palaikymą išreiškė Lietuvos lenkų rinkimų
akcijai, o Seinuose neatsirado nė vieno,
remiančio šią partiją.
Daugiausia žemaičių, matyt, yra ne
Žemaitijoje, bet Rusijoje ir gal dar Ukrainoje. Žemaičių partija Ukrainoje gavo
5,80% balsų, Sankt Peterburge – 6,52%, o
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štai Kaliningrade – net 9,02%. Palyginti
Telšių rajono savivaldybėje, Žemaitijos
sostinėje, Egidijaus Skarbaliaus vedama
partija gavo tik 5,84% rinkėjų balsų.
Analizuojant tuomečius rinkimų
rezultatus Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, negalima nepastebėti, kad svetur
labiau nei namuose buvo palaikomos
liberalios jėgos, ypač Lietuvos liberalų
sąjūdis su Leonidu Donskiu priešakyje,
ir ypač Vakarų šalyse. Nors tą kartą buvusiose sovietų respublikose gyvenantys
tautiečiai, įprastai palaikantys kairiuosius, t. y. socialdemokratus, nebuvo labai
jiems palankūs. Kita vertus, pavyzdžiui,
Rusijoje daug balsų susižėrė partija Tvarka ir teisingumas bei Darbo partija. O jas,
ko gero, galima gretinti labiau su kairiosiomis jėgomis nei su dešiniosiomis.
Tėvynės sąjungos-krikščionių
demokratų širdis turėjo paglostyti Los
Andželo lietuviai, visi septyni rinkimuose dalyvavę savo balsus atidavė
būtent šiai partijai, tad Kalifornijoje
pasiektas šimtaprocentinis palankumas konservatoriams. Ir apskritai JAV
bei Kanadoje kaip visada buvo ryškiai
matomas šios partijos palaikymas.
Apskritai bendras visų diplomatinių

Dar vienas komitetas nepritarė

R

engiant šį žurnalo numerį, lapkričio
30 dieną, Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, paskirtas
kaip papildomas, svarstė du internetinio balsavimo variantus: vieną, pasiūlytą
Seimo narių, dalyvaujančių Seimo ir PLB
komisijos darbe; kitą, pasiūlytą Seimo
nario Arūno Valinsko.
Seimo narių grupės įregistruotų
įstatymų projektų tikslas – įteisinti naują
balsavimo internetu formą, suteikiant
teisę ja pasinaudoti užsienyje esantiems

Lietuvos Respublikos piliečiams. Šitaip
lietuvių išeivija būtų skatinama aktyviau
dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose
rinkimuose.
Komiteto pirmininko A. Valinsko
įregistruotų įstatymų projektų tikslas –
įteisinti naujas, prie informacinių technologijų pritaikytas, balsavimo formas
ir skatinti rinkėjus, įskaitant išvykusius
iš Lietuvos, aktyviau dalyvauti Lietuvos
Respublikoje vyksiančiuose rinkimuose.
Išklausę ir apsvarstę posėdyje

šalies atstovybių rezultatas net palankesnis konservatoriams negu pačioje
Lietuvoje. Svetur jie surinko 38,41%
rinkėjų simpatijų, o namuose – 26,82%.
Lietuvoje 18,62% balsų gavę socialdemokratai užsienyje surinko beveik
keturiais procentais mažiau. Partijai
Tvarka ir teisingumas mažai tepagelbėjo ir Rusijos lietuvių simpatijos, vis
tiek svetur jie surinko beveik keturiais
procentais mažiau rinkėjų balsų nei
tėvynėje. Be to, užsienyje juos aplenkė
Liberalų sąjūdis, gavęs 12,40% balsų
(palyginti Lietuvoje – 7,35%).
Jei visa Lietuva būtų balsavusi taip
pat kaip išeivija, tai į EP būtų patekusi
ir Liberalų ir centro partija, nes svetur
ji perkopė penkių procentų barjerą,
surinkusi 6,56% rinkėjų balsų (Lietuvoje – 3,46%). Išeiviai mažiau nei Lietuvoje
gyvenantys lietuviai vertino Darbo
partiją, kuriai užsienyje pavyko surinkti
tik 5,17%, kai Lietuvoje – 8,80%.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
duomenimis, 2009-aisiais iš visų 19516
užsienyje rinkimų teisę turinčių Lietuvos rinkėjų, tąkart prie balsadėžių atėjo
arba paštu balsavo 7059, kitaip sakant,
jų aktyvumas siekė 36,17%.

dalyvavusių asmenų pasisakymus bei
nuomones, komiteto nariai bendru
sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam
komitetui atmesti Seimo narių grupės
įregistruotus įstatymų projektus.
5 komiteto nariams balsavus „už“,
1 – „prieš“, komiteto pirmininko registruotiems įstatymų projektams buvo
nuspręsta iš esmės pritarti ir siūlyti
pagrindiniam komitetui koreguoti įstatymų projektus, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje
pateiktas pastabas, kurioms komitetas
pritarė, bei į komiteto pasiūlymus.
2011 gRUODis
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LietuviŲ

Kūčių

tradicijos
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T

ai, kas per Kūčias lietuvių
iki šiol labiausiai akcentuojama (maistas, apsivalymas,
artimųjų susibūrimas, mirusiųjų prisiminimas, dažnai
ir burtai), daugiau susiję su
senaisiais pagoniškaisiais papročiais.
Taigi, nuo seniausių laikų Kūčios yra
ir šeimos susibūrimo šventė. Netgi
pats Kūčių pavadinimas, kuris yra
kilęs iš pagrindinio šventės patiekalo
pavadinimo kūčios – apeiginės Kūčių
vakarienės valgio, kuris skirtas šeimos
nariams, namiškiams ir protėvių
vėlėms – rodo, kad šventė pirmiausiai
yra lyg šventa šeimos apeiga.
Per Kūčias susirenka visi šeimos
nariai į namus, net ir iš tolimesnių
vietovių. Nepamirštama pakviesti
vakarienės ir vienišo draugo ar kaimyno. Nuo seno laikomasi papročio
palikti tuščią vietą prie stalo, jei tais
metais kuris šeimos narys mirė arba
negali vakarienėje dalyvauti. Paprastai
ant mirusiojo šeimos nario lėkštės
statoma maža žvakelė, kuri uždegama
per vakarienę, tikint, kad mirusiojo
vėlė dalyvauja Kūčiose kartu su visais.
Kitur mirusiųjų vėlėms uždegama
žvakelė ant palangės, ten (arba ant

(gruodžio 24 d.)

Lietuviams Kūčios – viena svarbiausių švenčių. Nuo 2011 metų jos
Lietuvoje įtrauktos į šventinių dienų sąrašą. Nors šiandieną Kūčios
siejamos su krikščioniška švente – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis,
šventės ištakos susijusios su kalendoriniu senųjų metų palydėjimu.

Parengė
Sandra
Sirvidienė

stalo) paliekama per naktį ir maisto
mirusiųjų vėlėms.
Viena iš svarbių šventės dalių – apsivalymas, kuris turi apsaugoti nuo
visokio blogio, ligų. Svarbu susitvarkyti namus, išsiskalbti, seniau tą dieną
prausdavosi pirtyse. Iki Kūčių būtina
atlikti svarbiausius darbus, grąžinti
skolas, susitaikyti su žmonėmis, kad
kitais metais nebūtum paskendęs skolose ir sutartum su aplinkiniais. Tai
savotiškas ir dvasinis apsivalymas.
Nors pastaruoju metu dėl prekybininkų įtakos sparčiai plinta paprotys
eglutę puošti gana anksti gruodį,
nemaža dalis lietuvių, ypač vyresni, vis
dar laikosi papročio ją puošti Kūčių
dieną. Eglutės puošimas palyginti yra nesenas reiškinys Lietuvoje.
Anksčiau kambarį daugelyje Lietuvos
vietų puošdavo „sodu“, iš šiaudelių ir
medelių padarytais paukšteliais, eglių,
pušų, kadagio šakelėmis. Pirmieji
Lietuvoje eglutės žaisliukai irgi buvo
šiaudiniai, pačių padaryti žaisliukai, iš
tešlos keptos figūrėlės, obuoliai, riešutai, saldainiai, žvakutės, vėliau pradėta
puošti ir pirktiniais žaisliukais.
Nuo seno Lietuvoje buvo paprotys
per Kūčias pasninkauti. Ir šiandie-

ną svarbu, kad Kūčių vakarienėje
nebūtų jokių mėsiškų valgių. Kūčių
stalą ruošdavo taip: ant stalo dedama
šieno, kuris išskirstomas po visą stalo
paviršių. Tai simbolizuoja Jėzaus
gimimą tvartelyje ir tai, jog jis gulėjo
ėdžiose ant šieno. Šienas, paklotas po
staltiese, turi ir magišką prasmę. Nuklojus stalą, jo nunešdavo gyvuliams.
Traukdavo šiaudus iš po staltiesės ir
burdavo: kieno ilgiausias šiaudas, tas
ilgiausiai gyvens. Merginoms kartais
ilgas šiaudas reiškė ilgą senmergystę. Storas šiaudas reiškė turtingą,
laimingą gyvenimą. Stalas su šienu
užtiesiamas balta staltiese, išdėstomos lėkštės ir papuošiama žvakėmis,
eglių šakelėmis. Viduryje stalo dedama lėkštelė su tiek paplotėlių, kiek
bus žmonių prie stalo, kitur vieną
paplotėlį dalijasi visi šeimos nariai –
vyriausiasis šeimos narys dalija
paplotėlį kitiems šeimos nariams.
Ant stalo dedama 12 valgių. Senovėje buvo paprotys dėti 9 patiekalus. Tai
atitiko devyndienę Mėnulio kalendoriaus savaitę. Skaičius 12 simbolizuoja visų metų mėnesius, o pagal
krikščioniškas tradicijas 12 Jėzaus
apaštalų. Valgiai gaminami be mėsos:
2011 gRUODis
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Per Kūčias
galima išburti ateitį:

žuvis, silkė, kūčiukai su aguonų pienu,
kisielius, grybai, rauginti arba troškinti
kopūstai, džiovintų vaisių sriuba, virtos
bulvės, spirginė, cibulynė, duona ir kt.
Prie stalo sėsdavo tik sužibus
Vakarinei žvaigždei. Visiems susėdus,
pirmiausiai buvo sukalbama malda. Kūčios – paskutinis Advento vakaras, todėl
stengiamasi jį praleisti santūriai. Vakarienė pradedama kalėdaičio (paplotėlio)
laužymu. Visi šeimos nariai pasikeičia
kąsniukais ir linkėjimais. Prisimenami
mirusieji. Per Kūčių vakarienę labai
svarbu paragauti kiekvieno valgio. Kai
kur Lietuvoje buvo tikima, kad tas,
20
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kuris ilgiau per Kūčias valgys, ilgiau
gyvens, tam tėvo ūkis atiteks, arba kas
pirmas Kūčias pavalgys, tam ateinančiais metais darbai geriau seksis.
Nuo seno Kūčių vakarui teikiama
magiška prasmė. Kūčių diena turtinga
burtų, prietarų, tikėjimų. Jei per Kūčias
kam nors ką paskolinsi, tai jam kartu ir
savo laimę atiduosi. Sakoma, kad Kūčių naktį dvyliktą valandą gyvuliai ima
tarp savęs kalbėtis, tačiau žmonėms
nevalia jų klausytis, nes tas, kas jų
kalbą išgirsta, greitai miršta. Manoma, kad šuliniuose tą valandą vanduo
virsta vynu.

l reikia įsipilti į dubenį vandens ir
sukti jį tol, kol atsiras verpetas. Tada
įmesti du angliukus. Jei vanduo juos
suneš į krūvą – ištekėsi, jei ne – liksi
viena;
l reikia išbėgti į kiemą, užsimerkus
paimti glėbį pagalių, po to parsinešti
namo ir suskaičiuoti. Jei porinis pagalių skaičius – ištekėsi;
l jei nori sužinoti, iš kurios pusės
jaunikio sulauksi, išeik į lauką, spirk
batą per vartus ar per namo stogą. Į
kurią pusę batas atsisuks, iš tos pusės
ir jaunikis pasirodys;
l Kūčių vakarą išeik į lauką ir klausykis, kurioje pusėje išgirsi šunį lojant,
toje ir tavo būsimasis;
l savąjį galima susapnuoti, jeigu kitiems namiškiams sumigus po kūčių,
pasidarysi tokį mišinį – nuopirštis
druskos, nuopirštis miltų, tiek pat
pipirų, tiek pat cukraus ir vandens –
ir suvalgysi. Tik atsigulti reikia ne į
lovą, o prie pirkios slenksčio, ten, kur
dvasios vaikščioja;
l prieš einant gulti reikia prisivalgyti
daug sūrios silkės, naktį sapne būsimasis atneš gerti;
l apie poringus metus galima sužinoti paėmus saują žirnių, pupų, riešutų
ar kūčiukų. Jei porinis skaičius – poringi metai, jei neporinis – neporingi;
l po mažomis lėkštutėmis padedama
rūtos šakelė arba žiedas, kryžiukas,
pinigėlis ir kt., kokią lėkštutę atversi,
tas laukia kitais metais;
l į vandenį pilamas lydomas vaškas, iš
susidariusių figūrėlių spėjama ateitis.

Pagal Kūčių dienos orus
spėjamas ateinančių metų derlius:
l jei Kūčių diena saulėta – kitais metais
gali tikėtis gero pupų ir žirnių derliaus,
jei lyja – miežiai gerai derės;
l jei naktis žvaigždėta, giedra – tai
ženklas, kad ateinančiais metais gyvuliai gerai augs, bus daug vaisių, miško
gėrybių, o jei apsiniaukusi – bus geras
javų derlius.

Kūčių valgiai

Kūčių valgiai turi simbolinę prasmę. Obuoliai simbolizuoja
Rojaus medį, tai skalsos, laimės simbolis. Žirniai simbolizuoja
išvaryto iš Rojaus Adomo ašaras. Kviečiai – skalsos simbolis.
Grūdų mišinys – derlingi metai. Medus – šviesos ir sveikatos
simbolis. Kūčiukai simbolizuoja arba meilės vakarienę arba
duonos kepaliuką protėvių vėlėms vaišinti. Žuvis ir silkė –
pasninko valgis.
Kūčiukai

Aguonų pienas

Aguonos nuplaunamos, užplikomos
verdančiu vandeniu, nupilamos ir
paliekamos valandą brinkti. Paskui
trinamos specialiame inde arba
keletą kartų (4–5 kartus) permalamos
mėsmale. Baigus trinti, užpilamos virintu vandeniu ir paliekamos kelioms
valandoms. Prieš geriant pasaldinamos cukrumi ar medumi. Aguonpieniu užpilami kūčiukai.

Deimantės Dokšaitės nuotr.

Spirginė

Grybų maltinukai

Džiovintus grybus išvirti ir smulkiai
supjaustyti arba sumalti mėsmale. Pridėti
pipirų, sukapotų svogūnų, miltų, įpilti
truputėlį vandens, išminkyti ir daryti
suplotus kukulius ir kepti su aliejumi
keptuvėje.

Kanapes reikia nuplauti, apdžiovinti,
sugrūsti ir pakepinti keptuvėje, kol
paruduoja. Tada suberti į indą, įdėti
druskos, svogūnų, pipirų ir grūsti, kol
pasidarys miltai. Paskui dar pakepti
keptuvėje. Į kanapių druską dažosi
virtas bulves. Kartais vietoj kanapių
naudoja linų sėmenis.

„Kliunkė“

Spanguolių kisielius

Kopūstai

Spanguoles nuplauti ir surišti į drobę,
tada sudaužyti ant lentelės. Sultis
supilti į dubenėlį, padėtą po lentele. Drobė su spanguolių likučiais
nardinama į vandenį ir spaudoma
rankomis, kol mazgelyje lieka tik
uogų žievelės. Sultys atskiedžiamos,
ant mažos ugnies užvirinamos ir nukošiamos. Paskui maišant pilamas į
vandenį su cukrumi išleistas krakmolas. Maišant verdama apie 5 minutes.

Atskirai išvirti žirnius ir skustas bulves.
Išvirusias bulves sutrinti, žirnius tik
apgrūsti. Sudėti viską į vieną puodą ir
grūsti taip, kad žirniai liktų apysveikiai. Valgyti su raugintais kopūstais,
cibulyne, silke, žuvimi.

Raugintus kopūstus galima užpilti su
aliejumi ir kepti su svogūnais. Valgyti
su karštomis bulvėmis arba pupelėmis.
Taip pat kopūstai dar troškinami su
džiovintais grybais. Kartais baigus virti
įdedama silkės.

Kepami iš pasūdytos mielinių miltų su
mielėmis ar be mielių tešlos. Kad kūčiukai būtų trapesni, į tešlą įpilama truputį
aliejaus. Minkant kartais į tešlą įberiama
aguonų ir cukraus. Pakilusią tešlą reikia
sukočioti į volelius ir supjaustyti mažais
gabalėliais ir kepti.

Silkė

Išvalyta, bet nemirkyta silkė valgoma su
keptais svogūnais ir karštomis bulvėmis.
Silkę galima supjaustyti gabaliukais,
pridėti susmulkintų ir aliejuje apkepintų
kapotų grybų. Taip pat silkė gaminama
su tarkuotomis keptuvėje su aliejumi ir
svogūnais apkepintomis morkomis.

Sriubalynė (cebulynė,
cibulynė, rasalynė)

Išvalytas silkes suvynioti į popierių ir
dėti ant žarijų arba pakasti po karštais
pelenais. Popieriui pajuodus, ištraukti,
nuvalyti, dubenėlyje sutrinti mediniu šaukštu, užpilti virinto vandens,
išmaišyti, nukošti. Į skystį gausiai pridėti
svogūnų griežinėlių, maltų karčiųjų pipirų, truputį rūgšties – burokų arba acto,
druskos. Kai kur svogūnus su silke trina
kartu. Valgo šaltą su virtomis bulvėmis.

Šaltiniai:
Dundulienė P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.
Dundulienė P. Lietuvių šventės: tradicijos papročiai ir apeigos. Vilnius, 1991.
Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. Kaunas, 1993.
Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius, 1993.
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AKTUALU

Lietuvių
(gruodžio 25–26 d.)

Kalėdų

tradicijos

Gruodžio 25–26 d. švenčiama viena iš linksmiausių ir
šviesiausių metuose švenčių – Kalėdos. Tomis dienomis
daugelyje pasaulio tautų žmonės mini Jėzaus Kristaus
gimimą. Pačiais seniausiais laikais Kalėdos buvo
švenčiamos kaip Saulės sugrįžimo šventė. Tą dieną
švęsdavo ir Naujuosius metus.
22
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Parengė
Sandra
Sirvidienė

K

alėdų pavadinimas žinomas
daugeliui tautų (romėnams,
graikams, slavams, albanams
ir kt.). Dėl šio žodžio kilmės
yra įvairių nuomonių. Viena
jų, jog Kalėdų vardas kilęs
iš lot. calendae ,,kalendorius“, kuris į
lietuvių kalbą atėjo per slavų kalbas.
Seniau Kalėdas švęsdavo 3 ir daugiau
dienų, tačiau ilgainiui dienų skaičius
pradėjo mažėti, dabar jos švenčiamos dvi dienas. Pirmoji diena skirta
vaišėms namuose, antroji – lankyti
artimuosius, kaimynus.
Naktį, po Kūčių vakarienės, nuo
seno buvo įprasta budėti prie gimusio
Kristaus prakartėlės, o iš ryto skubama
į Bernelių mišias. Pirmoji Kalėdų diena
švenčiama ramiai, namuose. Grįžus
iš bažnyčios sėdama prie stalo, sočiai
pusryčiaujama. Pirmąją Kalėdų dieną
būtina daug ir sočiai valgyti, nuo to
priklauso, ar ateinantys metai bus geri.
Kalėdų stalas – gausus vaišių. Per
Kalėdas negalima jokių darbų daryti,
todėl valgoma tai, kas lieka nuo Kūčių
stalo ir ką šeimininkės pasiruošė iš
vakaro, taip pat sūrio, medaus, obuolių, riešutų, namuose kepto pyrago.
Būtinas Kalėdų valgis – kiauliena: virta
kiaulės galva, šaltiena, kumpis, dešros.
Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje virdavo šiupinį su kiaulės uodega. Mėgstamas Kalėdų valgis – troškinti kopūstai
su kiauliena ir karštomis bulvėmis.
Gerdavo alų, naminę girą.
Antrąją Kalėdų dieną – svečiavimosi ir jaunimo dieną – įprasta išeiti
iš namų, aplankyti kaimynus, gimines. Seniau po kaimus vaikščiodavo
vadinamieji „kalėdotojai“ – jaunimo
grupės, kurios aplankydavo visas kaimo sodybas, linkėdavo gero derliaus,
sveikindavo šeimininkus, giedodavo
kalėdines giesmes, barstydavo grūdus.
Grūdų barstymas reiškė naikinimą to,

kas jau sena, ir naujo gimimą. Už linkėjimus jiems atsilygindavo vaišėmis,
dovanomis.
Paprastai Kalėdų senelis pasirodydavo antrąją Kalėdų dieną, kai prasidėdavo linksmybės, bet kartais ateidavo ir pirmąją. Kalėdų senelis nėra
labai senas lietuvių papročiuose. Jo
funkcijos seniau skyrėsi nuo dabartinio senelio, dalijančio dovanas, o buvo
beveik tokios pat kaip „kalėdotojų“.
Su dovanomis Kalėdų senelis iš pradžių retai vaikams pasirodydavo. Paprastai vaikai užmigdavo jo nesulaukę,
o rytą jau rasdavo dovanėles – riešutų,
obuolių, pyragaičių, saldainių. Vėliau
motinos vaikams pradėjo dovanoti
megztas kojines, pirštines, nupirkdavo
batelius, skarytes, žaisliukų (molinių
švilpukų, avinėlių). Kalėdines dovanėles iš pradžių dėdavo po egle, prie
lovytės, pakišdavo po pagalve, į kojinę.
Vėlesniais laikais dovanėles reikėdavo
užsitarnauti – padainuoti dainelę,
padeklamuoti eilėraštuką, sukalbėti
maldelę. Vėliau dovanomis pradėjo
keistis ir suaugusieji.
Kalėdų laikotarpis trunka iki Trijų
Karalių. Visi to laikotarpio vakarai vadinami šventvakariais. Tai gera proga
pasisvečiuoti, pasivaišinti, pasilinksminti, nes nereikia dirbti sunkių darbų – per daug šventa. Eglutė namuose
stovėdavo irgi iki Trijų Karalių.
Kalėdos kaip ir Kūčios turi magišką
prasmę, jos gali nulemti ateinančių
metų laimę, derlių, šeimyninę gerovę.
Per Kalėdas taip pat spėdavo ateinančių metų orą: jei Kalėdos baltos – tai
Velykos žalios, jei be sniego – tai per
Velykas tikrai snigs. Jai Kalėdų pirmoji
diena graži, saulėta – visi metai bus
geri. Jei per Kalėdas miške medžiai
apšarmoję, bet šiaip jau lauke nelabai
šąla – vasara bus lietinga, galima tikėtis stiprių perkūnijų.

Šaltiniai:
Dundulienė P. Lietuvių šventės: tradicijos papročiai ir apeigos. Vilnius, 1991.
Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. Kaunas, 1993.
Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius, 1993.
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Lietuvių

Naujųjų

metų tradicijos (sausio 1 d.)

Naujieji metai Lietuvoje pradėti švęsti palyginti ne taip ir seniai. Seniau jie
niekuo nesiskirdavo nuo eilinio sekmadienio. XIX a. kaip šventė daugiau
buvo švenčiama Aukštaitijoje, žinomi kaip „sveikinimų ir linkėjimų diena“.
Tą dieną visi linkėdavo vienas kitam laimės ir burdavo ateitį.
Parengė
Sandra
Sirvidienė
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N

aujieji metai daug kur
buvo švenčiami kaip
Kūčių ir Kalėdų tąsa.
Jiems būdingi tie patys
elementai. Tikima, kad
visi kiti metai bus tokie,
kokia bus Naujųjų metų diena. Stengiamasi būti linksmiems, nesipykti,
nesiskolinti ir kitiems neskolinti, nes
gali savo laimę atiduoti.
Iki Pirmojo pasaulinio karo kai
kuriose šeimose, išskyrus Suvalkiją, prieš Naujuosius metus ir Tris
Karalius kartodavo Kūčių vakarienę.
Naujametines Kūčias vadindavo
riebiąja Kūčia, Antrosiomis Kūčiomis,
Kūčiūkėmis ir pan. Šios Kūčios skyrėsi
tuo, kad jose jau galėjo dalyvauti ir ne
šeimos nariai – giminės, kaimynai,
draugai. Ant stalo nebededama šieno,
nebesilaikoma pasniko, valgoma riebiai. Vakarienę pradėdavo kalėdaičiu,
paliktu nuo Kūčių stalo. Žemaitijoje

gRUODis 2011

buvo įprasta virti šiupinį su kiaulės
galva. Per Naujuosius jau nebeminimi
mirusieji. Tai linksma šventė.
Nusistovėjusių Naujųjų metų sutikimo papročių nebuvo. Aukštaitijoje
po sodybas vaikščiodavo persirengėliai:
„Nauji“ ir „Seni“ metai, velniai, giltinė,
gyvuliai. „Nauji“ ir „Seni“ metai susikaudavo ir visada nugalėdavo „Nauji“.
Vaikai persirengę vaikščiodavo po
kaimą, gąsdindavo vieni kitus.
Svarbu, kad 12 val. niekas nemiegotų, nes galima savo laimę pramiegoti,
todėl žadindavo net mažus vaikus.
Jaunimas daug šokdavo, kad visus
metus kojelės gerai kiltų. Vaikinai
stengdavosi pirmiausiai šokdinti gražiausias merginas, kad visus metus
sektųsi su gražiomis merginomis
draugauti. Per Naujuosius ateidavo
ne Kalėdų senelis, o Senis šaltis.
Kai kur buvo paprotys uždegti
šiaudų kūlį. Tikėdavo, kad taip sude-

gins nelaimes, viską, kas bloga, padės
greičiau sugrįžti saulei.
Naujų metų naktis, kaip ir Kalėdų, –
stebuklinga. Tikima, kad šią naktį
namus aplanko raganos, ir jei randa
nebaigtą darbą, juose apsigyvena
visiems metams. Naujųjų metų naktį
ir dieną galima nuspėti ateitį, derlių,
ateinančių metų orą.
l Jei naktis žvaigždėta – bus geri
metai.
l Apdalinus elgetas, galima tikėtis
derlingų metų.
l Geras ženklas buvo grįžtant iš
bažnyčios į pusnį įvirsti – linai gerai
derės.
Jaunimas burdavo apie savo antrąją
pusę, meilę. Traukdavo smilgeles iš
po staltiesės, skaičiuodavo grūdus ir
kt., kad būtų porinis, klausydavo šunų
lojimo, liedavo šviną ir vašką, burdavo
su apverstomis lėkštutėmis, iš kavos
tirščių ir kt.
l Jei per Naujuosius pabučiuoja ūsuotas vyras, tai kitais metais ištekėsi.
l Burdavo su žvakėmis ir veidrodžiu,
turėdavo pamatyti savo antrąją pusę.
l Norint sutikti savąjį reikia Naujų
metų vakarą nešti sąšlavas ant kryžkelės ir atsisukus žiūrėti, ką sutiksi – už
to ištekėsi.
l Vaikinai ir merginos atsistoja ratu
ir vienas kuris degina degtuką, į kurią
pusę degtukas nulinksta – tas myli.
l Savąjį galima susapnuoti. Reikia po pagalve padėti šukas arba spyną, kas sapne
atrakins arba sušukuos, tas bus vyras.
Naujųjų metų rytą svarbu, ką pirmą
sutiksi: jei kunigą – gali numirti,
daktarą – susirgsi, elgetą – vargas ir
skurdas, pirklį – turtas ir laimė. Jei į
svečius pirma ateina moteris – nelaimingi metai, vyras – laimingi, žydas –
labai laimingi. Jei nori gražiai visus
metus atrodyti, reikia pirmąją dieną
apsivilkti ką nors naujo.
Sakydavo, koks oras per Naujuosius –
tokie bus visi metai. Jei per Naujuosius
šąla, per Velykas bus šilta. Sniegas ir
pustymas – derlingų metų požymis.
Tad smarkių pūgų ir sniego!
Šaltiniai:
Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos.
Vilnius, 1993.
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Kokia tauta
norėtume būti?

2006

m. lapkričio 13 d.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė
nutarimą, kuriuo nusprendė, kad
tuometiniai pilietybės įstatymai prieštaravo LR Konstitucijai, todėl ateityje
jie negali būti įgyvendinti ir turi būti
iš esmės taisytini. Šį 61 puslapio
nutarimą pasirašė visi 9 teisėjai. Pagal
LR Konstitucinio Teismo įstatymo
55 straipsnį, nutarimas priimamas
balsų dauguma ir pasirašomas visų
dalyvavusių teisėjų. LR Konstitucijos
107 straipsnis Konstitucinio Teismo
sprendimus įvardija kaip galutinius ir
neskundžiamus. Tačiau šie sprendimai, nors pasirašyti ir visų teisėjų, gali
būti priimti nebūtinai vieningai.
Tuo metu, kai buvo priimtas minėtas nutarimas dėl pilietybės, atskirų
teisėjų nuomonių pareikšti nebuvo galima. Įstatymo pataisa, pagal kurią atsirado galimybė Konstitucinio Teismo
teisėjui išsakyti atskirą nuomonę, buvo
priimta tik 2008 metais. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas
Žilys 2009 m. kovo 13 d. „Atgimimo“
puslapiuose teigė, kad nors „Konstitucinio Teismo sprendimus, kad ir galutinius, ir neskundžiamus, priima ne
dievai, bet žmonės“, „vienbalsiškumas
ne visada patvirtina absoliučią tiesą“ ir
„apskritai demokratinėje visuomenėje
vienbalsiškumo būti negali“. Po pilietybės įstatymo nutarimo Lietuvoje buvo
matyti tam tikrų baimės apraiškų, tarsi
būtų buvę nepriimtina kritikuoti ar
turėti atskirą nuomonę apie nutarimą,
taip lyg ir siekiant sumenkinti Konstitucinio Teismo ir teisėjų autoritetą.
Tačiau skirtingos teisėjų nuomonės
padeda visuomenei geriau suprasti
nutarimo priėmimo procesą, t. y. kaip
sprendimas buvo padarytas ir kaip
ateityje įstatymą galima būtų taisyti.
JAV Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Regina
Narušienė, J. D.

Pavojinga pasikliauti mintimi
„nėra žmonių – nėra problemų“.
Charles Hughes dar 1936 m. teigė: „galutiniame sprendime pateikta atskira
nuomonė yra kreipimasis į ateities
supratimą, kad būtų suteikta galimybė
vėliau ištaisyti tą klaidą, kuri, teisėjo
nuomone, buvo padaryta“.
LR Konstitucija suteikia žmogui
teisę turėti savo įsitikinimus ir juos
laisvai reikšti (25 straipsnis). Taip pat
piliečiams laiduojama teisė kritikuoti
valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą,
apskųsti jų sprendimus, draudžiama
persekioti už kritiką (33 straipsnis).
Šios teisės yra patvirtintos Jungtinių
Tautų Organizacijos visuotinėje
žmogaus teisių deklaracijoje (19
straipsnis) ir Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvės teisių apsaugos
konvencijoje (20 straipsnis). Skirtingos nuomonės reiškimas ar kritika
demokratiniame krašte negali būti
priimta kaip tam tikros institucijos
ar jos narių puolimas, paniekinimas
ar įžeidimas. Todėl šiame konstruktyviame kontekste Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė ir pateikia savo nuomonę, poziciją bei siūlymus.
Daugumos mokslininkų teigimu,
emigruojančiuose kraštuose yra priimta leisti emigrantams išlaikyti savo

gimtojo krašto pilietybę kaip galimybę
palaikyti ryšius su savo tautiečiais
(Koslowski 2000, Kofman ir Young
2003). Užsienio lietuviams pilietybė –
svarbiausias realus ryšys su gimtine.
Pilietybė yra neapčiuopiamas simbolis,
suteikiantis jiems tapatybę.
Po nepriklausomybės atkūrimo
iš Lietuvos emigravo beveik pusė
milijono Lietuvos piliečių, nemaža
dalis – jaunų ir talentingų žmonių. Šie
žmonės Lietuvoje turi artimesnių ar
tolimesnių giminaičių, turto, draugų.
Dirbdami užsienyje jie siunčia nemažas sumas savo šeimoms, draugams
ir labdarai, pavyzdžiui, 2010 metais
privačių asmenų siunčiamos perlaidos į Lietuvą sudarė 4,115 mln. litų,
tai prilygo ¼ šalyje išmokėto darbo
užmokesčio. Nemažai išvykusiųjų
dirba Lietuvos naudai savo gyvenamuose kraštuose, kurdami patrauklų
Lietuvos įvaizdį, ieškodami politinės
paramos, kurią gali gauti tik būdami
to krašto piliečiais. Iš Lietuvos jie
prašo tik paso, už kurio išlaidas patys
susimoka. Už sveikatos priežiūrą
jie taip pat moka pagal Lietuvos
įstatymų nustatytą tvarką. Užsienyje
gyvena daug išsilavinusių, gabių,
nemažai pasiekusių lietuvių, kurių
patirtis Lietuvai galėtų būti naudinga.
Nemažai jų nuolat lankosi tėvynėje,
kai kurie planuoja grįžti gyventi. Apie
už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių
svarbą liudija ir LR Vyriausybės sukurta
„Globalios Lietuvos“ programa, kurioje
užsienio lietuviai skatinami aktyviai
dalyvauti kuriant Tėvynės ateitį.
Tad leiskime visiems Lietuvos
piliečiams išsaugoti savo gimtinės
ir protėvių žemės pilietybę. Mūsų
tauta per maža, kad galėtume lengva
ranka nurašyti nemažą dalį tautiečių.
Išvykstančiųjų iš Lietuvos skaičius vis
auga, todėl pavojinga pasikliauti mintimi „nėra žmonių – nėra problemų“.
Ar paskutinio Lietuvos surašymo
duomenys mūsų neprivertė susimąstyti apie šalies ateitį? Kam naudingas
tautos skaldymas į piliečius ir nepiliečius? Ar ne laikas susivienyti ir tapti
vieninga, kūrybinga ir išdidžia, bet ne
sparčiai nykstančia tauta?
2011 gRUODis
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PLB

Finansų
komisijos

darbai ir

rūpesčiai

Ekonominės krizės laikotarpiu kalbėti apie pinigus,
ypač kad jų trūksta, tapo madinga ir… būtina. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Konstitucijoje pabrėžiama, kad
PLB yra ne pelno siekianti organizacija. Taigi, kai pelno
nėra, atrodytų, kad makroekonominių rodiklių svyravimai
neturėtų išjudinti finansinio organizacijos pamato. Deja,
gyvename pasaulyje, kuriame viskas susiję sudėtingais
ryšiais ir „drugelio efektas“ gali pasireikšti nenuspėjamais
įvykiais. Surasti būdų, kaip sumažinti šiuos neigiamus
padarinius ir užtikrinti PLB finansinį stabilumą, yra PLB
Finansų komisijos veiklos sritis.
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Renata Retkutė,
Finansų komisijos
pirmininkė

F

inansų komisija savo darbą
pradėjo 2010 metų rugpjūčio
mėnesį. Komisiją sudaro: dr.
Renata Retkutė (JK), Artūras
Maslauskas (Danija), Bernardas
Razgus (Rusija), Miglė Tauragytė-Linga (JAV), Inga Minelgaitė
(Islandija / Lietuva) ir Ariana Rastauskaitė (Argentina / Lietuva).
Finansų komisijos paskirtis – koordinuoti PLB finansinius reikalus, kartu
su PLB atstovybe administruoti kraštų
LB solidarumo įnašą, ieškoti alternatyvių PLB veiklos finansavimo šaltinių
bei teikti pasiūlymus dėl PLB finansų
konsolidavimo.
Ant metinės sąmatos svarstyklių
turime dvi lėkštutes: išlaidas ir pajamas. Finansų komisijos užduotis – kad
svarstyklių rodyklė nepakryptų į išlaidų
pusę. Pirmiausiai apie išlaidas 2011

Olgos Posaškovos nuotr.

metais. Didžioji jų dalis (56% metinio
biudžeto) atitenka žurnalo „Pasaulio
lietuvis“ leidybai. Beveik ketvirtadalis
(23%) skiriama PLB atstovybės Vilniuje išlaikymui, likusi dalis – bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų
suvažiavimui (10%), administraciniams poreikiams (8%) ir kultūros
programoms (3%). Norint patenkinti
minimalius organizacijos egzistavimo
poreikius, pageidautina disponuoti bent
80 000 JAV dolerių.
Apie PLB veiklos finansavimą buvo
aktyviai svarstoma per 2011-ųjų metų
PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimą –
tiek pirmąją dieną vakarienės metu, tiek
per kavos pertraukėles, bet daugiausiai
per šiam klausimui skirtą sesiją.
Dalis PLB pajamų (16%) 2011
metais gauta iš institucinių rėmėjų: LR
Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvių
fondo (JAV) ir Australijos lietuvių fondo. Užsienio reikalų ministerija parėmė
du tikslinius projektus: kraštų lietuvių
bendruomenių ir jaunimo sąjungų
pirmininkų suvažiavimui buvo skirti
9 tūkstančiai litų, o „Pasaulio lietuvio“
leidybai – 10 tūkstančių litų. Džiugu,
kad Australijos LB prašymu, Australijos lietuvių fondas skyrė 1000 Australijos dolerių paramą PLB atstovybei
išlaikyti. Atstovybei 3000 JAV dolerių
paramą skyrė ir Lietuvių fondas (JAV).
Pagal PLB Konstitucijos 33 straipsnį, PLB lėšas sudaro atskirų kraštų
lietuvių bendruomenių įnašai, ne
mažesni kaip 15 procentų tautinio
solidarumo įnašų; aukos, palikimai,
dovanos bei kitos pajamos ir kraštų
bendruomenių paskirta parama. Jau
ne pirmą kartą daug ginčų kilo dėl
paties termino „solidarumo įnašas“.
Tiek PLB, tiek atskiro krašto Lietuvių
bendruomenė veikia pagal tos šalies
įstatymus, nuo kurių priklauso organizacijos struktūra, dokumentacija ir lėšų
surinkimo būdai: vienos bendruomenės
renka nustatyto dydžio nario mokestį;
kitos teikia socialines paslaugas (lituanistinių mokyklų užsiėmimų, švenčių,
koncertų ir pan. organizavimas), trečios
ieško privačių rėmėjų. Norint apibrėžti
aiškesnį lėšų surinkimo mechanizmą,
suvažiavimo metu nuspręsta rekomen-

PLB išlaidos
1 030 $
2 000 $
800 $
100 $
1 500 $
3 000 $

8 572 $

20 000 $

47, 530 $

„Pasaulio Lietuvis“
PLB atstovybės išlaidos
Valdybos būstinės išlaidos, mokesčiai ir kiti
Aukų rinkimo kompanija
Pirmininkų suvažiavimas
Mokesčiai
Valiutų konvertavimo skirtumai ir bankų išlaidos
Kultūros programos
Kitos, nenumatytos Valdybos ir komisijų išlaidos

PLB įplaukos

3 000 $
1 000 $
7 532 $

800 $

35 000 $
22 000 $

Lietuvių fondas (JAV)
Australijos lietuvių fondas
Užsienio reikalų ministerija
Pirmininkų suvažiavimo registracijos mokestis
Kraštų solidarumo įnašas ir aukos (numatoma)
„Pasaulio Lietuvio“ prenumeratoriai, aukos, reklama (numatoma)
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AKTUALU
duoti Finansų komisijai sukurti solidarumo įnašo dydžio skaičiavimo metodiką, paruošti mokėjimo formą / kvitą bei
aktyviau priminti LB valdyboms dėl
solidarumo įnašo.
Pagal 2011 metų sąmatą Finansų komisija numatė surinkti 22 000 JAV dolerių iš bendruomenių įnašų ir aukų. Kaip
šią finansinę naštą paskirstyti kraštams,
atsižvelgiant į specifinius skirtumus – iš
tiesų buvo nelengva užduotis.
Rekomenduojamas solidarumo

Pagal minimalų mėnesinį atlyginimą
kraštai suskirstyti į keturias grupes.
Rekomenduojamas krašto solidarumo įnašas skaičiuojamas pagal
formulę (žr. lentelę ir žemėlapį)
S = (n + 1) * k
Šiuo metu vyksta aktyvus susirašinėjimas tarp Finansų komisijos
narių ir lietuvių bendruomenių dėl
solidarumo įnašo – kartais paaiškėja
bendruomenės veiklos niuansų, kurių
neįmanoma įskaičiuoti į bendro
pobūdžio formulę. Komisija tikisi,
kad bendruomenės perves lėšas iki
šių metų pabaigos ir Komisija iki 2012
sausio 31 dienos pateiks kraštų LB
valdyboms ataskaitą apie surinktus
solidarumo įnašus.
[1] Global Wage Report 2010/11: Wage
policies in times of crisis. Geneva, International Labour Office, 2010.

įnašas LB skaičiuojamas pagal du
kriterijus – bendruomenės dydį ir
krašto, kuriame veikia LB, ekonominę situaciją. Bendruomenės dydžio
koeficientas yra lygus renkamų atstovų
vietų, skirtų PLB XIV Seimo suvažiavimui, skaičiui (n) plius vienas. Kraštų
ekonominės situacijos koeficientas
nustatytas remiantis Tarptautinės darbo
organizacijos (International Labour Office) paruoštoje ataskaitoje skelbiamu
minimaliu mėnesiniu atlyginimu [1].

LB kraštai suskirstyti į keturias grupes
Grupė

Kriterijus ($ per mėnesį)

Koeficientas k ($)

A
B
C
D

<100
<500
<1000
>1000

10
50
100
175

Grupės: A (geltona), B (raudona), C (žalia) ir D (mėlyna).

1

30
12
1 1

1

1 1
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2 1
1
1 341
5
3 16 113 2
1
1 1 1111 11 1 1
2

14
1

1

1

5
1

Rekomendacijos LB dėl solidarumo įnašo dydžio
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

PLB XIV Seimo
nariai-kraštai
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Baltarusija
Belgija
Brazilija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Gruzija
Islandija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė Karalystė
JAV
Kanada
Kazachstanas
Kolumbija
Latvija
Lenkija
Liuksemburgas
Moldova
Naujoji Zelandija
Norvegija
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Ukraina
Urugvajus
Uzbekija
Venesuela
Vengrija
Vokietija

KV
pirmininkas

JS
pirmininkas

Rinkti
atstovai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1

3
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
30
12
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
14
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6

Iš viso
5
3
7
2
6
2
3
2
2
3
2
2
2
4
2
2
7
32
14
2
2
5
5
2
2
2
3
2
2
3
16
2
2
2
2
4
3
2
3
2
8

Solidarumo
įnašas (JAV
dol.)
700.00
200.00
1050.00
200.00
250.00
350.00
100.00
100.00
350.00
100.00
350.00
20.00
350.00
300.00
200.00
200.00
1050.00
5425.00
2275.00
100.00
100.00
200.00
400.00
350.00
100.00
350.00
525.00
350.00
200.00
350.00
750.00
200.00
350.00
350.00
350.00
30.00
100.00
20.00
100.00
100.00
1225.00
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„Dariau interviu su moterimi, kuri mokosi universitete,
išlaiko save ir susimoka už brangius rinkodaros kursus,
planuoja išsilaikyti vairuotojo teises ir dirbti finansų
srityje“, – pabrėždama, kad prostitučių gyvenimo istorijos
toli gražu nėra vienodos, pasakoja lietuvė mokslininkė Eglė
Česnulytė, aštuonis mėnesius praleidusi Kenijoje. Ten ji rinko
medžiagą Lydso universitete rengiamai daktaro disertacijai
apie Kenijos sekso darbuotojas. Apie mokslininkės kelio
pasirinkimą, Keniją, tenykščius žmones bei jų žinias apie
Lietuvą, taip pat kitus dalykus ir yra šis pokalbis.
30
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Deimantė
Dokšaitė

Egle, gal pradėkime nuo pradžių pradžios – kaip keliai
atvedė į Lydso universitetą?
Visada maniau, kad doktorantai yra
tokie žmonės, kurie šį kelią pasirenka
anksti jaunystėje ir kryptingai dirba,
kad taptų mokslininkais. Deja, tai
nėra teisybė – tiek aš, tiek dauguma
mano kolegų pradėjo doktorantūros
studijas dėl įvairių, dažnai netikėtų
priežasčių. Aš baigiau bakalauro studijas Vilniaus universitete ir turėjau
būti ekonomiste. Tačiau pradėjau
dirbti ir supratau, kad ta sritis ne visai
man. Dėl to išvažiavau savanoriauti
į Italiją ir po metų savanorystės su
imigrantais, kurių dauguma buvo

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Atsitiktinai
pasirinktas mokslininkės kelias
nuvedė pas Kenijos prostitutes

iš Afrikos, nusprendžiau studijuoti
tarptautinį vystymąsi (international
development).Taip atsidūriau Bristolio
universitete, kur pradėjau magistro
studijas. Mano magistrantūros metais
Bristolyje dirbo garbės dėstytoja iš
JAV, garsi feministė, politikos mokslų
tyrėja, Cynthia Enloe, kurios paskaitos mane pastūmėjo domėtis lyčių
lygybės klausimais politinėje srityje.
Taip gimė idėja gilintis į politinius
ekonomikos ir lyčių lygybės klausimus ir rašyti apie tai, kaip šie lemia
sekso industrijų augimą. Mano magistro darbas buvo įvertintas geriausiai visame politikos mokslų fakultete
tais metais ir darbo vadovė ėmė mane
įkalbinėti tęsti mokslus doktorantūroje. Kurį laiką dar svarsčiau, ar verta
imtis tokio didelio projekto ir dar
trejus ar net ketverius metus praleisti
bibliotekose, kadangi tuo metu kaip
tik prasidėjo krizė ir darbo perspektyvos buvo labai jau miglotos, išsiunčiau paraiškas dėl doktorantūros į tris
universitetus, kuriuose dirba specialistai, galintys man padėti atlikti gerą
tyrimą. Mane priėmė visur, tačiau
Bristolio universitetas, kurį pasirinkau kaip pirmąjį, dėl finansinės
krizės tais metais stipendijų politikos
mokslams neskyrė. Taip atsidūriau
Lydso universitete, kur turiu tris
puikius dėstytojus, padedančius man
tirti pasirinktą temą.
Rengi disertaciją ir aštuoniems mėnesiams buvai
išvykusi į Keniją rinkti medžiagos savo darbui. Ar tokia
praktika, kai doktorantai vyksta į užsienio šalis rinkti
duomenų savo darbams, yra įprasta JK universitetuo
se? Ir ar dažniau renkamasi šalys, su kuriomis JK turi
glaudžius ryšius, kaip antai buvusi kolonija Kenija?
Pirminių duomenų rinkimas yra
įprasta praktika visuose pasaulio
universitetuose. Jei tyrimas yra iš
socialinių mokslų srities ir nėra
teorinis, tada praktinis tyrimas yra
privaloma doktorantūros dalis. Neįsivaizduoju, kaip būtų galima rašyti
apie kažkokį reiškinį, jo nemačius,
nekalbėjus su žmonėmis, kurie gyvena toje aplinkoje, ir nepajutus savo
kailiu, kokie veiksniai gali lemti tam
tikrus pasirinkimus. Šalies pasirin-

Keniją pasirinkau dėl joje vykdomų reformų,
sekso industrijų dydžio bei todėl, kad anglų
kalba ten oficiali.
kimas nėra jokiais būdais ribojamas,
tačiau, žinoma, kiekvienas tyrėjas
turi įvertinti savo galimybes surinkti
medžiagą. Svarbu yra kalbų mokėjimas, kultūros pažinimas, todėl,
pavyzdžiui, kai aš rinkausi šalį savo
tyrimui, iškart atmečiau Braziliją,
nes nekalbu portugališkai, o atlikti
tyrimą nekalbant vietine kalba yra
ypač sunku. Mano atveju Kenija buvo
pasirinkta dėl savo vykdomų reformų,
sekso industrijų dydžio ir todėl, kad
tarp panašių šiais atžvilgiais šalių tai
buvo valstybė, kurioje anglų kalba yra
oficiali kalba. Kiti tyrėjai, kurie kalba
daugiau užsienio kalbų, renkasi šalis,
kurios yra geri pavyzdžiai jų teorijoms
paremti ir nebūtinai yra susijusios su
JK istoriniais ryšiais.

Kodėl pasirinkote tokią disertacijos temą?
C. Enloe paskaitose kalbėjome apie
tai, kaip šaltojo karo metais JAV
steigė karines bazes pietryčių Azijos
šalyse ir kaip valstybės susitardavo,
kad aplink JAV karines bazes turėtų
būti įrengiamos „poilsio zonos“ ten
dislokuotiems kariams. Šitaip aplink
JAV karines bazes Azijos valstybėse
buvo įrengti miesteliai, kuriuose kartais prievarta, o kartais savu noru moterys dirbdavo sekso darbuotojomis ir
aptarnaudavo amerikiečių karius. Šis
faktas, kad sekso industrijos ir jų atsiradimas gali būti vykdomos politikos
rezultatas, man pasirodė labai įdomus
ir dėl tos priežasties nusprendžiau
pažiūrėti, ar ir šiuolaikinės rinkos
ekonomikos sąlygomis sekso industrijos yra politikos dalis. Rinkausi iš
valstybių, kurios vykdo neoliberalias
reformas ir kuriose sekso industrijos
yra didelės. Tailandą, Braziliją ir Karibų šalis atmečiau dėl kalbos motyvų,
o kai reikėjo apsispręsti, rašyti apie
Keniją ar PAR, tiesiog žiūrėjau, apie
kurią šalį esu skaičiusi daugiau.
Europoje prostitutės traktuojamos kaip vienas žemiau
sių visuomenės socialinių sluoksnių. Kaip yra Kenijoje?
Žmonės, kurie dirba sekso
industrijose visame pasaulyje yra
2011 gRUODis
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patriarchalinėje visuomenėje liko be
vyriškos paramos ir pinigų su daugybe
atsakomybių. Tai moterys, kurios
ieško būdų, kaip išgyventi sistemoje,
kuri nėra joms palanki.
Kaip lengvai Kenijos sekso darbuotojos leidosi į
kontaktus su tavimi ir kiek atsivėrė?
Prieš vykstant į Keniją maniau, kad
pokalbiai su sekso darbuotojomis
bus sunkiausia tyrimo dalis, tačiau
praktika parodė, kad daug sunkiau
yra pakalbėti su vyru, dirbančiu
vyriausybėje ir nenorinčiu kalbėti
nepatogiomis temomis, nei su moterimi, kuri pardavinėja seksą. Kenijoje
turėjau asistentę, kuri pati buvo sekso
darbuotoja 7 metus. Ji man padėjo
susipažinti su moterimis, kurios
yra sekso industrijose šiuo metu.

Tikiuosi, kad mano tyrimas padės kitiems
žmonėms suprasti ryšius tarp politinės ekono
mikos, lyčių lygybės ir sekso industrijų.

traktuojami kaip užribio gyventojai.
Tačiau aš savo tyrimo metu aptikau,
kad apie sekso darbuotojas jokiais
būdais negalima kalbėti kaip apie
vienalytę grupę. Dauguma jų turi
antrinių įplaukų ir prostitucija yra
tiesiog papildomas pajamų šaltinis.
Aš dariau interviu su moterimi, kuri
mokosi universitete, išlaiko save ir
susimoka už brangius rinkodaros
kursus, planuoja išsilaikyti vairuotojo
teises ir dirbti finansų srityje. Tai, kad
jos tėvai mirė anksti ir negalėjo jai padėti finansiškai, lėmė jos pasirinkimą
verstis pardavinėjant seksą. Tai buvo
žmogus, kuris jokiais būdais negali
būti traktuojamas kaip žemiausio
sluoksnio atstovas: ji buvo apsirengusi
geriau nei dauguma moterų vidurdienio gatvėse, kalbėjo taisyklinga anglų
kalba, galėjo diskutuoti apie ekonomi32
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ką, teisę ir politiką, kuri, tikiu, pasieks
tai, ką yra užsibrėžusi. Žinoma, tokių
moterų nėra dauguma, bet taip pat
nežinau, ar teisinga sakyti, kad moterys, kurios yra šiame versle dėl to, kad
išmaitintų ir išmokslintų savo vaikus,
yra žemiausias visuomenės sluoksnis.
Aš būčiau labiau linkusi sakyti, kad tai
moterys, kurioms nepasisekė, kurios

Neturėjau jokių problemų apklausti
moteris: tos, kurių gyvenimai yra
sunkūs ir kurios yra ignoruojamos
visuomenėje, labai norėjo man
papasakoti savo istorijas. Jos taip pat
dažnai man dar pridurdavo, ką tikrai
turėčiau aprašyti ir kaip turėčiau
pabrėžti jų sunkų gyvenimą, kad visi
apie tai žinotų, tikėdamos, kad galbūt
kas nors pasikeis. Greičiausiai dėl to,
kad esu užsienietė, jos nebijojo man
pasakoti ir apie ne visai legalius ar
teisingus dalykus, pavyzdžiui, kiek
abortų yra pasidariusios (abortai
Kenijoje yra nelegalūs), kaip apgavo
vaikiną, kad kūdikis jos įsčiose yra jo,
kaip apvoginėja klientus. Manau, kad
man pavyko pelnyti jų pasitikėjimą,
nes net moterys, kurios šiame versle
yra slaptai, sutikusios mane gatvėje
sustodavo, pristatydavo mane kaip
draugę savo šeimai ir nueidamos
tik mirktelėdavo akį, kad laikyčiau
paslaptį.
Galbūt viena priežasčių, kodėl tiek daug Kenijos
moterų pasirenka prostitucijos kelią ir žemas jų
išsilavinimas, yra ta, jog visuomenė patriarchalinė ir
išsilavinimas – vyrų privilegija?

Pagrindinė priežastis, kodėl moterys
renkasi tokį kelią, absoliučios daugumos atvejais yra finansinė. Apie pusė
moterų yra nebaigusios net pradinio
mokslo, kuris teoriškai Kenijoje yra
garantuojamas valstybės, ir tai, žinoma,
nėra nesvarbus faktorius. Tačiau yra
nemaža dalis moterų, kurios turi universitetinį išsilavinimą ar jo siekia, todėl
aš būčiau labiau linkusi sekso darbuotojų skaičių sieti su jų galimybėmis darbo
rinkoje ir užmokesčiu, kurio jos gali
tikėtis. Net išsilavinusios moterys gauna
tikrai mažus atlyginimus, palyginus
su vyrais. Taip pat svarbu paminėti
vartotojiškumą ir tai, kaip visuomenė
suvokia moterį ir jos seksualumą, kiek
moteris viešoje erdvėje yra sudaiktinama ir seksualizuojama. Šie dalykai
taip pat lemia žmonių mąstyseną ir tai,
kaip jie daro sprendimus. Pavyzdžiui,
daugelyje Afrikos visuomenių seksas yra
susijęs su pinigais, todėl žingsnis tarp
sekso su savo vaikinu ir sekso su daug
vyrų yra ne toks didelis kaip, pavyzdžiui,
Europoje.
Kokia išgirsta istorija įsiminė labiausiai? Apskritai, ar
grįžusi iš Kenijos pati nejautei sunkumo, juk toks išsa
mus susidūrimas su prostitucija turėtų būti nelengvas
psichologiškai?
Sunku buvo tada, kai medžiagą rinkau. Antrojo interviu metu po dviejų
sakinių mergina pravirko ir pradėjo
kalbėti apie tai, kad jos gyvenimas
yra tragedija. Aš tikėjausi sunkių
pokalbių, bet kaskart tas sunkumas ir
faktas, kad aš negaliu niekuo jai padėti, šokiruodavo. Tokių sunkių interviu
buvo ne vienas ir ne du. Po tokių pokalbių grįžusi į savo butą Mombasoje
tiesiog turėdavau užsidaryti ir ilsėtis,
nes tai slegianti patirtis. Tačiau dabar,
grįžusi į JK, analizuoju savo surinktą
medžiagą ir dažnai pagaunu save
besijuokiančią. Ne iš savo informatorių, bet kartu su jomis. Juokiamės abi,
kai jos pasakoja apie savo nuotykius,
vyrus, kuriuos jos sutiko, verslo idėjas
ir religiją, kaimynystes, apkalbas ir
svajones. Štai ir vakar juokiausi, nes
vėl klausiausi vieno iš interviu ir po
pusvalandžio pokalbio paaiškėjo, kad
moteris, kuri atrodo lyg ji būtų trisde-

šimtmetė, turi 25 metų dukrą. Kai aš
jai pasakiau, jog ji atrodo trisdešimties, ji taip nuoširdžiai apsidžiaugė!
Tada ji pažiūrėjo į mane ir pasakė:
„Žinai, o tu atrodai taip, lyg tau būtų
septyniolika.“
Kuo tavo atliktas tyrimas ir disertacija bus naudingi?
Nesu naivi ir žinau, kad mano tyrimas
pasaulio nepakeis. Tačiau galiu tikėtis,
kad padės kitiems žmonėms suprasti
ryšius tarp politinės ekonomikos, lyčių
lygybės ir sekso industrijų. O jeigu tie
žmonės užims pareigas, kurios leis
jiems daryti realius pokyčius, tai ateityje
moterų gyvenimas galėtų palengvėti.
Nors į Keniją vykai kaip JK universiteto atstovė, gal
sulaukdavai klausimų ir apie šalį, iš kurios esi kilusi? Ar
bent kas nors ką nors buvo girdėjęs apie Lietuvą?
Kai manęs klausia, aš visada sakau, kad
esu lietuvė. Žinoma, Kenijoje dažniausiai žmonėms nereikšdavo nieko ir jie
klausdavo, ar Lietuva yra Anglijoje,

ar Amerikoje. Tačiau sutikau keletą
žmonių, kurie tiksliai žinojo iš kur aš
ir turėjo man daug klausimų, ypač apie
mūsų sovietinę patirtį ir kodėl mums
ten nepatiko, jeigu visi turėjo darbus
ir mokslas buvo nemokamas. Žmonės yra labai smalsūs ir todėl dažnai
turėdavau atsakinėti į neįprastus klausimus, pavyzdžiui, kokius grūdus mūsų
moterys augina, kiek karvių / kupranugarių mokama už nuotaką, ką turiu
omeny, kai sakau, kad Lietuvoje žiema
būna šalta, ir kas būna, kai temperatūra nukrenta žemiau negu 0C.
Pasirinkai mokslininkės kelią. Ar ateityje norėtum
turėti bendrų projektų su Lietuvos mokslininkais ar
institucijomis?
Žinoma! Kodėl gi ne! Tačiau nežinau,
ar Lietuvos mokslo institucijos domisi
mano analizuojamomis temomis.
Apie Afriką Lietuvoje niekas nerašo apskritai. Moterų teisių tyrimai
išmėtyti po įvairius fakultetus ir
neturi savo vietos politikos moksluose (bent jau tokį įspūdį susidariau
žiūrėdama į universitetų internetinius puslapius). Todėl bent jau šiuo
metu panašu, kad man lengviau būtų
dirbti JK arba kitose Vakarų Europos
valstybėse, kur šie tyrimai vykdomi
ilgą laiką ir nereikia įrodinėti, kad
analizuoti moterų padėtį visuomenėje
ar politikoje arba Afrikos politinė
ekonomika yra svarbu.
2011 gRUODis
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XIV
-oji
lietuvių tautinių
šokių šventė –

2012 m. Bostone
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Drįstu teigti, kad tautinių šokių šventės tapo neištrinama tradicija
mūsų lietuviško gyvenimo tėkmėje. Jos yra jaunimo laukiamos,
išeivijos lankomos ir gausiai aprašomos. Į šias šventes susirenka ne
tik jaunosios ir senosios kartos, Amerikos ir Kanados lietuvių išeivija,
svečiai iš Lietuvos, bet ir tie, kurie puoselėja protėvių tradicijas ir
vertina lietuviškas šaknis, nors ir nebekalba lietuviškai.

Vytenio Lietuvninko nuotr.

XIV

-toji lietuvių tautinių šokių šventė vyks ateinančių metų liepos 1 dieną
Bostone. Išeivijos tautinių
šokių švenčių istorija prasidėjo prieš
penkis dešimtmečius, kai 1957 metais
birželio 30 dieną įvyko pirmoji šventė
Čikagoje. Verčiant tos šventės 72-jų
puslapių programą, vadinamą vadovu,
matyti, kad iš viso dalyvavo 29 suaugusiųjų šokių grupės iš JAV ir Kanados.
Vien iš Čikagos ir artimų apylinkių
dalyvavo 15 grupių, o Kanadai atstovavo Toronto ir Hamiltono šokėjai. Į
šią šventę suvažiavo šokių grupės iš
miestų, kuriuose buvo įsikūrę daugiau
lietuvių: Baltimorės, Bostono, Gario,
Detroito, Klivlando, Niujorko, Niuarko,
Ročesterio, Filadelfijos ir Putnamo.
Reikia pabrėžti, kad pirmojoje šventėje
dalyvavo net devynios lietuvių parapinės mokyklos, vadovaujamos seselių
kazimieriečių. Iš viso šokėjų buvo 1421.
Po pirmosios sėkmingos šventės
sekė dar dvylika. Antroji tautinių
šokių šventė įvyko 1963 metais, trečioji – 1968 metais, o nuo 1972 metų
jos vyksta kas ketverius metus. Nors
dauguma buvo rengiamos „antrojoje
Lietuvoje“ – Čikagoje, nepasidavė ir
Klivlando, Hamiltono ir Toronto lietuviai. Jie nebijojo milžiniško darbo ir
kiekvienas miestas surengė didžiules
šventes. Per jas šokėjų skaičius dažnai
viršydavo 2000. Dar nuostabiau tai,
kad jie atvyko ir iš kitų pasaulio žemynų – 1972 metais šoko grupės iš Pietų
Amerikos ir Vokietijos, 1988 metais
atvyko šokėjai iš Australijos ir Punsko
Lenkijoje, 1992 metais Lietuvos šokėjai pirmą kartą šoko kartu su išeivijos
šokėjais. Šių švenčių svarbą ir neprilygstamą unikalumą visada įvertina

Marija Eivaitė
Hauser,
Birutė Šležienė

JAV, Kanados ir Lietuvos vyriausybės,
atsiųsdamos daugybę sveikinimo
laiškų. O dalyviai itin džiaugiasi sulaukę tokių garbingų
svečių kaip Amerikos
pirmosios ponios,
kaip antai Pat Nikson
1972 metais ir Beti
Ford 1976 metais.
Paskutinė XIII-oji
tautinių šokių šventė
buvo surengta 2008
metais Amerikos angelų mieste – Los
Andžele, Kalifornijoje. Šioje šventėje
dalyvavo virš keturiasdešimt šokėjų
grupių, skaičiumi šventė pralenkė
Čikagą. Publika džiaugsmingai sutiko
tris grupes iš Lietuvos ir taip pat tris
iš Kanados. Šokių grupės atvažiavo iš
tolimesnių mažesnių miestų, tokių
kaip Kanzasas, Omaha, Vašingtono
valstija. Taip pat atvyko maža grupelė studentų, studijuojančių Djuko
universitete, Šiaurės Karolinoje.
Kaip įprasta, didesni miestai, tokie
kaip Bostonas, Klivlandas, Detroitas,

Niujorkas, Filadelfija, Hamiltonas ir
Torontas, irgi atsiuntė savo šokėjus.
Kadangi šventė buvo rengiama JAV
vakaruose, šoko grupės iš San Diego,
Portlando, Denverio, Arizonos valstijos
ir net trys atvyko iš Sietlo. Šios šventės
programa pasižymėjo svoriu tikrąją
to žodžio prasme ir 172-ais puslapiais.
Šokėjų susirinko daugiau kaip tūkstantis. Nepaprastai nudžiugino Kanadoje
gimusi Holivudo aktorė Rūta Lee Kilmonytė, linksma ir sumani programos
pranešėja.
Nespėjus nuaidėti paskutiniams
kojų trepsėjimams bei gausiems
publikos plojimams, buvo pradėta
galvoti apie kitą tautinių šokių šventę.
Data nekėlė rūpesčio – aišku, kad
šventė įvyks 2012 metais. Svarbesnis
klausimas – kas ją suorganizuos ir kur
ji vyks? Jau Los Andžele kilo mintis
pasiūlyti Bostono lietuviams surengti
2012-ųjų metų šventę. Juk seniausia
Amerikos lietuvių tautinių šokių grupė
susikūrė 1937 metais būtent Bostone.
Onos Ivaškienės įsteigtas „Sambūris“
2012 metais galės švęsti savo 75 metų
gyvavimo sukaktį! Bostono „Sambūris“ ypač didžiuojasi, kad nenutraukė
dalyvavimo šokių šventėse tradicijos,
atsiųsdamas šokėjus į pirmąją šventę,
tęsdamas dalyvavimą kitose, o į Los
Andželą atvyko su beveik 100 linksmai
ir gražiai nusiteikusių šokėjų. Be to,
dabartinis „Sambūrio“ vadovas Tomas
Mikuckis yra buvęs Los Andželo
šventės, meno vadovės Danguolės
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Varnienės, kūrybinio komiteto nariu.
Bostono lietuviai neatmetė pasiūlymo.
Iš karto idėjos plaukte plaukė, mintys
liejosi, bostoniškių entuziazmas stiprėjo ir galų gale neaiškūs spėliojimai
ir svarstymai tapo konkrečiu bei tvirtu
pasiryžimu.
Praėjusių metų gegužės mėnesį
„Sambūrio“ vadovas T. Mikuckis kartu
su didesne veiklių ir energingų bostoniškių grupe pradėjo rinktis ir spręsti
didžiules tokios šventės rengimo
kliūtis. Po trijų tokių susirinkimų buvo
nuspręsta išrinkti XIV-osios tautinių
šokių šventės rengimo komitetą, kuris
lietuvių bendruomenei galėtų užtikrinti, kad Bostone yra tinkami viešbučiai
gausiam svečių būriui ir sporto salės,
talpinančios daugiau kaip 1000 šokėjų.
Gražus būrys veiklių bostoniškių pasisiūlė aukotis šiam dideliam užmojui,
suorganizavo rengimo komitetą ir
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas
Marius Žiaugra, vicepirmininkė Daiva
Izbickaitė Veršelienė, iždininkė Dalytė
Bernotienė, sekretorė Birutė Žiaugrie36
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nė ir nariai: Gloria Adomkaitienė, Rima
Girniuvienė, Rūta Mickūnienė, Tomas
Mikuckis, Angelė Grigonis-Regan, Lina
Subatienė. Netrukus prisidėjo ir Paulius
Bernotas, sutikęs paruošti ir tvarkyti
šventės internetinę svetainę, sukurti
šventės logotipą ir būti atsakingu kitais
meno klausimais. Užmezgę ryšius su
praėjusios Los Andželo tautinių šokių
šventės rengimo komitetu, bostoniškiai griebėsi darbo žaibišku greitumu.
Pasiskirsčius į pakomitetines grupes,
paaiškėjo, kad Bostonas galės lengvai
išspręsti didžiausias organizacines problemas, tokias kaip laiko nustatymas,

viešbučių tinkamumas ir pačios šokių
šventės salės vieta bei nuoma.
Birželio mėnesio gale pirmininkas
M. Žiaugra kreipėsi laišku į JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos
pirmininką Vytą Maciūną, siūlydamas
rengti XIV-ąją tautinių šokių šventę
Bostone. M. Žiaugra užtikrino, kad
rengimo komitetas pasiryžęs surengti
įspūdingą ir sėkmingą šventę, kad
pats miestas yra puiki aplinka šiam
renginiui, kad miesto lietuvių bendruomenė yra stipri, veikli ir aktyvi.
Jis taip pat pabrėžė, kad paruošiamasis darbas jau pradėtas ir nemažai kas
atlikta. Pavyzdžiui, jau buvo pradėtos
derybos su keliais viešbučiais ir vyko
diskusijos dėl šventės salės nuomos.
Rengimo komitetas sulaukė pozityvaus atsakymo. 2009 metais lapkričio
28 dieną V. Maciūnas pranešė, kad
JAV LB Krašto valdyba priėmė siūlymą
surengti XIV-ąją tautinių šokių šventę
Bostone. Tuo laišku V. Maciūnas įgaliojo M. Žiaugrą toliau tęsti pradėtą
darbą. Bostoniškiai pagreitino tempą.

Šventės rengimo komitetas pradėjo
rinktis kas mėnesį ir dabar gali su pasididžiavimu ir džiaugsmu pasidalinti
savo pasiekimais.
„Esame pasirašę sutartį su Bostono
universiteto „Agannis“ arena, kur vyks
šokių šventės programa. Tai sporto
arena, kurioje telpa daugiau kaip 6000
žiūrovų. Čia vyksta ne tik sporto rungtynės, bet ir įvairūs muzikos koncertai
bei kiti didesni renginiai. Vieta yra
parinkta labai tinkamai, nes ją tik 2
mylios skiria nuo „Sheraton Boston“
viešbučio, kuriame apsistos dauguma
šventės dalyvių, vyks pokylis bei kiti
renginiai. Susidomėjimas švente, atrodo, yra didžiulis, nes rugsėjo viduryje
sužinojome, kad šventės dalyviams su
nuolaida skiriami kambariai „Sheraton Boston“ viešbutyje jau visi užsakyti. Šventės komitetas turėjo iš anksto
sudarytą planą, ką galėtume pasiūlyti
paklausai išaugus. Mums pasisekė
tokiomis pačiomis palankiomis sąlygomis susitarti su netoliese esančiu
viešbučiu „Marriott Copley Place“. Abu
viešbučiai – „Sheraton“ ir „Marriott“ –
yra viename iš populiariausių Bostono
prekybos centrų. Užtrunka tik penkias
minutes pėsčiomis nueiti iš vieno
viešbučio į kitą, neišeinant net į lauką.
Tiesa, neseniai gavome informaciją,
kad jau ir „Marriott Copley Place“
viešbutyje nebeliko kambarių su
nuolaida birželio 28 dienos (ketvirtadienio) nakčiai. Raginame šventės dalyvius užsisakyti kambarius „Marriott
Copley Place“ nakvynei nuo birželio
29 dienos (penktadienio) iki liepos
2 dienos (pirmadienio), o birželio 28
dienos (ketvirtadienio) nakčiai rezervuoti kambarius „Marriott Courtyard
Boston Downtown / Tremont“ viešbutyje, kur esame taip pat gavę nuolaidą.
Suprantame, kad iškils nepatogumų
dėl viešbučių keitimo, tačiau, norėdami jums padėti, pasirūpinsime, jog
penktadienio rytą autobusai perkeltų
žmones iš vieno viešbučio į kitą. Atsiprašome už šį nepatogumą. Kartu
kreipiamės į tuos, kurie yra užsisakę
daugiau kambarių negu reikės – atšaukite tuos užsakymus ir atlaisvinkite
kambarius kitiems. Tokia jau yra

tvarka, kad šventės organizaciniam
komitetui tektų mokėti viešbučiui
baudą, jeigu rezervacijos bus atšauktos
paskutinę minutę ir kambariai liktų
neapgyvendinti. Žinoma, mus nepaprastai džiugina, jog yra toks didelis
susidomėjimas būsimąja Tautinių
šokių švente“ – sakė M. Žiaugra.
Kaip bebūtų, šventės rengimo darbas yra milžiniškas ir jėgų reikia daug.
2009 metų rugpjūtį įvyko susirinkimas su Amerikos ir Kanados bendruomenių pirmininkais ir Lietuvių
tautinių šokių instituto pirmininke
D. Varniene, kurio metu buvo toliau
aptariami šventės rengimo reikalai.
Tautinių šokių institutas meno vadovais paskyrė Vida Brazaitytę iš Čikagos
ir Romą Jonušonį iš Toronto. Bostono
„Sambūrio“ vadovas T. Mikuckis
užims šokių grupių pasiruošimo koordinatoriaus pareigas. Šią vasarą vyko
šokių mokytojų kursai „Dainavos“
stovykloje. Yra sukurta Tautinių šokių
šventės internetinė svetainė www.
sokiusvente2012.org, taip pat veikia
puslapis „Facebook‘e“ (XIV Lithuanian
Folk Dance Festival – Boston 2012).
Taip pat šių metų vasario mėnesį
Bostono rengimo komitetas pakvietė
paskutinės, Toronte vykusios, Dainų
šventės organizatorius, Paulių ir Rasą
Kurus, pasidalinti mintimis ir medžia-

ga. Rengimo komitetas džiaugiasi, kad
patarimų yra sulaukta daug, užsibrėžti
tikslai siekiami, rezultatai skelbiami,
entuziazmas didelis ir darbštumas
pavydėtinas. Tad kviečiame ir laukiame daugiau norinčių prisidėti prie
šio darbo. Ponai Kurai pabrėžė, kad
organizuojant Toronte vykusią Dainų
šventę dirbo daugiau kaip 300 savanorių. Savaime aišku, jog bostoniškiams
reikės ne mažiau. Pagaliau, rengimo
komitetas kviečia ir ragina prekiautojus užsiregistruoti ir dalyvauti šventės
mugėje. Lietuviškos prekės, ar tai
būtų liaudies darbai, menas, muzika,
gintaro dirbiniai, maistas bei rūbai,
visuomet pritraukia svečių smalsumą,
susidomėjimą ir norą parsivežti namo
suvenyrinius prisiminimus.
XIV-osios tautinių šokių šventės
rengimo komitetas prižada surengti
sklandžią, įspūdingą ir šaunią šventę.

Kviečiame jaunimą atvykti, susipažinti ir susiporuoti. Taip pat kviečiame „boomer“ lietuvius atnaujinti
jaunystės draugystes bei pažintis.
Laukiame ypač vyresniosios išeivijos
kartos, nes jų dėka gimė tautinių šokių šventės, kurios gyvuoja penkiasdešimt penkerius metus. O Bostono
šventės rengimo komitetas ir gausi
miesto lietuvių visuomenė prižada
visus sutikti atviromis rankomis, tęsti
lietuvišką paveldą ir perduoti kaip
estafetę mūsų meilę tautiniams šokiams augančioms kartoms. Prašome
užsidekite noru dalyvauti ir pakelkite
sparnus link JAV rytinės pakrantės,
kur jums Bostono lietuviai pristatys
tikrą šedevrą!
2011 gRUODis
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Susipažinkite:

Vengrijos lietuviai

Bėgantys metai negailestingai nardina praeitin išgyventus
įvykius, iškreipia ar visai ištrina iš atminties tų įvykių datas,
aplinkybes, dalyvių pavardes. Todėl dabar, net glaustai
apžvelgiant per dvidešimtmetį persiritusios mūsų bendruomenės
istoriją, klaidų ir netikslumų išvengti yra sunku.

I

Diana
Dumšaitytė

šsibarsčiusius po visą Vengriją ir
vienas kito nepažinojusius mus surinko ir į tuometinę Lietuvių draugiją
subūrė jau tada šioje šalyje gyvenęs
fotomenininkas ir keliautojas Paulius
Normantas. Jis ir tapo pirmuoju
mūsų bendruomenės pirmininku. Paulius rengdavo lietuvių fotomenininkų
ir tapytojų parodas įvairiuose Vengrijos
miestuose, padėdavo lietuvių menininkams patekti į tarptautinius plenerus,
organizuojamus šioje šalyje. P. Normanto rūpesčiu Tokajuje lietuvių dievdirbių
išdrožti koplytstulpiai bei kalvystės
meistrų sukurti kūriniai tapo šio miestelio įžymybe. Daugelio atmintyje dar
gyvas nuostabus, kelių dienų lietuvių
sąskrydis Tokajuje (1988 m. liepą), kuris
buvo kupinas nuoširdaus bendravimo
bei diskusijų su Lietuvos menininkais
ir Sąjūdžio nariais. P. Normantas kaip
fotomenininkas yra apdovanotas Vengrijos Kultūros ministerijos premija „Pro
Cultura Hungarica“.
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Nepriklausomybės kovos
Nuo 1989 metų mūsų bendruomenės
pirmininku tapo dr. Vytautas Grinius,
kuris vadovavo tuo metu, kai Lietuva
siekė valstybingumo atkūrimo ir pripažinimo. V. Grinius kviesdavo į Vengriją
Sąjūdžio lyderius ir aktyvistus, tarpininkaudavo šiems užmezgant ryšius su tuo
metu besikuriančiomis opozicinėmis
Vengrijos partijomis. Tuo metu mūsų
bendruomenės žmonės lydėdavo atvykusius svečius, jiems versdavo įvairaus
lygio forumuose, neretai pagelbėdavo
buityje. Vienas Sąjūdžio veikėjas svetingus bendruomenės aktyvisto Sigito
Povilaičio namus pavadino neoficialiu
Lietuvos Respublikos konsulatu, kur
netikėtų svečių visuomet laukdavo
kelios paklotos lovos, o ant stalo garuodavo lietuvių moterų paruoštos vaišės...
Džiugu, kad mūsų bendruomenės narių
neįkainojamą, dažnai nematomą darbą
įvertino ne tik Lietuvos, bet ir Vengrijos
valstybė. 2006 metais S. Povilaitis apdo-

vanotas garbingu Vengrijos Respublikos
Riterio ordinu, o 2008-aisiais Prezidentas Valdas Adamkus jam įteikė ordiną
„Už nuopelnus Lietuvai“.
Audringi 1991 metų įvykiai mus ypač
suartino. Jautėm poreikį burtis drauge
bei dalintis kiekviena iš Lietuvos gauta
žinia. Atmintyje įstrigusi 1991-ųjų
sausio 12-oji. Buvom susirinkę kartu,
kas valandą klausydavom naujausių
žinių, pranešimų. Įtampa augo. Išgirdę,
kad Jaunųjų demokratų sąjunga
šaukia protesto mitingą prie Sovietų
ambasados, pasiėmę savo rankomis
pasiūtą trispalvę, išskubėjome tenai.
Mus sutiko tamsoje skendintis aklas ir
kurčias Sovietų ambasados pastatas.
Susirinkusi protestuotojų su transparantais minia reikalavo laisvės Lietuvai.
Praėjus 20 metų, klausiam savęs, kodėl
neturim to istorinio mitingo nuotraukų? Tada, grėsmės valandomis, mums
ne tai rūpėjo. Išaušęs sausio 13-osios
rytas šiurpino ir sukrėtė ne tik mus...
Širdimi jautėme vengrų užuojautą,
palaikymą, supratimą ir pyktį. Vilniaus
sausio 13-osios įvykiai atvėrė negyjančias 1956 metų kraujuje paskandintas
vengrų revoliucijos žaizdas. Vėl mitingai, eitynės, protestai, paramos siuntos
Lietuvai, skubi, spontaniška Vengrijos
parlamentarų solidarumo kelionė į
Vilnių. Vengrijos Raudonojo Kryžiaus
rūpesčiu, padedant dr. V. Griniui, sausio 13-osios sužeistiesiems Vengrijoje
buvo suteikta medicininė pagalba: operacijos, gydymas, reabilitacija. Pirmasis
į Budapešto Traumatologijos institutą
buvo atskraidintas VU penktakursis
Arūnas Ramanavičius, sunkiai sužalotas prie televizijos bokšto. Šį laisvės
kovotoją drauge su kitais kovos draugais,
atgulusiais ligos patalan svečioje šalyje,
lankė, guodė ir stiprino čia gyvenantys
lietuviai. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad
šiandien A. Ramanavičius – Vilniaus
universiteto profesorius, augina du
sūnus, drauge su žmona apdovanotas
Lietuvos mokslo premija. Vengrijoje dr.
V. Griniaus rūpesčiu gydyti žmonės jam
įteikė nominaciją „Ačiū, kad esi“, o Vengrijos vyriausybė – apdovanojo Vengrijos
Viduriniojo Laipsnio Ordino Kryžiumi.
Lietuva dr. V. Griniui įteikė garbingąjį

Sausio 13-osios atminimo medalį.
Malonu prisiminti, kad 1991 metų
rugsėjį, pasirašant Lietuvos ir Vengrijos
diplomatinių santykių atkūrimo aktus,
vertėjavo mūsų bendruomenės žmonės.
Mūsų valstybės tuometiniam Seimo
pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir jo
delegacijai su užsidegimu vertėme Vengrijos Respublikos parlamento posėdį,
kuriame buvo vienbalsiai nubalsuota
už nepriklausomos Lietuvos valstybės
pripažinimą. Žinoma, profesionalūs
vertėjai mūsų darbą įvertintų kaip itin
mėgėjišką, tačiau tuomet profesionalumo stoką su kaupu kompensavo
per kraštus besiliejantis entuziazmas iš
mūsų degančių širdžių.

Nepriklausomybės metai bendruomenėje
Praūžus dramatiškiems įvykiams,
atslūgus euforijos bangai, Lietuvai
tapus pilnateise pasaulio bendrijos
nare, nusistovėjo ramesnis mūsų
bendruomenės gyvenimas. Paskutinįjį
praeito šimtmečio dešimtmetį vengrų
visuomenė ypač domėjosi Lietuva ir
kitomis Baltijos valstybėmis, apie kurias
beveik nieko negirdėjo ilgus dešimtmečius. Buvo palankus metas skleisti
gerąją žinią apie Lietuvą ir lietuvių
kalbą. Taip 1991 metais susirinko 15
vengrų entuziastų grupelė – kitų akimis
tiesiog keistuolių – literatų, kalbininkų,
ekonomikos ir tiksliųjų mokslų atstovų,
su didžiuliu, pavydėtinu susidomėjimu
besigilinusių į lietuvių kalbą, kurios
sudėtingų viražų mokė viena mūsų
bendruomenės narių – pedagogė
D. Dumšaityte-Balint. Keli studentai
ne kartą tobulino lietuvių kalbos žinias
VU lituanistikos vasaros kursuose. Iš šių
mūsų mokinių išaugo lietuvių poezijos
vertėja Cecilia Bajcsi, išvertusi J. Vaičiūnaitės, H. Radausko bei kitų lietuvių
poetų eilių, savo namuose sukaupusi
didelę lietuvių poezijos biblioteką.
Dar viena ryški asmenybė, po lietuvių
kalbos kursų gražiai įsiliejusi į mūsų
bendruomenės gyvenimą – diakonas
Tiboras Terzaras. Pramokęs lietuvių
kalbos jis su džiaugsmu mus sukviečia
į lietuviškąją liturgiją, o per Kalėdas su
malonumu suteikia parapijos salę mūsų
bendruomenės šventei. 1992 metais

tapome Pasaulio lietuvių bendruomenės nariais. Tuomet kaip tik keitėsi
mūsų bendruomenės pirmininkai. Po
dr. V. Griniaus pirmininkavimą perėmė
Diana Dumšaitytė, po jos – S. Povilaitis,
Vitalija Baranyai, Vaida Burinskienė.
Šiandien bendruomenei vadovauja jauna ir kūrybinga Reda Rimkutė-Lorincz.
Dalyvaujame Lietuvoje šaukiamuose
bendruomenių pirmininkų suvažiavimuose ir seimuose, gražiai, kūrybingai
bendraujame su kaimyninių valstybių
lietuvių bendruomenėmis – dalyvaujame Austrijos bei Čekijos lietuvių renginiuose ir nepamirštam jų pakviesti į
savuosius. Norėtųsi paminėti 2008 metais V. Burinskienės ir jos pagalbininkų
suorganizuotą kelių dienų sąskrydį
Badačionyje (Badacsony), prie Balatono, kur susirinko lietuviai iš Austrijos,
Čekijos, Slovakijos ir net iš Bulgarijos.
Mums buvo paruošta gausi kultūrinė
programa, turėjom puikią progą pažinti
šį Vengrijos kraštą, o sutemus smagiai
lietuviškai vakarodavom.
Mūsų Vengrijoje išties labai nedaug –
apie 50 žmonių. Taip susiklostė, matyt,
dėl to, kad Vengrija nėra ta šalis, į kurią
plūsta geresnio gyvenimo ieškantys
naujieji emigrantai. Didžioji dalis čia
gyvenančių lietuvių – meilės emigrantai,
sukūrę mišrias šeimas. Tai, matyt, vienas
iš svarbiausių mūsų bendruomenės
bruožų, išskiriančių mus iš kitų lietuvių
bendruomenių. Bendruomenės ryšiai su
Lietuva labai glaudūs – visi ten turime
tėvus, brolius, seseris, dažnai lankome
juos ir savąsias atostogas su džiaugsmu
praleidžiame Lietuvoje. Neblogai Lietuvą
pažįsta ir mūsų vengriškos šeimos, o
kai kurių ne tik vaikai, bet ir antrosios
pusės sklandžiai kalba lietuviškai ir
su malonumu kerta mūsų lietuviškos
virtuvės kulinarinius šedevrus – vėdarus,
bulvinius blynus, šakočius ir drauge su
mumis nuoširdžiai serga už Lietuvos
krepšinio rinktinę.
Pastaraisiais metais Lietuvą į mūsų
namus neša ir Lietuvos televizija bei
radijas, kurių retransliacijos tapo
prieinamos kiekvienam mūsų. Tai yra
neįkainojama dovana, kurią įvertinti
gali tik gyvenantys svetur. 2004-aisiais
metais Budapešte įsikūrus Lietuvos

Respublikos ambasadai, pirmasis mūsų
ambasadorius Darius Semaška plačiai
ir svetingai atvėrė ambasados duris
mūsų bendruomenei. Iki tol neturėję
savo būstinės, staiga gavome tikrus
lietuvių namus, kur jautėmės reikalingi
ir svarbūs savajai šaliai. Tuometiniam
ambasadoriui Dariui Semaškai esame
dėkingi už jo nuoširdų bendravimą,
nenuilstamą entuziazmą drauge su
mūsų bendruomene kuriant šiltus
renginius: kalėdines vakarones, Užgavėnių persirengėlių linksmybes, Kovo
11-osios minėjimus, knygų aptarimus
ir t. t. Įsimintinas Vytauto Landsbergio
jaunesniojo kūrybos vakaras, visus sužavėjęs nuoširdžiu, jaukiu bendravimu.
Su dabartiniu ambasadoriumi Renatu
Juška tęsdami tradiciją, kaip ir anksčiau,
ambasadoje sukame galvas rašydami
Nacionalinį diktantą, drauge rengiame
įvairius kultūrinius vakarus bei ekskursijas po Vengrijos miestus. Prisimename
Šveicarijoje gyvenančios literatės Janinos
Survilaitės kūrybos vakarą, susitikimą su
poetu Tomu Venclova ir, žinoma, vakarą,
skirtą mūsų tautos poetui Justinui Marcinkevičiui atminti. Į pastarąjį, suruoštą
vos per kelias dienas ir jautriai vestą Alinos Juškienės, susirinko ypač daug mūsų
tautiečių. Ar nenuostabu, kad keli darbo
reikalais vos kelioms dienoms į Budapeštą atvykę lietuviai, elektroninėje
erdvėje sužinoję apie renginį, rado kelią
į ambasadą? Tądien visų širdis vieningai
aplankė noras pabūti kartu...
O šių metų pirmosios rugsėjo savaitės drebino ambasados langus. Čia, bendro mūsų bendruomenės ir ambasados
krepšinio entuziastų projekto dėka,
prie didžiojo ant sienos suprojektuoto
ekrano rinkosi Budapešto lietuvaičiai
palaikyti mūsų krepšinio rinktinės,
kovojančios Europos vyrų krepšinio
čempionate.
Bendruomenė gyva tol, kol gyvas noras
bendrauti gimtąja kalba, drauge švęsti
šventes... Joninių naktį Vengrijos miškuose ieškome paparčio žiedo, su vaikais
ir anūkais laukiame lietuviškojo Kalėdų
senelio, su pasididžiavimu giedame
Lietuvos himną Vasario 16-ąją, rengiame
literatūrinius vakarus-susitikimus su
lietuvių rašytojais bei poetais.
2011 gRUODis
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TRUMPAI

Jubiliejus Floridoje

A

merikos lietuvių klubas Floridoje švenčia 50 metų sukaktį.
Klubo narius bendrai veiklai suvienijusi tautinė dvasia yra gyva
ir šiandien. Pasak organizacijos pirmininkės Vidos Meiluvienės,
klubo nariai ne tik kartu pažymi Lietuvai svarbias šventes ir kitus
minėjimus, bet ir bendradarbiauja daugelyje kitų sričių.
Jubiliejiniame renginyje dalyvavo daugiau nei 230 svečių, tarp jų buvo
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas, buvęs
Seimo narys Kazys Bobelis, ilgametis JAV Atstovų rūmų narys Charlesas
Williamas Billas Youngas, vienas organizacijos steigėjų Albinas Kairius.
1961 metais įkurta organizacija yra svarbus vakarų Floridoje veikiantis
lietuvių bendruomenės centras.

Argentinos lietuvių
viešnagė pas
Rygoje – milžiniška

Lietuvos trispalvė

M

inint Lietuvos ir Latvijos diplomatinių santykių
atkūrimo 20-metį, Rygoje prie Laisvės paminklo
buvo išskleista 387 metrų ilgio Lietuvos vėliava.
Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas
Degutis pabrėžė šiltą ir draugišką Lietuvos ir Latvijos
bendradarbiavimą bei palinkėjo dabartinei jaunų žmonių
kartai išskleistą vėliavą laikyti taip aukštai, kaip ją pakėlė
tie, kurie atkūrė Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybę
prieš 20 metų.
Vėliavą išskleidė Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos moksleiviai kartu su Rygos lietuvių mokyklos auklėtiniais, latvių ir ukrainiečių mokyklų atstovais.
Renginyje dalyvavo Latvijos parlamento, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, lietuvių bendruomenės nariai,
Latvijos žmonės. Renginio metu taip pat buvo padėtos
gėlės prie Laisvės paminklo. Lietuvos ir Latvijos diplomatiniai santykiai atkurti 1991 metų spalio 5 dieną.
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Urugvajaus
lietuvius

A

rgentinos lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ aplankė
kaimyninį kraštą – Urugvajų. Pasirodydami Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijoje, Montevideo mieste, Cerro rajone, Argentinos
lietuviai siekė sustiprinti ryšius su kaimynais.
140 žiūrovų besivaišinant lietuviška vakariene, ansamblis „Nemunas“
sušoko 10 šokių. Šokėjai pademonstravo lietuvių vestuvių ceremonijos šokius,
kurie publikai paliko neišdildomą įspūdį. Reikia paminėti, kad šiemet ansamblis
„Nemunas“ švenčia savo 40-ies metų įkūrimo jubiliejų.

Kembridže – apie Lietuvą ir jos ateitį

Lapkričio 12-osios popietę į senąją Kembridžo universiteto studentų sąjungos salę susirinko
pusantro šimto lietuvių ir besidominčių Lietuva kitataučių, besimokančių geriausiuose
Jungtinės Karalystės universitetuose. Jungtinėje Karalystėje vyko pirmasis Kembridžo
universiteto lietuvių studentų bendruomenės (CULS) organizuojamas Lietuvos idėjų forumas
„Lietuva: dabar ir po dešimties metų“, kurio tikslas – pažvelgti plačiau į mūsų šalį ir jos ateitį.

URM nuotr.

R

enginyje dalyvavo svečiai iš Lietuvos, akademikai, verslininkai iš Jungtinės Karalystės,
kitų profesijų atstovai. „Norėjome sukurti
platformą, kur į Lietuvos vystymą būtų žvelgiama skirtingais pjūviais: nuo verslumo iki
lietuviškumo suvokimo tiek jauno studento,
tiek profesoriaus, lietuvių verslininko ar
užsieniečio akimis“, – teigė CULS prezidentas Ignas Budvytis.
Forumą pradėjo Vladas Lašas, UAB „Skubios siuntos“,
UPS atstovybės vadovas Lietuvoje. Jis kalbėjo apie lyderystę, naujų galimybių paieškas versle, technologijose, moksle
ir kitose srityse. „Lietuviai turi potencialo kurti pasaulį
keičiančias inovacijas. Valstybės dydis šiame moderniųjų
komunikacijų pasaulyje nebėra svarbus. Todėl ir nedidelėje bet dinamiškoje šalyje gali išaugti pirmaujantys verslai,
užkariaujantys pasaulio rinkas“, – sakė V. Lašas.
Verslininkas Džonas Bradfordas (Jon Bradford), vadovaujantis Kembridže įsikūrusiam „Springboard“ verslo
akseleratoriui, tikino, kad viena iš pagrindinių Lietuvos
verslumo vystymo kliūčių – posovietinis požiūris į nesėkmę. „Lietuvoje baiminamasi suklysti, tačiau klaidos ir
pralaimėjimas yra būtinos pamokos kelyje galiausiai sukuriant kažką tvaraus. Jei visuomenė būtų atviresnė saviškių
nuopuoliams, lietuviai daug sparčiau imtųsi kurti ir vėl
atsistoti ant kojų“, – sakė jis.
Kembridžo universiteto dėstytojas bei verslo angelas
Džekas Langas (Jack Lang) kalbėjo apie mažos šalies
verslumo svarbą ir naująją inovacijų bangą. Jo nuomone,
smulkių ir vidutinių įmonių biržos Lietuvoje nebuvimas
neleidžia daugeliui gerų idėjų vystytis ir tapti stipriais
verslais. Palaikantis liberaliąją ekonomikos mokyklą, Džekas Langas akcentavo, kad valstybė neturėtų konkuruoti su
privačiu sektoriumi bei iškraipyti rinkos dinamiką dalindama paramą.
„Lietuvoje netrūksta novatorių, pirmųjų, kurie yra
užsidegę, turi puikių idėjų. Egzistuoja ir palaikymas jau
įsitvirtinusiems verslams bei projektams. Tačiau kol kas
mažoka pradinės stadijos verslo palaikymo, tai yra trūksta
ankstyvųjų investuotojų, kurie padėtų, kol idėja vis dar
nauja ir netvirta“, – po pranešimų pastebėjo viena iš orga-

nizatorių, Kembridžo doktorantė Urtė Neniškytė, siekianti
mokslinės karjeros biotechnologijų srityje.
Antroji forumo dalis buvo skirta interaktyviosioms darbo
grupėms apie švietimą, ekonomiką ir diasporą, kurias inicijavo Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS),
Lietuvių Londono Sičio klubas (LCLC) ir GLL / „Globalios
Lietuvos lyderiai“.

Šventė
Rimdžiūnuose

G

ervėčių krašto Rimdžiūnų lietuvių mokykla švenčia
15-ąsias veiklos metines.
Gervėčių kraštą sudaro 15 kaimų, kuriuose lietuviai – nemaža gyventojų dalis.
Baltarusijoje gyvena apie 30 tūkstančių lietuvių kilmės
asmenų, daugiausiai – pasienyje su Lietuva ir sostinėje
Minske.
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DĖMESIO

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
PLB XIV PASAULIO
XIV-OJO SEIMO (2012–2015 m.) NARIŲ SKAIČIUS
Seimo
belaukiant
PLB XIV Seimo nariai-kraštai

A

tsižvelgiant į kraštų
lietuvių bendruomenių pirmininkų
pageidavimus,
išsakytus pirmininkų suvažiavimo metu, PLB Valdyba
nutarė surengti PLB XIV
Seimą 2012 metų rugpjūčio
7–10 dienomis Lietuvoje.
PLB Valdyba nustatė PLB
XIV Seimo atstovų skaičių
(žr. lentelę).
PLB atstovybė Lietuvoje
prašo kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų ne
vėliau kaip iki 2012 metų gegužės 1 dienos atsiųsti savo
krašto Lietuvių bendruomenės atstovų PLB Seime
sąrašą (būtinai nurodant
atstovų el. pašto adresus).

Molėtiškiai,
atsiliepkit!

M

olėtų rajono
meras Stasys Žvinys
inicijuoja iš Molėtų
krašto kilusių žmonių paiešką
visame pasaulyje, tikėdamasis
suburti aktyvius molėtiškius
bendroms veikloms rajono
labui. Prašome atsiliepti iš
čia kilusius ar čia gyvenusius
žmones. Jūs visi mums labai
svarbūs ir reikšmingi.
Informacijos lauktume
el. paštu direktore@moletai.
rvb.lt ar adresu: Viešoji biblioteka, Inturkės g. 4, 33141
Molėtai, Lietuva.
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Airija
Argentina
Australija
Austrija
Baltarusija
Belgija
Brazilija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Gruzija
Islandija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė Karalystė
JAV
Kanada
Kazachstanas
Kolumbija
Latvija
Lenkija
Liuksemburgas
Moldova
Naujoji Zelandija
Norvegija
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Ukraina
Urugvajus
Uzbekija
Veneseula
Vengrija
Vokietija

PLB Valdyba
PLB Garbės teismo pirmininkas
PLB Kontrolės komisijos pirmininkas
Iš viso

Kraštų
Jaunimo
valdybų
sąjungų
pirmininkai pirmininkai
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
14
1
1
57

1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
18
18

Rinkti
atstovai

Iš viso

3
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
30
12
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
14
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
118
118

5
3
7
2
6
2
3
2
2
3
2
2
2
4
2
2
7
32
14
2
2
5
5
2
2
2
3
2
2
3
16
2
2
2
2
4
3
2
3
2
8
177
14
1
1
193

Lentelė patvirtinta PLB valdybos posėdyje 2011 m. rugpjūčio 12 dieną, patikslinta rugsėjo 1 dieną.
PLB XIV Seimo pirmoji sesija šaukiama 2012 m. rugpjūčio 7–10 dienomis Vilniuje, Lietuvoje.

