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 rEDAKtOrės ŽODis

Mano tėveliai vaikystėje mėgdavo sakyti, kad visas skolas dera grąžinti iki šv. Kūčių. 
Tokia esanti tradicija, padedanti išvengti skolų ateinančiais metais. Todėl ir mes, 
įsipareigoję savo skaitytojams per metus išleisti dešimt žurnalo numerių, skubame 
skolą, atsiradusią dėl rugsėjo mėnesį neišėjusio žurnalo, atiduoti. Tiesa, nors mes 
paskutinį 2011-ųjų „Pasaulio lietuvio“ numerį jau turėsime šiais metais, Jus, mielieji 
skaitytojai, greičiausiai jis pasieks tik 2012-ųjų pirmosiomis dienomis. 
O pratęsiant kalbą apie tradicijas – apie jas nuo šiol „Pasaulio lietuvio“ puslapiuose 
skaitykite tiesiai iš profesionalų lūpų – Lietuvių liaudies kultūros centro specialistai 
įsipareigojo mūsų skaitytojams atskleisti daug mūsų tautos tradicijų paslapčių. 
Pirmąjame LLKC straipsnyje – pasakojimas apie lietuvių tautinį kostiumą.
Kaip jau įprasta, šiame numeryje – kelios pažintys su įdomiais žmonėmis: Venesueloje, 
Margaritos saloje gyvenančia Silvia Martinez Stapulionis, pasižyminčia ne tik išoriniu 
(oficialiai pripažinta), bet ir vidiniu grožiu; taip pat neseniai Lietuvoje apsigyvenusiu 
Amerikos lietuviu, žurnalistu ir mokslininku Dariumi Udriu. Belgijos lietuviai pristato 
savo sielovadininką kunigą K. Smilgevičių.

Tikiuosi, kad paskaitę keletą komentaro pobūdžio straipsnių, kaip antai 
T. Marcinkevičiaus pasvarstymus apie lietuvių galimybes išlikti savimi, neatsiribojant nuo 
kitų kultūrų, ir patys atrasite laiko parašyti ir išdėstyti savo požiūrį ir mintis. Laukiu Jūsų 
laiškų nauju adresu  plietuvis@plbe.org. Tiesa, jis nėra visiškai naujas, naujas tik man.
Kadangi gerų ateinančių metų jau linkėjau praėjusiame numeryje, šįkart nebesikartosiu. 
Bet tariu Jums iki pasimatymo 2012-aisiais!

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

DEiMAntė DOKŠAitė

Skola 
ne rona – 
neužgyja
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LiEtuVOJE

P
rieš Kalėdas pasirodė 
Lietuvoje žinomos žurna-
listės Editos Mildažytės 
knyga „Pasimatymas su 
Lietuva“, išleista leidyklos 
„Tyto alba“. Žurnalistė 

knygoje pasakoja apie šiandieninę 
Lietuvą, žymius žmones, apie tai, 
kuo mūsų gimtinė įdomi ar net 
unikali. Autorė viliasi, kad ši knyga 
paskatins tęsti pažintį su Lietuvos 
istorija, kultūra ir čia gyvenančius, 
ir užsieniečius, kurie apie mus, 
deja, žino nedaug.

Patrauklus, dinamiškas Editos 
Mildažytės pasakojimo stilius 
prašėsi ir netradicinių iliustracijų, 
o jų  424 puslapių knygoje net 500, 
savo darbus čia rodo 176 Lietuvos 
ir užsienio fotografai. Ir labai gar-
sūs – tokie kaip Arūnas Baltėnas, 
Klaudijus Driskius, Vytautas 
Knyva, Mindaugas Kulbis, ir mėgė-
jai, kuriems pavyko „pagauti“ retą 
kadrą. Net į tradicinius objektus 
knygoje stengtasi pažvelgti nauju 
kampu, o kai kurios fotografijos 
darytos specialiai šiam leidiniui. 
Yra ir dar nematytų objektų – pa-
vyzdžiui, XV a. kalavijas ir penti-
nas, rasti kasinėjant Aukštadvario 
apylinkėse ir pateikti istoriko 

Pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblių čempi-
onato nugalėtojai – Klaipėdos universiteto sportinių šokių 
ansamblis „Žuvėdra“. Vilniuje vykusiame čempionate Rusijos 
atstovams atiteko antroji, o Vokietijos – trečioji vieta.

„Atkaklioji „Žuvėdra“ – vėl geriausia pasaulyje. Didelė 
laimė teikti apdovanojimus savo šalies komandai. 

Didžiuokimės kolektyvu, atnešusiu Lietuvai tiek daug pergalių“, – 
apdovanodama nugalėtojus sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Mantvydo Vitkūno.
Neįkainojamą pagalbą rengiant 

knygą suteikė Lietuvos ir Lenkijos 
muziejai, atskirų knygos temų 
konsultantai. Trys itin svarbios 
temos pristatomos specialistų: 
apie teatrą rašo Daiva Šabasevičie-
nė, apie kalbą – Antanas Smetona, 
apie dailę – Giedrė Jankevičiūtė. 

Knyga išleista kartu su kom-
paktine plokštele „Taip skamba 
Lietuva“, kurios sudarytojas 
Viktoras Gerulaitis sudėjo pagrin-
dinius lietuvių muzikos ženklus. 
Čia skamba sutartinė, atliekama 
Dainų šventėje daugiatūkstantinio 
choro, birbynė, „Lietuva brangi“, 

Violetos Urmanavičiūtės-Urma-
nos, Veronikos Povilionienės ir 
kitų garsiausių dainininkų balsai, 
Petro Vyšniausko džiazo impro-
vizacija, „Antis“ „Krantas“ ir kiti 
lietuvių muzikos ženklais tapę 
kūriniai.

„Iš kur tu?“ – šiais laikais dažnas 
klausimas lietuviui. „Iš Lietu-
vos“, – atsakome, o tada norime 
pridurti ką nors svarbaus, kas įro-
dytų, kad tavo kraštas nėra tamsus 
užkampis, įtartina Rytų Europa, 
kur viskas blogiau nei kitur. 
Šioje knygoje, anot leidėjų, tikrai 
rasite argumentų tvirtindami, kad 
esame maža, bet kūrybinga, laisvę 
mylinti tauta, turinti sudėtingą 
istoriją, bet kai ką svarbaus davusi 
visam pasauliui. Kas Lietuvoje 
unikalu? Kas padaryta čia pirmiau 
nei kitur? Kas ir kodėl saugoma 
UNESCO?

Išsamiai pristatomi ir penki 
lietuviai, kurie, autorės nuomone, 
gali būti laikomi pačiais žymiau-
siais ir žinomiausiais pasaulyje. Be 
abejo, šis pasirinkimas subjekty-
vus ir sukels diskusijų, bet autorė 
to ir siekia: svarstydami kitas 
kandidatūras, rasime papildomų 
argumentų ir progų didžiuotis 
savo tėvynainiais.

Knygą į anglų kalbą verčia 
Andrius Užkalnis, redaguoja Rita 
Dapkutė, angliška versija pasiro-
dys Vilniaus knygų mugėje vasario 
23 dieną. 

e. MiLdažYtė:
 „Parašiau tokią Lietuvą, kokią jaučiu“

PasaULio 
ČeMPionė –  
 „žUVėdRa“
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seimo Žmogaus teisių komitetas, 
anksčiau skelbęs užmojį rengti 
referendumą dėl dvigubos pilietybės 
įteisinimo, kol kas stabdo iniciatyvą, 
abejodamas tokio referendumo sėkme.

GLoBaLūs 
LietUVos „PRotai“ 
per šventes lankėsi namuose

G
ruodžio 7 dieną komi-
tetas surengė diskusiją 
dėl tikslingumo surengti 
referendumą dėl dvigubos 
pilietybės. 

Konstitucinis Teismas 
pasisakė, kad remiantis Konsti-
tucija, dviguba pilietybė turi būti 
reta išimtis, o ne paplitęs reiškinys. 
Anot komiteto pranešimo spaudai, 
norint išplėsti asmenų, turinčių 
dvigubą pilietybę sąrašą, tektų keisti 
Konstitucijos 12 straipsnį, kuris gali 
būti keičiamas tik referendumu. 
Pakeitus Konstitucijos 12 straipsnį, 

dvigubos pilietybės institutas būtų 
siejamas ne su Lietuvos Respubli-
kos pilietybės suteikimo, o su jos 
išsaugojimo teise. 

Pagal įstatymą referendumą gali 
rengti piliečiai savo iniciatyva, arba 
Seimas priimdamas Seimo nuta-
rimą dėl referendumo surengimo. 
Referendumui paskelbti reikėtų ¼ 
parlamentarų balsų. Referendumas 
laikomas įvykusiu, jei dalyvauja 
ne mažiau kaip pusė balso teisę 
turinčių rinkėjų. 

Komitetas svarstė galimybę 
skelbti referendumą kartu su 
2012 metų Seimo rinkimais, taip 
taupant lėšas ir pritraukiant 
daugiau rinkėjų (tiesa, kaip rodo 
paskutinių, 2008 m. Seimo rinki-
mų statistika, rinkėjų aktyvumas 
siekė 48,58 proc., o 2004 me-
tais – 46,06 proc.). Jeigu referen-
dumas būtų vykdomas su Seimo 
rinkimais, papildomai reikėtų 
3 540 000 Lt. Komitetas kreipėsi 
į Seimo frakcijas ir pasiteiravo 
nuomonės dėl referendumo 
surengimo. 

Dėl referenDumo   
    perSigalvojo

Renginio tikslas – sukurti bendra-
vimo erdvę sėkmingiems globa-
liems profesionalams, siejan-

tiems save su Lietuva, bei diskutuoti 
apie lietuvių sėkmę pasaulyje ir jos 
kuriamą vertę Lietuvai.

Renginyje kalbėjo Kinijoje 
dirbantis lietuvis Džonas Makas 
(John Mack), globalios automobilių 
pramonės korporacijos gigantės 
„CIE Automotive China“ prezi-
dentas, anksčiau vadovavęs „Fiat“ 
automobilių gamyklai Lenkijoje. 

talentingus profesionalus visame pasaulyje vienijanti organizacija 
„GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ gruodžio pabaigoje surengė 
šventinį vakarą ir diskusiją „Lietuva globalėja. Kur mūsų stiprybės?“ 
(angl. „Lithuania goes global. [Where]do we stand out?“).

Komitetas bendru sutarimu pasi-
sakė, kad Lietuvos piliečiai turi būti 
saugomi, todėl būtina įtvirtinti teisę 
į dvigubą pilietybę. Apsvarstęs Sei-
mo ir Pasaulio lietuvių bendruome-
nės komisijos bei frakcijų nuomonę 
dėl referendumo, komitetas sutarė, 
kad referendumas dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės išsaugoji-
mo, įgijus kitos valstybės pilietybę, 
turėtų būti rengiamas neradus 
kitų teisinių galimybių problemai 
spręsti (pvz., keičiant Konstitucijos 
34 straipsnį ir Pilietybės įstatymo 
7 straipsnį). Komiteto nuomone, re-
ferendumas galėtų būti rengiamas 
tik įteisinus internetinį balsavimą, 
todėl jis ragina nedelsiant į Seimo 
posėdį įtraukti įstatymo pataisų, 
įtvirtinančių balsavimą internetu, 
svarstymą.

Tiesa, posėdyje dalyvavęs 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
pastebėjo, kad elektroninis balsa-
vimas rinkėjų aktyvumą padidina 
nedaug, tad pernelyg daug vilčių į 
jį dėti neverta. 

Puikiai lietuviškai kalbantis Džonas 
Makas, iki šiol gyvenęs Australijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje, pasidalino 
savo pasaulinės sėkmės istorija ir 
komentavo Lietuvos galimybes 
globaliose rinkose.

Prie diskusijos prisijungė ir le-
gendinis Lietuvos alpinistas Vladas 
Vitkauskas, pirmasis iškėlęs valsty-
bės vėliavą aukščiausiose žemyno 
viršukalnėse, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Renginyje kalbėjo 
ir Londono Sičio lietuvių klubo 

prezidentas  Daumantas Mockus, šiuo 
metu dirbantis „RBC Capital Markets“ 
investicinės bankininkystės srityje. 

„Globalios Lietuvos lyderiai / 
GLL“ – tai pasaulinis tinklas, kuris 
vienija talentingus profesionalus, 
susijusius su Lietuva. GLL misija – 
sujungti Lietuvą su visu pasauliu, 
kuriant pasaulio piliečių, besidomin-
čių mūsų valstybės ateitimi, tinklą. 
GLL organizacija įsikūrė po Pasaulio 
lietuvių ekonomikos forumo (PLEF) 
2009 metais. 
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LiEtuVOJE

d. UdRYs: 
yra Daugiau nei vienaS 
būDaS būti lietuviu

Dažnai tokius straipsnius mėgstama pradėti taip: „Kai tūkstančiai lietuvių palieka 
šalį ir vyksta gardesnio duonos kąsnio ieškoti svetur, jis pasielgė priešingai – tarsi 
plaukdamas prieš srovę iš pasakiškos Kalifornijos atsikraustė gyventi į Vilnių.“
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B
et nei man pačiai tokia 
įžanga patiktų, o ir šio 
interviu pašnekovą tik pra-
juokintų. Tad tegul Darius 
Udrys kalba pats už save be 
jokių įžangų. 

Dariau, ar dažnai žmonės stebisi, 
kad palikęs Kaliforniją nutarei 
apsigyventi Vilniuje? Kuo grįsta 
dažniausiai būna jų nuostaba?
Man atrodo, Kaliforniją daug kas 
įsivaizduoja kaip pasakiškai gražią 
vietą, kur nuo medžių tiesiai į 
rankas krenta vaisiai, kur visada 
saulėta ir šilta, kur stulbinančio 
grožio gamta, žmonės draugiški 
ir linksmi, kur gyventi labai gera. 
Apskritai, taip ir yra.

Kaip paprastai jiems aiškini savo 
sprendimą persikraustyti į Lietuvą?
Aš visada sakiau, kad Lietuvoje 
mielai pagyvenčiau, bet tik jei tu-
rėsiu ką prasmingo veikti. Džiau-
giuosi, kad Europos humanitarinis 
universitetas pakvietė dirbti įdomų 
darbą, dirbu su puikiais kolegomis 
ir jaučiu, kad dirbu dėl kilnaus tiks-
lo: kad jauni žmonės iš Baltarusijos 
įsigytų humanitarinį išsilavinimą 
be politinių suvaržymų.

Čia jau esi pusmetį. Kokie lūkesčiai 
pasiteisino?
Ligi šiol pasiteisino lūkesčiai, kad 
galiu Vilniuje gyventi nesijausda-
mas, lyg ko nors būtino trūktų. 
Žinoma, gyvenimą paįvairina tai, 
kad dėl darbo tenka pakeliauti. 
Vilniuje nespėju tiek pabūti, kiek 
norėtųsi. Apskritai, man patinka 
čia gyventi labiau, nei tikėjausi.

Kas nustebino? 
Nustebino, kad lietuviai, būdami 
šiaurės tauta, tiek šąla ir skundžiasi 
dėl šalčio. Turbūt dėl to patalpos 
žiemos metu kai kur tiek prikaitin-
tos, jog galima uždusti. Nežinau, 

kodėl čia toks jautrumas. Gal 
vaikus per šiltai tėvai rengia?

Nors Vilniuje ir iki tol turėjai nemažai 
pažįstamų, kolegų, giminių ir drau-
gų, visgi kaip sekasi integruotis, kai 
esi nebe svečias, o gyventojas?
Aš net nustebau, kaip greit 
priėmė į savus. Porą sykių man 
net buvo liepta laikyti save tokiu! 
Žinoma, bendrauju daugiausiai su 
plataus akiračio žmonėmis, ku-
riems mano tirštas amerikietiškas 
akcentas netrukdo. Matau, jog kai 
kam sunku patikėti, kad žmogus, 
negimęs ir neaugęs Lietuvoje, gali 
mokėti lietuvių kalbą. Neatme-
tu galimybės, jog yra žmonių, 
kuriems mano dviguba kilmė 
nepatinka ir tuo pagrindu gal 
bandytų mane išstumti. Bet tokių 
žmonių aš nesutinku.

Amerikos lietuviams esi neblogai 
pažįstamas, labiausiai dėl savo drą-
sių, neretai nusistovėjusią tenykštę 
bendruomenę gąsdinančių minčių. 
Koks tavo lietuvybės, lietuviškumo 
suvokimas, kokį norėtum matyti 
išeivijos ir Lietuvos santykį?
Manau, abiem grupėm būtų 
paprasčiau rasti bendrą kalbą, 
jei kiekviena būtų truputį atvi-
resnė minčiai, jog nebūtina, kad 
visi būtume vienodi, ar vienodai 
suprastume ar išreikštume savo 
tautiškumą. Dar tarp lietuvių – ir 
išeivijoje, ir čia – matau gana daug 
konformizmo: baimės išsiskirti 
ir pastangų viską vienodinti. Bet 
ne kiekvienu atveju būtina daryti 
„taip, kaip darome mes“ arba „kaip 
pas mus“ ar tvirtinti, kad anie 
„nesupranta“, „nemoka“, „neži-
no“. Apskritai, man neramu, kad 
mums, regis, smagiau ieškoti ir 
pabrėžti tarpusavio skirtumus nei 
pasistengti vienas kitą suprasti, 
užjausti, vienas iš kito pasimokyti 
ir pasidžiaugti kiekvieno savitu-

mais. Argi naudinga ar įdomu vos 
sutikus žmogų imti jam aiškinti, 
kad „Jūs turbūt ne iš čia, nes 
girdisi akcentas“. Maždaug: „Aha! 
Atpažinau svetimkūnį!“ 

Gyvendamas Amerikoje mačiau 
ir kitą kliūtį: kad Lietuvos lietuviai, 
stebėdami išeivius, ypač senokai 
išvykusius, nebemato juose daug 
panašumų į save, tačiau girdi juos 
reiškiančius jausmingus, Lietuvai 
adresuotus žodžius, ir kad tai 
atrodė keistokai. Kad tai keista – 
gal ir tiesa, bet ar naudinga, ar 
svarbu tai pabrėžti? Taip išeiviai 
pasijaučia atstumti. Nevieną sykį 
teko vasaros stovyklose Amerikoje 
stebėti, kaip iš Lietuvos atvykę 
„kalbininkai“ žemino išeivius, 
nes jie, girdi, nemoka taisyklingai 
kirčiuoti ar kalbėti ir pan. Gal 
taip lengvabūdiškai įžeidinėti 
prijaučiančių žmonių nereiktų. 
Laimė, apsipratome šiek tiek vieni 
su kitais ir jau tokių įžeidinėjimų 
mažiau. Manau, dauguma tokių 
dalykų kilo ir kyla dėl kompleksų: 
abi pusės kartais pasijaučia nesau-
giai ir bijo būti viena kitos palikta 
už borto. Kompleksų atsikratyti 
nelengva, bet visados galima 
pradėti nuo paprasto mandagu-
mo ir prilaikymo liežuvio. O šiaip 
tai norėtųsi, kad visi mes lietuviai 
pripažintume, jog yra daugiau nei 
vienas būdas būti lietuviu. Ne-
turėtume nė vienas bandyti šios 
sąvokos monopolizuoti ir kitus 
tuo pagrindu stumti lauk.

Naujajame savo darbe turi dvi pa-
grindines veiklos sritis – viešuosius 
EHU ryšius bei lėšų pritraukimą 
šiam svetur įsikūrusiam Baltarusijos 
universitetui. Papasakok plačiau 
apie antrąją? Žinau, kad daug 
tenka keliauti, kad pritrauktum 
rėmėjus. Kaip sekasi?
Tai sudėtinga užduotis, ypač 
tokiu metu, kai pasaulio ekono-

deimantė 
dokšaitė
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LiEtuVOJE

mika šlubuoja, mažėja lėšų viskam. 
Tačiau kaip tik dėl tos priežasties 
būtina plėsti EHU rėmėjų gretas. 
Beje, gal galiu pakviesti ir „Pasau-
lio lietuvio“ skaitytojus mumis 
pasidomėti ir universitetą paremti 
puslapyje www.ehufriends.org. 
Europos humanitarinį universi-
tetą tvirtai remia Lietuva, kuri jį 
ir pakvietė įsikurti Vilniuje, kai 
universitetą 2004 metais asmeniš-
kai uždarė Baltarusijos Prezidentas 
Aleksandras Lukašenka. Jį remia 
ir Europos Komisija, Šiaurės šalys 
ir daugiau nei dešimt kitų šalių ir 
fondų, įskaitant Jungtines Valstijas 
ir tokius fondus kaip MacArthur ir 
Carnegie. Tačiau iš finansinių pro-
blemų neišbrendančios vyriausybės 
mažina paramą, nors mūsų misija 
nesibaigė. Kitos tokios galimybės 
Baltarusijos jaunimui studijuoti 
baltarusiškame universitete, kuris 
veikia laisvoje ir demokratinėje 
aplinkoje nėra.

Mums linkę aukoti žmonės, 
palaikantys švietimo ir 

mokslo laisvės idėją, taip pat 
humanitarinio išsilavinimo svarbą 
ir žmogaus teises, kurių viena yra 
akademinė laisvė – laisvė kritiškai 
mąstyti, klausti ir tirti „nepatogius 
klausimus“, svarstyti „nepatogias 
temas“ ir t. t. Bet tokius žmones 
turime surasti ir užkalbinti. Tai ir 
užima daug mūsų jėgų ir laiko. O 
jų ieškome ne tik Lietuvoje, bet ir 

Švedijoje, Vokietijoje, Britanijoje, 
Amerikoje... Labai džiaugiamės, 
kai esami rėmėjai supažindina su 
galimais naujais!

Per pirmus susitikimus retai 
pavyksta gauti didelę auką. Turi-
me pirma žmones supažindinti su 
mūsų misija ir veikla, su studen-
tais, su dėstytojais... Turime įgyti 
jų pasitikėjimą, dažnai pradedant 
nuo mažų sumų, jei išvis, tai kele-
rių metų, o ne kelių mėnesių pro-
cesas, kurį mes tik dabar pradeda-
me. Normaliomis sąlygomis tokia 
kampanija „atsiperka“ tik po 7–8 
metų. O sąlygos šiuo metu tikrai 
nenormalios. Bet delsdami nieko 
nelaimėsime. Turime pradėti, ką 
ir darome.

Kaip vertini Baltarusiją, šalį nuo 
kurios „pabėgusiame“ universitete 
dirbi?
Nepabėgusiame, o neteisėtai už-
darytame. Visa laimė, kad Lietuvos 
Vyriausybė šiuo atveju ryžosi imtis 
tikros lyderės vaidmens ir tuo pa-
rodo, kaip nedidelė šalis gali turėti 
didelę įtaką šiame regione. 

Tas pats švietimas – irgi ilga-
laikis procesas. Jo vaisius irgi 
matysime gal tik už dešimtmečio, 
kai jaunoji karta įsitvirtins savo 
visuomenėje ir atras savo balsą. 
Šiaip tai baltarusiai man yra labai 
mieli – manau jie panašiausi į 
lietuvius iš visų aplinkinių tautų. 
Kaip žinia, mus sieja šimtmečiai 
bendros istorijos ir džiaugiuosi, 
jog turiu galimybę geriau susipa-

DAriUs UDrys – politologas, žiniasklaidos bei pilietinio 
švietimo specialistas. Daktaro laipsnį įgijo Kalifornijos Claremont 
Graduate universitete. Beveik dešimtmetį dirbo Laisvosios Europos 
radijuje Prahoje, taip pat Pilietinio švietimo centre Los Andžele, o 
dabar yra Vilniuje įsikūrusio Europos humanitarinio universiteto (EHU) 
prorektorius plėtros ir tarptautiniams reikalams.
Trejus metus D. Udrys vadovavo Los Andželo lietuvių bendruomenei.
Gimęs ir užaugęs Masačiuseto valstijoje JAV.

su Baltarusija mus sieja šimtmečiai
bendros istorijos ir džiaugiuosi, jog
turiu galimybę geriau susipažinti
su šia šalimi ir jos žmonėmis, kur
tiek daug mūsų bendro paveldo.
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žinti su šia šalimi ir jos žmonė-
mis, kur tiek daug mūsų bendro 
paveldo. Matau daug potencialo 
bendradarbiauti su jais, kas ypač 
atsiskleis, kai pavyks pasiekti, kad 
Baltarusija būtų tikrai laisva. Šiuo 
metu ji nėra. Bendraudamas su 
mūsų studentais ir su tais, kurie 
studijuoja Baltarusijoje, suvokiu, 
kaip skiriasi mūsų universiteto 
atmosfera, kur kūrybiškumas ir 
kritiškas mąstymas skatinami, 
nuo to, kas vyksta Baltarusijoje. 
Ten už „neteisingus“ žodžius 
gresia kalėjimas, politiniai 
kaliniai laikomi dėl to, kad 
išdrįso valdžią kritikuoti... Mūsų 
studentai pasakoja, kaip juos 
saugumiečiai atostogų metu 
išsikviečia ir verbuoja, klausia: 
„Kodėl studijuojate ten, kur jums 
smegenis plauna Vakarai?“ Jiems 
siūlomos nemokamos vietos Bal-
tarusijos universitetuose, jei tik 
jie mes studijas Lietuvoje. Nors į 
Baltarusiją nuvykęs nebūtinai tai 
pajausi. Panašu, jog vyriausybės 
represijos pakankamai taiklios 
ir esama santvarka pakankamo 
skaičiaus žmonių dar pakanka-
mai nepapiktino. Bet pastebėsi, 
pavyzdžiui, kad Minske – dviejų 
milijonų gyventojų didmiestyje – 
kūrybinių erdvių santykinai labai 
mažai. Pastebėsi absurdiškai 
atrodančius propagandinius pla-
katus ir kad žmonės, kalbėdami 
tam tikromis temomis, jaučiasi 
nedrąsiai. 

Kita vertus, panašu, jog dabar-
tinės vyriausybės tvarumą lemia 
tam tikra ekonominių reformų 
baimė ir nemenkos baltarusių 
dalies pasitikėjimas, jog planinė 
ekonomika apsaugoja nuo eko-
nominės realybės. Tai nesunku 
suprasti, kai pagalvojame apie 
konvulsijas, kurias išgyveno ir 
išgyvena aplinkinės šalys, besi-
stengiančios kurti ir įtvirtinti 

vadinamąją rinkos ekonomiką. 
Spėju, jog stebėdami aplinkinių 
šalių reformų kelius ir klystke-
lius, dar tokių reformų nepradė-
ję žmonės galėtų labai išsigąsti ir 
laikytis įsikibę bent į tą mini-
malų stabilumą, kurį, jų akimis, 
suteikia „lukašenkiška“ valdžia 
ir ūkis. Aišku, visa tai paremta 
subsidijomis iš Rusijos. Būtent 
tai leidžia ūkiui, kuris šiaip turė-
jo seniai sukristi, levituoti, tarsi 
trauka ir kiti normalūs dėsniai 
jam negaliotų. Bet ilgainiui tai 
joks sėkmės receptas.

EUroPos HUMANiTAriNis UNiVErsiTETAs yra privati pelno nesiekianti 
aukštoji mokykla, įkurta Minske 1992 m. Šiais metais universitetas švenčia savo 
įkūrimo dvidešimtmetį. Universitetas 2004 m. buvo priverstas nutraukti savo veiklą 
Baltarusijoje, kurią vėliau atnaujino Vilniuje. Universitete studijuoja apie 2 tūkst. 
studentų, kurių didžioji dalis yra Baltarusijos piliečiai. Universitetas siūlo galimybę 
įgyti universitetinį išsilavinimą – tai nuolatinės ir ištęstinės bakalauro bei magistro 
studijos, taip pat vykdo mokslinius tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

Lietuva – laikina stotelė ar ketini 
čia užtrukti ilgiau ar net visam?
Aš netikiu tokia sąvoka „visam“, 
juolab pagalvojęs apie tai, koks 
mano gyvenimas įvairus buvo ligi 
šiol. Bet šiuo metu galvoju Lietu-
voje pagyventi ilgiau.

Ko nors pasiilgsti iš Kalifornijos?
Šviežių avokadų, „taco“ sunkve-
žimių, Malibu kanjono, indėnų 
kazino, iškylų po vynuogynus, 
Morro akmens, šiltų vakarų po 
siūbuojančia strelicija... ten likusių 
kolegų, draugų ir ypač savo brolio, 
sesers ir pusbrolio bei jų šeimų, 
įskaitant krikšto dukrą Ariją ir 
kitus sūnėnus bei dukterėčias. Pas 
juos dažnai ir mielai lankydavausi.

Kam tau Lietuvoje reikalingas 
„Porsche“? Kad patrauktum mergi-
nų ar vyrų dėmesį?
Nusprendžiau atsivežti dalelę 
Kalifornijos su savimi. As
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viešėjo Baltarusijoje
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S
usipažinti su mūsų šalies 
švietimo sistemos kaita, 
kokiu keliu einama ir 
kokie šiandienos iššūkiai, 
į Lietuvą buvo atvykę Ka-
raliaučiaus srities švietimo 

įstaigų vadovai. Tarp 28 pažinti-
nio vizito dalyvių Karaliaučiaus 
srities Švietimo ministerijos ir 
regioninio švietimo plėtojimo ins-
tituto specialistai, švietimo įstaigų 
vadovai, Imanuelio Kanto vardo 
Baltijos universiteto dėstytojai, 
papildomo ir specialiojo ugdymo 
įstaigų specialistai, mokytojai. 
Vizito organizatoriai siekė, kad 
atvykę svečiai aplankytų kuo įvai-
resnes ugdymo įstaigas: Lentvario 
pradinę mokyklą, Kauno Aleksan-
dro Puškino gimnaziją, kurioje 
dėstoma rusų kalba, Šilutės turiz-
mo ir paslaugų verslo mokyklą, 

Vilniaus lietuvių namų gimnaziją, 
Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centrą.

Švietimo ir mokslo minis-
terijoje Karaliaučiaus srities 
švietimo įstaigų vadovus priėmė 
kancleris Dainius Numgaudis, 
kuris išsamiai supažindino su 
šalies švietimo kaitos kryptimis. 
Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centre svečiai domėjosi Lietuvos 
pedagogų kvalifikacijos sistema, 
kas skatina, padeda ir finansuoja 
pedagogų profesinį tobulėjimą. 
Ši institucija jau antrus metus 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Karaliaučiaus regioninio švietimo 
plėtojimo institutu. Maloniai 
nustebino renovuota, atnaujinta 

į pagrindinius mokymo daly-
kus, kokius pažangius ugdymo 
metodus taiko pedagogai. Kauno 
Aleksandro Puškino gimnazija 
supažindino su pasirinktu mode-
liu – tautinė gimnazija, kurioje 
vienodos galimybės įvairioms 
bendruomenėms ir konfesinėms 
pakraipoms. Čia vyksta ir suaugu-
siųjų bei dirbančio jaunimo (16–17 
metų) mokymas. Šilutės turizmo 
ir paslaugų verslo mokykloje buvo 
pristatytas profesinis ugdymas. 
Įspūdį svečiams padarė ir Vilniaus 
lietuvių namai, kuriuose mokosi 
iš 22 šalių atvykę lietuvių kilmės 
vaikai, aštuoniolika mokinių yra 
atvykusių iš Karaliaučiaus srities. 
Ši institucija yra Karaliaučiaus 
internatinės mokyklos-licėjaus ir 
Karaliaučiaus regiono lietuvių kal-
bos mokytojų asociacijos partne-
rė. Apie gimnaziją, jos pasiekimus, 
unikalumą kalbėjo direktorius 
Gintautas Rudzinskas. 

Pažintinio vizito metu svečiai 
susitiko su Užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių depar-
tamento direktoriumi Arvydu 
Daunoravičiumi, Kauno miesto 
tarybos nariu Vygantu Gudėnu, 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
specialistais Ona Čepulėniene, 
Petru Navicku, Vilniaus lietuvių 
namų Užsienio lietuvių švietimo 
centro darbuotojais, žavėjosi 
Vilniaus senamiesčio vaizdais, 
aplankė dailininko ir kompozi-
toriaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio meno galeriją Kaune.

Karaliaučiaus srities švietimo 
įstaigų vadovų pažintinį vizitą 
Lietuvoje organizavo Vilniaus 
lietuvių namų Užsienio lietuvių 
švietimo centras kartu su Kara-
liaučiaus regionine lietuvių kalbos 
mokytojų asociacija, finansavo 
Lietuvos Respublikos Švietimo 
ir mokslo bei Užsienio reikalų 
ministerijos. 

karaliaučiauS 
švietimo įStaigų

irina Mickutė, 
Vilniaus 
lietuvių namų 
Užsienio 
lietuvių 
švietimo centro 
vyresnioji 
metodininkė 

Lentvario pradinė mokykla. Šioje 
mokykloje Karaliaučiaus srities 
švietimo įstaigų vadovai domėjosi 
kaip etnokultūra integruojama 

VadoVai sUsiPažino sU 
ŠVietiMU LietUVoJe

LiEtuVOJE
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svečių bendra 
nuotrauka Šilutėje

kalba Vilniaus lietuvių 
namų direktorius 
G. Rudzinskas

susitikimas Švietimo ir 
mokslo ministerijoje
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S
eimo pirmininkės Irenos 
Degutienės sekretoriato 
užsakymu Seimo kancelia-
rijos Parlamentinių tyrimo 
departamento Teisinės 
ir politinės informacijos 

skyrius atliko tyrimą, bandydamas 
išsiaiškinti praktinius pilietybės 
netekimo aspektus.

PaVeLdėJiMo kLaUsiMai
Anot tyrimo, pilietybės netekimas 
praktiškai nesusiaurina asmenų 
teisių, susijusių su paveldėjimu Lie-
tuvoje ar paveldėjimu iš Lietuvos 
piliečių, išskyrus teisę paveldėti 
žemę, vidaus vandenis ir miškus 
Lietuvos teritorijoje. Šuo požiūriu 
pilietybės netekusiems paveldė-
tojams taikomi Konstitucijos 47 
straipsnio bei jį įgyvendinančio 
konstitucinio įstatymo nustatyti 

apribojimai užsieniečiams. Tais 
atvejais, kai paveldėjimas natūra 
negalimas, paveldėtojas įgyja teisę į 
pinigų sumą, gautą privaloma tvar-
ka pardavus (paveldėtojo nurody-
tam asmeniui arba viešo aukciono 
būdu) paveldėtą žemę ar mišką. 

iŠLikUsio nekiLnoJaMoJo 
tURto GRąžiniMas
Pagal Lietuvos įstatymus tik Lie-
tuvos Respublikos piliečiams gali 
būti atkuriamos nuosavybės teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą, kuris 

buvo neteisėtai nusavintas sovie-
tų valdžios. Pilietybės turėjimas 
yra būtina sąlyga viso nuosavybės 
teisių atkūrimo proceso metu. 
Todėl net ir tais atvejais, kai nuo-
savybės teisių atkūrimo procesas 
buvo pradėtas dar turint Lietuvos 
pilietybę, tačiau nebuvo užbaig-
tas iki jos netekimo, nuosavybės 
teisės pilietybės netekusiam as-
meniui nebegali būti atkuriamos.

PensiJų MokėJiMas 
Lietuvos pilietybės netekę 
asmenys daugeliu atvejų turi 
teisę gauti Lietuvoje užtarnautą 
socialinio draudimo senatvės 
pensiją, taip pat nedarbingumo 
ir maitintojo netekimo pensijas. 
Šių pensijų mokėjimą Europos 
Sąjungos ir Europos ekonominės 
erdvės valstybėse gyvenantiems 

tEMA

ko netenkaMa 
Pilietybės klausimas – vienas svarbiausių išeivijoje 
gyvenantiems lietuviams. PLB seniai kovoja, kad 
užsienio lietuviai neprarastų galimybių turėti ją. tačiau 
kas nutinka tais atvejais, kai asmuo, turėjęs Lietuvos 
pilietybę, dėl vienų ar kitų priežasčių ją praranda?

praraDuS 

pilietybę
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tEMA

VENGriJA 
Vengrų tautybės 
pažymėjimas
teisinis pagrindas 
l 2001 m. įstatymas LXii 
dėl vengrų, gyvenančių 
kaimyninėse šalyse

asmenys – galimi kortos, 
pažymėjimo ar statuso 
gaVėjai
l vengrų tautybės asmenys, 
gyvenantys kaimyninėse 
šalyse, ne savo noru netekę 
Vengrijos pilietybės ir 
neturintys leidimo nuolat 
gyventi Vengrijoje, taip pat jų 
sutuoktiniai ir nepilnamečiai 
vaikai

kas išduoda arba suteikia
l vyriausybės nustatyta 
centrinė viešojo 
administravimo institucija

galiojimas
l nepilnamečiams – iki 
pilnametystės, asmenims 
nuo 18 iki 60 metų amžiaus – 
5 metai (gali būti išduotas 
pakartotinai); asmenims 
vyresniems kaip 60 metų – 
neterminuotai

kultūra
l tos pačios teisės kaip ir 
Vengrijos piliečių, tarp jų:
naudotis viešosiomis kultūros 
institucijomis ir jų teikiamomis 
paslaugomis; tyrimo tikslais – 
archyvais; lengvatos naudotis 
viešosiomis Vengrijos 
bibliotekomis

mokslas
l mokslininkai gali tapti 
tikraisiais Vengrijos MA nariais 
ar nariais-korespondentais;
galimybė gauti valstybines 
stipendijas

apdoVanojimai
l gali gauti visus Vengrijos 
garbės vardus, diplomus ir 
apdovanojimus

ir / ar persikeliantiems asmenims, 
nepriklausomai nuo jų pilietybės, 
nustato Europos Sąjungos teisės 
aktai, kuriuose įtvirtinti sociali-
nio draudimo laikotarpių (stažo) 
sumavimo ir išmokų eksporto 
principai. Be to, Lietuva yra suda-
riusi dvišales tarptautines sutartis 
dėl socialinės apsaugos su Rusija, 
Baltarusija, Ukraina, Kanada, JAV, 
kuriose nustatyta pensijų mokėji-
mo ir perkėlimo tvarka asmenims, 
turintiems stažo bent vienoje iš 
susitariančiųjų valstybių ir per-
sikeliantiems iš vienos sutarties 
šalies į kitą.

GaLiMYBė GYVenti LietUVoJe 
Lietuvos pilietybės netekę, tačiau 
teisę ją susigrąžinti išsaugoję 
asmenys, taip pat kiti lietuvių 
kilmės asmenys turi išskirtines, 
lengvatines teises apsigyven-
ti Lietuvoje lyginant su kitais 
užsienio piliečiais. Tokiems 
asmenims pateikus atitinkamus 
dokumentus, leidimas gyventi 
Lietuvoje išduodamas 5 metams, 
o praėjus šiam terminui, keičia-
mas nauju (kitiems užsieniečiams 
leidimas išduodamas vieneriems 
metams). Asmenims, turintiems 
teisę atkurti Lietuvos pilietybę, 
ir lietuvių kilmės asmenims jų 
prašymu vyriausybės nustatyta 
tvarka išduodami pilietybės atsta-
tymo teisę ar kilmę patvirtinantys 
dokumentai. 

JaV PiLieČių GaLiMYBės 
stUdiJUoti LietUVoJe iR es
JAV piliečiai, stojantys į Lietuvoje 
veikiančių universitetų ir kolegijų 
valstybės finansuojamas vietas, 
priimami pagal Švietimo ir moks-
lo ministerijos nustatytą tvarką, 
o į valstybės nefinansuojamas 
vietas priimami pagal kiekvienos 
aukštosios mokyklos priėmimo 
taisykles. Konkurso būdu į valsty-

bės finansuojamas studijų vietas 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 
JAV piliečiai gali pretenduoti pa-
teikę JAV lietuvių bendruomenės 
pažymą, patvirtinančią lietuvių 
kilmę. Ši pažyma išduodama tiems 
JAV piliečiams, kurie yra netekę 
Lietuvos pilietybės, taip pat tie, 
kurių bent vienas iš tėvų ar senelių 
yra ar buvo lietuvis ir kuris save 
pripažįsta lietuviu. Į valstybės 
finansuojamas vietas priimami 
lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai. 2011 
metais stojantieji galėjo rinktis iš 
24 programų universitetuose ir 6 
programų kolegijose, kurių mo-
komoji kalba anglų. 2011 metais 
valstybės finansuojamų vietų buvo 
patvirtinta ne daugiau kaip 50 
universitetuose ir ne daugiau kaip 
50 kolegijose. 

taUtYBės koRtos
Kai kurios Europos valstybės už-
sienyje gyvenantiems tautiečiams 
išduoda jų tautinę tapatybę ir 
sąsajas su etnine tėvyne patvirti-
nančius pažymėjimus (populiariai 
vadinamus „kortomis“). Pirmoji 
tokius pažymėjimus 2001 m. 
patvirtino ir pradėjo išduoti 
Vengrija, kiek vėliau Slovakija, 
Slovėnija, panašią praktiką buvo 
mėginta įdiegti Rusijoje. Tokius 
pažymėjimus gavusiems asme-
nims jų etninė tėvynė suteikia 
ir tam tikras lengvatas ar privi-
legijas. Vis dėlto, pažymėtina, 
jog dėl Europos Sąjungos teisėje 
įtvirtinto nediskriminavimo 
pilietybės pagrindu principo, 
Vengrijos, Slovakijos, Slovėnijos 
ir Lenkijos išduodamos „kortos“ 
labiau svarbios tiems tėvynai-
niams, kurie gyvena už ES ribų, o 
kitiems „kortos turėtojo“ statusas 
yra labiau politinis ir vertybinis 
aktas, liudijantis apie jų tapatybi-
nį apsisprendimą.
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LENKiJA
lenko korta
teisinis pagrindas 
l 2007 m. Įstatymas dėl 
Lenko kortos

asmenys – galimi kortos, 
pažymėjimo ar statuso 
gaVėjai
l gyvenantys buv. ssrs 
respublikose ir Baltijos 
valstybėse, kurie deklaruoja 
lenkų tautybę bei: lenkų 
kalbą laiko gimtąja; laikosi 
lenkų tradicijų ir papročių; 
įrodo lenkišką kilmę arba tėvų 
ar senelių turėtą Lenkijos 
pilietybę; aktyviai veikia lenkų 
kultūros ir kalbos labui

kas išduoda arba suteikia
l Lenkijos konsulai

galiojimas
l kol asmuo gauna Lenkijos 
pilietybę arba nuolat 
apsigyvena Lenkijoje

kultūra
l teisė nemokamai lankytis 
valstybiniuose Lenkijos 
muziejuose

socialinis aprūpinimas ir 
sVeikatos apsauga
l ūmios ligos atveju gali gauti 
būtinąją medicininę pagalbą 
kaip ir Lenkijos piliečiai

kelionės
l teisė gauti 37 proc. nuolaidą 
geležinkelio transporto 
bilietams Lenkijos teritorijoje

šVietimas ir studijos
l teisė į nemokamą švietimą 
pradinėse septynmetėse, 
vidurinėse ir aukštosiose 
švietimo įstaigose vienodomis 
su Lenkijos piliečiais teisėmis, 
taip pat galimybė siekti 
stipendijos ir paramos 
studijoms, kuri skiriama 
studijuojantiems Lenkijoje 
užsieniečiams

socialinis aprūpinimas ir 
sVeikatos apsauga
l Vengrijoje dirbantys 
moka sveikatos ir pensinio 
draudimo įmokas pagal 
Vengrijos teisę (jei 
tarptautinės sutartys 
nenumato kitaip);
skubi medicinos pagalba 
Vengrijoje teikiama pagal 
dvišalius  susitarimus

kelionės
l lengvatos kelionėms 
vietos ir tolimojo susisiekimo 
transportu bei klasės 
kelionėms geležinkeliu; 
nemokamai – vaikams iki 6 
metų ir asmenims nuo 65 
metų; 90 proc. nuolaida 
vidaus tolimojo susisiekimo 
kelionėms 4 k. per metus ir 
pan.

šVietimas ir studijos 
l gali lygiomis su Vengrijos 
piliečiais sąlygomis 
studijuoti šalies kolegijose ir 
universitetuose, kvalifikacijos 
kėlimo ir profesinio rengimo 
programose; nustatytas 
skaičius – valstybės 
finansuojamų vietų; kiti 
gali kreiptis dėl išlaidų 
kompensavimo; parama 
vengriškai besimokančių 
vaikų mokslui jų gyvenamoje 
užsienio šalyje (sąlyga – ne 
mažiau kaip 2 vaikai šeimoje);
speciali parama vengriškai 
dėstantiems mokytojams ir 
vengriškai studijuojantiems 
kaimyninėse šalyse

darbas šalyje
l leidimai dirbti šalyje 
išduodami bendra 
užsieniečiams taikoma 
tvarka, tačiau leidimas dirbti 
laikotarpiu iki 3 mėn. gali 
būti išduotas be išankstinio 
padėties darbo rinkoje 
įvertinimo; asmenys gali 
kreiptis dėl kompensacijos už 
teisinių sąlygų įsidarbinimui 
įvykdymą ir profesinį 
pasirengimą  

darbas šalyje
l Teisė legaliai dirbti ir
vykdyti ūkinę veiklą Lenkijoje 
tokiomis pat sąlygomis kaip ir 
Lenkijos piliečiai

teisė įVažiuoti, gyVenti šalyje, 
įsigyti turto ir kt.
l Galimybė gauti nemokamas 
ilgalaikes daugkartinio 
įvažiavimo vizas
 
kita
l Pirmenybė prašant 
finansinės paramos iš Lenkijos 
valstybės ar savivaldybės lėšų, 
skirtų užsienio lenkams remti

sLoVAKiJA
užsienio sloVako 
pažymėjimas
teisinis pagrindas
l 2005 m. įstatymas dėl užsienyje 
gyvenančių slovakų ir kai kurių 
įstatymų papildymų ir pataisymų

asmenys – galimi kortos, 
pažymėjimo ar statuso gaVėjai
l nuolat slovakijoje 
negyvenantys  jos piliečiai arba 
slovako tapatybę išsaugoję 
nepiliečiai, kurių tiesioginiai 
protėviai buvo slovakų etninės 
kilmės

kas išduoda arba suteikia
l slovakų, gyvenančių užsienyje, 
reikalų biuras prie vyriausybės
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tEMA

rUsiJA
ruso korta arba
tėVynainio statusą 
patVirtinantis 
dokumentas
teisinis pagrindas
l 2008 m. įstatymo dėl ruso kortos 
tėvynainiams, gyvenantiems ne 
rusijos Federacijoje projektas

asmenys – galimi kortos, 
pažymėjimo ar statuso gaVėjai
l rusai, taip pat tie, kas tapatinasi 
su „rusų kultūra ir civilizacija“, 
gyvenantys buv. ssrs respublikose 
(išskyrus Baltarusiją) ir Baltijos 
valstybėse

kas išduoda arba suteikia
l nelaukdamas įstatymo priėmimo 
kortas Ukrainoje ir Kazachstane 
2009 m. savo iniciatyva dalijo 
visuomeninis „rusų fondas“

galiojimas
l įstatymas dėl kortos priimtas 
nebuvo

socialinis aprūpinimas ir 
sVeikatos apsauga
l šeimoms su vaikais – pašalpos 
trečiam ir tolesniems vaikams, 
parama vaikų poilsiui, dalyvavimui 
mokinių olimpiadose rusijoje; 
mokami „energiniai priedai“, jei jų 
gyvenamų šalių energijos išteklių 
tarifai didesni negu rusijoje; 
skubi medicinos pagalba bendrais 
pagrindais

kelionės
l transporto lengvatos kaip ir 
piliečiams

darbas šalyje
l teisė dirbti rusijoje be 
papildomų leidimų, parama 
įsidarbinant; verslo sąlygos tokios 
pat kaip ir piliečiams

teisė įVažiuoti, gyVenti šalyje, 
įsigyti turto ir kt.
l teisė gauti daugkartinę ilgalaikę 
įvažiavimo į rusiją vizą; palankesnės 
sąlygos gauti rusijos pilietybę 

sLoVėNiJA
sloVėno be sloVėnijos 
pilietybės statusas
teisinis pagrindas
l 2005 m. ryšių tarp slovėnijos 
respublikos ir užsienio slovėnų 
reglamentavimo įstatymas

asmenys – galimi kortos, 
pažymėjimo ar statuso gaVėjai
l ne slovėnijos piliečiai – 
slovėnų kilmės asmenys, 
palaikantys glaudžius ryšius su 
tėvyne

kas išduoda arba suteikia
l Užsienio slovėnų reikalų biuras 
prie vyriausybės

galiojimas
l kol asmuo nuolat apsigyvena 
slovakijoje

priVilegijos ir parama kortos 
pažymėjimo ar statuso 
turėtojams
l konkrečiai apibrėžtos įvairiuose 
kituose teisės aktuose

socialinis aprūpinimas ir 
sVeikatos apsauga
l gali prašyti atleisti nuo socialinio 
draudimo įmokų užsienio šalyje, 
jei tenkina sąlygas mokėti

šVietimas ir studijos
l teisė lygiomis su piliečiais 
sąlygomis studijuoti slovakijos 
universitetuose

darbas šalyje
l gali dirbti slovakijoje be 
leidimo dirbti šalyje ir leidimo 
nuolat gyventi, gali pradėti verslą 
ar gauti prekybos licenciją

teisė įVažiuoti, gyVenti šalyje, 
įsigyti turto ir kt.
l gauna teisę laikinai apsigyventi 
slovakijoje; teisė gauti pilietybę 
po trejų metų nuolatinio buvimo 
šalyje; taip pat prašyti suteikti 
pilietybę dėl ypatingų asmeninių 
priežasčių

galiojimas
l iki slovėnijos pilietybės įgijimo

kultūra
l lygiai su piliečiais naudotis 
viešosiomis kultūros vertybėmis, 
viešosiomis bibliotekomis, 
tyrimo tikslais – viešaisiais 
archyvais

mokslas
l lygios su vietos mokslininkais, 
vienodos sąlygos konkuruojant 
dėl mokslinių projektų 
finansavimo; galimybė tapti 
slovėnijos mokslų ir menų 
akademijos nariais

apdoVanojimai
l teisė gauti visus slovėnijos 
apdovanojimus ir prizus

šVietimas ir studijos
l taikomos palankesnės 
priėmimo į slovėnijos  aukštąsias 
mokyklas sąlygos (pagal jų 
statutus)

darbas šalyje
l pirmenybė įsidarbinti 
(įvykdžius reikalaujamas sąlygas) 
užsieniečių (ne Es piliečių) 
atžvilgiu; privaloma visiems 
darbdaviams  

teisė įVažiuoti, gyVenti šalyje, 
įsigyti turto ir kt.
l teisė įsigyti nekilnojamąjį 
turtą tomis pat sąlygomis, kaip ir 
piliečiai
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taUtinis atViRUMas
Apie kokį atvirumą kalbu? Jis kiek 
sunkiai apibrėžiamas, mat pasi-
reiškia daugelyje situacijų, be to, 
turi įtakos bene visoms gyvenimo 
sritims. Tai yra atvirumas kitam 
žmogui, skirtingai kultūrai, taip 
pat valstybei, kurioje gyvename 
(ypač jei esame joje kitataučiai). Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo elementa-
ru – juk visi mes bendraujame su 
kuo nors ir kiekvienas mūsų turi 
būti atviras iki tam tikro laipsnio. 
Tikslindamas sąvoką, turiu omeny 
tautinį atvirumą. Kitaip tariant, 
kiek ir kaip užsienio lietuviai 
turi / gali bendrauti su valstybės, 
kurioje gyvena, piliečiais ir kultūra, 
kad neprarastų savos? Taigi, atvi-
rumą galima apibūdinti kaip norą 
aktyviai dalyvauti kuriant visuo-

AKtuALu

išeivijoje gyvenančius lietuvius nuolatos kamuoja vienas ir tas pats 
klausimas: kiek galima būti atviriems savo aplinkai, neprarandant 
identiteto, o kiek uždariems, nepapuolant į izoliaciją? Problema gali 
skambėti kaip praėjusių laikų reliktas, dirbtinai sukurta bėda žmonėms, 
kurie laikosi įsikibę prietarų, nebendravę su kitataučiais ir nematę 
pasaulio. Aš manau, jog šiais laikais ji aktuali kaip niekad anksčiau, ir apie 
tai galima spręsti ne tik iš nuolatos gyvenančių užsienyje lietuvių.

tomas 
Marcinkevičius

ar atvirumaS

suŽLuGDys 
LiEtuVius?
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AKtuALu

menę, norą pažvelgti į savo vidų 
iš kitos perspektyvos, kritiškai 
įvertinti savo pasirinktą kelią.

taUtiniai Getai
Aiškinant, kodėl apskritai kilo 
toks klausimas, norisi paminėti 
nutautėjimo fenomeną. Kodėl 
vienose šeimose antros, trečios ar 
ketvirtos kartos (užsienio) lietu-
viai išsižada savo tautybės, sąmo-
ningai nuspręsdami tapatinti save 
su kita tauta, o kitose – jie prikibę 
prie savo tėvų ir senelių papročių? 
Ar pirmieji buvo per daug atviri, 
o pastarieji siekė atsiriboti nuo 
aplinkos ir labai atsargiai atsirink-
davo asmenis, su kuriais bendra-
vo? Neprotinga būtų manyti, jog 
galima išgyventi kitoje valstybėje 
nesukeliant jokių konfliktų, kai 
maksimaliai atsiribojama nuo tos 
valstybės piliečių. Gyvenau kurį 
laiką su tam tikra tautine mažu-
ma valstybėje, garsėjančia savo 
marga kultūra ir liberalia politika 
imigrantų atžvilgiu. Minėtosios 
mažumos atstovai sukūrė savo-
tišką getą ir bendravo praktiškai 
vien tik su „savais“, net nesisteng-
dami išmokti pačių pagrindinių 
žodžių oficialia tos šalies kalba. 
Žmonės, gyvenantys ten trečius, o 
kai kurie net ir šeštus metus, ne-
žinojo apie savo gyvenamą valsty-
bę nieko. Iš pradžių bandžiau juos 
suprasti ir teisinti. Juk dauguma 
jų vis dėlto žvelgia į save tik kaip 
į laikinus emigrantus, ieškančius 
sąžiningo uždarbio. Bet suži-
nojus, jog tai nebuvo vienetinis 
atvejis, bet dešimtis, šimtus indi-
vidų apimantis reiškinys, galvoje 
atsirasdavo vis daugiau klausimų. 
Neretai girdėjau taip pat juos 
pasisakant, jog į savo tėvynę jie 
tikrai negrįš. Piktavališkos kalbos 
apie vietinius gyventojus, pagie-
žingi komentarai apie tai, jog toje 
valstybėje jie jaučiasi antrarūšiai 

gyventojai, stebino tuo labiau – 
jei atvykote čia ir žadate pasilikti 
ilgai, kodėl nuolatos sėdite it 
įspausti į kampą?

žMoGaUs Matas – PasiRinkiMas
Instinktyviai norisi smerkti tokį 
elgesį kaip stačiokišką, netgi 
tam tikra prasme primityvų. Vis 
dėlto, kai kuriais atžvilgiais šios 
mažumos elgesys nesiskiria nuo si-
tuacijos, kai senelis draudžia savo 
anūkams kalbėti kitaip nei gimtąja 
kalba (nors puikiai moka oficialią 
valstybės kalbą). Juk jisai irgi kuria 
burbulą aplink vaikus, aiškiai 
nubrėždamas liniją tarp „savų“ 
ir „svetimų“. Tai ne kas kita kaip 
izoliacija, o drąsesni netgi tartų – 
nacionalizmas. Kažkodėl antras 
atvejis atrodo ne toks blogas, o gal 
netgi pagirtinas. Tad galbūt sąlyga, 
kada uždarumas nėra smerktinas, 
yra oficialios kalbos mokėjimas? 
Taip, tai iš tikrųjų atveria naujas 

galimybes ir suteikia teisę nuo-
gąstauti. „Juk aš moku kitataučio 
kalbą, tiesiog aktyviai renkuosi jos 
nevartoti.“ Pasirinkimas yra žmo-
gaus matas. Pasirinkimas stiprina 
asmenybę, tai yra (turėtų būti) 
priežastis, už ką esame garbinami 
ar nekenčiami.

nUtaUtėJiMas GaLi Būti sąMoninGas
Turbūt tuoj pasigirs balsai, jog 
tautybės nesirenkame. Ir taip, 
ir ne. Vieni gimsta šeimoje, kur 
tautybė nekelia jokių abejonių, 
funkcionuoja visuomenėje, kuri 
neužduoda klausimų, ir netgi 
nesiruošia trumpai pagyventi 
svetimoje šalyje. Vis dėlto kiti atsi-
duria labiau neaiškioje padėtyje. 
Jiems tenka anksčiau ar vėliau 
pasirinkti kažkokią tautybę ir 
sąmoningai jos laikytis. Taip pat 
neneigiu, kad galima tapatintis su 
keliomis kultūromis vienu metu 
arba netgi visiškai atsisakyti visų. 
Koks jis bebūtų, paties pasirin-
kimo neginčiju, gerbiu žmones, 
kurie sugeba save apibrėžti ne tik 
per priešpriešą nuo kitų, bet kaip 
kažką pozityvaus („kas aš esu“, o 

Galbūt sąlyga, kada uždarumas nėra 
smerktinas, yra valstybės, kurioje 
gyveni, kalbos mokėjimas?
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ne „kas aš nesu“). Tad jei nutautėjęs 
lietuvis yra sąmoningas savo šaknų 
ir jas pripažįsta, tačiau paprasčiau-
siai pasirinko kitą tautą – nieko 
čia blogo. Svarbu, kad jis tai darytų 
sąmoningai, žinodamas savo mo-
tyvus ir nežemindamas kitų. Prak-
tika rodo, jog vis dėlto taip įvyksta 
gan retai – dažniausiai pasirinkus 
kažkurį kelią bandoma visiškai 
pamiršti ir ištrinti iš sąmonės visas 
alternatyvas, jei tokių buvo.

UždaRUMas YRa GRįstas BaiMe
Grįžtant prie atvirumo, mažuma, 
su kuria bendravau, labai atsiribojo 
nuo aplinkos. Viena vertus, neturė-
jo kito pasirinkimo, nes nemokėjo 
vietinės kalbos, kita vertus, tiesiog 
nenorėjo jos išmokti. Patogumas 
juos stūmė link to paties katilo, 
kuriame buvo pratę virti. Nors pa-
togesnis, toks kelias niekur neveda, 
mat jis dažniausiai pasirenkamas iš 

jimas nuo aplinkos yra vedamas 
baimės, kad ji mus užgoš. Kita 
vertus, jei atsiveriama per daug 
drąsiai, einama keliais žingsniais 
per toli, galima visiškai prarasti 
save ir paprasčiausiai nutautė-
ti (gal ne pirmai, bet antrai ar 
trečiai kartai). Ir nekalbu apie 
sąmoningą kažkurios pusės 
pasirinkimą, kuris sveikintinas ir 
gerbtinas, jei tik nėra paremtas 
neapykanta ir taip pat nekyla dėl 
baimės. Kalbu apie tyčinį savo 
šaknų, palikimo ignoravimą, pikt-
džiugišką vienos pusės garbinimą 
ir neapykantą kitai. Nacionaliz-
mas, kaip savo tautos iškėlimas 
virš kitų, ir nebūtinai piktas, ta-
čiau nepagarbus tonas kitoms yra 
būtent tokios baimės apraiška. 
Nerimaujama dėl savo stiprybės, 
todėl norima vengti konfrontaci-
jos. Skambūs šūkiai apie stiprybę, 
vienybę ir galybę, skambantys 

kartu su tokiais 
pareiškimais kaip 
„Lietuva – lietu-
viams“, iš tikrų-
jų liudija apie 
baimę, ignoran-
ciją ir silpnybę. 
Patriotiški šūkiai 
virpina širdį. Ne-
noriu sakyti, kad 
nacionalizmas bet 
kurioje pasaulio 

šalyje yra nesuprantamas ar kvai-
las elgesys. Vis dėlto klausyda-
masis nacionalistų tyliai viliuosi, 
jog tai tik pereinamasis laikotar-
pis link tikro, atviro ir drąsaus 
patriotizmo. Kartais draugai man 
sako, kad lietuviai, gyvenantys 
užsienyje, yra didesni patriotai 
nei tie Lietuvoje. Manau, kad toks 
teiginys yra abejotinas, nes kal-
bant apie tikrus patriotus ne tiek 
svarbu, kur esi – svarbu, ką darai. 
Koks skirtumas, ar gyveni Lietu-
voje ar Mongolijoje, jei laikai save 

lietuviu ir dirbi Lietuvos naudai? 
Abu puikiai vienas kitą supras, 
nes juk nori to paties. 

PUsiaUsVYRa taRP 
atViRUMo iR UždaRUMo
Galbūt užsienio lietuviai turi 
didesnę patirtį ieškant sveikos 
pusiausvyros tarp anksčiau minėto 
atvirumo ir uždarumo? Izoliavi-
masis ilgą laikotarpį tik suprie-
šina visuomenę, dėl to užsienio 
lietuviai šiuo keliu „ilgai netemp-
tų“. Jie greitai taptų matomi kaip 
svetimi ir nepageidaujami, o ir 
patys nesijaustų gerai tokioje 
aplinkoje. Kita vertus, ne paslaptis, 
jog nutautėjimas yra labai paplitęs 
ir užsienio lietuvių mažėja visose 
valstybėse (išskyrus tas, kurios yra 
patrauklios imigrantams).

teBūnie taUtiŠkUMas ne taBU
Atsakyti į atvirumo klausimą yra 
labai sunku ir nepretenduoju at-
skleisti visos tiesos. Pagaliau, žmo-
nės turi skirtingas patirtis ir galbūt 
yra geriau šią temą išnagrinėjusių 
mąstytojų. Situaciją galima paly-
ginti su L. Kolakovskio patarimu 
apie melą – būtina diegti vaikams 
žinią, jog melas yra visada blogas 
ir negalima juo naudotis niekada. 
Įdiegti šią žinią, turint omeny, jog 
vaikai ilgainiui patys supras, kad 
melas yra moraliai blogas, tačiau 
kai kuriais atvejais pateisinamas 
(tarkim, gelbstint kažkieno gyvy-
bę). Todėl nėra blogai auklėti savo 
atžalas šiek tiek atidžiau žvelgiant 
į tautiškumo klausimą, t. y. taip, 
kaip anksčiau minėtas senelis. Juk 
žmogus vėliau pats supranta, kas 
leistina ir naudinga visiems, o kas 
veda link liūdnų pasekmių.

Pabaigoje linkiu visiems subręs-
ti ir drąsiai žvelgti į tautiškumo 
klausimą. Tai yra kur kas daugiau 
nei simboliai ar rašmenys. Tai yra 
visų pirma mūsų darbai. 

baimės. Bijoma, jog aplinkos įtaka 
bus per stipri, jog nesugebėsime jai 
atsispirti ir anksčiau ar vėliau mūsų 
laukia kita tapatybė. Žymiai sun-
kiau yra stengtis pažinti svetimą, 
atsiverti jam.

Stipresnysis atsiveria, nesirenka 
izoliacijos, bet stengiasi pažvelgti 
į save iš šalies. Visiškas atsiribo-

nėra blogai auklėti savo
atžalas šiek tiek atidžiau žvelgiant

į tautiškumo klausimą.
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AKtuALu

Kiek daugiau nei prieš 
metus prie Vilniaus 
Arkikatedros vykusiame 
Kovo 11-osios šventinia-
me renginyje Marijonas 
Mikutavičius pirmą kartą 

sudainavo savo (tada) naujos kūry-
bos dainą „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 
Niekas iki tol šios dainos nebuvo 
girdėjęs, bet matant ir girdint, kaip 
susirinkusi minia kartu dainuoja 
priedainį, galėjo pasirodyti visai ki-
taip. Atrodė, kad staiga lietuviškas 
drovumas ir kompleksai išgaravo ir 
visi buvę ten bent trumpai pajuto 
bendrumo ir vienybės jausmą. 
Minioje plazdėjo Lietuvos vėlia-
vos, žmonių veidus nuskaidrino 
šypsenos, ant scenos iškėlę rankas, 
pritardami Marijonui, dainavo ber-
niukų choras ir visi kaip susitarę 
net 36 kartus nepailstamai ir vis 
kas kartą įtikinamiau kartojo: „Aš 
tikrai myliu Lietuvą!“. Bet daina 
baigėsi, vėliavos nusileido ir visi, su 
savo mintimis ir problemomis, išsi-
skirstė ir grįžo į savo įprastą kasdie-
nybę bei rutiną. Turbūt panašumų 
būtų galima rasti ir po tų nelemtų 
Europos krepšinio čempio nato 
varžybų su makedonais.

Šiandien nemažai žmonių su 
nostalgija prisimena Sąjūdžio 
laikus ir ypač pavydėtiną tuometinę 
Lietuvos žmonių vienybę. Vieny-
bė – vardan vieno ir to paties tikslo. 
Atrodo, neįmanomi dalykai pasida-
rė elementarūs, paprasti ir, iš šono 
žiūrint, lengvai įgyvendinami. Sun-
ku nepaminėti vienos iš didžiausios 
vienybės išraiškos formos – šimtus 
kilometrų nusidriekusio Baltijos 
kelio, kuris suvienijo ne tik Lietu-
vą ir lietuvius, bet ir visą Pabaltijį 
vienam tikslui. Bet ar reikalui esant, 
vienokia ar kitokia išraiška, tai būtų 
įmanoma bent pakartoti šiandien? 
Vargu. Toli gražu ne todėl, kad 
„išgaravo“ meilė Lietuvai, bet galbūt 
todėl, kad vienybę ir meilę Lietuvai 
suvokiame savaip. 

Šiandien gyvename laisvoje, 
globalioje Lietuvoje. Ją galima rasti 
bet kur – Londone, Čikagoje ar San 
Paule. Atrodo, kiekviena šalis turi 
po dalelę Lietuvos, kuri yra savaip 
miela, bet tuo pačiu tokia skirtin-
ga. Tad natūralu, kad ir daugelio 
lietuvių požiūris į vienybę bei meilę 
Lietuvai yra labai asmeniškas, 
savitas ir turintis „savo kampą“. 
Dažnai girdime, kad gyvenimas 

svečioje šalyje pažadina meilę 
Lietuvai ir duoda kibirkštį vienytis 
ir tokiu būdu palaikyti lietuvybę, 
lygiai taip pat dažnai girdime, kad 
tai yra neįmanoma tiems, kurie 
niekada nebuvo išvykę iš Lietuvos. 
Kiekvienas pasirenkame pagal 
save, pagal savo pasaulio supra-
timą ir vertybes. Galbūt per daug 
dažnai užsimerkiame ir matome 
tik neigiamus dalykus, per kuriuos 
nepastebime begalės teigiamų 
dalykų, kurie mus supa. 

Taigi, meilė Lietuvai. Kas man iš 
to? Į šį (sau) užduotą, kiek filoso-
finį, klausimą atsakysiu klausimu. 
Pergalės sporte, kas man iš jų 
(jeigu aš nežaidžiu komandoje 
ir negaunu medalio)? Vienybė ir 
kartu tikėjimas vienu tikslu. Visa 
tai yra jausmas, kurio žodžiais 
neapibūdinsi, bet jį pasiekęs į 
nieką neišmainysi. Nesvarbu, 
kad buvai „tik“ sirgalius. Pana-
šiai kaip sporte, kad tikslą būtų 
galima pasiekti, reikalinga atrasti 
savo vietą, kur svarbus kiekvienas 
elementas: tarpusavio supratimas, 
komandos treneris, strategija, žai-
dėjai, komanda bei, be abejonės, 
palaikymas.  

meilė 
lietuvai. 

kęstas 
Pikūnas, PLJs  
pirmininkas

kaS man iš to?
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S
utartinės – tai pasaulinio 
pripažinimo sulaukusi, 
unikali, ilgaamžė, tačiau 
savo menine kalba ir 
daugiasluoksniškumu 
itin šiuolaikiška lietuvių 

kultūros tradicija.
„Sutartinės“ (pavadinimas kildi-

namas iš veiksmažodžio „sutarti“, 
„derėti“) – sinkretinis menas, 
atspindintis muzikos, teksto 
ir judesio ryšį. Jas daugiausia 
gieda moterys, instrumentinius 

kūrinius skudučiais, daudytėmis, 
kanklėmis ir kt. instrumentais 
atlieka ir vyrai. Choreografija 
nesudėtinga, judesiai saikingi: 
vaikščiojimas ratu, pora priešais 
porą ir pan. Yra žinomos darbo 
(rugiapjūtės, linarūtės ir kt.), 
kalendorinių švenčių (Velykų, 
Užgavėnių, Sekminių ir kt.), 
vestuvių, šeimos, karo, istorinės, 
kitų žanrų sutartinės. Tekstuose 
gausu archajiškų refrenų, dažni 
garsažodžiai, kurių reikšmę dabar 
galima tik numanyti. Būdingas 
sutartinių bruožas – vienalaikis 
skirtingų melodijų ir skirtingų 
tekstų (prasminio ir garsažodinio) 
skambesys.

Lietuvių polifoninės dainos 
į UNESCO Reprezentatyvųjį 
žmonijos nematerialaus kultūros 
paveldo sąrašą įrašytos 2010 me-
tais Tarpvyriausybinio nemateria-
laus kultūros paveldo apsaugos 
komiteto 5-oje sesijoje Nairobyje, 
Kenijoje.

Taip pat UNESCO Reprezen-
tatyviajame žmonijos nemateria-
laus kultūros paveldo sąraše yra 
kryždirbystė ir kryžių simbolika 
Lietuvoje bei Dainų ir šokių šven-
čių tradicija Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.  

Minima sutartinių

sukako vieneri metai 
kai unEsCO lietuvių 
polifonines dainas sutartines 
įrašė į  reprezentatyvųjį 
nematerialaus kultūros 
paveldo sąrašą.

tarptautinio pripažinimo
žmonijoS
nematerialioS 
kultūroS vertybe 
SukaktiS

R
enginį organizuoja Uru-
gvajaus lietuvių jaunimo 
sąjunga (ULJS) kartu su 
PLJS ir PLB valdyba, ilga-
mečiu Sielovados reikalų 
komisijos pirmininku ir 

Lietuvos vyskupų konferencijos 
užsienio lietuvių sielovados reika-
lams prelatu Edmundu Putrimu 
(PALJS įkūrėjas ir globėjas).

Suvažiavimas – tai proga Pietų 
Amerikos lietuviškam jaunimui 
pabendrauti, susipažinti su Uru-
gvajaus lietuvių jaunimo veikla 
bei padiskutuoti apie dabarti-
nę jaunimo ir bendruomenės 
situaciją Pietų Amerikoje ir aptarti 
būdus, kaip išlaikyti lietuvybę bei 
pritraukti daugiau narių į jaunimo 
organizacijas.  

lietuviško 
jaunimo SuvažiavimaS 
Pietų aMeRikoJe
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PLJs) valdyba informuoja, kad sausio 
11–15 dienomis Montevideo mieste, 
urugvajuje, vyks XV Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavimas 2012 m. 
(PALJs 2012 m.).

LLK
C n
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sutartines dažniausiai 
atlieka moterys

2011-ųjų metų suvažiavimo 
dalyviai Berise
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AKtuALu

Centro išleistame 2012–
2013 m. kalendoriuje 
„Lietuvių tautinis kostiu-
mas. Nuo pavasario iki 
žiemos“ lietuvių drabu-
žiai pristatomi naujai – 

leidinyje pirmą kartą akcentuoja-
ma tradicinių išeiginių kostiumų 
dėvėsena skirtingu metų laiku. 

pagal 

Vida 
Šatkauskienė, 
teresė 
Jurkuvienė

Kalendorių iliustruojančios visų 
Lietuvos etnografinių regionų 
drabužių kolekcijos, papildytos 
žieminiais ir vasariniais drabužiais, 
aksesuarais, nuotraukos drauge su 
išsamiu tekstu leidiniui suteikia 
ne tik proginę, bet ir informacinę, 
edukacinę vertę. Juolab kad jis 
išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. 

LietUVių taUtinis kostiUMas
Tautinis kostiumas šiandien yra 
svarbus tautos simbolis, mūsų 
protėvių nagingumo įrodymas, jų 
grožio sampratos atspindys.

Tautinis kostiumas – tai kopija 
liaudies drabužių, kuriais mūsų 
protėviai vilkėjo devynioliktame 
amžiuje, kai kiekvienas kraštas, kie-
kviena parapija laikėsi savos mados, 
ne tokios, kaip jų kaimynai.

Valstiečių luomo apsirengimą 
nulėmė daugelis dalykų. Pirmiau-
sia, liaudyje ilgai išliko seni pago-
niškos kilmės gentiniai tikėjimai 
ir prietarai. Tikėta, kad tam tikri 
drabužiai, ornamentai, papuošalai 
apsaugo nuo blogos akies, lemia 
sveikatą, laimingą gyvenimą. 
Todėl kai kurios aprangos detalės 
beveik nesikeisdamos išlikdavo 
liaudies kostiume šimtmečiais.

Tačiau kaimo neaplenkdavo ir 
madų naujovės. Vyrai ir moterys 
dažnai siūdindavosi kai kurias kos-
tiumo dalis – sermėgas, liemenes, 
švarkelius – panašius į madingus LLK
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KAiP rEnGėsi 
Mūsų PrOtėViAi?

aPRanGą 
sUtinka.

Lietuvos liaudies kultūros centro pasididžiavimas – 87 
tautinių kostiumų kolekcija, sukurta kopijuojant išlikusius 
autentiškus kaimo drabužius, saugomus Lietuvos ir užsienio 
muziejuose, remiantis kitais ikonografiniais bei rašytiniais 
šaltiniais, moksliniais lietuvių liaudies kostiumo tyrinėjimais.

tautinis aukštaitės 
kostiumas
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Mūsų tautos tradicijos, šokiai, dainos itin 
vertinami išeivijoje, juk ne veltui tai dažnai 

tampa vienijančia ašimi net tiems lietuviams, 
kurie jau sunkiai bekalba sena ir gražia lietuvių 
kalba. Kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro 
specialistais pradedame ciklą straipsnių apie 
lietuvių tradicijas ir papročius – tautinius rūbus, 
šventes, dainas, kryždirbystės tradicijas ir kt. 
Tikimės, kad jie bus jums įdomūs bei naudingi.

ponų ar miestiečių apdarus. 
Brangūs fabrikiniai audiniai, iš 

miestelių amatininkų ir prekei-
vių pirkti papuošalai, kaspinai 
rasdavo savo vietą tradiciniame 
drabužių ansamblyje. Išradingos 
kaimo moterys kartais savaip 
kopijuodavo miesto audinių 
raštus ir rankdarbius. Šitokiu 
būdu į liaudies kostiumą pateko 
renesanso ir baroko, klasicizmo ir 
bydermejerio madų elementai.

Išeiginiai drabužiai buvo svarbi 
žmogaus turto dalis, todėl juos 
labai saugojo, brangiausius ir 
geriausius palikdavo vaikams, o 
kaimo mados keisdavosi iš lėto. 

iŠeiGiniai kaiMieČių dRaBUžiai
Kaimo žmonės geriausiais drabu-
žiais rengdavosi šventadienį. Baž-
nyčioje, taip pat bendraudami po 
pamaldų, visi stengdavosi patys 
deramai pasirodyti ir pasižiūrėti 
į kitus. 

Devyniolikto amžiaus antrojoje 
pusėje šeima šventadieniui ruoš-
davosi rūpestingai, kiekvienas jos 
narys turėjo apsivilkti pagal savo 
amžių ir padėtį. 

Moterų ir merginų kostiumas 
susidėjo iš ilgų baltų lininių marš-
kinių, mažiausiai dviejų sijonų 
ir prijuostės, liemenės. Sidabro, 
koralo ar gintaro karoliai – dažnai 
paveldėta šeimos brangenybė 
arba vestuvinė dovana – šventa-
dienį taip pat būdavo iškeliama į 
dienos šviesą. Netekėjusios mer-

ginos galvas papuošdavo aukso 
spalvos galionais, karūnomis, 
gyvų ir dirbtinių gėlių vainikais. 
Ištekėjusios moterys galvas apsi-
rišdavo nuometais, skaromis, po 
kuriais dažniausiai dar užsidėda-
vo nedidelį prigludusį kyką.

Maži vaikai, jeigu juos vesdavo-
si drauge, buvo rengiami tokiais 
pat drabužiais kaip suaugusieji, 
dažnai ir persiūtais iš padėvėtų 
vyresniųjų šeimos narių rūbų.

Išeiginis vyro kostiumas buvo 
sudarytas iš baltų lininių marški-
nių, ilgų vilnonių kelnių, sermė-
gos, juostos arba diržo, dažnai 
dar iš liemenės ir kaklaskarės. 
Svarbiausia vyriško kostiumo dalis, 
sermėga, – tai  kaftano tipo drabu-
žis iš velto vilnonio audinio. Labai 
svarbiomis vyriško kostiumo da-
limis laikyti batai – mėgstamiausi 
buvo auliniai – ir velta skrybėlė. 
Maži berniukai avėdavo odinėmis 

naginėmis arba vyžomis iš karnų. 
Devynioliktame amžiuje išeigi-

nis vyro kostiumas buvo pasiūtas 
ir sukomplektuotas taip, kad tiko 
jojimui. Lietuvių folklore kuria-
mas vyro, bernelio įvaizdis – tai 
šaunus raitelis ant puikaus žirgo. 
Šventadieniais vyrai stengėsi 
parodyti geriausius arklius ir savo 
pačių kaip raitelio arba vadelioto-
jo įgūdžius.

aUkŠtaitiJa
Aukštaičių moterų kostiumai 
dažnai vadinami pačiais archajiš-
kiausiais Lietuvoje. Tokį įspūdį 
visų pirma sukelia gausybė baltų 
lino audinių, kurie šiame regione 
buvo ypač geri, ploni. 

Baltuosius aukštaičių drabu-
žius – marškinius, prijuostes, 
galvos apdangalus – dažniausiai 
puošia geometriniai raudoni 
raštai, paprastai – siaura juostelė 
drabužio pakraštyje. Tikėta, kad 
raudoni lininių drabužių orna-
mentai apsaugo nuo blogio jėgų.

Ypatingas aukštaitės kostiumo 

Kaip ir kiekviena tauta, lietuviai didžiuojasi savo senomis ir gausiomis 
papročių, liaudies dainų, šokių, amatų, kulinarijos tradicijomis. 

Lietuvos liaudies kultūros centras rūpinasi šių tradicijų tęstinumu. Centro 
specialistai fiksuoja, kaupia, tiria ir skelbia muzikinio bei choreografinio 
folkloro, papročių, liaudies meno, liaudies medicinos, kulinarijos ir kitas 
kultūros vertybes, rengia ekspedicijas, organizuoja renginius – folkloro, 
vaikų ir suaugusiųjų chorų festivalius, liaudiškų šokių konkursus, pučiamųjų 
instrumentų orkestrų čempionatus, vaikų ir jaunimo teatrų šventes, liaudies 
meno parodas. Teikia metodinę pagalbą kultūros ir švietimo įstaigų mėgėjų 
meno kolektyvams, užsienyje veikiančioms lietuvių bendruomenėms, sudaro 
nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, leidžia žurnalą 
„Liaudies kultūra“. Publikacijų serijoje „Gyvoji tradicija“, kurią sudaro knygos, 
garso, vaizdo, elektroniniai leidiniai, centras parengė ir išleido lietuviškai 
bei angliškai įgarsintų filmų komplektą DVD formatu. Tai filmai: „Lietuvio 
namai“ (Lithuanian home), „Lietuvių tradiciniai dailieji amatai“ (Lithuanian 
Traditional Handicrafts), „Lietuvių tradiciniai valgiai“ (Lithuanian Traditional 
Food), „Lietuvių tautinis kostiumas“ (Lithuanian National Costume), „Lietuvių 
kalendorinės šventės“ (Lithuanian Calendar Festivals), „Lietuvių tradicinės 
dainos, muzika, šokiai“ (Lithuanian Traditional Songs, Instrumental Music, 
Dance). Lietuvos liaudies kultūros centras yra ir Dainų švenčių būstinė – nuo 
1940 m. surengta jau 16 Dainų švenčių. 

aPRanGą 
sUtinka.

tautinis kostiumas – tai kopija liaudies 
drabužių, kuriais mūsų protėviai 
vilkėjo devynioliktame amžiuje.
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AKtuALu

elementas, išlikęs nuo viduram-
žių – veidą ir pečius apsupantis 
nuometas, kurį ryšėdavo ištekėju-
sios moterys. Aukštaitijoje labiau-
siai paplitę buvo vilnoniai languoti 
sijonai, kurių spalvos bei langelių 
komponavimas kiekvienoje parapi-
joje turėjo savų bruožų.

Nors Aukštaitija – pats didžiau-
sias etninis Lietuvos regionas, 
tačiau atskirų jos vietovių moterų 
apranga buvo gana panaši. Šiek tiek 
didesnių skirtumų būta tarp Rytų ir 
Vakarų Aukštaitijos gyventojų. 

Rytų aukštaitės dažniau vilkėjo 
naminio audeklo liemenes, puošėsi 
pigesniais koralo arba stiklo karo-
liais. Nuometą ryšėjo ne tik sudė-
tingai drapiruotą, bet ir paprasčiau 
užrištą, tiesiog apsuktą apie galvą. 
Nešioti įdomūs raudono atlaso 
kykai, dėvimi po nuometu arba 
skara: iš po lininių klosčių vienų 
matydavosi tik viršugalvis, kitų – 
savotiškos puošnios ,,ausinės“. 

Turtingesnėse Vakarų Aukš-
taitijos parapijose buvo labiau 
jaučiama vakarietiškų madų įtaka, 

sklidusi per dvarus ir miestus. Lie-
menė dažniausiai buvo siuvama iš 
brangių fabrikinių audinių: šilko, 
lamos, damasto, aksomo, brokatė-
lės, sukerpama sekant baroko bei 
rokoko laikotarpio aukštuome-
nės madomis. Vakarų aukštaičių 
moterys puošėsi gintaro, koralo, 
o Nevėžio slėnyje – ir sidabro 
karoliais. Merginos šventadieniais 
galvas vainikuodavo galionais, 
karūnomis. 

Aukštaičių vyrai vilkėjo velto 
naminio audinio – milo – ser-
mėgomis.  Sermėgos siūtos ir iš 
natūralių spalvų – pilkos, rusvos – 
vilnos, ir iš dažytos juoda, tamsiai 
mėlyna arba tamsiai ruda spalva. 
Juosdavosi plačiomis pintomis 
arba vytomis juostomis. Vasarinis 
vyro galvos apdangalas – anot sve-
timšalių keliautojų, retai nusiima-
mas – buvo fetro skrybėlė. 

žeMaitiJa      
Žemaičių liaudies kostiumai itin 
spalvingi, kartais beveik ištisai 
raudoni. 

Moters kostiume labai svarbus 
sijonas. Jo audinyje paprastai de-
rintos bent penkios kontrastingos 
spalvos. Šventadieniais moterys 
dažnai segėdavo net keletu sijonų 
vienu metu. Pietų žemaitės po 
išilgadryžiais viršutiniais dažnai 

išeiginis žemaitės kostiumas beveik 
neįsivaizduojamas be skraisčių, 
siaučiamų ant pečių. Šaltesniu oru 
gobtasi didelėmis vilnonėmis skaromis.

vilkėjo specialiai austus apatinius 
sijonus, skersai dryžuotus arba 
siuvinėtus. Einant keliu viršutinis, 
geriausias, sijonas būdavo aukš-
tai pakaišomas. Plačios išeiginės 
žemaičių prijuostės taip pat buvo 
išilgai dryžuotos. Moterų lieme-
nių su paaukštinta liemens linija 

žemaičių kostiumams 
būdinga raudona spalva
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pasiuvimas, galimas dalykas, buvo 
perimtas iš ampyro, o galbūt 
ir senesnės renesanso mados. 
Kykai, balti ir spalvoti, Žemaitijo-
je dažniau dėvėti po skarelėmis. 
Kai kada moterys ir vyrai avėdavo 
medinėmis klumpėmis.

Moterys šaltu oru vilkėjo ser-
mėgomis ir sermėgėlėmis, kartais 
puoštomis balto avikailio apvadais.

Išeiginis žemaitės kostiumas be-
veik neįsivaizduojamas be skraisčių, 
siaučiamų ant pečių. Šaltesniu oru 
gobtasi didelėmis vilnonėmis ska-
romis. Net vasaros metu ištekėju-
sios šiaurės žemaitės apsisiausdavo 
pečius didelėmis raudonai languo-
tomis lininėmis skaromis.

Žemaitės išsiskyrė pamėgimu ry-
šėti vienu metu keliomis skirtingai 
užrištomis skarelėmis.

Buvo mėgstami gintaro karo-
liai. Merginų vainikai, čia vadinti 
rangėmis, rangais, būdavo daromi 
iš perpintų šilkinių kaspinų. 

Žemaičiai vyrai XIX a. vidury-
je vilkėjo sermėgomis. Regiono 
pietuose jas siūdavo iš šviesaus 
nedažyto milo, o šiaurėje dažyda-
vo tamsiai žaliai, mėlynai, juodai. 
XIX a. II pusėje sermėgas palaips-
niui pakeitė surdutai. Geriausiu 
apavu laikyti auliniai batai.

dzūkiJa   
Dzūkijoje ilgiau negu kituose 
regio nuose vilkėta tradiciniais 
kaimo drabužiais.

Vyrai čia vilkėjo sermėgomis iš 
nedažyto milo, puoštomis deko-
ratyvinėmis siūlėmis ir apvadais. 
Vyrai juosėjo plačiomis rinktinė-
mis juostomis, kaip ir kitur, mėgo 
aulinius batus ir veltas skrybėles.

Įvairių Dzūkijos vietų išeiginiai 
moterų kostiumai turėjo pastebi-
mų skirtumų. 

Regiono šiaurėje moterų kostiu-
mas buvo kiek panašus į aukštai-
čių. Ten mėgti  balto lino drabu-

žiai: prijuostės, drobulės, kykai. 
Ryšėti nuometėliai – mažesni už 
aukštaičių nuometą ir paprasčiau 
užrišami ištekėjusių moterų gal-
vos apdangalai.

Pačiuose pietuose, dabartiniame 
Varėnos rajone, vilkėta kiek kitaip. 
Ten mėgti tamsesni smulkiai lan-
guoti sijonai ir prijuostės, siaures-
nės juostos.

Panemunių ir Užnemunės 
dzūkių drabužių audiniai šiek tiek 
panašūs į suvalkiečių: brangių au-
dinių liemenės, ryškios ir puošnios 
prijuostės bei juostos.

Tačiau išeiginiai moterų kos-
tiumai turėjo ir visam regionui 
būdingų bruožų. Visur mėgti 
languoti sijonai, smulkiai languo-
tos arba raštuotos prijuostės, baltu 
kiauraraščiu siuvinėti marški-
niai. Moterų liemenės Dzūkijoje 
dažniausiai siūtos iš puošnių 
fabrikinių audinių: šilko, damasto, 
vienspalvės arba margos vilnos. Jų 

dzūkių drabužių audiniai šiek tiek panašūs 
į suvalkiečių: brangių audinių liemenės, 
ryškios ir puošnios prijuostės bei juostos.

tautinis dzūkės 
kostiumas
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sukirpimas, matyt, buvo perimtas 
iš XVIII amžiaus mados.

Dzūkės audė ypač daug juostų. 
Dauguma jų buvo rinktinės, išaus-
tos specifiniais regionui būdingais 
raštais. Labiausiai mėgta puoš-
tis smulkiais koralų karoliais. 
Merginos dėvėjo aukso spalvos 
galionus, karūnėles. Ištekėjusios 
dzūkės dėvėjo baltus ir spalvoto 
audinio – šilko, vilnos, margin-
tos medvilnės – kykus. Virš kyko 
paprastai būdavo gobiamasi balta 
arba spalvota skarele.

   
sUVaLkiJa
XIX a. Suvalkijoje gyveno daug pa-
siturinčių valstiečių. Jų išeiginiai 
drabužiai buvo siuvami iš puikios 
kokybės naminių ir fabrikinių 
audinių. 

Suvalkiečių moterų drabužiuo-
se vyravo sodrios, gilios spalvos: 
tamsiai mėlyna, tamsiai raudo-
na, violetinė, žalia. Bendrame 
tamsokame fone ryškiai išsiskir-
davo įausti spalvoti ornamentai ir 
drabužių apdailos detalės

Moterys vilkėjo plačius, gausiai 
rauktus sijonus – sijono platumas 
rodė jo savininkės turtingumą. 

Suvalkietės marškinius siūdavo 
itin plačiomis, gausiai rauktomis 
rankovėmis, siuvinėdavo daž-
niausiai baltai – labai gražiais ir 
subtiliais augaliniais ornamentais. 

Ištekėjusios moterys dėvėjo ky-
kus, pasiūtus iš namų darbo arba 
fabrikinių nėrinių, plonų lininių 
arba spalvotų šilkinių audinių. 
Suvalkiečių antkakčiai buvo 
gražiausi, kruopščiausiai padaryti 
visoje Lietuvoje. Virš kyko daž-
niausiai dar būdavo rišama balta 
arba marga – paprastai pirktinio 
kašmyro arba šilko – skara.

Suvalkijoje dažnai dar at-
skiriami du – kapsų ir zanavy-
kų – regio nai. Išeiginiai moterų 
drabužiai juose kiek skyrėsi. 

Prijuostė – pati puošniausia ir 
įspūdingiausia šio krašto moterų 
kostiumo dalis. Sudėtingo audimo 
būdo ir lelijų ornamentų suvalkie-
čių moterys išmoko iš profesiona-
lių audėjų, dirbusių XIX a. manu-
faktūrose. Zanavykės mėgo įausti 
spalvotų ornamentų eiles išilgai 
prijuostės, o kapsės – skersai. Za-
navykės siuvosi trumpas liemenes, 
o kapsės mėgo gerokai ilgesnes. 

Kapsų merginos galvas daž-
niausiai puošė aukštais auksiniais 

galionais, kuriuos dar apkaišydavo 
dirbtinėmis arba gyvomis gėlėmis. 
Zanavykės dėvėjo iš smulkių bise-
rio karoliukų suvarstytas karolines. 

Vyrai, kitaip negu to krašto 
moterys, šventadieniais rengėsi 
šviesių spalvų drabužiais. Nuo 
XIX amžiaus vidurio Suvalkijoje 
madingu tapo surdutas, siūtas iš 
milo, tačiau pagal miesto madą. 
Po surdutu buvo vilkima liemenė, 
taip pat atkeliavusi iš miestietiškos 
mados. 

AKtuALu

suvalkiečių 
kostiumai išsiskyrė 
audinių kokybe
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kLaiPėdos kRaŠtas
XIX amžiaus pirmojoje pusėje 
klaipėdiškių kostiumas buvo 
spalvingas, su daugybe egzotiškų 
senovinių elementų.

Moterys vilkėjo puošniai siuvi-
nėtais marškiniais ir trumpomis 
liemenėmis arba švarkeliais. Virš 
languoto arba dryžuoto sijono ry-
šėdavo baltas linines prijuostes, su 
įaustais raudonais raštais. Klaipė-
diškės juosėjo plačiomis ir siauro-
mis rinktinėmis juostomis, o prie 
juosmens pasikabindavo delmo-
ną – plokščią puošniai siuvinėtą 
krepšelį. Karolius nešiojo stiklinius 
arba gintarinius. Šis kraštas garsėjo 
įvairiais rankdarbiais, ypač siuvi-
nėjimu ir megztomis raštuotomis 
pirštinėmis. Moterys dėvėjo lini-
nes drobules su viduryje įsiūtais 
dailiais siuvinėtais perdrobuliais. 
Šaltuoju metu moterys vilkėdavo 
sermėgomis bei kailinukais, ap-
trauktais tamsiai mėlyna medžiaga 
su auksaspalviais apvadais.

Nuotakos XIX a. pradžioje dėvėda-
vo įspūdingą nuotakos kyką – aukštą 
cilindro formos galvos apdangalą, 
padarytą iš juodo aksomo arba 
fetro. Jaunamartės kykas, padarytas 
iš pintinių nėrinių, užtemptų ant 
specialaus karkaso, iš viršaus būdavo 
apgobiamas plonu šydu.

Klaipėdiškiai vyrai mūvėjo ne tik 
ilgomis, bet ir trumpomis kelnė-
mis, kaip Vakarų Europoje. Jų  ser-
mėgos siūtos pagal XVIII a. madą, 
su klostytais įsiuvais šonuose. Ma-
dingomis laikytos tamsiai mėlynos 
ir juodos sermėgos. Juosėjo ne tik 
juostomis, bet ir spalvotai siuvinė-
tais bei odiniais diržais. 

Devynioliktame amžiuje Klaipė-
dos krašte jodinėdavo ne tik vyrai, 
bet ir moterys. Kitose Europos ša-
lyse žemesniųjų luomų moterims 
mokėti joti buvo neįprasta, todėl 
klaipėdiškių jodinėjimas svetimša-
lius stebino ir žavėjo. 

XIX a. antrojoje pusėje klaipėdiš-
kių kostiumas gerokai pakito. Tą 
nulėmė ne tik miesto mados įtaka, 
bet ir religinis liuteronų surinkimi-
ninkų judėjimas, atnešęs griežtes-
nius papročius. Tamsios spalvos, 
ypač juoda, pradėtos laikyti ne tik 
gero skonio, bet ir doro, pamal-
daus gyvenimo būdo įrodymu. 
Vieninteliai delmonai vis dar buvo 
siuvinėjami spalvingai. Moterys ir 
merginos ant galvos vis dažniau 
gobėsi tik skareles, surištas po 
smakru. XX a. pradžioje vietoje 
marškinių ir liemenės visuotinai 
pradėta vilkėti švarkeliais, dažniau-
siai trumpais, glaudžiai aptem-
piančiais liemenį.  

XiX a. antrojoje pusėje klaipėdiškių kostiumas 
gerokai pakito. tą nulėmė ne tik miesto mados įtaka,
bet ir religinis liuteronų surinkimininkų judėjimas.

klaipėdos krašto merginų 
rūbai - egzotiškiausi

Šiandien Lietuvoje jau 
nebeliko vietovių, 

kurių gyventojai vis dar 
vilkėtų senaisiais tradiciniais 
šventadienio drabužiais. Tik 
viena kita šeima dar saugo 
krikštynų ar vestuvių juostas, 
mamos ar močiutės skarą, 
drobulę, koralo ar gintaro 
vėrinį. Praeitin pasitraukusių 
šventadienių kaimo drabužių 
grožį šiandien atkuriame 
siūdindamiesi tautinius 
kostiumus. Jais vilkime, kai 
norime pasauliui pasirodyti 
kaip lietuviai, perteikti mūsų 
protėvių sukurtą žmogaus ir jo 
aprangos grožio sampratą.
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sVEČiAs

titULUotos 
VenesUeLos 
GRažUoLės
VaikYstėJe – 

JUoda dUona 
iR LietUVių 
      kaLBos 
          PaMokos
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Ž
iūrint į Silvią, trijų vaikų 
mamą, paprasta suklys-
ti – ji laisvai galėtų būti jų 
vyresnėlė sesuo – liekna, 
aukšta, jaunatviškai apsi-
rengusi ir besišypsanti.

 
dėMesį PatRaUkė ūGis
Lietuvės mamos ir venesueliečio 
šeimoje Venesuelos sostinėje 
Karakase gimusi ir užaugusi Silvia 
sako, kad visada išsiskyrė aukštu 
ūgiu. Matyt, dėl to ją dar penkio-
likmetę, einančią iš mokyklos, 
užkalbino atstovė iš organizaci-
jos „Mis Venesuela“. Ji pamanė, 
kad merginai jau septyniolika, 
tačiau net sužinojusi, kad ji pora 
metų jaunesnė, paprašė telefono 
numerio ir nepamiršo atsitikti-
nio susitikimo. Kai Silviai sukako 
aštuoniolika, ji sulaukė skambučio 
ir kvietimo dalyvauti konkurse. 
„Tačiau tuomet man labiau rūpėjo 
mokslai ir laiko leidimas paplūdi-
myje su draugais“, – prisipažįsta 
pašnekovė. Bet tie patys drau-
gai vis paragindavo ją dalyvauti 
konkurse, juolab kad ji jau tuomet 
ragavo šiek tiek modelio duonos. 
Paskatinta draugų, antrakursė 
teisės studentė Silvia ryžosi da-
lyvauti konkurse ir 1985-ieji tapo 
ypatingais metais jos gyvenime. 
Ji ne tik buvo išrinkta savo šalies, 
bet ir visos Pietų Amerikos gra-
žiausia mergina, taip pat ir „Mis 
Pasaulis“ vicemis. Prisimindama 
tuos metus, Silvia dabar sako, kad 
vienintelis tuomet erzinęs dalykas 

ir „Mis Amerika“. Beje, tuomet 
nugalėtojos titulą nuskynė Puerto 
Riko atstovė.

atstoVaUJa PRaBanGiaM PRekės 
ženkLUi
Nors tituluotos gražuolės šleifas 
ją lydi iki šiol, gyvenimas po kon-
kursų nesustojo. Praėjus metams 
po jų, Silvia ištekėjo už teisininko, 
su kuriuo susipažino jau būdama 
„Mis Venesuela“, ir pati tęsė teisės 
studijas, o baigusi jas, devyne-
riems metams išvyko į JAV. Ten 
didžiąją laiko dalį skyrė vaikams ir 
darbui mokykloje, kurioje jie mo-
kėsi. Moteris labai mėgsta dirbti 
su vaikais, todėl grįžusi gyventi 
į Venesuelą atidarė akademiją, 
kurioje mokė mažas mergaites ir 
paaugles etiketo, gerų manierų ir 
visko, kas susiję su mada. Ji taip 
pat dirbo su įvairiomis kompani-
jomis, vedė mokymus jų darbuo-
tojams apie klientų aptarnavimą. 
Įsitraukusi į labdaros projektus 
dar 1985-aisiais, lietuvės ir venesu-
eliečio dukra ir toliau juos tęsia. O 
pastaruoju metu Silvia atstovauja 
vokiečių kompanijai „Montblanc“, 
kuriančiai prabangius rašiklius, 
laikrodžius, juvelyriką ir odos 
gaminius.

naUJas ŠeiMos naRYs iŠ LietUVos
Nors Silvios dukra Claudia (22 m.) 
ir du sūnūs Braulio (21 m.) bei 
Christianas (16 m.) jau gyvena 
beveik savarankiškai ir jos pačios 
profesinė karjera klostosi sėkmin-
gai, prieš daugiau nei trejus metus 
į šeimą atėjo pokyčiai, į ją ne tik 
vėl sugrąžinę vaikystę, bet ir atnešę 
dalelę Lietuvos. Penkiametis Domi-
nykas – visos šeimos numylėtinis, 
guvus, simpatiškas tamsiaplaukis 
berniukas – atrodo tarsi mažasis 
Silvios ir jos vyro vaikų broliukas. 
Tačiau energija trykštančio vaiko 
gyvenime buvo itin sunkių dienų 

nors „Mis Venesuela“, „Mis Pietų Amerika“ ir „Mis Pasaulis“ 
trečiosios vicemis titulai iškovoti prieš daugiau nei du dešimtmečius, 
silvia Martinez stapulionis (46 m.) pripažįsta, kad Venesueloje, nors 
ir nėra įžymybė, bet visgi žmonių yra puikiai atpažįstama, mat tokie 
konkursai šioje šalyje itin populiarūs. ne veltui Venesuela viena 
pirmaujančių šalių pagal „Mis Pasaulis“ nugalėtojų skaičių.

buvo žurnalistų dėmesys. Jau kitą 
dieną po konkurso jos tėvų namai 
buvo perpildyti žurnalistų, tiesa, 
jaunoji gražuolė sugebėjo gražiai 
sutarti su žiniasklaidos atstovais 
ir nesuteikė jiems progų iš jos 
pasišaipyti. Silvia konkurse „Mis 
Venesuela“ atstovavo savo tėvo 
gimtajam miestui ir sako, kad taip 
tarsi atidavė skolą jam, mat po 
konkurso pavyko įsteigti paramos 
fondą vaikų ligoninei, veikiančiai 
tame mieste. Be to, iškovoti titu-
lai Silviai suteikė progų susipažin-

ti su daugybe įdomių 
ir svarbių žmonių, o 
JAV, Majamyje vyku-
siame „Mis Pasaulis“ 
konkurse labai artimai 
susipažinti su įvairių 
kultūrų atstovėmis, 
užmegzti artimas 
draugystes su „Mis 
Portugalija“, „Mis 
Zairu“, „Mis Meksika“ 

VaikYstėJe – 
JUoda dUona 
iR LietUVių 
      kaLBos 
          PaMokos

deimantė 
dokšaitė

„Mis Venesuela“, lietuviško kraujo 
turinti silvia, tapo gražiausia ir visos 
Pietų amerikos mergina
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sVEČiAs

ir tuomet jo akys nežibėjo taip 
linksmai ir padaužiškai kaip dabar. 
Atsargiai rinkdama žodžius, Silvia 
pasakoja apie naujojo šeimos nario, 
lietuvio berniuko atsiradimą savo 
gyvenime. „Gražutis lietuvis berniu-
kas mūsų šeimoje atsirado, kai jam 
tebuvo vieneri metukai ir devyni 
mėnesiai. Dabar Dominykas protin-
gas penkiametis vaikas. Mūsų šalyje 
jo tėvai įsipainiojo į problemas ir 
kurį laiką negalėjo rūpintis vaikučiu. 
Taip jis atsidūrė vaikų prieglaudoje, 
kur labai liūdėjo, susirgo ir tiesiog 
nyko akyse. Gavau Lietuvos garbės 
konsulo Venesueloje laišką su 
prašymu padėti“, – pasakoja Silvia. 
Moteriai iškart buvo aišku, kad 
mažylis turi susitikti su mama, nes 
nuo jų atskyrimo jau buvo praėję 
keturi mėnesiai. „Pasisiūliau kartą 
per savaitę berniuką nuvežti susi-
tikti su mama kalėjime. Veždavau 
jį ten penktadieniais, kad paskui 
savaitgalį Dominykas galėtų pra-
leisti mūsų šeimoje“, – toliau dėsto 
moteris. Tačiau, pasak jos, tokia 
sistema gera atrodė tik iš pradžių, 
nes kaskart po savaitgalio grąžinti 
berniuką atgal į prieglaudą būdavo 

vis skaudžiau tiek jos šeimai, tiek 
vaikučiui. Todėl Silvios šeima 
nusprendė paprašyti leidimo Do-
minyką priimti į savo šeimą, kur 
jis galėtų eiti į darželį, juo būtų 
rūpinamasi ir suteikiama šeimos 
aplinka, kol Dominyko tėvai 
bus išleisti iš kalėjimo. „Teismas 
išanalizavo bylą ir leido mums 
auginti Dominyką. Nuo to laiko 
jis gyvena pas mus kaip mūsų 
sūnus. Jis yra mano vaikų brolis ir 
mūsų vaikas“, – nuoširdžiai kalba 
ketvirtą kartą netikėtai mama 
tapusi Silvia. 

MaRGaRita – GRaži iR 
BRanGstanti saLa
Tiesa, nors vaikas šeimoje turėjo 
gyventi tik laikinai, kol tėvai išeis iš 
kalėjimo, jis taip ir liko augti Silvios 
šeimoje Venesuelai priklausančioje 
Margaritos saloje iki šiol. Silvios 
šeima į šią nuostabaus grožio salą 
atsikraustė prieš dvylika metų ir 
moteris sako, kad per tą laiką Mar-
garita gerokai pasikeitė. „Tai puiki 
vieta gyventi ir auginti vaikus, 
todėl žmonės iš visos šalies ėmė 
čia keltis. Ir Margarita tapo labai 
brangi vieta gyventi“, – pasakoja 
pašnekovė, užsimindama, kad ir ne 
vienas tautietis iš Lietuvos ten įsi-
gijo nuosavybės, tiesa, dalis jų jau 
spėjo ją parduoti. Tačiau artimiau 
Silvios šeima bendrauja su dviem 
Margaritoje įsikūrusiomis lietuvių 
šeimomis. Ir nors šioje saloje kaip 
ir visoje šalyje dėl politinės situaci-
jos padidėjo nesaugumas, palyginti 
su Karakasu ar kitais didžiaisiais 
šalies miestais čia daug ramiau.

LietUVoJe Patiko Viskas
Galbūt dėl į šeimą įsiliejusio mažojo 
Dominyko ar pažinčių su į Marga-
ritą atsikrausčiusiais lietuviais, o gal 
tiesiog paskatinta gražių nuotrau-
kų, darytų mamos, kuri Lietuvoje 
po nepriklausomybės atgavimo jau 
buvo lankiusis porą kartų, Silvia ir 
pati nusprendė pasisvečiuoti savo 
protėvių šalyje. „Tai buvo nuostabi 
kelionė. Mėgavausi kiekviena jos 
sekunde. Seniai svajojau paviešėti 
Lietuvoje su savo mama. Aplankė-
me kelis giminaičius ir buvo taip 
gera stebėti mamą, tarsi besiliečian-
čią prie savo šaknų“, – prisimini-
mais apie prieš porą metų lankytą 
Lietuvą dalijasi Silvia. Tada ji viešėjo 
Plungėje, kur yra gimusi ir miesto 
bažnyčioje krikštyta bei pirmąją 
Komuniją priėmusi jos mama, taip 
pat Druskininkuose, Kryžių kalne, 
Kretingoje, Trakuose, Palangoje, 

aš tikiu sportu ir sveika
mityba. Be to, manau, kad svarbu
mokėti senti oriai ir gracingai.

silvia su dukra 
Claudia, vyru 
Braulio ir 
vyresnėliu sūnumi 
Braulio
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Neringoje, Klaipėdoje ir, žinoma, 
Vilniuje. „Man patiko viskas. Mais-
tas labai skanus. Aš tikrai jaučiausi 
kaip namie“, – apie pirmąją viešna-
gę Lietuvoje pasakoja pašnekovė.

į VenesUeLą – kad neiŠskiRtų ŠeiMos
Silvia sako, kad jos šeimos iš-
vykimas iš Lietuvos buvo labai 
skausmingas ir neįtikėtinas, kaip ir 
daugelis panašių to laiko istorijų. 
Jos mama kartu su savo tėvais ir 
dviem broliais prieš iškeliaudami į 
Venesuelą ketverius metus praleido 
Vokietijoje pabėgėlių stovyklose. 
„Jie turėjo viską palikti, pasiėmė 
tik mano mamytės pagalvę, ji iki 
šiol miega tik ant jos“, – skaudžią 
šeimos istoriją dėsto pašnekovė.

Silvios mama iki šiol saugo 
nuotraukas tos dienos, kai jie kaip 
šeima buvo išrinkti vykti į Venesu-
elą. Vyriausybės pareigūnas turėjo 
„palaiminti“ šeimas, kurios, jo 
manymu, atrodė sveikos. „Mano 
mamos šeima buvo atrinkta be-
veik kaip prekė“, – stebisi moteris, 
kurios gyslomis teka venesuelie-
tiškas ir lietuviškas kraujas.

Venesuela buvo viena iš nedau-
gelio šalių, kurios atvėrė savo duris 
šeimoms, jų neišdraskant. Silvia 
sako, kad jei jos senelis būtų pasirin-
kęs vykti į JAV, o ne į Venesuelą, tai 
šeima būtų buvusi išskirta. Tačiau 
jis pasirinko būti kartu su šeima. 
Pradžia Venesueloje atvykėliams 
buvo tikrai nelengva. „Jie neturėjo 

pinigų, beveik neturėjo ir draugų, 
o dar labai karštas klimatas, prie 
kurio jie visai nebuvo pratę. Mano 
senelis turėjo tikrai sunkiai dirbti, 
kol užaugino savo vaikus. Galiau-
siai jie persikėlė gyventi į Ameriką, 
po to, kai mano mama ištekėjo už 
mano tėčio“, – savo giminės istorija 
dalijasi pašnekovė.

Silvia sako, kad jos tėvelis visada 
suprato mamos poreikį palaikyti 
ryšį su savo šaknimis. Tad ji pri-
simena, kaip būdama dar vaikas, 
reguliariai vaikščiodavo į lietuvių 
klubą, kur rinkdavosi nedidelė 
Karakaso lietuvių bendruomenė 
klausytis lietuviškų mišių, švęsti 
nacionalinių švenčių, pašokti ir 
tiesiog pabūti kartu.

„Vienas mano brolių ir aš net 
turėjome kelias lietuvių kalbos 
pamokėles. Mano seneliai gyveno 
JAV, mes juos lankydavome per 

mama ir vietinių venesueliečių, 
kaip Silvios tėvas.

neBLėstanČio GRožio PasLaPtYs
Nors neretai sakoma, kad mišriose 
šeimose gimę žmonės pasižymi 
išskirtiniu grožiu, Silvia sako, kad 
puikią išvaizdą išlaikyti jai padeda 
salotos. „Nuo pat mažų dienų aš jų 
valgau labai daug ir kasdien. Beje, 
aš ir šiaip valgau daug, kasdien po 
šešis kartus. Kartais mano draugai 
net negali patikėti, kad valgau tiek 
daug“, – juokiasi puikiomis kūno 
linijomis galinti pasigirti moteris

Ji sako niekada nekankinusi 
savęs dietomis, bet prisipažįsta 
esanti iš tų, kurie negali nustygti 
vienoje vietoje. „Man labai patinka 
sportuoti, darau visko po tru-
putį, bet labiausiai man patinka 
bėgiojimas ir pilateso užsiėmimai. 
Kai turiu daugiau laisvo laiko, per 
savaitę nubėgu apie 30 km. Visai 
šalia mano namų yra 5 km ilgio 
nuostabaus grožio paplūdimys, kai 
tik galiu, aunuosi sportbačius ir 
bėgu“, – toliau savo grožio recep-
tais dalijasi Silvia.

Ir nors Venesueloje itin popu-
liarios plastinės operacijos, tačiau 
tituluota gražuolė laikosi atokiai 
nuo grožio chirurgų skalpelių. Ji 
sako suprantanti, kai žmonės ryžtasi 
operacijoms, turėdami akivaizdžių 
išvaizdos trūkumų, kurie žeidžia pa-
sitikėjimą savimi, tačiau ji nepritaria 
tiems, kurie perlenkia lazdą, tampa 
plastinių operacijų vergais arba ima 
operuotis labai jauni. „Tikiu, kad 
įvairovė yra gražu ir nėra tokio da-
lyko kaip tobulybė. Aš tikiu sportu 
ir sveika mityba. Be to, manau, kad 
svarbu mokėti senti oriai ir gracin-
gai. O kiekvienas amžiaus tarpsnis 
turi savo gracijos. Nėra gražu, kai 
subrendusi moteris bando atrodyti 
tarsi paauglė“, – už natūralų grožį 
pasisako 1985-ųjų gražiausia Pietų 
Amerikos mergina. 

vasaros atostogas ir jie pasakodavo 
mums apie lietuviškas tradicijas, 
gamindavo lietuviškus patiekalus. 
Pamenu, kaip valgydavome mano 
močiutės keptą juodą duoną, nami-
nį jogurtą bei labai daug burokėlių 
ir agurkų“, – savo lietuviškus vaikys-
tės prisiminimus dėsto Silvia. 

Anot jos, dalyvaujant „Mis 
Venesuelos“ konkurse, žmonės irgi 
žinojo apie jos lietuvišką kilmę ir 
tai jų labai nestebino, mat Vene-
sueloje daug mišrių šeimų – atvy-
kėlių iš Europos, tokių kaip Silvios 

Ly Jonaitis (Lydimar Carolina Jonaitis 
Escalona) – dar viena lietuvių kilmės 
gražuolė, pasipuošusi „Mis Venesuelos“ 
karūna. Lietuvį tėvą turinti Ly Jonaitis 
gražiausia Venesuelos mergina buvo išrinkta 
2006 metais. o „Mis Pasaulis“ konkurse, 
vykusiame Meksikoje, savo šaliai ji atstovavo 
2007-aisiais ir pelnė antrosios vicemis titulą. 
Be lietuviško ir venesuelietiško Ly Jonaitis 
dar turi rusiško kraujo. 

Prieš kelis metus 
šeimoje atsiradęs nau-
jas narys dominykas 
ant silvios rankų, taip 
pat jaunėlis sūnus 
Christian, vyras Braulio 
ir dukra Claudia
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V
ytauto Didžiojo universi-
teto dėstytojai dr. Odetai 
Norkutei kalbant apie vai-
ko socializaciją svetimoje 
aplinkoje, užvirė diskusija 
apie socialinę traumą 

patiriančius vaikus, šiems staiga 
susidūrus su nežinia naujoje kul-
tūroje ir poreikiu prisitaikyti prie 
naujų taisyklių. Anot kai kurių 
diskusijos dalyvių, vaikų imlumas 
paverčia juos tarpininkais tarp 
užsienio kalbos nemokančių tėvų 
ir vietinės bendruomenės. Tik kyla 
klausimas: tai turi būti vadinama 
kaip našta ar kaip pasididžiavimas 
turint galimybę padėti šeimai? 
„Jei šeimoje santykiai pilnaverčiai, 
jokie kalbos barjerai neprivers 
vaiko blogai jaustis ar gėdytis dėl 
savo tėvų“, – nuomonę dėstė viena 
savaitgalinės mokyklos mokytoja.

Kadangi į savaitgalines lietuvių 
mokyklas ateina ir vaikai, šeimoje 
nekalbantys lietuviškai, mokyto-
jams buvo itin naudinga išklau-
syti Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai“ mokytojos-meto-

dininkės Aušros Dambrauskienės 
pranešimo apie lietuvių kalbos mo-
kymą per minimalų laiką, kuriame 
buvo pateikta daugybė nuorodų į 
elektroninius puslapius ir kom-
piuterines programas, leidžiančias 
vaiką mokyti per žaidimus. „Per 
trumpą laiką tu gali išmokti daug, 
nes pamiršti, kad mokaisi“, – kal-
bėjo A. Dambrauskienė.

Entuziazmu auditoriją užkrėtė 
Ugdymo plėtros centro vyriausioji 
metodininkė Ona Vaščenkienė, 
pasakojusi apie savo kompiuterinę 
programą, leidžiančią interakty-
viai mokytis mokyklose dėstomų 
dalykų, tarp jų ir lietuvių kal-
bos bei istorijos. Profesionaliai 
sukurtus žaidimus ir mokymosi 
programas galima rasti tinklalapy-
je http://mkp.emokykla.lt. 

Seminarui žaismingumo ir 
vaikiškai skaidrios nuotaikos 
suteikė „Stalo teatro“ įkūrė-
jos, režisierės Saulės Degutytės 
suvaidintos lietuviškos pasakos. 
Jose personažai užgimė iš buitinių 
daiktų: kempinių, puodų, šakučių, 

LiEtuViAi PAsAuLyJE

živilė 
kasparavičiūtė,
 „Britanijos lietuvis“

mokytojų lituaniStų 
Seminare –

Per septyniasdešimt iš įvairių Jungtinės Karalystės vietų suvažiavusių lietuvių kalbos mokytojų jau 
šeštąjį kartą Lietuvos ambasadoje Londone sėmėsi žinių apie kūrybingą, įkvepiantį ir efektyvų lietuvių 
kalbos mokymą. Pranešimus skaitė iš Lietuvos atvykusios lituanistinio švietimo bei vaikų ugdymo 
specialistės, ne tik pateikusios išsamią teoriją, bet ir įtraukusios auditoriją į diskusijas bei žaidimus. 

iR soCiaLizaCiJos 
PRoBLeMos, 

staLo žaidiMaiiR  „saduto“ vadovai Ligita ir kostas 
Malinauskai mokė seminaro 
dalyvius tautinių šokių
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Paskaitą skaito lektorė 
aušra dambrauskienė

seminaro dalyvės kavos 
pertraukėlės metu
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pintinių, plaktukų, replių. Seminaro 
dalyviai grįžo į vaikystę ir džiugiai 
įsitraukė į vaidinimus, plonindami 
vilkui liežuvį, niūniuodami lopšinę, 
ieškodami vandens šulinio, kuda-
kuodami ar giedodami. Keletas jų 
muzikinio spektaklio metu gavo 
muzikos instrumentus su „slapta-
žodžiais“, kuriuos išgirdę sekant 
pasaką, būtinai turėjo sugroti savo 
dalį. Be pristatytų spektaklio formų, 
režisierė dar pabrėžė vaikų meilę 
šešėlių teatrui.

Visą dieną trukęs kvalifikacijos 
kėlimo seminaras atitiko ir su 
mažiausiaisiais, ir su vyresniaisiais 
dirbančių mokytojų lūkesčius. 
S. Degutytės metodais susižavėjo 
Notingemo šeštadieninės mo-
kyklos „Pumpurėliai“ mokytojos 
Virginija ir Jurgita, džiaugsmu 
vadinančios darbą su 3–6 metų 
lietuvių atžalomis. „Įspūdį tikrai 
paliko Saulės pasirodymas, būtinai 
bandysime jos priemones taikyti 
savo pamokose“, – teigė Jurgita.

Iš Š. Airijos atvykusi Akvilė dėsto 
paaugliams, todėl žada pasinaudoti 
A. Dambrauskienės programų nuo-
rodomis bei O. Vaščenkienės projek-
to teikiamomis galimybėmis. „Buvo 
be galo įdomu klausytis uždegančiai 
pasakojusios Onos Vaščenkienės, 
tikiuosi savo mokiniams parody-
ti naujų, įdomesnių mokymosi 
būdų“, – planus dėstė Akvilė.

Ar duodate išskirtinių patarimų į 
Jūsų seminarus atėjusiems peda-
gogams?
Visada sakau, kad patrauktų vaikus, 
mokytojas pats turi tapti vaiku. 
Žinoma, kai kuriems žmonėms 
yra nedrąsu kažką daryti prieš 
visus, bet vienintelis atsipalaiduoti 
padedantis mūsų siūlomas recep-
tas – įsijausti į tai, ką darai, patikėti 
daiktais. Taip ir vaikas: paduok 
jam lėlę, pasakyk, kad ji dainuoja, 
ir jam atrodo, jog tai ne jis, o ta 
lėlė dainuoja – jis lyg ir pasislepia 
už tos lėlės. Taip pat į daiktus gali 
įsijausti mokytojai ir pamiršti bet 
kokį baimės jausmą. Kita teigiama 
daiktų teatro pusė – fantazijos 
lavinimas, kai daiktas vaidina kažką 
konkretaus. Tuomet vaikas pats 
pradeda įžvelgti jame akis, nosį ir 
svarbiausią vietą užima personažo 
charakteris, o ne tai, kaip jis atrodo. 

Gal įžvelgiate skirtumų tarp  Lietu-
voje ir užsienyje gyvenančių vaikų?
Beveik nėra. Turbūt svetur 
gyvenantys vaikai atrodo kiek 

lėtesni, gal dėl to, kad žino mažiau 
lietuviškų pasakų ir sunkiau atpa-
žįsta personažus. Nors ir Lietuvoje 
pasitaiko įvairių vaikų.

iš kur Jūs pati semiatės įkvėpimo?
Iš vaikų. Pati turiu 3 vaikus ir kai 
stebiu juos žaidžiančius tarpusavyje, 
gaunu naujų idėjų, atsiranda įkvė-
pimas. Ir aš pati vis nenustoju žaisti 
nuo vaikystės, dar vis neužaugau.

Kaip renkatės pasakas? Ar turite 
specialius kriterijus?
Kiekviena pasaka į mūsų teatrą 
ateina labai skirtingai. Kartais 
paimu pasaką ir jos pabaiga neti-
kėtai paveikia vaikus. Pavyzdžiui, 
darželyje, kur turiu teatro pamo-
kas, pasaka „Jonukas ir Grytutė“ 
stebėtinai pakeitė vaikų elgesį. Jie 
puolė tvarkytis savo žaislus, išgirdę, 
kad Grytutė pas raganą pateko, 
nes namie nenorėjo tvarkytis. Toks 
auklėjimas neakivaizdžiais mora-
lais vaikus skatina tinkamai elgtis. 
Turime nepamiršti, kad vaikai yra 
labai imlūs, todėl dabartiniai ani-
maciniai filmai gali jiems pakenkti. 
Geriausia rinktis laiko patikrintas 
pasakas, tuomet net psichologijos 
neišmanantys tėveliai nesuklys. 

trumpai pakalbinta s. Degutytė teigė savo 
seminaruose siekianti ugdyti mokytojus, 
kad jie dar geriau sugebėtų patraukti 
vaikus ir skatinti jų kūrybiškumą.

Lektorė saulė degutytė su 
čia pat ant auditorijos stalo iš 
paprasčiausio laikraščio paga-
mintomis lėlėmis

į seminarą susirinko lituanistinių mokyklų mokytojos 
ir vaikų ugdymo specialistės ne tik iš Londono, bet ir 
kitų gausiai lietuvių gyvenamų Jk vietovių
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Šioje koplyčioje jau tris kartus 
laikėte šventas mišias, štai už kelių 
minučių bus ketvirtasis jūsų susiti-
kimas su Belgijos lietuviais. Ar jau 
užteko laiko pajusti, kokie žmonės 
sudaro šią bendruomenę?
Negalėčiau pasakyti, kad jau gerai 
pažįstu Belgijos lietuvius. Taip, deja, 
išeina, kad su dauguma žmonių, 
atėjusių į mišias, tiesiog prasilen-
kiame, nes prieš mišias dažniausiai 
klausausi išpažinčių, po jų vėl kas 
nori pašnekėt... Bet jau pastebėjau, 
kad čia yra aktyvių žmonių, kurie 
dalyvauja bendruomenės veikloje, 
kažką judina, organizuoja. Ir visiš-
kai nesvarbu, ar tai keliautojų klu-
bas, liberalų kuopelės susitikimai 
ar koncertai. Jie daro kažką kitiems, 
tai reiškia šiek tiek savęs atidavimo, 
šiek tiek to, ką ir Kristus mums 
rodo savo pavyzdžiu, savo tarnavi-
mu kitiems. Tai pat pastebėjau, kad 
bendruomenės daugumą sudaro 
jauni, išsilavinę žmonės, savo srities 
profesionalai, daugiausiai, aišku, 
dirbantys ES institucijose. Beje, 
mane labai nustebino ir nudžiu-
gino tai, kad čia tiek daug jaunų 
šeimų su vaikais!.. Taigi, jauni, 
profesionalūs ir energingi žmonės 
yra išskirtinė Briuselio specifika, 
jeigu lyginčiau su kitomis Europos 
sostinių lietuvių bendruomenėmis, 
kuriose yra tekę lankytis.

Jeigu jau pradėjome lyginti, tai 
Belgija, lyginant su Lietuva, yra 
kur kas liberalesnė šalis. Turiu 
omenyje homoseksualių porų teises, 
eutanazijos legalumą ir t. t. Koks jūsų, 
kaip bažnyčios tarno, požiūris į tai?
Be abejo, visuomenė čia liberalesnė. 
Tačiau liberalumas nėra lygus blogiui. 
Viena vertus, Bažnyčia savo moky-
me aiškiai nurodo blogio dimensiją, 
žmogaus silpnumą ir galimybę 
suklupti. Kita vertus, Bažnyčia tikrai 
neatstumia nei vieno žmogaus, 
nesvarbu, kas jis yra ar ką mano, 

LiEtuViAi PAsAuLyJE

PAŽintis su BELGiJOs 
LiEtuVių siELOVADininKu 
         k. sMiLGeViČiUMi 
Kęstutis smilgevičius – vis dar naujas veidas Belgijos 
lietuvių bendruomenėje. 38 metų Vilniaus arkivyskupijos 
kunigas Belgijos lietuvių katalikų sielovada rūpinasi 
tik nuo praėjusiųjų metų. su kun. Kęstučiu kalbėjomės 
Briuselio Prisikėlimo koplyčioje prieš Advento mišias, dėl 
kurių jis vos parai atskrido iš romos, kur popiežiškame 
Grigaliaus universitete studijuoja bažnyčios istoriją.

karolina 
Štelmokaitė

kun.
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sakysim, kontracepcijos klausimu. Su 
visais galima ir reikia šnekėtis.

Na, o kalbant apie Belgiją, ne 
tik visuomenė čia yra liberali. Su 
liberalizmo iššūkiu XIX a. čia susi-
dūrė ir katalikų bažnyčia. Ir labai 
moderniai į jį reagavo – atsisaky-
dama privilegijų, bet reikalaudama 
konstitucinių teisių ne tik sau, bet 
ir kitoms konfesijoms. Tos teisės, 
jei neklystu, jau nuo 1847 m. yra 
užtikrintos Konstitucijos, o tai yra 
tikras precedentas pasauliniu mas-
tu. Tiesa, šiais metais kilęs pedo-
filijos skandalas padarė milžinišką 
žalą Belgijos bažnyčiai. Štai JAV po 
skandalo atsirado tėvų, kurie jau 
pradeda prieštarauti, kad dvasinin-
kas suteiktų jų vaikui palaimini-
mą – neva, „tu neliesk“... Europoje 
to nėra. Bet šitie skaudūs dalykai 
yra visuomenės, ne tik katalikų 
bažnyčios problema. Tiesiog kažkas 
labai svarbaus buvo pražiūrėta.

Gerai išmanote Belgijos katalikų 
bažnyčios ypatumus. o ar teko susi-
pažinti ir su pačia šalimi? Gal turite 
mėgstamą vietą Belgijoje?
Esu apsigynęs bažnyčios istorijos ir 
meno bakalaureato laipsnį ir mane 
labai domina Belgijos sakralinė 
architektūra ir menas, jo vaidmuo 
istorijoje ir ypač flamandų tapyba. 
Tačiau pačios Belgijos esu matęs 
labai mažai ir sunku būtų įvardinti 
mėgstamą vietą. Pats Briuselis man 
yra kažkokia enigma. Esu labai 
daug gyvenime keliavęs, bet įkom-
ponuoti Briuselį į bendrą paveikslą 
galvoje dar nepavyksta, reikia jo 
dar daugiau „pakaštavoti“.

Katalikų bažnyčia nėra suskirstyta 
tautiniu pagrindu – ji visuotinė. Ar 
verta vis dėlto išlaikyti tą tikėjimo 
tautiškumą? Galbūt patartumė-
te savo tautiečiams integruotis į 
vietines bažnyčias, idant nereikėtų 
ilgesingai laukti tų retų kartų, kada 

čia, Briuselyje, galima pasimelsti 
lietuviškai?
Aš jau esu susidūręs su šiuo klau-
simu: „Mes einame į angliškas, 
prancūziškas mišias, o ko mums 
dar eiti į tas lietuviškas?“ Negaliu į 
tą klausimą atsakyti – čia kiekvieno 
asmeninis pasirinkimas, integruotis 
ar laukti tų retų mišių. Esu ne kartą 
sakęs, kad jeigu reikėtų dažnes-
nių šventų mišių, Dievo žodžio ir 
sakramentų, galiu atvažiuoti ir daug 
dažniau, netgi kartą per mėnesį. 
Dalis šeimų tikrai jau to norėtų, 
nors kiti sako, kad galbūt žmonėms 
bus neįprasta vietoj dviejų mišių per 
metus ateiti į bažnyčią kas mėnesį.

islamo mistika, nes tai yra didelė 
mistinė religija, kas yra skaitęs 
Koraną, tai puikiai žino. Europoje 
šiuo metu gyvena apie 40 milijonų 
musulmonų ir šis skaičius tik didės. 
Kaip sako kai kurie futurologai, 
pvz., Alvinas Toffleris, jau 2040 me-
tais Europą sudarys apie 60 proc. 
musulmonų. Ir tikrai ne išeitis yra 
kovoti prieš islamą, tai broliška 
religija, ji neskelbia neapykantos. 
Mums reikia tiesiog kalbėtis.

 1966 metais grupės „The Beatles“ 
lyderis John’as Lennon’as pareiškė, 
kad jie yra populiaresni už patį 
Jėzų Kristų! Tuomet šie žodžiai su-
kėlė didžiulį skandalą – buvo degi-
namos bitlų plokštelės, atsisakoma 
grupės koncertų. Jeigu dabar kokia 
žvaigždė kažką panašaus pareikštų, 
tikrai tokios reakcijos nesulauktų, 
nes šiandien yra daug dalykų, 
populiaresnių už Jėzų Kristų.
Man pačiam labai patinka bitlų 
muzika, esu jos gerbėjas! Ne visad 
sutinku su jų idėjomis, bet jų 
nuoširdumas ir kūrybinė energija 
nenuginčijami. O tas jų pareiški-
mas – manau, tai nebuvo pasakyta 
rimtai. Sutinku, šiandien, populia-
rumo prasme, yra daug populia-
resnių dalykų – kad ir internetas. 
Bet krikščionybė niekada nebuvo 
kovotoja už populiarumą, tai yra 
santykio ieškojimas. Aš visuomet 
sakau, kad krikščionybė yra kaip 
meilės istorija, kaip to vaikino 
širdis, kuri suvirpa, įsimyli ir negali 
daugiau be tos merginos gyventi... 
Lygiai tas pats yra krikščionybė. 
Čia visai nesvarbus populiarumas 
ar skaičius, svarbu, kad žmogus 
tikrai tikintis. Religija pirmiausiai 
yra kito atradimas, transcendenti-
nis peržengimas, suvokimas, kad 
yra ne tiktai „aš“, mano virtuvė, 
mano eurai, bet dar yra kažkas, 
veikiantis mano gyvenimą. Kažkas, 
kas mane myli. 

Gyvenant Belgijoje, nesunku paste-
bėti Europoje pagreitį įgaunančią 
islamo plėtrą. Turiu omenyje ne 
tik islamą išpažįstančių emigrantų 
gausėjimą, bet ir pačių vakariečių 
vis skaitlingesnį atsivertimą į isla-
mą. Kokios šio reiškinio priežastys? 
Galbūt islamas turi kažką tokio, kas 
labai tinka XXi amžiaus žmogui?
Kai pasižiūri Briuselio planą ir 
jame matai, kiek yra krikščioniškų 
šventyklų ir kiek yra islamo meče-
čių, darosi tikrai įdomu. Panašią 
tendenciją, beje, galima pamatyti ir 
Paryžiuje. Aš nemanau, kad islamas 
turėtų kažką specifinio šiam amžiui. 
Ir nemanau, kad yra viena priežas-
tis, kodėl žmonės konvertuojasi į 
islamo tikėjimą. Tai atsitinka ir dėl 
santuokos, kai dažniausiai mote-
riškoji pusė atsiverčia į islamą. Kiti 
šioje religijoje atranda griežtumą, 
manydami, kad krikščionybė per 
daug leidžia ir yra per daug liberali. 
Aišku, yra ir tokių, kurie susižavi 

Jauni, profesionalūs ir energingi 
žmonės yra išskirtinė Briuselio specifika, 
jeigu lyginčiau su kitomis europos 
sostinių lietuvių bendruomenėmis, 
kuriose yra tekę lankytis.
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šveicarijoje pagerbtas ir įamžintas 
1918 m. lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras prel. 

kazimieraS 
stEPOnAs 

ŠAuLys

iš kairės į dešinę: 
kun. V. Gedgaudas, vikaras 
e. storelli, mons. P. Šiurys
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Jūratė 
Caspersen 

B
e vienuolių šeimininkių, 
šventėje dalyvavo virš 30 
kviestinių svečių iš Lietuvos, 
Italijos ir Šveicarijos. Tarp 
jų – prel. K. Šaulio net trijų 
kartų giminės iš Lietuvos, 

Tarpparlamentinių ryšių su Šveica-
rijos Konfederacija grupės pirmi-
ninkas, LR Seimo narys G. Navaitis, 
Užsienio reikalų ministerijos vice-
ministras E. Ignatavičius, Užsienio 
lietuvių departamento direktorius 
A. Daunoravičius, Nuolatinės mi-
sijos prie JTO ir kitų tarptautinių 
organizacijų ambasadorius J. Ru-
dalevičius, LR ambasados Berne 
patarėja, laikinoji reikalų patikėtinė 
V. Umbrasienė, Signatarų namų di-
rektorė Meilutė Peikštenienė, VDU 
istorikas Rūstis Kamuntavičius, Po-
piežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius Mons. 
Petras Šiurys ir grupelė Šveicarijos 
lietuvių.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias prel. Kazimiero Šaulio 
garbei ir atminimui vienuolyno 
koplyčioje italų ir lietuvių kalbo-
mis aukojo generalinis Lugano 
vikaras monsinjoras Ernesto 
Storelli, mons. Petras Šiurys, ir 
kun. dr. Vladas Gedgaudas iš Klai-
pėdos. Mišių metu buvo garbingai 
prisiminti ir kiti du Lietuvai ir 
Šveicarijai nusipelnę, neseniai 
amžinybėn iškeliavę, Šveicarijoje 
palaidoti dvasiškiai – kun. Albinas 
Arminas ir kun. prof. Jonas Jurai-
tis. Šv. Mišias lydėjo brigitiečių 

ordino vienuolių choras. 
Pagrindinė šventės dalis vyko 

pačiuose Casa Santa Birgitta 
namuose, prel. Kazimiero Šaulio 
kambaryje, kur ir buvo atidengta 
memorialinė lentelė. Atidengimo 
ceremoniją atliko Užsienio reikalų 
viceministras E. Ignatavičius ir 
vienuolių brigitiečių ordino vy-
riausioji vikarė Elisa Famiglietti. 

Renginio iniciatorius G. Ber-
tašius pabrėžė, kad šia atminimo 
lenta pirmiausia norima įamžinti 
prel. Kazimiero Šaulio prasmingus 
darbus, nuveiktus Lietuvos labui. 
O ir gyvendamas emigracijoje 
prelatas išliko Lietuvos patriotas 

ir tikėjo, kad ateis ta diena, kai Lie-
tuva vėl taps nepriklausoma. Savo 
tvirtu tikėjimu prel. K. Šaulys buvo 
moralinė atrama karo atblokštiems 
lietuviams tremtiniams Šveicarijoje.

Nemažiau svarbu, anot garbės 
konsulo G. Bertašiaus, yra tai, kad šis 
įamžinimas taip pat prikėlė K. Šaulio 
atminimą pačių vienuolių brigitiečių 
atmintyje. Jaunosios vienuolės visad 
tą kambarį vadindavo „Monsinjoro 
kambariu“, bet nežinojo, kokio ir iš 
kur. (Prel. K. Šaulys mirė 1964 me-
tais.) Tad kambario istorija jau buvo 
netoli išnykimo ribos.

Tarp tų retų žmonių, kurie prisi-
mena prel. K. Šaulį, buvo vienuolių 

2011 metų spalio 29 dieną Lugane Casa Santa Birgitta (Via s. Calloni 14) vyko 1918 metų 
nepriklausomybės Akto signataro prel. Kazimiero stepono Šaulio pagerbimo ir įamžinimo 
renginys. Šiuose namuose yra įsikūrusios brigitiečių ordino vienuolės ir čia, emigracijoje, 
paskutinius savo gyvenimo 19 metų praleido prel. Kazimieras Šaulys. renginį inicijavo 
ir organizavo ilgametis Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės narys, Lietuvos respublikos 
garbės konsulas tičino  kantonui Gintautas Bertašius, palaiminus vienuolių brigitiečių 
ordino garbingiausiajai motinai generalinei abatei teklai Famiglietti (roma).
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Brigitiečių ordino viriausioji 
vikarė elisa Famiglietti ir LR 
garbės konsulas tičino kantone 
G. Bertašius
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brigitiečių ordino vardu kalbėjusi 
vyriausioji vikarė Elisa Famiglietti. 
Ji laiko tai tikra Dievo dovana, kad 
net aštuonerius metus buvo šalia 
monsinjoro Šaulio. Ir brigitiečių 
ordino garbingiausioji motina 
generalinė abatė Tekla Famiglietti, 
dabar reziduojanti Romoje, ne tik 
asmeniškai pažinojo prelatą, bet 
ir buvo šalia jo mirties valandą. 
Anot vyriausiosios vikarės, prelato 
Šaulio dvasingumas, kultūra, ir jo 
neblėstanti meilė Lietuvai išmokė 
brigitietes mylėti tą joms visiškai 
svetimą kraštą – Lietuvą. Ir dabar, 
prelatui „sugrįžus“ į Casa Santa 
Birgitta, jos norėtų prelato garbei 
atidaryti brigitiečių ordino skyrių 
Lietuvoje (toks jau veikia Estijoje).

Prelato Kazimiero Šaulio „sugrį-
žimą“ į Casa Santa Birgitta dabar 
žymi jauno prelato nuotrauka ir 
bronzinė lentelė, kurioje italų ir lie-
tuvių kalbomis įrašyta: „Šiame Casa 
S. Birgitta kambaryje nuo 1945 m. 
rudens iki mirties gyveno Prelatas Ka-
zimieras Steponas Šaulys (1872.01.28 
Švėkšna Lietuva–1964.05.09 Luga-
nas Šveicarija). 1918.02.16 Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, 
profesorius, visuomenės ir valstybės 
veikėjas. „Tėvynės ilgesio kankinamas, 
bet nepraradęs vilties, kad Lietuva vėl 
prisikels laisvam, nepriklausomam 
gyvenimui.“

Įamžinimo šventėje dalyvavę 
Kazimiero Šaulio giminaičiai, 
neslėpdami jaudulio pasakojo, kad 
jie nelabai tiki ta laime, kad galėjo 
pamatyti savo akimis, kur jų dėdė 
gyveno emigracijoje. Į Luganą 
atvyko net 8 K. Šaulio brolio Juozo 
atšakos palikuonys. Tai buvusi ypač 
artima prelatui atšaka. Brolis Juo-
zas ir jo žmona mirė 1925 metais, 
paliko našlaičiais 7 vaikus. Kazi-
mieras Šaulys jais rūpinosi kaip 
tikras tėvas. Jis buvo ta ašis, apie 
kurią sukosi dukterėčių ir sūnėnų 
gyvenimai. Prelatas rūpinosi, kad 

brolio našlaičiai siektų mokslo ir 
be galo sielojosi, kai dalis šeimos 
buvo ištremta į Sibirą, o jis niekuo 
negalėjo padėti.

Šveicarijos lietuviams prel. Kazi-
miero Šaulio įamžinimo renginys 
taip pat buvo neeilinė šventė. 
Pirmiausia dėl to, kad Šveicarijoje 
atsirado ketvirtoji vieta, kur lietu-
viškai yra įrašytas Lietuvos vardas 
(šalia atminimo lentų: antkapio dr. 
Jurgiui Šauliui Lugane, Jonui Ma-
čiuliui-Maironiui Megene ir prof. 
dr. Juozui Eretui Bazelio mieste). 

Tokie žymių lietuvių įamžinimai 
Šveicarijoje kelia jaunųjų emi-
grantų pasididžiavimą tiek Lie-
tuva, tiek Šveicarija, ir lieka gyvu 
priminimu, kad ir gyvendami čia 
galime ir turime būti naudingi 
savo Tėvynei ir tautai.

Taip pat ši įamžinimo šventė 
buvo Šveicarijos lietuvių nuoširdi 
padėka, kurią jie buvo skolingi 
prelatui už pokario lietuviams 
suteiktą moralinį palaikymą. 
Šveicarijoje prisiglaudusiems 
karo pabėgėliams prel. Kazimie-

Santa Birgitta sodelį 
puošia statula
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(Plačiau apie prel. Kazimiero stepono Šaulio 
įamžinimo šventę Lugane ir Prelato pėdsakus 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenėje galite rasti 
„Šveicarijos lietuvių žiniose“ nr. 19 (26)).

ro Šaulio asmuo buvo Lietuvos 
valstybingumo simbolis, o jo 
žodžiai – tikra moralinė atrama ir 
sustiprinimas. 

PReLatas kaziMieRas stePonas 
ŠaULYs iR ŠVeiCaRiJos LietUViai
Kai prel. K. Šaulys traukėsi iš 
Lietuvos, jis jau buvo senyvo am-
žiaus. Į Šveicariją jis atvyko būda-
mas 73 metų. Taigi, jo visi didieji 
darbai jau buvo atlikti Lietuvoje ir 
Lietuvai. Bet tremtinio dalia ir vėl 
prarasta Lietuvos nepriklausomy-
bė, skatino prel. Kazimierą Šaulį 
stoti į aktyvių kovotojų gretas.

Pirmuosius prel. K. Šaulio 
pėdsakus tarp Šveicarijos lietuvių 
aptinkame jau 1946 m. vasario 
mėnesį karo pabėgėlių stovykloje 
Yverdone išleistame apžvalginia-
me leidinyje „Lietuvių Židinys“. 
Leidinio antrajame puslapyje 
randame prel. Kazimiero Šaulio 
straipsnį „Kaip jie mums kliu-
dė paskelbti nepriklausomybės 
aktą“. Čia prelatas ne tik atpasa-
kojo istorinius Nepriklausomy-
bės Akto paskelbimo trukdymus 
1918 metais, bet ir išryškino pa-
ralelę tarp to ir esamo istorinių 
laikotarpių, parodė, kad tik savo 
pasišventimu ir vienybe, galime 
vėl susigrąžinti laisvę.

Taip pat nuo Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės susikūrimo dienos 
(1950.08.20) buvo jaučiama prelato 
Kazimiero Šaulio prezencija. Jau 
pirmajame „Šveicarijos lietuvių 
žinios“ (ŠLŽ) numeryje, išėjusiame 
1951 metų vasario 8 dieną, antra-
me puslapyje rašoma: „Šveicarijos 
lietuviai džiaugiasi, turėdami savo 
bendruomenės narių tarpe vieną 
garbingiausiųjų tautiečių – kun. prel. 
prof. Kazimierą Šaulį. Prel. Šaulys yra 
vienas iš trijų tremtyje gyvenančių 
Vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto 
signatarų“, o ŠLŽ Nr. 3, randame  
80-mečio proga sveikinimą, kurį 

siunčia ŠLB valdyba prelatui profe-
soriui Kauno Arkivyskupijos gene-
raliniam vikarui Kazimierui Šauliui 
ir linki „sugrįžti į Laisvą Lietuvą, 
kurios labui Jubiliatas yra paskyręs 
daug savo ilgo gyvenimo metų“.  

„Šveicarijos lietuvių žinios“ 
Nr. 4 (1952.02.15) buvo skirtas 
Vasario 16-osios minėjimui ir jame 
3 iš 5 puslapių užima didžiulis 
interviu su Neriklausomybės Akto 
signataru prel. Kazimieru Šauliu. 
Pasakojimo pabaigoje autorius 
paklausia prel. K. Šaulio, ko jis 
pageidautų iš tuometinių trem-
tinių bei emigrantų. Prel. K. Šau-
lys atsako: „Mano troškimas yra, 

pagrindinė mintis – kad lietuviai 
pasiektų savo tikslą ir uždavinį – 
atgauti tikrąją politinę laisvę savo 
tautai – turi vienytis ir tvirtai pasi-
ryžti ištvermingai kovoti dėl laisvės 
atkūrimo. „Kvočiant pilietinę sąžinę, 
man reikia duoti aiškų atsakymą, 
ar aš esu pakankamai įsisąmoninęs 
dabartinį tautos siekimų tikslą, ar 
branginu vieningumo idėją kovai dėl 
laisvės atgavimo? ... Ar esu įsijungęs į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės or-
ganizaciją ir stengiuosi joje veikliau 
dalyvauti? Pilietinės sąžinės kvotimas 
duotų mums tikrą, teisingą atsaky-
mą, ar ir kiek mes esame šiandien 
atsidavę ir naudingi bendram laisvės 
atgavimo reikalui.“

Labai gaila, bet 1953 metų pabai-
goje, šalyje likus tik vos pusšim-
čiui lietuvių, „Šveicarijos lietuvių 
žinių“ leidyba buvo sustabdyta ir 
informaciniu leidiniu pasirinktas 
„Britanijos lietuvis“. Ten jau nebe-
randame žinių apie prel. Kazimiero 
Šaulio pėdsakus ŠLB istorijoje. (Bet 
ieškojimo siekiai, ypač po 2011 m. 
spalio 29 d. įamžinimo šventės, 
turėtų tik sustiprėti.) 

Prel. Kazimieras Šaulys mirė 
1964 metais gegužės 9 d. Casa 
S. Birgitta namuose, sulaukęs 92 
metų. 1965 m. Vasario 16-osios 
minėjimo metu susirinkę Šveica-
rijos lietuviai pagerbė Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės Garbės 
nario prel. K. Šaulio atminimą 
tylos minutės susikaupimu ir pre-
lato netektį pažymėjo kaip „labai 
liūdną įvykį Šveicarijos lietuvių 
gyvenime“ (1965 metinio ŠLB 
susirinkimo protokolas).

1968 m. prelato Kazimiero Ste-
pono Šaulio palaikai buvo perkelti 
į Campo Verano kapines Romoje. 

kad visi vieningai veiktų tautinėje 
dirvoje, nes tik šiuo būdu galėsime 
kenčiančiai Lietuvai pagelbėti ir 
išvysti jos šviesesnį rytojų. Reikia, 
kad mūsų veikimas išeivijoje būtų 
demokratinių idėjų vadovaujamas 
ir suderinamas su tautos kamieno 
troškimais.“ 

Akivaizdu, kad Šveicarijoje pri-
siglaudusiems karo pabėgėliams 
prel. Kazimieras Šaulys buvo 
autoritetas ir patriotinių aspiraci-
jų reiškėjas.

„Šveicarijos lietuvių žiniose“ 
Nr. 5 (1952.06.13) spausdinamas 
prelato Kazimiero Šaulio tekstas, 
kurį jis įkalbėjo Lugano radijuje 
ir kuris per „Amerikos balso“ pro-
gramą pasiekė Lietuvą. Kreipimosi 

Bronzinė atminimo lentelė atidengta 
buvusiame prel. kaz. Šaulio kambaryje.
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Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ praneša, kad kovo 
pabaigoje atidarys maršrutą iš Vilniaus į Paryžiaus Be-
auvais oro uostą. Iš Vilniaus taip pat vykdomi skrydžiai 
į Barseloną, Dubliną, Londoną, Milaną, Romą, Brėmeną 

ir Badeną Badeną.
Naujasis maršrutas bus perkeltas iš Kauno oro uosto, iš ku-

rio šiuo metu vykdomi skrydžiai tęsis iki žiemos sezono pa-
baigos. Naujieji skrydžiai iš Vilniaus bus vykdomi tris kartus 
per savaitę – pirmadieniais, trečiadienis ir penktadieniais. 

Lietuvos ambasada Helsinkyje gruodžio 8 dieną 
surengė susitikimą su suomijoje viešinčiu ir 
tapybos bei piešinių parodą Laplandijoje pri-
statančiu lietuvių dailininku Vyteniu Lingiu. 

renginyje aptarta V. Lingio kūryba, kultūros pa-
dėtis Lietuvoje ir suomijoje, abiejų šalių kultūriniai 
skirtumai. Dailininko paroda atidaryta gruodžio 9 d. 
suomijos šiaurėje esančiame Levio mieste. renginio 
metu svečiai buvo vaišinami tradiciniais lietuviškais 
patiekalais. Tai yra pirmoji V. Lingio paroda suo-
mijoje. Ji veiks iki sausio 29 dienos. Parodą organi-
zuoti padėjo Lietuvos garbės konsulė Laplandijoje 
Päivikki Palosaari. 

V. Lingys dalyvavo dailininkų simpoziumuose nidoje, Škotijoje, Vokie-
tijoje, Mauricijuje, Japonijoje, Prancūzijoje. Jis surengė 27 asmenines 
ir dalyvavo 37 grupinėse parodose Lietuvoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Japonijoje, norvegijoje, JaV, Rusijoje, olandijoje, Vengrijoje, kanadoje, 
estijoje ir kitose šalyse.

Gera žinia Rusijos lietuviams – net dviejų oro 
linijų bendrovių lėktuvai pradėjo skraidyti iš 
Lietuvos į Maskvą.

Tarptautinio Vilniaus oro uosto žiemos sezono 
tvarkaraštis pasipildė nauja kryptimi – antra pagal 
dydį Rusijos oro linijų bendrovė „Transaero Airlines“ 
pradėjo teikti oro transporto paslaugas keleiviams į 
Domodedovo oro uostą. Rusų skrydžiai iš Vilniaus 
į Domodedovo oro uostą planuojami keturis kartus 
per savaitę – pirmadieniais, ketvirtadieniais, šeštadie-
niais ir sekmadieniais. 

Nuo Vilniaus neatsilikti bando ir Kaunas: nuo gruo-
džio 16 dienos oro linijų bendrovė „IrAero“ iš laiki-
nosios sostinės skraidina taip pat į Domodedovo oro 
uostą. „IrAero“ skrydžiai aprėpia daugiau kaip 90 proc. 
Rusijos teritorijos. Iš Maskvos šios oro linijų bendrovės 
lėktuvais galima pasiekti Omską, Irkutską, Magadaną, 
Chabarovską ir kitus atokiausius Rusijos miestus.

Iš Vilniaus – į
   PAryŽių

LiEtuViO DAiLininKO 
PArODA – LaPLandiJoJe 

PAsiEKti RUsiJą Bus LEnGViAu
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Lapkričio 30–gruodžio 2 dienomis 
Londono mokslo muziejuje vykusioje 
parodoje „robotville“ tarp geriausių 

Europos robotų buvo pristatyti ir Kauno 
technologijos universiteto (KTU) su-
kurti robotai. Šioje tarptautinėje robotų 
parodoje KTU mokslininkų sukurtus ir 
programuotus robotus – trenerį Juozą 
(programuotas KTU) ir „Candybot“ 
(programuotas ir sukurtas KTU) – pri-
statė Elektros ir valdymo inžinerijos fa-
kulteto doktorantas Tomas Proscevičius, 
studentas Benas Linkevičius, Fundamen-
taliųjų mokslų fakulteto studentė rūta 
Povilaitytė ir doc. Arūnas Lipnickas. 

Daugybės lankytojų sulaukusioje 
parodoje, kurioje daugiau negu 20 
savo robotų pristatė 12 Europos šalių 
mokslininkai, dėmesio netrūko ir KTU 
robotams. Treneris Juozas mažuosius 
lankytojus ypač žavėjo savo interak-
tyvumu: vaikai mėtė robotui kamuolį, 
sportavo kartodami roboto demonstruo-
jamus judesius. Darbavosi ir „Candybot“. 
renginio lankytojams jis dalijo lanksti-
nukus. Vaikai stebėjosi, kaip robotas gali 
staiga sustoti, atverti prie jo pritvirtintą 
dėžutę. Drąsiausieji pasiimdavo renginio 
lankstinukus iš paties roboto. 
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Ambasadoje Stokholme gruodžio 8 dieną vykusiame Lietuvos garbės 
konsulų Švedijoje suvažiavime šioje šalyje dirbantiems garbės konsu-
lams Ingmarui Ingstadui, Lennartui Malmgrenui, Ralphui Spetzui, Bir-
gittai Johansson, Birgittai Ekblom ir Evertui Grahnui pristatyti Lietuvos 

užsienio politikos prioritetai, Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas. 
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas, komercijos atašė 

Sigitas Brazinskas bei trečioji sekretorė Monika Bimbaitė susitikimo 
dalyvius taip pat supažindino su artėjančiomis svarbiausiomis Lietuvą ir 
Švediją siejančiomis istorinėmis sukaktimis. Taip pat aptarti energetikos 
projektai, regioninė partnerystė, verslo bendradarbiavimas ir verslo ryšių 
skatinimas, konsulinės pagalbos teikimas Lietuvos piliečiams, parama 
lietuviams, gyvenantiems Švedijoje,  kiti aktualūs klausimai.

Suvažiavime dalyvavo ir pranešimus skaitė Švedijos verslo, investuotojų, 
valstybinių institucijų atstovai. 

Švedijos garbės konsulų asociacijos prezidentė Margareta Eidensten 
supažindino su garbės konsulų aktualijomis, pagrindinėmis jų veiklos 
kryptimis. Švedijos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos depar-
tamento direktoriaus pavaduotojas Haraldas Friesas aptarė Švedijos ir Lie-
tuvos dvišalius santykius, bendradarbiavimo pasiekimus ir perspektyvas. 
Abiejų šalių verslo bendradarbiavimo galimybes pristatė buvęs Švedijos 
prekybos rūmų Lietuvoje pirmininkas Carlas Berneheimas bei Lietu-
vos investicijų tarybos narys, Švedijos verslininkas Thomas Neckmaras. 
Lietuvos garbės konsulai Švedijoje pristatė per metus nuveiktus darbus ir 
ateities planus.

Sutarta ateityje rengti garbės konsulų Švedijoje metinius suvažiavimus.

Stokholme – 
LietUVos GaRBės konsULų 
sUVažiaViMas

kauno 
technologijos 
universiteto 
RoBotai sUžaVėJo 
Londono 
PaRodos LankYtoJUs
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PLB valdyba patvirtino lietuvių ben-
druomenių įtraukimo į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės narius taisykles. Jose teigia-
ma, kad įsikūrusios naujos krašto lietuvių 
bendruomenės valdyba pateikia PLB val-
dybai laisvos formos prašymą pripažinti ją 
PLB nare. Kartu su prašymu pateikiami šie 
dokumentai:
l Lietuvių bendruomenės registracijos doku-
mentas (jeigu šalyje tokio pobūdžio organi-
zacijos formaliai neregistruojamos, tuomet 
pridedamas atitinkamas paaiškinimas);
l dokumentas, patvirtinantis, kad įregistruo-
ta LB yra ne pelno siekianti organizacija;
l įregistruotos LB įstatai, kurie atitinka PLB 
Konstitucijos ir Lietuvių Chartos pagrindi-
nius nuostatus (užtikrintos demokratinės 
veiklos procedūros, skatinamas tautinis 
solidarumas ir pan.);
l įstatai (jų vertimas) pateikiami lietuvių 
kalba; 
l įsipareigojimas laikytis PLB Konstitucijos.
PLB valdyba, gavusi prašymą pripažinti naują 
organizaciją PLB nare, per 30 dienų priima 
sprendimą pripažinti ją PLB nare arba siūlo 
tobulinti jos įstatus, kad atitiktų PLB Konsti-
tucijos reikalavimus.  

PLB Valdybos pirmininkė regina 
Narušienė 2011-ųjų metų pradžioje kreipėsi 
į JAV gyvenančius lietuvius prašydama 
paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. Kadangi sakoma, kad iki metų pabai-
gos būtina atiduoti visas skolas, skubame 
paskutiniame šių metų numeryje padėkoti 
aukotojams, kuriems dar nebuvo padėkota. 
Ačiū Jums už paramą, leidžiančią mums 
išsilaikyti ir rengti svarbius projektus.

2012 metų  liepos 12–15 dienomis Anupriškėse (Trakų 
raj.) Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) organizuoja iki 
šiol precedento neturintį renginį – Pasaulio lietuvių jauni-
mo susitikimą, kurio metu vyks karjeros bei kontaktų mugė, 
įvairios paskaitos bei susitikimai su verslo, meno, kultūros bei 
kitų sričių atstovais bei specialistais. Renginys bus atviras tiek 
Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų gyvenančiam jaunimui, taip 
siekiant stiprinti ryšį ir dialogą su Lietuva.

100 DoLErių ir DAUGiAU 
Aldona Šmulkštienė
regina ir Bernardas Narušiai  
50 DoLErių
Vytautas J. Černius
25 DoLEriUs ir MAŽiAU
Daiva ir Arvydas Barzdukai
Algis Norvilas
stasė ir Vytautas J. Žemaitis
Zigmas ir Virginia Grybinai

paSaulio lietuvių 
jaunimo 
SuSitikimaS

paDėka
aUkotoJų 
sąRaŠas:

naujų benDruomenių 
įtraukimaS
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