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 rEDAKtOrĖs ŽODis

P
amenate, kaip praėjusiame numeryje rašiau apie tai, kad kartais man Arabijos jūra 
pasidaro panaši į Baltiją? Nepraėjo nė mėnuo, o šįkart savo kreipimąsi į Jus rašau 
būtent iš Pabaltijo, pavasario apgaubtos Klaipėdos. Pažiūrėsime, iš kur atskries 
mano birželio žodžiai, turbūt dar kartą įrodysiantys, koks mažas pasidaręs pasaulis 
ir kaip po jį pasklidusi mūsų tauta.

Tačiau migruojame ne tik mes lietuviai. Šio numerio rubrikoje „Tema“ skaityki-
te apie Lietuvos mokslininkų atliktą studiją, kurioje jie atidžiau žvelgia į Europos 

šalių, turinčių išplėtotą diasporinę politiką, patirtį ir jos pritaikymą Lietuvai. Beje, 
įdomu tai, kad dažniausiai užsienyje gyvenančius tautiečius itin svarbiais laiko tos vals-

tybės, kurios nėra turtingos ir kurių diasporos dydis lyginant su valstybės gyventojų skaičiu-
mi yra labai didelis. Ekonomiškai stiprioms ir gausioms gyventojų skaičiumi valstybėms dėl 
išvykstančiųjų sopa žymiai mažiau, be to, jos ir pačios patrauklios atvykstantiems. 

Apie vieną svarbią išvykusiųjų sąsają su kilmės šalimi – lengvatines sąlygas stoti į šalies 
aukštąsias mokyklas – kaip tik ir rašo Tomas Marcinkevičius. Jis aptaria priėmimo į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas pokyčius, kai vietoj kvotų iš svetur atvykusiems lietuviams bus tiesiog 
pridedami papildomi balai.

Šiame „Pasaulio lietuvio“ numeryje taip pat atiduodame pagarbą neseniai mus palikusiam 
ypatingam žmogui, nenuilstančiam lietuvybės puoselėtojui Vytautui Kamantui. Norėčiau 
padėkoti jo dukrai Dainai Čyvienei, kuri labai prisidėjo ir pagelbėjo įamžinant savo tėvelio 
atminimą „Pasaulio lietuvio“ puslapiuose – tiek gausiu nuotraukų archyvu, tiek savo pačios 
prisiminimais, tiek padėdama susisiekti su kitais šeimos nariais.

„Svečio“ rubrikoje PLB valdybos pirmininkės Reginos Narušienės iš Australijos, Tasmani-
jos parsivežtas interviu su tenykščiu lietuvybės šviesuliu – dr. Algimantu Taškūnu. Jo dėka 
tokiame nuo Lietuvos tūkstančius kilometrų nutolusiame kampelyje disertacijos rašomos 
net apie taip mums brangų Antano Baranausko „Anykščių šilelį“.

Lietuvių liaudies kultūros gerbėjams – dar prieš kelis mėnesius pradėto ciklo tęsinys – 
šįkart apie lietuvių būstą. O susirūpinusiems dėl PLB dabarties ir ateities, dėl būdų, kaip 
suaktyvinti kraštų bendruomenes, bei apskritai linkusiems svarstyti, diskutuoti, klausti – 
Norvegijos lietuvių bendrijos pirmininkės Dainos Bogdanienės rašinys rubrikoje „Aktualu“.

Siunčiu Jums linkėjimus nuo Baltijos kranto. Šiandien ji rami kaip ežeras, o dvi gulbės, 
netoliese plaukiojančios tyvuliuojančioje jūroje, tą įspūdį tik dar labiau sustiprina.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

DEiMAntĖ DOKŠAitĖ

KoKie mums brangūs 
lietuvybės

šviesuliai
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LiEtuVOJE

V
akaro metu buvo aptartos 
globalios migracijos tenden-
cijos ir jų poveikis Lietuvai. 
Apskritojo stalo diskusijoje 
buvo išsakyti įvairūs siūly-
mai, kokio atsako reikėtų 

ieškoti reaguojant į vykstančius 
migracijos procesus: nuo dvigubos 
pilietybės problemų sprendimo, akty-
vesnės imigracijos politikos Lietuvo-
je, vietinio verslo aplinkos gerinimo, 

biurokratinių suvaržymų šalinimo 
iki anglakalbių mokyklų tarptautinės 
bendruomenės atstovams skaičiaus 
didinimo mūsų šalyje.

Apskritojo stalo diskusiją vedęs 
specialusis ES atstovas Afganistane 
Vygaudas Ušackas pabrėžė, jog glo-
balūs migracijos procesai neišven-
giamai veikia Lietuvą, todėl reikėtų 
ieškoti, kaip išnaudoti „protų cirku-
liacijos“ procesus ir išlaikyti ryšius 

su išvykusiais lietuviais, karjeros 
siekiančiais svetur, bei, kita vertus, 
konkuruoti dėl užsienio talentų, 
pritraukiant juos į Lietuvą. Pasak 
Vygaudo Ušacko, dėl to Lietuvoje 
svarbu sukurti palankiausią įmano-
mą kultūrinę, verslo ir mokestinę 
aplinką, kad „visi norėtų atvykti ir 
niekas nenorėtų išvykti iš Lietuvos“.

Nijolė Kelpšaitė, tiesioginės 
personalo paieškos įmonės UAB 
„J. Friisberg & Partners“ vadovau-
janti partnerė, išsakė nerimą dėl 
ateities darbo rinkos ir specialistų 
poreikio, jei talentų migracija ir 
toliau vyks viena kryptimi. Stebėda-
ma sugrįžtančiųjų nuotaikas, Nijolė 
Kelpšaitė išreiškė susirūpinimą, 
jog neretai grįžtančiųjų į Lietuvą 
lūkesčiai neatitinka rinkos poreikių 
ir šiandienos darbdavių suteikiamų 
galimybių. 

„Šiandien praradę jaunus išsila-
vinusius žmones, ateityje turėsime 
sunkumų suformuoti vadybininkų ir 
vadovų rezervą. Jungtinės Karalystės 
rinka absorbuoja nemažą dalį galimo 
potencialo, todėl turime reaguoti ir 
aktyviai konkuruoti su ta rinka, išlai-
kant ir įdarbinant jaunimą Lietuvoje 
bei užsitikrinant ekonomikos augimo 
išteklius“, – kalbėjo N. Kelpšaitė.

Australijoje gimęs ir užaugęs 
lietuvis Paulius Daugalis, šiandien 
dirbantis Lietuvoje „SKF Central 
Eastern Europe“ turto valdymo 
paslaugų vyresniuoju konsultantu, 
stebėjosi, kad mūsų šalies darbo 
rinkos dalyviai veikia neefektyviai, 
todėl sugrįžusiųjų lūkesčius tenka 
priartinti prie realybės.

„Tarptautiniuose reitinguose 
pagal darbo našumą Lietuva atsi-
duria žemutinėse pozicijose. Mano 
nuomone, tai lemia biurokratizuota 
aplinka ir pernelyg didelis verslo 
reguliavimas. Tačiau grįžti į Lietuvą 
pasiryžę žmonės, turintys globalią 
patirtį, vietinei rinkai ir darbovietei 
atneša gerąją praktiką, „know-how“ GL

L n
uo

tr.

Į lietuvą „protus“ pritrauktų
aišKi imigracijos politiKa,  
dviguba pilietybė ir

Pasitinkant šv. Velykas, užsienyje dirbantys, kuriantys ir studijuojantys 
profesionalai, šventėms sugrįžę į Lietuvą, ir mūsų šalyje dirbantys 
užsieniečiai rinkosi į organizacijos „GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ šventinį 
vakarą ir diskusiją „Globali talentų migracija. Ką tai reiškia Lietuvai?“ 
(angl. Global migration of talent. What does it mean to Lithuania?).
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P
o linksmai nušurmulia-
vusių Užgavėnių Vilniaus 
lietuvių namų pedagogai 
pradėjo galvoti, kaip pasitikti 
svarbias žmogui ir gamtai 
artėjančias šv. Velykas. Kilo 

mintis papuošti gimnaziją švenčių 
simboliu – vaikų sukurtais mar-
gučiais. Taip gimė nuotaikinga, 
spalvinga paroda-konkursas „Margi 
paukštukai iš margučių ritas“.

Gerokai prieš šventes, vasario 
mėnesį, organizatoriai išsiuntė 
kvietimus visoms šalies moky-
kloms dalyvauti šioje velykinių 
kiaušinių parodoje-konkurse. 
Dalyvauti galėjo mokiniai nuo pir-
mos iki dvyliktos klasės, mokytojai 
bei mokinių tėveliai. Kvietime pa-
žymėjome, kad laukiame margu-
čių, margintų įvairiausia technika, 
pristatytų įvairiame formate, 
atskleidžiančių vaikų nuotaikas ir 
kūrybinius gebėjimus.

Likus kelioms savaitėms iki 
švenčių, sulaukėme pirmųjų dar-
bų – kiaušinių iš Kauno „Ąžuolo“ 
katalikiškos mokyklos, Trakų rajo-
no savivaldybės, Klaipėdos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų centro. Buvo 

ko jaudintis – ar dalyvaus visi, kurie 
pareiškė norą, ar neapsigalvos, ar 
nesuduš kiaušinukai bekeliaudami?

Tačiau artėjant parodos atida-
rymo dienai, abejonės išnyko – 
Vilniaus lietuvių namų pedagogų 
sumanymas pasisekė. Darbai atke-
liavo net iš 72 Lietuvos mokyklų, 
sulaukėme daugiau nei 200 lipdytų, 
karpytų, megztų, veltų, pieštų, 
drožtų ir kitokia technika margintų 
kiaušinių. Margučius gamino moki-
niai, pedagogai, moksleivių tėveliai. 
Konkurso uždarymo šventės metu 
gimnazijos direktorius Gintautas 
Rudzinskas dėkojo visiems dalyva-
vusiems. Jis pažymėjo, kad nugalėjo 
visi, nes darbeliai atlikti su meile ir 
suteikė didelį džiaugsmą mūsų gim-
nazijos bendruomenei, svečiams, 
parodos lankytojams.

Kitais metais Vilniaus lietuvių 
namai vėl organizuos panašią 
šventę. Esame padrąsinti pui-
kių parodos-konkurso dalyvių 
atsiliepimų (jų laiškai su padėkos 
žodžiais mus pasiekė netgi praėjus 
šv. Velykų atostogoms!), apsilan-
kiusių svečių ir mūsų mokyklos 
bendruomenės narių.  

bei naujas idėjas, verčia ir vietines 
kompanijas pasitempti“, – sakė 
Paulius Daugalis.

Jungtinės Karalystės ambasado-
rius Lietuvoje Davidas Huntas prita-
rė, kad migracijos procesus šalims, 
siekiančioms ekonominio progreso, 
reikėtų išnaudoti kaip globalios 
patirties ir inovacijų sklaidos šaltinį. 
Ambasadorius pabrėžė, jog naujoji 
karta yra mobili – savo karjerą ir 
gyvenimą vis mažiau sieja su viena 
apibrėžta teritorija. Tačiau vykstant 
spartiems emigracijos procesams 
ypač svarbu kreipti dėmesį į imigra-
cijos politiką, apie kurią šiandien 
Lietuvoje kalbama dar mažai. 

Renginyje dalyvavusi Švedijos 
karalystės ambasadorė Cecilia Ruth-
strom-Ruin, pritarė, kad Lietuvai rei-
kėtų susirūpinti imigracijos politika. 
Būtent į šalį atvykstantys darbuotojai 
išgelbėjo ir tebegelbsti didžiausią 
emigracijos bangą nuo XIX a. pabai-
gos išgyvenančią Švediją.

„Būdamas vienu iš GLL profesio-
nalų tinklo steigėjų, siekiu prisidėti 
prie GLL, kaip platformos tokiam 
ryšiui palaikyti, kūrimo. Be abejo, 
svarbūs ir politiniai veiksniai, tokie 
kaip dviguba pilietybė, siekiant 
išlaikyti ryšį su po pasaulį išsibars-
čiusiais lietuviais“, – sakė Rokas 
Beresniovas.

Apie globalias migracijos 
tendencijas ir jų poveikį Lietuvai 
diskutavo daugiau nei 150 svečių –  
sėkmingai versle, mene, moksle ir 
kitose srityse dirbantys lietuviai, 
besidomintys Lietuva žmonės iš 
Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos, 
Šveicarijos, Norvegijos, Indijos 
ir kitų šalių. Renginyje lankėsi 
Lietuvoje reziduojantys kitų šalių 
ambasadoriai, tarptautinėms įmo-
nėms vadovaujantys užsieniečiai, 
pasirinkę dirbti ir gyventi Lietuvo-
je. Renginio rėmėjas – advokatų 
kontora „Raidla Lejins & Nor-
cous“.  

AR TIKRAI MARgI 
PAUKŠTUKAI IŠ   
    MARgUČIų RITAS?

Rūta Varnagirienė, 
Živilė Deksnytė, 
Vilniaus lietuvių namų 
mokytojos, parodos 
organizatorės

„Li
etu

vių
 na

mų
“ n

uo
tr.
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LiEtuVOJE

V
isa mokykla balandžio 
11–13 dienomis suskambėjo 
Argentinos ir Urugvajaus 
melodijomis, sklindančiais 
Pietų Amerikos kvapais, 
besisukančiomis vestibiu-

lyje skaidrėmis, kurias kruopščiai 
atrinko ir paruošė mokytojos A. Pal-
kevič ir K. Baranovska. Būtent iš 
Urugvajaus atvykę mūsų mokyklos 
mokiniai broliai ir seserys Leonavi-
čiai pristatė savo tolimą šalį.

Mokyklos fojė papuošė Urugva-
jaus vėliava, o per pertraukas dide-
liame ekrane buvo galima grožėtis 
išskirtiniais, nematytais vaizdais. 
Tomis dienomis mokykloje viskas 
buvo ne kaip visada. Net pamokos 
kitokios. Geografijos ir biologijos 
mokytojos L. Meškauskienė ir 
V. Švager parengė vaikams pristaty-
mą apie tų šalių gamtą ir gyvūniją. 

Per istorijos pamokas direktorius 
Gintautas Rudzinskas pasakojo 
apie švietimą Urugvajuje ir Argen-
tinoje. Muzikos pamokose, kurias 
vedė mokytoja J. Taučaitė,  visi 
mokiniai turėjo galimybę klau-
sytis originalios Pietų Amerikos 
šalių muzikos, o dailės mokytojo 
G. Kraujelio pamokose buvo 
aptariami Pietų Amerikos meno 
šedevrai. Integruotose etikos ir 
choreografijos pamokose, kurias 
vedė V. Barkauskienė ir Z. Da-
mauskienė, mokiniai susipažino 
su bendravimo kultūra, šokiais ir 
nenuostabu, kad mokiniams atro-
dė, jog Urugvajuje visas gyvenimas 
juda salsos ritmu.  

Prie Argentinos ir Urugvajaus 
dienų organizavimo prisijungė 
Linos, Liepos, Dariaus, Riman-
to mama Marisa Leonavičienė, 
draugas iš Urugvajaus Nikolas 
Velo, kurie kartu pristatė Uru-
gvajaus papročius ir visus vaišino 

Vilniaus lietuvių namuose 
mokosi mokiniai iš 22 pasaulio 
šalių ir daugiausiai vaikų 
atvyksta iš rusijos, Lenkijos, 
ukrainos. tačiau projektas 
„tarpkultūrinis ugdymas“ 
prasidėjo ne šių šalių dienomis. 

vilniaus lietuvių namuose – 
ARgEnTInOS IR URUgVAJAUS

tradicine matės arbata. Tomis 
dienomis mokykloje lankėsi Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Kęstas Pikūnas. O 
kaip nepaminėti argentinietiško 
futbolo subtilybių, kurių mokiniai 
kartu su mokytoju M. Bilevičiumi 
mokėsi kūno kultūros pamokose. 
Mokytoja R. Jonienė mokiniams 
pristatė Urugvajaus ir Argentinos 
sporto pasiekimus, taip pat visi 
galėjo pamatyti dviejų Urugvajaus 
futbolo komandų sportinius marš-
kinėlius bei tikrą sirgalių vėliavą.

Skambant ispaniškai muzikai 
per technologijų pamoką N. Velo 
mokinius mokė kepti tradicinius 
urugvajietiškus miltinius paplotė-
lius su cukrumi. 

Baigiantis Argentinos ir Urugva-
jaus dienoms, Socializacijos skyriaus 
vedėja I. Baubinienė suorganizavo 
konkursą „Ką žinai apie Argentiną 
ir Urugvajų?“. Šio konkurso nu-
galėtojais tapo septintokai. Kon-
kurso metu buvo akivaizdu, kad 
kiekvienas, dalyvavęs Urugvajaus ir 
Argentinos dienose, įgijo neišdildo-
mų, neišbarstomų žinių ir įgūdžių. 
Spalvingų Lotynų Amerikos šokių 
programą per uždarymą parodė 
pramoginių šokių  grupė „Risoluto“ 
(vadovė V. Stričkienė).

Galbūt kažkam bus keista, bet 
dabar mokyklos koridoriuose gali 
pamatyti vaikus su matės arbatos 
termosais. Dėkojame mokiniams, 
mokytojams ir visiems prisijun-
gusiems prie šių tarpkultūrinio 
projekto renginių.

Toliau seks Rusijos dienos. Kuo 
gi nustebins mokiniai atvykę iš 
šios šalies?  

dienos
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tEMA

B
ūtent į pastarųjų veiklą 
bei taikomų priemonių 
tinkamumą Lietuvai 
atidžiau pažvelgė Myko-
lo Romerio universiteto 
docentas Dangis Gudelis, 

to paties universiteto profesorė 
Lyra Jakulevičienė bei Socialinių 
inovacijų instituto direktorė 
Ingrida Gečienė savo tyrime 
„Lietuvos diasporos potencialo 
panaudojimas valstybės gerovei 
kurti: Europos Sąjungos šalių 
narių geroji praktika“. 

Kadangi tyrimas daugialypis, 
šiame žurnalo numeryje pateikiame 
tik jau minėtų ES valstybių, pasižy-
minčių aktyvia diasporos politika, 
apžvalgą bei jų vykdomų priemonių 
pritaikymo Lietuvoje galimybes. 

AIRIJA
Airijos diaspora yra plačiai pa-
sklidusi pasaulyje, daug airių 
gyvena Jungtinėje Karalystėje, 
JAV, Australijoje, Argentinoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Meksikoje, 
Pietų Afrikoje, Brazilijoje. Airių 
diasporai priklauso apie 80 mln. 
žmonių ir tai net 13 kartų viršija 
Airijos gyventojų skaičių (2009 m. 
užregistruota 6,2 mln. gyventojų). 
Airijoje emigracija tapo masiniu 
reiškiniu nuo 1840 m. Iki Pirmojo 
pasaulinio karo vien į JAV emigra-
vo 5 mln. žmonių. Šiandien JAV 
gyvena 41 mln. žmonių, kurie save 
laiko airiais. Ne mažesni airių srau-
tai plūdo į Jungtinę Karalystę. 10 % 
britų turi airių kraujo ir 6 mln. 
JK gyventojų galėtų pretenduoti į 
airių pilietybę. Argentinoje airių 
diasporą sudaro 700 000 žmonių.

Galima teigti, kad Airijoje nėra 
daug specialių teisinių nuostatų, 
reglamentuojančių santykius 
su diaspora. Priežastis gali būti 
diasporos dydis. Privilegijos airių 
kilmės arba su Airija susijusiems 
asmenims yra suteikiamos įgyjant 

Parengė 
Deimantė 
Dokšaitė

Aktyvią politiką savo diasporų atžvilgiu vykdo Kinija, indija, 
Filipinai, Armėnija, Čilė, Meksika, Pietų Afrika. izraelio 
patirtis, sutelkiant žydų diasporos žinias ir investicijas 
šalies ekonominei plėtrai XX a. antroje pusėje, yra pavyzdys 
daugeliui diasporos įtraukimo strategijas kuriančių valstybių. 
Kinijoje, indijoje ir izraelyje diasporos vaidmuo pritraukiant 
užsienio tiesiogines investicijas buvo pagrindinis tuo metu, kai 
kapitalo rinkose investicijos į šias šalis buvo laikomos per daug 
rizikingomis. Europoje aktyvia diasporine politika pasižymi 
Airija, Škotija, Graikija, Portugalija, Lenkija, Estija ir Latvija.

lietuvai vyKdant 
diasporos politiKą

PATIRTYS

ur
M 

ir D
. D

ok
šai

tės

ES šalių
Tyrimo pristatymas 
Užsienio reikalų 
ministerijoje
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pilietybę (vykstant natūralizacijai) 
ir teikiant pagalbą grįžtantiems 
airiams (įrodantiems savo keti-
nimus nuolat gyventi Airijoje). 
O „airių palikimo pažymėjimas“ 
yra daugiau simbolinė nei teisinė 
priemonė, skirta tik patvirtinti 
asmens ryšius su Airija. Gerąją 
patirtį galima įžvelgti mokesčių 
srityje: kadangi mokesčiai Ai-
rijoje siejami su gyvenimu joje, 
užsienyje pajamas įgiję diasporos 
nariai neturi baimintis apmokes-
tinimo grįžus gyventi į Airiją. Tarp 
pasitvirtinusių aktyviai taikomų 
priemonių yra specialių socialinės 
apsaugos ir piliečių konsultacijų 
schemų įtraukimas ir taikymas, 
garantuojantis diasporos sociali-
nių teisių apsaugą užsienyje. 

Suteikiant balsavimo teises 
Airijos politika yra ribojamoji. 
Tikėtina, jog pagrindinė to prie-
žastis yra tai, kad Airijos diaspora 
yra gausi ir todėl turėtų didelę 
įtaką rinkimų rezultatams. Nėra 
taikomos specialios sąlygos ir dia-
sporos narių studijoms. Lietuvoje, 
atsižvelgiant į dabartinį teisinį 
reglamentavimą, tikslinga būtų 
svarstyti Airijos patirties panau-
dojimą lengvinant natūralizaciją, 
apmokestinimo srityse ir išduo-
dant leidimus gyventi. 

Papildomų išmokų darbda-
viams, kuriantiems darbo vietas 
grįžtantiems diasporos nariams, 
teisinio reglamentavimo klausi-
mas galėtų būti svarstomas tik 
įvertinus valstybės finansines 
galimybes ir tikėtiną naudą Lietu-
vos diasporai. Socialinės apsaugos 
priemonės užsienyje ir parama 
trumpalaikiams vizitams į Lietuvą 
socialiai remtiniems diasporos 
nariams galėtų būti taikomos tik 
atsiradus finansinėms galimybėms 
Lietuvoje, todėl artimiausiu laiko-
tarpiu nėra tikėtinos. 

Pagrindinė priemonė, kuri 

naudojama Airijoje 
siekiant įtraukti 
diasporą į valstybės 
gyvenimą, yra dias-
poros tinklų telki-
mas. Tiesa, daugelis 
profesionalų ir kito-
kių socialinių tinklų 
kūrimosi iniciatyvų 
kyla iš pačios Airijos 
diasporos, kuri yra 
organizuota ir akty-
vi. Tačiau visapusiš-
kai panaudojant diasporos tinklų 
potencialą Airijos gerovei kurti, 
reikšmingos ir Airijos viešojo 
sektoriaus organizacijų, tokių kaip 
„Enterprise Ireland“, pastangos. 
Lietuvai reikėtų pasimokyti iš 
Airijos diasporos tinklų valdymo 
patirties.

ŠKOTIJA
Užsienyje gyvena apie 1,3 mln. 
škotų, iš jų apie 800 tūkst. gyvena 
Anglijoje, o 430 tūkst. – už Jungti-
nės Karalystės ribų. Tačiau pagal 
kilmę su Škotija save sieja 28–40 
mln. asmenų, kurių daugiausiai 
gyvena tokiose šalyse kaip JAV, 
Kanada, Australija ir Naujoji 
Zelandija.

Būtų tikslinga svarstyti Škotijos 
patirties sudarant lengvatines 
sąlygas diasporos nariams, kurie 
atvyksta studijuoti ir baigia aukš-

profesionalų tinklai pasiektų pana-
šių veiklos rezultatų.

gRAIKIJA
Užsienyje gyvenančių graikų tary-
bos duomenimis, užsienio šalyse 
gyvena apie 7 milijonai graikų, iš 
jų apie 3 milijonai gyvena Jungti-
nėse Amerikos Valstijose. Taip pat 
didelės graikų diasporos įsikūru-
sios Australijoje (365–700 tūkst.), 
Jungtinėje Karalystėje (400 tūkst.), 
Vokietijoje (apie 320–370 tūkst.), 
Kanadoje (250–450 tūkst.), Alba-
nijoje (300 tūkst.). Taip pat graikų 
diasporai gali būti priskirti ir apie 
635–689 tūkst. Kipre gyvenančių 
graikų.

Galima konstatuoti, jog Graikija 
skiria didelį dėmesį savo diasporai, 
remdama graikų kultūros ir švie-
timo plėtrą, žiniasklaidos veiklą 
užsienio šalyse. Tai, jog diasporos 
politika Graikijoje yra prioriteti-
nė, patvirtina ir specialios, už šios 
politikos įgyvendinimą atsakingos 
institucijos įsteigimas. Graikija 
savo diasporai skiria nemažą 
finansinę paramą. Graikija taip pat 
sudaro palankias sąlygas diasporai 
būti atstovaujamai Graikijos 
viešosios politikos procese – tai 
patvirtina Pasaulinės graikų 
užsienyje tarybos įsteigimas. 

Graikija vykdo aktyvią teisių 
suteikimo politiką, suteikdama 
nemažai privilegijų diasporos 
nariams – tai ir lengvatinės sąlygos 
pilietybei įgyti, supaprastinant 
reikalavimus ir finansines prievo-
les, lengvatos priimant studijuoti 
aukštosiose mokyklose, parama 
sugrįžti į tėvynę, balsavimo teisės 
bei tam tikras teisinis statusas 
„graikų kilmės užsieniečio“ tapaty-
bės kortelės turėtojams. 

Graikija taip pat vykdo ir aktyvią 
diasporos įsipareigojimų įtvirtini-
mo politiką, siekdama pritraukti 
diasporos investicijas, kurios pa-

Lietuvoje būtų tikslinga svarstyti galimybę 
pasinaudoti graikijos patirtimi dėl 
lengvatinių sąlygų įgyti pilietybę.

tEMA

tąsias mokyklas šalyje (tuo atveju, 
jei nebūtų įvestos bendros palen-
gvintos grįžimo į tėvynę sąlygos 
diasporos nariams), pritaikymą 
Lietuvoje. 

Taip pat Lietuva turėtų mokytis 
iš Škotijos profesionalų tinklo 
„GlobalScot“ valdymo patirties, 
siekiant, kad Lietuvoje steigiami 

I. gečienė, 
viena iš tyrimo 
bendradautorių
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dėtų šaliai išsikapstyti iš finansinės 
krizės, platina valstybines obligaci-
jas, plėtoja valstybinių komercinių 
bankų ir investicinių fondų veiklą 
užsienyje, turėdama tikslą pri-
traukti diasporos pinigų srautus į 
šalies ekonomiką. 

Vis dėlto sudėtinga vienareikš-
miškai vertinti Graikijos diasporos 
įtraukimo politikos priemonių 
veiksmingumą. Dabartinė Grai-
kijos finansinė padėtis patvirtina, 
jog ši valstybė ilgą laiką vykdė 
įvairias gerovės programas, kurios 
neatitiko Graikijos ekonominių 
galimybių. Tikėtina, kad finansi-
nė parama diasporai buvo viena 
iš tokių ekonomiškai nepagrįstų 
gerovės programų. Todėl teikti siū-
lymus Lietuvos valstybei pasinau-
doti Graikijos diasporos politikos 
patirtimi reikėtų labai atsargiai, 
įvertinant galimas pasekmes vals-
tybės finansiniam stabilumui. 

Atsižvelgiant į tai, kad „graikų 
kilmės užsieniečio“ tapatybės 
kortelė yra specifiškai siejama 
su graikų kilmės albanų statuso, 
įskaitant ir tam tikrų teisių sutei-
kimą, įtvirtinimu, o ne apskritai 
diasporos teisių įtvirtinimu, jos 
pritaikymas nėra 
aktualus Lietuvai. 
Be to, nors Graiki-
jos praktika suteikti 
teisę graikų kilmės 
užsieniečiams 
iš trečiųjų šalių 
balsuoti pirmojo 
lygmens savival-
dybių rinkimuose 
gali būti vertinama 
kaip pozityvi teisių 
suteikimo prasme, 
ji yra neaktuali ir 
nepritaikoma Lietuvoje. 

Lietuvoje būtų tikslinga svarstyti 
galimybę pasinaudoti Graikijos 
patirtimi dėl lengvatinių sąlygų 
įgyti pilietybę, supaprastinant rei-

kalavimus ir finansines prievoles. 
Visapusiškų paramos priemonių 
grįžtantiems diasporos nariams 
praktiką tikslinga pritaikyti Lietu-
voje tik atsiradus finansinėms 
galimybėms, kurios artimiausiu 
metu nėra tikėtinos. 

Taip pat Lietuva galėtų išban-
dyti ir kai kurias Graikijoje tai-
komas diasporos įsipareigojimų 
įtvirtinimo priemones – pavyz-
džiui, platinti Lietuvos valstybės 

yra išimtinai skirta asmenims, 
praradusiems Lenkijos pilietybę 
dėl įvykių, susijusių su Antruoju 
pasauliniu karu ir pokario įvykiais 
bei gyvenančiais buvusios Sovie-
tų Sąjungos teritorijoje, ji nėra 
aktua li Lietuvai kaip geroji prakti-
ka. Aktuali grįžtantiems diasporos 
nariams teikiama parama, tačiau 
Lietuvoje tokios paramos teikimo 
priemonės gali būti svarstomos tik 
atsiradus finansinėms valstybės 
galimybėms, kurios nėra tikėtinos 
artimiausiu metu. Įvertinus są-
naudų ir naudos santykį, Lietuvo-
je tikslinga pasiremti Lenkijos pa-
tirtimi subsidijuojant darbdavius, 
įsteigusius darbo vietas repatrian-
tams arba suteikusiems tokiems 
asmenims profesinį mokymą.

PORTUgALIJA
Pasaulyje gyvena apie šimtas 
milijonų žmonių, kurie istoriškai 
susiję su Portugalija. Nuo XVI a. 
vyko Portugalijos kolonijinė 
ekspansija ir portugalų emigracija 
į Indiją, Ameriką, Makau, Rytų 
Timorą, Malaiziją, Indoneziją 
ir Afriką. Nuo XIX a. vidurio iki 
XX a. šeštojo dešimtmečio pabai-
gos į Braziliją ir Jungtines Valstijas 
išvyko gyventi beveik du milijonai 
portugalų. Šiuo metu Brazilijoje 
gyvena 1,2 milijono, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose – 1,47 milijo-
no portugalų. Didelės portugalų 
diasporos yra įsikūrusios Prancū-
zijoje (apie 798 tūkst.), Jungtinėje 
Karalystėje (500 tūkst.), Venesu-
eloje (550 tūkst.), Kanadoje (415 
tūkst.), Pietų Afrikoje (300 tūkst.), 
Angoloje (368 tūkst.). Daugelyje 
buvusių Portugalijos kolonijų 
vyraujanti kalba yra portugalų, 
daugelis tų šalių gyventojų turi 
portugališkas šaknis.

Lietuvos diasporai aktualus 
informavimo apie teises ir jų reali-
zavimą klausimas. Todėl tikslinga 

Lietuvoje tikslinga pasiremti Lenkijos 
patirtimi subsidijuojant darbdavius,
įsteigusius darbo vietas repatriantams.

obligacijas užsienio lietuviams. 
Steigti valstybinio komercinio 
banko, kuris veiktų užsienyje ir 
būtų orientuotas į diasporos pi-
nigų srautų pritraukimą, nebūtų 
tikslinga, nes ir taip visi Lietuvoje 
veikiantys bankai sudaro sąly-
gas užsienio lietuviams turėti 
sąskaitas Lietuvoje, taip pat gauti 
kreditus, net jei pajamos gauna-
mos ne Lietuvoje.

LEnKIJA
Užsienyje gyvena 15–16 mln. 
lenkų tautybės ar lenkų kilmės 
žmonių, neturinčių Lenkijos 
pilietybės, taip pat daug Lenkijos 
piliečių. 

Galima teigti, kad Lenkija skiria 
didelį dėmesį savo diasporai, 
kuris apima ir teisių suteikimo 
politiką. Taikomos kelios teisinės 
priemonės, skirtos realizuoti dias-
poros teisėms: galimybė ribotais 
atvejais išlaikyti pilietybę įgijus 
kitos valstybės pilietybę, lengva-
tos studijoms, parama sugrįžti bei 
specialus teisinis statusas „Lenko 
kortelės“ turėtojams, pagrįstas 
teisių suteikimu. Lenkijos teisės 
aktai nenumato specialių len-
gvatų diasporos nariams balsuo-
jant. Kadangi „Lenko kortelė“ 

Tyrimo vadovas 
D. gudelis
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pasinaudoti Portugalijos savi-
valdybėse veikiančių Emigrantų 
paramos tarnybų patirtimi, kurių 
tikslas – informuoti portugalus 
apie jų teises šalyse, kuriose jie 
gyvena, teikti socialinę, teisinę 
ekonominę, įdarbinimo ir kitokią 
pagalbą grįžtantiems ir norin-
tiems integruotis į Portugalijos 
visuomenę emigrantams, padėti 
gauti statybos leidimus, prekybos 
licencijas, teikti paramą spren-
džiant socialinių paslaugų, inves-
tavimo, dvigubo apmokestinimo 
klausimus. Be abejo, tokių teisinio 
konsultavimo paslaugų teikimas 
yra įmanomas tik atsiradus finan-
sinėms galimybėms arba aktyviau 
išnaudojant šiuo metu veikiančius 
informavimo kanalus. 

Nors Portugalijos teisės aktai 
leidžia dvigubą pilietybę, tai yra tik 
viena iš nedaugelio valstybių, tai-
kančių šią priemonę. Atsižvelgiant į 
politinius aspektus ir Lietuvos dia-
sporos ekspertų nuomonę dvigubos 
pilietybės klausimu, ši praktika 
Lietuvoje nėra pritaikoma, nes čia 
labiau aktualus pilietybės išlaikymo 
klausimas išimtiniais atvejais įgijus 
kitos valstybės pilietybę. Tikslinga 
svarstyti Portugalijos praktiką dėl 
pardavimo mokesčio nuosavy-
bės sandoriams panaikinimo ir 
subsidijų palūkanoms, tačiau šios 
priemonės realus taikymas Lietuvo-
je yra tiesiogiai susijęs su valstybės 
finansinėmis galimybėmis. Taip pat 

reikėtų įvertinti ir galimai ribotą 
priemonės poveikį bei teisinius 
apribojimus, kurie iki 2014 m. 
nesuteikia galimybės ne Lietuvos 
piliečiams įsigyti žemės Lietuvoje.

ESTIJA
Daugiausia estų emigravo prieš 
Antrąjį pasaulinį karą ir karo 
metu. 1991 m. vien JAV buvo dau-
giau nei 26 000 estiškų šaknų tu-
rinčių gyventojų. Estai į JAV ėmė 
imigruoti dar XIX a. ir emigracija 

subsidijų darbdaviams, priiman-
tiems grįžtančius estus į darbą 
ir suteikiantiems jiems profesinį 
mokymą, taikoma repatriacijos 
parama), taip pat suteikiamos 
plačios balsavimo teisės bei 
praktinės galimybės jas realizuoti 
(elektroninis balsavimas). Lietu-
voje gali būti naudinga Estijos 
pavyzdžiu svarstyti galimybę 
skelbti darbo vietas internete, 
kurios būtų patrauklios diasporai. 
Taip pat Lietuvoje būtų reikalinga 
pritaikyti Estijos patirtį Statistikos 
departamente steigiant duomenų 
bazę, kurioje būtų renkama infor-
macija apie Lietuvos piliečius, gy-
venančius ir dirbančius užsienyje. 
Visgi atsižvelgiant į tai, kad Estijos 
priemonės, kuriomis siekiama 
pritraukti diasporą, taikomos dar 
pakankamai neseniai, sudėtinga 
šiuo metu įvertinti jų veiksmingu-
mą. Kita vertus, Estijos nepasitei-
sinusi patirtis, kuriant diasporos 
grįžimo skatinimo programas, gali 
būti naudinga siekiant išvengti 
panašių klaidų Lietuvoje.

LATVIJA
Kadangi Latvijoje šiuo metu nėra 
vykdoma kryptinga diasporos poli-
tika – nauji strateginiai dokumen-
tai dėl diasporos dar nepriimti, 
o senieji nebeaktualūs – Latvijos 
patirtis negali būti laikoma gero-
sios patirties pavyzdžiu Lietuvai. 
Latvijoje diasporai taikomos kai 
kurios privilegijos, susijusios su 
studijų stipendijų gavimu bei 
valstybės parama. Tačiau daugeliu 
atvejų šios priemonės yra ribotos, 
nes taikomos tik asmenims, išvy-
kusiems iki nepriklausomybės at-
kūrimo. Viena iš Latvijoje taikomų 
priemonių – mokesčių skirtumo 
panaikinimas – yra nauja prie-
monė, kurios taikymas dar nėra 
išbandytas, todėl gerąja praktika ji 
negalėtų būti vadinama. 

tęsėsi iki XX a. vidurio. Antrojo 
pasaulinio karo metu per 80 000 
žmonių paliko šalį ir emigravo į 
Vokietiją ir Švediją, dalis jų vėliau 
persikėlė į JAV. Estijai atkūrus ne-
priklausomybę, šie pabėgėliai ėmė 
grįžti į šalį. Estijos nepriklauso-
mybės pradžioje nauju migracijos 
traukos centru tapo Jungtinė Ka-
ralystė. Šiuo metu tarp ES šalių, į 
kurias emigravo daugiausiai estų, 
pirmauja Suomija – ten gyvena 
apie 37 000 estų. Dar daugiau estų 
Suomijoje gyvena laikinai.

Estijoje didelis dėmesys ski-
riamas konkrečioms paramos 
priemonėms (siūlomos finansinės 
ir mokestinės lengvatos diaspo-
ros nariams, yra pasiūlymų dėl 

Lietuvoje būtų reikalinga pritaikyti Estijos 
patirtį Statistikos departamente steigiant 
duomenų bazę, kurioje būtų renkama
informacija apie Lietuvos piliečius,
gyvenančius užsienyje.

tEMA
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P
o Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamento (TMID) 
reorganizacijos 2010 me-
tais 14 formaliojo švietimo 
institucijų buvo paskirtos 
kuruoti Švietimo ministerijai, 

likusios – apie 180 neformaliojo 
švietimo savaitgalinių mokyklų, 
kartu su užsienio lietuvių bendruo-
menių kuravimu, perėjo Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) atsako-
mybėn. Nors Užsienio lietuvių de-
partamentas (ULD) formaliai ir tęsė 
buvusio TMID funkcijas (organizavo 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
metinį seminarą apie 30 mokytojų 
dvejus metus, nuvežė mokyklėlėms 
mokomąją medžiagą, finansiškai 
rėmė atskirų didesnių bendruome-
nių mokytojų seminarus), sisteminio 
praktinio („know-how“) kaupimo 
ir vystymo šiame darbe nebuvo, jau 
vien dėl to, kad šiuo darbu užsiėmė 
ne švietimo specialistai. Nebuvo net 
kažko panašaus į lituanistinio švieti-
mo poskyrį ULD struktūroje. 

Tuo tarpu Užsienio lietuvių 
švietimo centras, veikiantis prie 
gimnazijos „Lietuvių namai“, 
įtraukė užsienio šalyse veikiančias 

formaliojo švietimo institucijas į 
įvairiapusį bendradarbiavimą tiek 
su Lietuvos institucijomis, tiek 
tarp pačių mokyklų, mokytojų 
ir moksleivių. Švietimo centro 
2012 metų veiklos plane yra 9 pus-
lapiai suplanuotų įvairių renginių 
ir priemonių. Vienas atstovas iš 
etninių žemių net taip įvertino: 
„Mums negalėtų būti nieko ge-
riau, negu būti paskirtiems kuruo-
ti Švietimo ir mokslo ministerijai.“

Neformaliojo švietimo savait-
galinėms mokyklėlėms dar labiau 
reikalinga specialisto priežiūra 
ir pagalba. Šios mokymo įstai-
gos dažnai yra kuriamos ir joms 
vadovauja aktyvūs bendruomenių 
nariai, auginantys savo atžalas 
svetimoje kalbinėje aplinkoje. 
Ir diplomuotiems mokytojams, 
dirbantiems užsienio švietimo 
įstaigose, yra reikalingas nuola-
tinis bendravimo ir informacijos 
kanalas su Lietuva. ULD negalėjo 
šitų poreikių atitinkamai įvertinti 
ir efektyviai padėti neformaliojo 
švietimo įstaigoms.

Sena lietuvių patarlė sako, kad 
„batsiuvys negali ir neturi siūti 

kelnių“. Šitai pripažino ir Ministro 
pirmininko tarnybos kancleris 
Deividas Matulionis, per darbinį 
Užsienio lietuvių reikalų koordina-
cinės komisijos posėdį (balandžio 
19 d.) konstatuodamas, „kad galbūt 
nebuvo labai geras sprendimas 
neformalųjį užsienio lietuvių vaikų 
ugdymą atskirti nuo visos švietimo 
sistemos, pertvarkant TMID“.

Tuo atskyrimu nuo pat pradžių 
susirūpino PLB švietimo komisija, 
bet konkrečių žingsnių šiai situaci-
jai pakeisti buvo imtasi praeitą ru-
denį. Lapkričio mėnesio posėdžių 
metu PLB ir LR Seimo komisija 
pasiūlė neformaliojo švietimo 
kuravimą perduoti ŠMM ir buvo 
priimta tai skelbianti rezoliucija. 
Po savaitės posėdžiavusi Užsie-
nio lietuvių reikalų koordinacinė 
komisija parėmė anos komisijos, 
susidedančios iš pasaulio kraštų 
atstovų, rezoliuciją ir kreipėsi į Lie-
tuvos Vyriausybę dėl šio klausimo. 
ULRKK posėdžio protokole buvo 
pažymėta, kad iki kito posėdžio, 
t. y. iki 2012 m. pavasario, per-
davimo klausimą apsvarstys abi 
atsakingos ministerijos. 

Mes labai pozityviai vertiname 
šių ministerijų susitarimą, Lietuvos 
vyriausybės ir LR Seimo komisijų 
palaikymą, sprendžiant užsienio 
lietuviams svarbų klausimą.

Dar reikalingas ne tik funkcijų 
perdavimas, bet ir žmogiškųjų 
išteklių bei finansinės „dalybos“. 
Bet kokiose skyrybose tai yra 
sunkiausia dalis. PLB valdybos 
atstovai komisijos posėdžio metu 
paprašė Ministro pirmininko An-
driaus Kubiliaus garantuoti, kad 
tos dalybos ir skiriami ištekliai už-
tikrintų efektyvų užsienio lietuvių 
lituanistinio švietimo kuravimą ir 
plėtrą, kas, anot įvairių strategijų 
ir programų, yra Lietuvos vals-
tybės ryšių su užsienio lietuviais 
prioritetinė sritis. 

AKtuALu

tokį sprendimą priėmė užsienio lietuvių reikalų koordinavimo 
komisija pavasario posėdžio metu, balandžio 20 dieną.

Jūratė 
Caspersen 

neformalųjĮ lietuvių 
ŠVIETIMą 
UŽSIEnYJE 

KURUOS ŠMM
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A
trasti esminį ryšį su savo 
aplinka, padėti orientuo-
tis tikrų ir komercinių, 
savų ir svetimų vertybių 
perprodukcijoje mums 
vis dar gali tradicinė 

kultūra, papročių, tautosakos, 
mitologijos ir kitų jos sričių sufor-
muoti pasaulėžiūriniai pamatai.

nAMAI – DAUgIAREIKŠMĖ SąVOKA
Nors žodis namas, namai visų 
pirma asocijuojasi su pastatu, 
seniau – trobesiu, lietuviams tai 
ypač daugiareikšmė sąvoka. Tai ir 
sodyba su visais jai priklausančiais 
pastatais, kiemu, sodu, daržu, rūtų 
darželiu, šuliniu, tvoromis, vartais 

lietuvio 

Vida 
Šatkauskienė, 
LLKC

namai
nuo amžių žmogus gyvena namuose – 
savoje iškovotoje, apsibrėžtoje ar paskirtoje 
erdvėje. nesvarbu, ar jie skurdūs, ar didingi. 
Didžioji šiuolaikinės mūsų visuomenės 
dalis dėl visiems gerai žinomų istorinių 
aplinkybių, perfrazuojant garsųjį Henriko 
radausko eilėraštį, nestatė namų, tenkinosi 
labiau laikina, buitine egzistencija beveidžių 
daugiabučių narveliuose. negali sakyti, kad 
visiškai nesirūpinome namų jaukumu (to 
niekaip neatimsi iš išradingų ir geru skoniu 
pasižyminčių lietuvių moterų), vis dėlto 
dažniausiai net nekėlėme sau klausimo, ką 
šis būstas mums reiškia, koks mūsų ryšys 
su aplinka, kurioje gyvename. toks, matyt, 
civilizuoto žmogaus santykis su pasauliu 
apskritai. Ar šiandien jis mus tenkina?
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bei su visomis kiekvienam iš jų 
priskiriamomis buitinėmis, kultū-
rinėmis, sakraliomis ar mitinėmis 
prasmėmis. Namai – tai visa aplin-
ka, ūkis su jam priklausančia žeme, 
kurio stengtasi be ypatingo reikalo 
neardyti, nedalyti, pavesti tvarkyti 
vienam iš sūnų. Namai – tai ir dar-
ni, gražiai sugyvenanti, garbinga 
ir gerbiama šeima, ir realus, toks, 
kokį paveldėjome iš protėvių – kaip 
centrinė namų ašis – besikūrenan-
tis ugniakuras, ir simbolinis šeimos 
židinys.

Namai tradicinėje samprato-
je – tai esminė, pamatinė vertybė, 
tolygi šeimai, tėvams. Ne veltui 
vieta, kurioje pasirodome pasau-
liui, vadinama gimtine, tėviške, o 
dainose – tėvo dvareliu (baltarusių 
priežodis namus prilygina moti-
nai – „Svaja chatka, jak rodnaja 
matka“). Tėvynė – tos pačios eilės 
žodis. Ne šiaip sau, o suprasdami 
ryšio su namais, tuo pačiu ir jų 
vertybėmis, tradicijomis svarbą, 
žmonės laikėsi įvairių juos sti-
prinančių papročių, pvz., vyniojo 
gimusį kūdikį į tėvo marškinius, 
apnešdavo jį tris kartus aplink pe-
čių, mergaitės pirmojo prausimo 
vandenį išpildavo po slenksčiu, 
ant namo „sūsparų“ (sudūrimo).

Senieji namai į vieną nedalomą 
visumą susieja šventąją erdvę 
ir laiką, kuris vėlesniais laikais 
perkeltas į kulto vietas, bažnyčias.

nAMAI – PASAULIO AŠIS
Dainose taip dažnai minimas tėvo 
ar močiutės dvarelis yra ne kas 
kita, kaip pasaulio modelis, idealus 
vaizdinys. Jis gali būti suvokiamas 
kaip erdvė, panašiai kaip kiemas, 
kurio viduryje – pasaulio cen-
tre – dažnai auga liepelė, jovaras, 
ąžuolas. Arba tokiu centru, kartais 
vaizduojamu ant kalno, laikomas 
pats statinys – dvaras, palavai, 
klėtelė, keturi ar aštuoni jo kampai 

žymi pasaulio šalis. Todėl jis auksu, 
sidabru išlietas, pro vieną dvaro 
langą saulė teka, pro antrą – mė-
nuo leidžias, pro trečią – žvaigždės 
arba mergelė žiūri. Įdomu, kad 
dažnai šalia tyvuliuoja marios. 

Tačiau bene svarbiausia viso 
šio pasaulėvaizdžio idėja ta, kad 
pagal idealų pirmapradį Visa-
tos ir jos kūrėjų, dievų modelį, 
pavyzdį klostosi ir visas žmo-
gaus gyvenimas – nuo gimimo, 
renkantis bernelį ar mergelę, 
dirbant laukų ir namų darbus. 

Kaip sutartinėje – per dvarelį 
teka marti, kituose variantuose 
ir saulė, ir dūnojėlis – vanduo.

Kad namai susieja žmogų ir 
Visatą, išorę ir vidų, atspindi ir 
namo, jo dalių kodavimas žmo-
gaus kūno dalimis bei kosmoso 
elementais. Pasak A. K. Baiburino, 
namai gali būti išskleisti į pasaulį 
ir „surutulioti“ į žmogų. Kaip mįs-
lėse: „Akmens kojos, medžio lie-
muo, stiklo akys, šiaudų kepurė, 
ant tos kepurės senis sėdi ir pypkę 
rūko“ (tai namo pamatas, sienos, 

AKtuALu

namai tradicinėje 
sampratoje – tai esminė, 
pamatinė vertybė,
tolygi šeimai, tėvams.
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langai, stogas ir rūkstantis kami-
nas); arba „Kad tų kiždų nebūtų, 
tai dangus būtų seniai pargriu-
vęs“ (sakoma apie sijas ir šiaudų 
stogą). Krosnis turi padą, kaktą, 
gomurį, stuburą (taip Švenčionių 
krašte vadintas krosnies stulpas). 
Ne ką kitą kaip pasaulio sąran-
gos atspindį reiškia iki šiol dar 
paplitęs ir net naujose statybose 
neretai tebematomas virš gegnių 
iškeltas vainikas – saulės simbolis 
(koks tai prasmingas reliktas).

nAMų STATYTOJAI – gERBIAMI KūRĖJAI
Senajam pasaulėvaizdžiui būdinga 
kokio nors objekto statybą suvok-
ti kaip absoliučią pradžią. Pasak 
Nijolės Laurinkienės, nagrinėju-
sios kalendorinių liaudies dainų 
mitinius vaizdinius, „statyba tarsi 
atverdavo naują erą, o statinys 
simbolizuodavo reorganizuotą 

pasaulį ir gyvenimą“.
Tad visai natūralu, kad sta-

tantis namus žmogus tampa 
Kūrėju, Dievo atvaizdu. 

Visai suprantama, kodėl vėles-
niais laikais šias funkcijas perė-
męs meistras yra itin gerbiamas, 
jam priskiriamos neeilinės galios. 
Liškiaviečiai sakydavo: „Jeigu 
nenulenksi meistro, tai tokioje 
pirkioje nebus galima gyventi“, 
o švenčioniškiai manė: „Jeigu 
meistrą užpykinsi, jis gali pada-
ryti, kad balkiai (sijos) zirzės ir 
zirzės“ (turint omenyje, kad sijos 
atitveria nuo anapusinio pasau-
lio ir yra susijusios su protėvių 
dvasių buvimu, matyt, manyta, 
kad meistras turi su jomis ryšį).

Realaus namo statyba turė-
jo tinkamai „įsikomponuoti“ į 
Visatos „koordinačių sistemą“, nes 
nuo to priklausė namų gerovė ir 

AKtuALu

laimė. Visų pirma kaip pasaulio 
kūrybos akto atspindys turėjo būti 
padėti kertiniai akmenys, surinkti 
iš keturių laukų, simbolizuojančių 
keturias pasaulio šalis, horinzon-
talią rytų – vakarų, saulėtekio – 
saulėlydžio, gimimo – mirties 
kryptį užtvirtinti gerąja kerčia, 
krikštasuole vienoje pusėje ir kros-
nimi – kitoje (beje, jos simboli-
zuoja vyrišką ir moterišką pradus). 
Vertikaliąją namų ašį – žemę, 
požemį, dangų – simbolizuoja 
krosnis (anksčiau ugniakuras), 
tai – namų centras, todėl jos įren-
gimui skirtas didžiulis dėmesys.

Statyti pirkią, pasak Angelės 
Vyšniauskaitės, reikia pietinia-
me sodybos pakraštyje: „tada, 
šeimoje viešpataus taika ir 
ramybė, seksis gyvuliai, visada 
bus geras derlius, nepristigs 
duonos“, tačiau pradėti dar-
bus – pučiant šiaurės vėjui, kad 
nepūtų. Paklojus pirmąjį rąstų 
vainiką (tai svarbiausia statybos 
dalis), reikėjo tinkamai pama-
loninti protėvius – paaukoti.

Namų kūrimui ir gyvenimui 
svarbu tinkamai nustatyti ribas 
tarp savo, šio, įgyvento, sukul-
tūrinto ir svetimo, anapusinio, 
grasaus pasaulių, kurios nu-
brėžiamos slenksčiu, durimis, 
langais, lubomis (pastogė irgi 
nėra visai „skaidri“), toliau – 
tvoromis, vartais. Tai iš chaoso 
iškovota sukultūrinta erdvė.

nAMAI STATOMI nE BET KUR
Vieta namui statyti turėjo būti 
kruopščiai parinkta – netiko, 
jei pro ją ėjo kelias, būta pil-
kapių ar kapinių, jei kas nors 
žuvo, buvo pralietas kraujas, kur 
buvo skerdžiamos kiaulės. Rytų 
Lietuvoje žiūrėta, kad naujasis 
namas nebūtų statomas kryžmai 
su senąja pirkia, nes šeima greit 
išmirtų. Praktiniais sumetimais 

Vieta namui statyti turėjo būti kruopščiai parinkta – 
netiko, jei pro ją ėjo kelias, būta pilkapių, kapinių, 
jei kas nors žuvo, kur buvo skerdžiamos kiaulės.
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vengta rinktis šaltiniuotą žemę, 
nes į sienas įsimes grybas.

Turėta būdų, kaip įsitikinti, ar 
vieta parinkta tinkamai: „Uždė-
jus ant akmenų pirmą vainiką, 
būsimos pakūčios vietoje suku-
ria ugnį. Jeigu ugnis dega lygiai, 
ramiai – namui vieta tinkama. Jei 
ugnis tarsi nešiojama, šeimininkui 
meistras patardavo namą statyti 
kitoje vietoje. Nepaklausius name 
gyventi nesisekdavo“ („Etninės 
kultūros šaltinių“ konkurso 
medžiaga). Baltarusiai tuo pat 
tikslu padėdavo medaus indelį 
ir laukė, ar susirinks skruzdė-
lės, dubenį su voru, duonos.

Ruošiant statybinę medžiagą, 
ypač pamatiniam vainikui, taip pat 
atidžiai žiūrėta, kad ji būtų tinka-
ma – nesirinko medžių, per adven-

tą kirstų, audros išgriautų, perkū-
no trenktų, su ataugomis, „guzais“.

Nors, viena vertus, žmogus 
namus kuria pats – stato pastatus, 
dirba žemę, veisia sodą (skirtingai 
negu gimsta ar miršta – nepri-
klausomai nuo jo paties valios, 

aukštesniosioms jėgoms ar atsi-
tiktinumui nulėmus), vis dėlto ne 
viskas priklausė vien nuo žmogaus 
pastangų: žingsnis po žingsnio jį 
lydėjo, vienaip ar kitaip padiktavo 
iš kartos į kartą perduoti papro-
čiai, ilgaamžė patirtis, kuri padėjo 
ne tik išvengti klaidų, nesėkmių, 
racionaliai susitvarkyti ūkį, bet ir 
įsikurti dievams, globėjams, šven-
tiesiems, protėviams kur nors po 
slenksčiu, sija ar medyje, pripildyti 
dvasios visus namus, taip pat ir 
centrinius, ašinius sodybos taškus 
(krosnį, krikštasuolę, trobą, sodą, 
rūtų darželį), ir ribines, ambiva-
lentiškas vietas (slenkstį, langą, 
palėpę, pirtį, jaują, šulinį, vartus), ir 
pašalius (juodąjį kampą, skiedryną, 
kiaulės svilinimo vietą). Čia viskas 
sutvarkyta, sustyguota, paremta iki 

šiol mus stulbinančia veikliąja dar-
na, pusiausvyra tarp materialiosios, 
buitinės, kultūrinės ir sakralios 
plot mės, tarp šiapus ir anapus sfe-
rų, tarp šviesiųjų ir tamsiųjų pradų.

Taigi čia, kur bėgo visas žmo-
gaus gyvenimas nuo gimimo iki 

mirties, nuo pavasario atbudi-
mo iki žiemos, toji prisodrinta, 
įdvasinta ir tuo gyva aplinka ne-
numaldomai veikė ir patį čia įsi-
kūrusį žmogų. Kūrė jį antra tiek, 
kiek jis kūrė savo namus, savo šei-
mos, visos jį supančios gyvasties, 
savo dvasios buveinę. Ją žmogus 
kūrė čia, namuose būdamas, bet 
ir išsinešė su savimi išvykdamas. 
Tereikia prisiminti, kaip skaudžiai 
šią buveinę širdimi išnešiojo visų 
laikų Lietuvos išeiviai, kaip bran-
gino rašytojai, poetai, įskaitant ir 
sovietmetį, kuriems tėviškė tapo 
ir savotišku Tėvynės pakaitalu.

TEBūnIE nAMAI IR TAUTOS ŽIDInYS
Daugelis dabarties žmonių, ypač 
jaunesnės kartos, tokių namų net 
neturėjome (ne vienas nuo-
širdžiai pavydime tiems, kurie 
turėjo ir tebeturi), todėl juos, to 
senojo modelio namus, gal kiek 
ir idealizuojame. Tačiau šiandien 
mūsų tauta po truputį kraustosi iš 
bedvasių daugiabučių dažniausiai į 
miestų pakraščius (sodybos vis dar 
tebetuštėja). Vėl tampame namų 
statytojais, savo privačios erdvės 
kūrėjais. Gaila, kad tai darydami 
kol kas labiau orientuojamės į 
vakarietiškas madas, tolimas rytų 
kraštų tradicijas, pavyzdžiui, kny-
gynų lentynas nugulusius fengšui 
mokymus, nei į savos kultūros pa-
tirtį. Net įrengdami vadinamąsias 
kaimo turizmo sodybas, savotiškas 
parodomąsias neva mūsiškų namų 
formas, kažkodėl labiau rūpina-
mės ne darnaus senojo modelio 
sodybos ir gyvenimo joje atkūri-
mu, o sanitariniais patogumais, 
su tradicija ir skoniu prasilenkian-
čiais „gražinimais“, svetimkūnėmis 
pramogomis. O taip norėtųsi, kad 
namai, ne tik kaip šeimos, bet ir 
tautos kultūros židinys, mums 
būtų pilni gyvybės ir prasmės. 
Nepavarkime jos ieškoti. 

namų kūrimui ir gyvenimui svarbu tinkamai nustatyti ribas
tarp savo ir svetimo, anapusinio pasaulių, kurios 
nubrėžiamos slenksčiu, durimis, langais, lubomis ir t.t.
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A
pie migraciją kalbama nuo-
lat. Jau greitai pusė Lietuvos 
gyvens užsienyje – taip sako 
žmonės. Išvažiavo jaunimas, 

važiuoja pusamžiai, darbo ieškotis 
patraukė ir pensininkai. Ironiškas 
pasakymas, kad greitai Lietuvo-
je liks tik Seimas ir valdininkai, 
nebėra utopija. Tai vyksta visame 
pasaulyje – iš rytų ir pietų traukia 

internetą, „Skype“, „Youtube“, 
„Facebook“ ir pan.) bei transpor-
tą – lėktuvus, laivus, traukinius, 
automobilius. Arba uždarykite 
sieną. Tai vienintelis kelias. Kitaip 
jokios priemonės nepadės. 

Bet kokiu atveju aišku, kad 
pasaulinio globalizacijos proceso 
nebesustabdysi.

Kaip ir kuo gyvena Pasaulio 
lietuvių bendruomenės šiais visuo-
tinio judėjimo laikais? Regis, šitaip 
smarkiai pagausėjus lietuvių už-
sienyje, jų veikla turėtų sustiprėti, 
atsigauti? Bet viskas rodo, kad taip, 
deja, nėra. Pasaulio bendruomenė 
ir kraštų bendruomenės išgyvena 
krizę, nes ji neišvengiama tokių 
pasikeitimų kupinu laiku. Šiuo-
laikiniame pasaulyje labai aiški 
visų anksčiau sukurtų ir buvusių 
stabilių socialinių struktūrų griū-
tis – šeimos, valstybių, valdymo 
sistemų. Bet kai viena išnyksta, 

ar tautybė lygu

vienybei?
į vakarus ir šiaurę. Jie tiki, kad 
ten geriau, nors nebūtinai taip 
yra. Visgi viltis visada buvo ir yra 
didžiausias postūmis. 

Kaip pažaboti migraciją, kaip 
sustabdyti Lietuvos žmonių 
išvažiavimą? 

Jei paklaustų manęs, atsaky-
čiau – uždrauskite šiuolaikines 
komunikacijos priemones (TV, 

PL bendruomenių darbas – kaip rasti 
naujas darbo formas ir vienijančius tikslus?

Daina 
Bogdanienė
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atsiranda erdvė kurtis naujiems 
dariniams. Kaip išsilaikyti, kaip at-
rasti naują prasmę, surasti naujus 
būdus vėl suburti lietuvius visame 
pasaulyje?

KAS VIEnIJA PASIEKUS 
nEPRIKLAUSOMYBę?
Kai Lietuva dar priklausė So-
vietų Sąjungai, viskas buvo lyg 
ir aišku. Viso pasaulio lietuviai 
turėjo bendrus tikslus – remti 
Lietuvą, jos nepriklausomybės 
siekį, rūpintis į užsienį ištrūkusiais 
tautiečiais, skelbti pasauliui, savo 
gyvenamų šalių vyriausybėms apie 
tai, kad Lietuva tebėra, kad jos 
aneksija buvo prievartinė ir kad ši 
šalis tebenori būti laisva valstybe. 
Kryptingai buvo siekiama šio labai 
konkretaus ir vienijančio tikslo. 
Buvo priiminėjamos delegacijos iš 
Lietuvos – oficialios ir neoficialios, 
buvo remiamas ir globojamas kie-
kvienas į užsienį atvykęs tautietis, 
skleidžiama informacija.

Po 1991 metų šio tikslo nebeliko. 
Tačiau užsienio lietuviai tebebuvo 
svarbūs, jie buvo įsikūrę užsie-
nyje, praturtėję, turėjo kontaktų, 
mokėjo užsienio kalbų, turėjo 
užsienietiškas manieras. Iš jų ga-
lima buvo mokytis apie atsivėrusį 
pasaulį, jiems padedant galima 
buvo megzti ir politinius, ir verslo 
kontaktus su užsieniu, todėl jie 
vis dar buvo įtakingi. Jie, užsienyje 
galbūt ir neturėję aukšto socialinio 
statuso, tapdavo svarbūs, turtingi 
ir žymūs Lietuvoje.

Per 10 pirmųjų nepriklauso-
mybės metų į užsienio šalis dar 
nebuvo tokio didžiulio lietuvių 
antplūdžio, todėl bendruomenių 
veikla daug kur išliko nepasi-
keitusi. Vyko PLB suvažiavimai, 
remiami JAV lietuvių fondo pini-
gais, buvo dalijamasi patirtimi. 

Paradoksalu, bet nykstant fizi-
nei atskirčiai tarp abipus geleži-

nės uždangos gyvenusių lietuvių, 
ėmė ryškėti jų prieštaravimai. 

Į užsienį atvykstant vis daugiau 
ir daugiau lietuvių, ėmė rastis 
nesutarimų tarp senųjų ir naujųjų 
migrantų. Iš abiejų pusių skambė-
jo kaltinimai: „Kodėl jūs išvažiuo-
jate iš Lietuvos, juk ji dabar jau 
laisva. Likite ten ir dirbkite jos 
labui?“ – „O kodėl jūs patys ten 
negrįžtate? Juk dabar tam nebėra 
jokių kliūčių.“ – „Jūs išdavikai, 
geresnės duonos ieškotojai, 
ekonominiai emigrantai!“ –„O 
jūs ištroškę garbės ir postų mūsų 
naujoje valstybėje.“  

Buvo lipdomos įvairiausios 
etiketės:  „ateiviai“, „naujakuriai“, 
„trečiabangininkai“ – taip buvo 
vadinami į užsienį atvykusieji po 
1991 m. PLB suvažiavimuose buvo 
bandoma spręsti naujus iššūkius, 
sutaikyti senuosius ir naujuosius 

Buvo bandoma ieškoti naujos, 
šiuolaikinės PLB vizijos ir misijos. 
Šios paieškos nebuvo labai sėkmin-
gos. Visgi PLB – didžiulė organiza-
cija ir jos veiklai koordinuoti reikia 
titaniškų pastangų. Kai dirbama tik 
iš idėjos ir niekas už darbą nemo-
ka, tokio sudėtingo darbo padaryti 
beveik neįmanoma. 

AR TU DUOSI LIETUVAI, 
AR LIETUVA DUOS TAU?
Nuo 2000 metų bendruomenėse 
atsirado nauja tendencija – gauti 
pinigų iš Lietuvos. Iškart ben-
druomenių veikloje atsirado 
ir naujo tipo žmonių. Netruko 
išaiškėti ir jų tikslas – ne dirbti 
PLB ar kraštuose bendram labui, o 
asmeninis  – tapti žymiu, padaryti 
politinę ar kitokią karjerą, susi-
kurti užsienyje sau darbo vietą, 
gauti pinigų projektams, į kuriuos 

AKtuALu

migrantus, bandoma integruoti 
naujuosius į jau susiformavusias, 
turinčias hierarchiją, struktūrą ir 
pinigų senąsias bendruomenes. 

Taip į PLB ir į kraštų bendruo-
menes įlindo pirmieji nesutarimų 
pleištai, ir dirbti buvo vis sunkiau. 
Kai kurie PLB suvažiavimai virs-
davo santykių aiškinimusi. 

būtų kviečiami draugai iš Lietuvos 
(menininkai, kiti veikėjai), ir tokiu 
būdu padidinti savo svarbumą. 
Juolab kad tuomet veikiantis 
TMID pagal gana neaiškius krite-
rijus dalijo ir pinigus, ir galimybę 
atvykti į Lietuvą į įvairius ren-
ginius, gyventi viešbučiuose už 
Lietuvos pinigus ir t. t., skyrė lėšas 
ir statyboms užsienyje, ir kitiems 
abejotinos naudos projektams. 
Tai dar labiau supriešino ir kraštų 
bendruomenes tarpusavyje, ir pa-
čių kraštų bendruomenių veikėjus. 

Altruistams, dirbusiems iš idė-
jos, pradėjo nepatikti pragmatiška, 

Per 10 pirmųjų nepriklausomybės
metų į užsienio šalis dar nebuvo 

tokio didžiulio lietuvių antplūdžio, 
todėl bendruomenių veikla daug 

kur išliko nepasikeitusi.
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naudos siekianti kai kurių naujųjų 
veikėjų (dažnai ką tik į užsienį 
atvykusių) veikla. O pastarieji tvir-
tino – Lietuva turi pinigų, tegul 
skiria mūsų veiklai, juk tuos pi-
nigus jei ne mes, vis tiek kas nors 
pasiims. Senoji išeivija atvirkš-
čiai, pripratusi kaupti ir mokėti 
savo pinigus Lietuvai remti, o ne 
siurbti juos iš Lietuvos, priešinosi 
šioms naujoms, jų manymu, amo-
ralioms tendencijoms.

Finansinio pakilimo laikai 
Lietuvoje greitai baigėsi, dingo 
TMID, nustojo būti remiami 
įvairūs projektai, kelionės, tuomet 
atkrito ir prisiplakėliai. Jiems 
organizacija nebereikalinga, nes 
gauti iš jos ko nors nebeišeina, o 
duoti  ir dirbti veltui jie nemoka. 
Kadangi altruistai irgi jau buvo 
nusivylę arba net atstumti, organi-
zacijos labai nusilpo žmogiškąja 
prasme, susilpnėjo ir jų reputacija. 
Vėl reikėjo išmokti dirbti iš idėjos, 
o tokių pasišventėlių atsirado 
nedaug. Naujai atvykusieji dažnai 
dar kūrimosi, mokymosi, geresnio 
darbo paieškų fazėje, todėl dar 
negali prisidėti nei pinigais, nei 
kompetencija, nei nemokamu 

darbu (nors dažnai jų ambicijos 
didžiulės). Senesnieji, turintys ir 
pinigų, ir kompetenciją, ir laiko, 
bet per įvairias intrigas nustum-
ti į šalį, savo energiją ėmė skirti 
kitokiai veiklai ir visiškai nepagei-
davo grįžti atgal į bendruomenes. 
Taip organizacijos prarado daug 
įtakingų ir veiklių žmonių.

PLB –  KAIP RASTI BEnDRą VARDIKLį
Reikia paminėti, kad PLB yra iš es-
mės labai sudėtinga organizacija. 
Ji savanoriškumo  pagrindu vienija 
įvairiausius sluoksnius ir pos-
luoksnius. Kraštuose  – senuosius 
ir naujuosius imigrantus, įvairias 
regionines lietuvių organizacijas ir 
klubus, įvairiausio išsilavinimo ir 
amžiaus, profesijų, įvairių pomė-
gių ir interesų žmones. O dirba 
viena valdyba su 5–7 nariais plius 
nedidelė saujelė entuziastų!  Jau 
čia matome, kad darbo tiek, jog 
laisvalaikiu jo atlikti neįmanoma. 

O atlikti norisi taip, kad visi daly-
vautų ir džiaugtųsi. Kad taip būtų, 
kiekvienas ateinantis turi rasti 
toje veikloje kažką sau. Ar tai įma-
noma? Juk visos šios grupės ne tik 
skirtingai mato pasaulį, bet ir turi 
skirtingus lūkesčius bei tikslus. 

PLB susideda iš šių problemiškų 
susisluoksniavusių bendruome-
nių, kur, be viso šito, yra skirtin-
gos vietinės realijos, skirtingi šalių 
savanoriškos veiklos įstatymai. Ir 
ant šito netvaraus ir nuolat kin-
tančio pagrindo statoma PLB – vi-
sus lietuvius vienijanti organizaci-
ja, kuri turi rasti visai šiai įvairovei 
bendrą vardiklį. Misija įmanoma 
ar atvirkščiai? 

Todėl priekaištai dėl to, kad PLB 
neatstovauja ar kažko nedaro, yra 
visiškai beprasmiški. Tokiai situa-
cijai esant, nuostabu, kad PLB dar 
yra, kad ji turi struktūrą, organi-
zuoja suvažiavimus, turi dirbančią 
valdybą. Pasikeitimai būtini, bet 
juos įgyvendinti turi visi kartu.

KAS MUS VIEnIJA?
Visgi pirmiausia reikia atsakyti į 
klausimą – kam reikalinga ben-
druomenė? Ar bereikalingas man 

nuostabu, kad PLB dar 
yra, kad ji turi struktūrą, 
organizuoja suvažiavimus, 
turi dirbančią valdybą.
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lietuviškumas? Kalbėti lietuviškai, 
valgyti cepelinus, žiūrėti krepši-
nį? Tą gali daryti kiekvienas savo 
šeimos ir draugų būrelyje. Gauti 
informaciją? – tam yra šiuolaiki-
nės komunikacijos priemonės. 
Kur didesni, aukštesni tikslai? 

Jau pats žodis bendruomenė reiš-
kia, kad kažkas yra daroma bendrai 
ir ta veikla skiriama bendram 
labui. Visos bendruomenės prasi-
deda nuo to, kad žmonės nori būti 
kartu ir kažką kartu nuveikti.

Didesni tikslai kyla, kai pa-
tenkinami mažieji. O jei nėra 
susitikimų ir bendravimo, jei 
bendruomenė tik internetinė, jei 
keli žmonės atstovauja tik patys 
sau, o ne visiems, nors skelbiasi, 
kad atstovauja visiems? O ar tie 
kiti nori būti atstovaujami ir ar 
suteikė savo mandatą jiems atsto-
vauti?  – bendruomenių vadovus 
nuolat kamuoja šie klausimai ir  
priekaištai iš šalies.

Kalbėsiu konkrečiai. Norvegi-
jos lietuvių bendruomenė buvo 
sukurta 2001 m. ir pirmuosius 
penkerius savo gyvenimo metus 
puikiai atliko visus Norvegijos 
lietuvius vienijantį vaidmenį. Kai 
lietuvių atsirado daugiau, kai jie 
išplito po visą didžiulę Norvegiją, 
pasigirdo priekaištai – o kodėl 
jūs vadinatės Norvegijos lietuvių 
bendrija, juk jūs esate tik Osle. 
Kitos bendruomenės – Satvange-
ryje, Bergene, Haldene, Kristian-
sande – buvo oficialiai įkurtos 
ne taip seniai, o priekaištai apie 
neva mūsų neteisingą vardą ir 
„apsimetimą“, kad atstovaujame 
visus, skambėjo jau nuo 2006 m. 
Priekaištai neteisingi, nes visi 
galėjo kurti savo organizacijas ir 
veikti. Bet ne, jie laukė, kol bus 
surasti ir suorganizuoti, o laukda-
mi kritikavo. 

Taigi, imk ir sukurk tokiomis 
sąlygomis, kaip siūlo savo interviu 

„Bernardinams“  K. Pikūnas, kie-
kvienam bendruomenės dalyviui 
„asmeninę pridėtinę vertę“, paten-
kink jo asmeninį interesą, kitaip jis 
kritikuos, priekaištaus.

„O aš noriu, kad atvažiuotų 
padainuoti Arina arba pašokti 
A. Cholinos teatras.“ 

„Ne, – sako kiti, – mes norime 
Cicino, vežkit čionai jį.“

O dar kiti sako: „Kam čia ką nors 
vežioti, mes patys nuolat važinė-
jame į Lietuvą ir ten nueisime ir 
pasižiūrėsime – ir vargas atkris, ir 
pigiau. Geriau suorganizuokit ne-
mokamus norvegų kalbos kursus 
arba suraskit darbą.“

Bet kokiu atveju viena ar kita 
grupė bus nepatenkinta. Jei mano 
asmeninis interesas nepatenkintas,  
kam man ta bendruomenė? Aš ją 
kritikuosiu. Jei žmogus nemato 
naudos sau, jam bendruomenės 
nereikia. 

MISIJA nEįMAnOMA?
O gal visgi įmanoma? Šiais laikais 
buriamasi nebe tautiniu pagrindu, 
o pagal pomėgius. Žmones anks-
čiau vienijo bendra tautybė, kalba, 
tikėjimas, ir svarbiausi lietuvybės 
židiniai buvo lituanistinės 
mokyklos ir bažnyčios. Dabar šie 
židiniai nyksta. Geriausiai laikosi 
bendruomenės, kurios turi patal-
pas – Vokietijoje, JAV.

JAV visgi visą laiką buvo kitokia 
padėtis nei kitose pasaulio šaly-
se. Ten, kur visi yra imigrantai, 
kūrėsi tam tikros nacionalinės 
erdvės, kurios kopijuodavo tas 
vietoves, iš kurių žmonės atvyko. 
Taip kūrėsi China Townai (kinų 
kvartalai), skandinavų, airių, italų 
gyvenamieji rajonai, kuriuose buvo 
tiems kraštams būdingi pastatai 
ir infrastruktūra. Taip susikūrė 
ir lietuvių rajonai, organiškai 
persipindami su kitų rytų euro-
piečių (rusų, lenkų) rajonais, ir 

šiose fiziškai egzistuojančiose 
erdvėse būdavo lengviau išlaikyti 
savo tautinius bruožus, vertybes, 
kalbą, tradicijas, kultūrą. Dabar jos 
pamažu nyksta – kultūros namai, 
bažnyčios, sodybos, nupirktos už 
lietuvių paaukotus pinigus – nes 
naujai atvykę pinigais prisidėti 
nebenori. 

Kai nėra vietos, kur lietuviai 
gali fiziškai susiburti ir bendrauti, 
tampa sunku. Patalpų ieškojimas, 
nuoma reikalauja pinigų ir pa-
stangų. Jei tai neįmanoma, telieka 
bendravimas virtualioje erdvėje. 
Bet vėlgi – internetinę erdvę gali 
sukurti vienas ar keli žmonės, o ar 
ji atlieps visų lūkesčius, ar paten-
kins visų norus, ar atspindės tikrą 
gyvenimą?

nAUJI LAIKAI, nAUJOS MADOS
Keliaudama po Europą dažnai 
užsimirštu ir sutrinku – kur aš 
esu? Kartais reikia kelių minu-
čių, kad suvokčiau – a, dabar esu 
Anglijoje (Švedijoje, Vokietijoje, 
Lietuvoje), ypač jei susivokti reikia 
esant prekybos centre. Tos pačios 
parduotuvės, toks pat interjeras. 
Europa susiniveliavo, iki minimu-
mo ištrindama iš visuomeninių 
erdvių tautinius bruožus. Vyresni 
žmonės smerkia tai, sako, kad tai 
yra didelis praradimas, nuobo-
du, ir atvirkščiai  – jaunimui tai 
tikriausiai priimtina ir patogu. 
Nereikia sukti galvos, pagal tuos 
pačius prekių ženklus galima len-
gvai susirasi mėgstamas parduo-
tuves ir kavines. Esame ne kokios 
nors šalies, o Europos gyventojai.

Taip ir su tautiškumo atributais. 
Jei anksčiau tautiškumas reiškėsi 
Lietuvai svarbių datų minėjimais, 
tautiniais šokiais, drabužiais, tai 
dabar daugeliui jaunų žmonių 
tai juokinga ir atgyvena (man, 
prisipažinsiu, taip pat). Visgi vieno 
PLB suvažiavimo metu tiesiog 
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sukrėtė  (maloniai) vienas jaunuo-
lis iš Kanados, vardu Saulius, ten 
gimęs antros kartos išeivis, vieną 
po kitos traukdamas lietuviškas 
liaudies ir kitokias dainas, kurių 
mokėjo daugiau nei Lietuvoje 
gyvenantys. Teisingai sakoma, kad 
išvykus visai kitaip pažvelgiama į 
tai, kas lietuviška, tai, ko nevertini, 
tampa svarbu ir miela, ir bana-
liausia užstalės daina „Ant kalno 
mūrai“ užsienyje gali suskambėti 
visai kitaip. Gal tik kažko nete-
kęs supranti, kaip tai brangu? Ar 
turime išvažiuoti iš Tėvynės, kad 
ją įvertintumėme?

LIETUVA IR AŠ
Kalbant apie bendruomenes ir 
tautiečių dalyvavimą jose daug 
reiškia ir kiekvieno santykis su savo 
Tėvyne. Senieji emigrantai žvelgia 
į ją su šilčiausiais jausmais ir myli 
ją besąlygiškai. Jų seneliai ir tėvai, 
ištremti ar bėgę nuo represijų, be 
galo ilgėdamiesi Lietuvos savo pali-
kuonių sąmonėje sukūrė idealizuo-
tą Tėvynės paveikslą. Tai padeda 
jiems sutvirtinti savo identitetą, 
turėti tautinę tapatybę, o tai – bū-
tina. Psichologų teigimu, žmogui 
labai svarbu kažkam priklausyti, 
būti kažko didesnio dalimi – kolek-
tyvo, tautos, šalies. 

Žinoti, iš kur esi – garbinga. 
Nuostabu turėti žemės lopinėlį 
pasaulyje, iš kur esi kilęs, kur tavo 
šaknys. Lankydamasi Amerikoje 
nustebau, kai sutikau žmones, 
važinėjančius automobiliais su ant 
langų užklijuotais lipdukais „I love 
Lithuania“. Jie buvo trečios kartos 
lietuviai (į JAV išvyko jų seneliai), 
bet jie vadino vaikus lietuviškais 
vardais (Petriukas, Vėjukas), vedė į 
lietuvišką sekmadieninę mokyklą, 
patys kalbėjo su dideliu akcentu, 
bet lietuviškai. 

Lygiai taip pat elgiasi ir sutikti 
norvegų išeivių palikuonys Ameri-

koje. Ir kitų tautų atstovai aktyviai 
veikia savo tautinėse bendruome-
nėse. Jie didžiuojasi savo europine 
kilme, moka savo šalies istoriją, 
stengiasi išmokti kalbą.

Vienas Amerikoje sutiktas juo-
daodis apgailestavo, kad yra, anot 
jo, kilęs iš vergų, todėl atsekti, iš 
kurios jis šalies, labai sunku. Bet jis 
vis tiek bandys tai sužinoti per fir-
mą už didelius pinigus. Iš jo DNR 
testo bus nustatyta, kokių Afrikos 
šalių kraujas teka jo kūne, ir jis irgi 
galės didžiuotis savo Tėvyne.

Tokiame kontekste stebina kai 
kurių lietuvių noras kuo greičiau 
ištrinti Lietuvos vardą iš savo 
atminties, užmiršti kalbą, panieki-
nami atsiliepimai apie savo šalį.

Lietuviai ne tik nesuinteresuoti, 
jog šias linksmybes pamatytų 
vietiniai, bet net vengia šito – 
rodyti nelabai yra ką. Lietuvos 
atlikėjas, kurio vietiniai nesupras, 
lietuviškas patvorių humoras 
ar entuziazmas kartu rėkaujant 
dainos žodžius, atsipalaidavusių 
juodadarbių elgesys – ar norime 
tą rodyti?

Rodant save ir savo renginius 
kitiems, norisi, kad būtų kokybė, 
kad renginys būtų reprezentaci-
nis, kad apie tai paskui kalbėtų 
kaip apie pasisekusį projektą. 
Tam reikalinga parama, profesio-
nalumas, puiki užsienio kalba. 
O to neretai pritrūkstama. Daug 
lengviau padaryti išvažiuojamąjį 
teatrą ar koncertą saviems vietoj 
Skuodo į Londoną, nei organi-
zuoti tarptautinei publikai skirtą 
kokybišką renginį. 

PRIVAČIų DVARELIų FAVORITAI
Negana to, ir LR ambasados kai 
kur pavirto valstybėmis valstybėse. 

Profesionaliai dirbantis amba-
sadorius paprastai rengia rengi-
nius, koncertus, į kuriuos kviečia 
ne tik diplomatinį korpusą ar 
savo draugus, bet ir vietinėje 
tautiečių bendruomenėje svar-
bius žmones, taip pat ir vietinius 
aukštus postus turinčius ar 
įtakingus asmenis, kuriuos galima 
būtų sudominti savo šalimi ar jai 
svarbiais projektais. Tai svarbus 
visų užsienio atstovybių darbo 
baras. 

Lietuvos ambasados reprezen-
tacinę funkciją neretai pamiršta, 
o jei ją pamiršta žmonės, kuriems 
mokama alga, tai kodėl gi nepa-
miršti ir tiems, kam ji nemokama? 
Lietuva užsienyje nereprezentuo-
jama, o veikiama sau ir saviems. 
Lietuvos įpročiai prasiskverbia 
ir į užsienio šalis. Todėl ši svarbi 
galimybė – reprezentuoti savo 

MūSų VEIDAS UŽSIEnYJE
Pamažu, kuriantis mažosioms 
lietuvoms Europoje, pamirštamas 
dar vienas svarbus anksčiau buvęs 
užsienio lietuvių tikslas – repre-
zentuoti savo šalį. Anksčiau buvo 
stengiamasi į lietuvių renginius 
kviesti kitataučius, šalies šei-
mininkus, žiniasklaidą, kalbėti 
dviem kalbom ir stengtis atkreipti 
vietinių dėmesį į save, savo istoriją 
ir tradicijas, sudominti savo šalimi 
ir paraginti ją aplankyti. Dabar lie-
tuvių užsienyje tiek daug, kad tam 
dėmesys nebeskiriamas. Viskas tik 
lietuviškai ir lietuviams, nes vien 
lietuviams organizuojant koncer-
tus galima uždirbti pinigų. Užsie-
nyje tarsi įsikūrė daugybė Lietuvos 
filialų, kur galioja ta pati lietuviška 
tvarka, kur atėjusieji linksmai 
lietuviškai pablevyzgoja, pageria 
ir pasilinksmina, o užsieniečiai 
ir vietiniai čia nepageidautini. 

Žinoti, iš kur esi – garbinga.
nuostabu turėti žemės 
lopinėlį pasaulyje, iš kur esi 
kilęs, kur tavo šaknys.
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šalį – lieka neįgyvendinta. Neišnau-
dojama galimybė parodyti kito-
kią Lietuvą, turinčią savo meną, 
kultūrą, ir taip atsverti neigiamus 
žiniasklaidos pranešimus apie nusi-
kaltėlius ir kt. 

Kai buvo panaikintas TMID, jo 
veiklą perėmė URM, o Lietuvos 
ambasados užsienyje buvo įparei-
gotos dirbti su lietuviais ir lietuvių 
bendruomenėmis. Kai kur tas dar-
bas vyksta, kai kur –  nelabai. Žinau 
(neminėdama šalių), kad kai kurios 
ambasados įkuria savo asmeninius 
dvarelius, į kurių renginius (už Lie-
tuvos pinigus) kviečiami vietiniai 
favoritai lietuviai ir jų draugeliai, 
beje, nei kuo nusipelnę, nei ką nors 
lietuvių ar Lietuvos labui darantys, 
o tikri bendruomenių aktyvistai 
atvirai ignoruojami. 

Tokia ambasados pozicija yra 
labai neprofesionali. Ambasada 
pavirsta uždara kontora, nežinan-
čia ir žinoti nieko nenorinčia apie 
šalį, kurioje yra, apie savo tautie-
čių veiklą ir problemas. Gerai, kad 
ambasadų darbuotojai neamži-
ni – tikimasi, kad atvažiuos naujas 
ambasadorius ir prasidės kitoks – 
profesionalus ir garbingas santykis 
su vietiniais lietuviais, tinkamas 
savo šalies reprezentavimas.

nAUDA YRA, TIK REIKIA Ją PAMATYTI
Išvardinus bėdas, norėtųsi baigti 
straipsnį teigiama gaida.

Bet kokioje veikloje galima rasti 
naudą, reikia tik atkreipti į tą nau-
dą dėmesį.

Bendra veikla, kad ir savanoriš-
ka bei nemokama, yra naudinga 
ir asmeniškai. Tai informacija, 
bendravimas, užsimezgusios drau-
gystės, darbo vietos ar galimybė 
nemokamą veiklą organizacijoje 
įrašyti į savo CV. Savanoriškas dar-
bas, beje, Vakarų Europos šalyse 
labai vertinamas. Su jame įgyta 
patirtimi pakeliama ir profesinė 

kvalifikacija, ir žmogiškoji vertė. 
Be to, ne visi siekia pinigų, dažnas 
žmogus mato prasmę organizuo-
damas laisvalaikį kitiems – kul-
tūrinius renginius, lituanistinį 
švietimą, seminarus apie vietines 
realijas. Žmonės randa terpę sau 
reikštis, neapsiriboja tik darbu dėl 
pinigų. Beje, daugelis dabartinių 
migrantų dirba darbą ne pagal 
išsilavinimą ir pomėgius, todėl 
savanoriška veikla – puiki gali-
mybė dirbti tai, ką sugebi, moki ir 
mėgsti. 

Kitas svarbus dalykas – organi-
zacija yra didelė jėga. Per organiza-
ciją, jei jai vadovauja patyrę ir kva-
lifikuoti žmonės, galima kelti savo 
tautiečiams rūpimas problemas, 
spręsti klausimus, kurie iškyla gy-
venant svetimoje šalyje. Priiman-
čių mus šalių valdžia irgi mielai 
bendrauja su mažumų organizaci-
jomis, finansuoja jų veiklą, įtraukia 
į įvairius projektus ir atsižvelgia į jų 
keliamus klausimus.

pripildyti juos nauju turiniu. 
Bendruomenė – tai žmonės, gyvas 
organizmas, jai būdinga ir nusilp-
ti, ir susirgti. Dirbtinai suorgani-
zuoti bendruomenės, primesti jai 
tikslus ir veiklos formas niekas 
nesugebės. Bendruomenės žmo-
nes turi vienyti natūralūs siekiai, 
troškimas būti kartu. 

Tai labai aktyviai vyksta Nor-
vegijoje. Organizuojami klubai, 
aktyvistai rengia koncertus, kuriasi 
regioninės bendruomenės. Tai 
puiku. Svarbiausia, kad žmonės 
gali turiningai leisti laisvalaikį, pra-
turtinti jį, vystyti savo pomėgius ir 
asmenybę.

Žmonės tikrai trokšta būti 
kartu, svarbu, kad pozityvumas 
nusvertų negatyvumą. Žinoma, 
kas negerai yra visada ryškiau 
už tai, kas gerai, apie tai garsiau 
šaukiama. Juk gėlių pievoje iškart 
nemaloniai nuteiks šuns palikta 
„dovanėlė“ – nors pieva didžiulė, 
o ši bjaurastis tik mažas taškelis. 
Kaip sakoma, deguto šaukštas 
sugadina statinę medaus. Bet 
reikia žinoti, kad posakiai „lietuvis 
lietuviui lietuvis“, „Lietuva man 
neįdomi“, „laikykis toliau nuo 
lietuvių“ – skamba garsiai, bet toli 
gražu neišreiškia santykių tarp 
mūsų. 

Todėl svarbiausia – matyti, kas 
yra gerai, ir žinoti – mes esame, 
mes veikiame, mes keičiamės.

Lietuvos bus tiek, kiek mumyse 
bus meilės jai. Ir tik nuo mūsų 
priklauso, ar galėsime išdidžiai 
pasakyti: „Aš lietuvis.“

dėkoju PLJs pirmininkui 
K. Pikūnui, kuris savo interviu 
„Bernardinuose“ įkvėpė mane 
parašyti šį straipsnį (http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2012-
03-07-savaites-pokalbis-kestas-
pikunas-pasaulio-lietuviu-gyvenime-
atgyja-europa/78317). 

MES ESAME
Gerai funkcionuojanti bendruo-
menė turi turėti aiškią struktūrą, 
hierarchiją, aiškų tikslą ir veiklos 
sritis, tradicijas, finansus. Taip 
pat turi būti tęstinumas, t. y. kad 
ankstesnė valdžia harmoningai ir 
geranoriškai perduotų visą veiklą 
ir dokumentaciją naujai išrinktai, 
kad senstantys bendruomenės 
aktyvistai įtrauktų į veiklą savo 
vaikus ir kitus jaunus žmones, 
ugdytų naujus bendruomenės 
lyderius. Galime pasidžiaugti, kad 
visus šiuos būtinus organizaci-
jos „griaučius“ PLB turi, svarbu 

Žmonės tikrai trokšta būti 
kartu, svarbu, kad pozityvumas 
nusvertų negatyvumą. Žinoma, 

kas negerai yra visada 
ryškiau už tai, kas gerai.
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AKtuALu

K
nygoje „Lithuania In My 
Life“ vienas garsiausių mūsų 
šalies XX a. istorijos tyrinė-
tojų Alfredas Erichas Sennas 
pasakoja apie tai, kaip Lietu-
va atsirado jo tėvo, šveicarų 

kalbininko Alfredo Senno, vėliau ir 
jo paties gyvenime. Penkis vokie-
čių–lietuvių kalbų žodyno tomus 
išleidęs kalbininkas A. Sennas Kau-
ne susipažino su lietuve Marija Eva, 
būsima žmona ir A. E. Senno moti-
na. Šveicaro ir amerikiečio pilietybę 
turintis A. E. Sennas dar jaunystėje 
susidomėjo Lietuvos istorija ir savo 
tyrinėjimais daug prisidėjo prie jos 
geresnio supratimo anglakalbiame 
pasaulyje.

„Istorijos studijas pasirinkau 
magistrantūroje, o Lietuvos 
istorijos ėmiausi visų pirma todėl, 
kad supratau, jog lietuvių kalbos 
išmanymas ir tai, kad jau buvau 
studijavęs vokiečių bei rusų kalbas, 
man suteikia pranašumą – galėjau 
rasti unikalios medžiagos. Nutaręs 
nedirbti valdžios struktūrose, gana 
natūraliai pasukau link universite-
tinio darbo istorijos srityje“, – jau-
nystės karjeros planus prisiminė 
A. E. Sennas.

Pasak istoriko, naująją knygą 
„Lithuania In My Life“ jis parašė 
siekdamas atskleisti ne tik savo, 
bet ir savo tėvo ryšį su lietuvių 
kalba. „Lietuviai mane nuolat 
ragino parašyti apie savo tėvą – 
vienas vokiečių leidinys net prašė 
jo biografijos – todėl galiausiai nu-
tariau imtis šios konkrečios temos, 

lietuvių kalbos vaidmens tėvo ir savo 
gyvenime“, – paaiškino mokslinin-
kas, kuriam teko tapti įvykių mūsų 
šalyje 1988–1991 m. liudininku.

Alfredo Ericho Senno tėvo gy-
venimas su Lietuva buvo 
glaudžiai susijęs dar prieš 
jam susipažįstant su būsi-
ma žmona: kalbotyrininkas 
mūsų šalimi susidomėjo 
kaip viena iš priespaudą 
kenčiančių Rytų Europos 
tautų. Atvykęs į Lietuvą 
tarpukariu jis netruko 
susirasti darbą naujienų 
agentūroje Kaune. Netru-
kus po to A. Sennas tapo 
dėstytoju tuomet ką tik 
įkurtame Lietuvos universitete ir 
savo užsidegimu bei greitai įvaldy-
ta lietuvių kalba sužavėjo daugybę 
šalies intelektualų, tarp jų ir Antaną 
Smetoną.

Lietuvių kalbą tyrinėjęs A. Sennas 
gyvenime mokėsi daugiau nei 40 
kalbų. Jo sūnaus teigimu, daugiakal-

bystė ir šiandien teikia daug nau-
dos. „Netgi amžiuje, kai kompiu-
teriai priverčia žmones mokytis 
anglų kalbos, aš ir toliau tikiu, kad 
mokėti daugiau nei vieną kalbą 
yra pranašumas. Reikalavau, kad 
mano vaikai mokykloje mokytųsi 
vienos užsienio kalbos – jie galėjo 
rinktis kokią norėjo. Šiais laikais, 
nesvarbu – verslo ar pramoginėse 
kelionėse, žmonėms vis dar tenka 
susidurti su kitomis kalbomis. 
Net Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose manęs prašė išversti tekstą, 
bendrauti su lankytojais, versti 
teisme. Kiekviena kalba, kurią 
žmogus išmoksta, plečia jo pasau-
lėžiūrą“, – sakė A. E. Sennas.

Po universiteto atkūrimo 
1989-aisiais tuometinis VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanas prof. E. Aleksandravičius 
pakvietė A. E. Senną dėstyti toje 
pačioje aukštojoje mokykloje, 
kurioje kadaise dirbo jo tėvas. Pats 
istorikas prisipažino, kad darbas 
Kaune jam buvo savotiška senti-
mentali kelionė: čia susipažino jo 
tėvai, dirbo jo tėvas, gimė jo dvi 

vyresnės seserys. Dėl to naują-
ją knygą jis vadina memuarais, 
o ne moksliniu darbu, nors 
čia ir aptariami jo tėvo bei jo 
paties moksliniai atradimai.

Paklaustas apie ilgus 
gyvenimo metus tyrinėtos 
disciplinos, istorijos, reikšmę, 
Alfredas E. Sennas patikino, 
kad ją žinoti būtina. „Istorija – 
tai socialinė atmintis. Būtina 
žinoti savo ir visuomenės 
praeitį. Nesiryžčiau naudoti 

žodžio „klaidos“, nes nuomonės 
dėl istorinių vertinimų nuolat 
išsiskiria. Tačiau praeities verti-
nimų ir veiksmų žinojimas bei 
supratimas yra gyvybiškai svar-
būs planuojant ateitį, nepaisant 
nuomonių skirtumų“, – pasakojo 
A. E. Sennas. 

šveicarų istoriKas A. E. sEnnAs
išleido Knygą apie

sAVO ir sAVO tĖVų LiEtuVą
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Iki šiol užsienio lietuviams 
Lietuvos universitetuose buvo 
garantuojamos kvotos, tad baigę 
vidurinę mokyklą kitoje valsty-
bėje stojantieji varžėsi su kitais 
užsienio lietuviais dėl vieno iš 

penkiasdešimties studento krepše-
lių universitetuose ir kolegijose. Sis-
tema veikė pakankamai sklandžiai, 
be to, pritraukdavo nemažai gabių 
moksleivių. Tiesa, argumentas prieš 
ypatingą jų traktavimą gana aiškus, 
mat jei įstoti lengviau, vadinasi, ne-
reikia ypatingai stengtis. Palankes-
nės sąlygos galbūt atverdavo duris 
ir atsainiai žvelgiantiems į mokslą, 
tačiau ilgainiui patys universitetai 
atsijodavo geriau besimokančius 
nuo mokslu nesidominčių asmenų.

Nauja tvarka naikina užsienio 
lietuviams garantuojamas vietas, 
o norintys įstoti turi varžytis su 
moksleiviais, baigusiais vidurinę 
mokyklą Lietuvoje. Vis dėlto jiems 
yra suteikiamos lengvatos, mat, 
skirtingai nei pastarieji, užsienio 
lietuviai, stodami į universitetus 
ir kolegijas, gauna papildomus 
konkursinius balus. Pasak kai 
kurių, keturių konkursinių balų 
suteikimas yra pakankamai daug, 
kad geras moksleivis galėtų įstoti 
į norimą kryptį. Kita vertus, kvotų 
panaikinimas pasunkino užsie-
nio lietuvių padėtį šiuo klausi-
mu. Džiugina faktas, jog užsienio 

lietuviai vis dar gauna tam tikrų 
lengvatų. Toks gestas parodo, kad 
jie Lietuvoje laukiami ir priimami. 
Vis dėlto neaišku, ar naujas įsta-
tymas tinkamai sprendžia jau ilgą 
laiką esančias problemas. Pagrin-
dinė jų yra egzaminų palyginimas. 
Akivaizdu, kad kiekvienai valstybei 
turint atskirą švietimo sistemą, 
skiriasi ir brandos egzaminai. 
Taigi, kaip juos palyginti? Šiai 
problemai spręsti ministerija su-
kūrė specialią užsienio ir lietuvių 
mokyklų baigimo rezultatų 
palyginimo sistemą. Kaip žmogus, 
baigęs Punsko Kovo 11-osios licėjų, 
pamenu, kiek sunkumų kildavo 
kiekvienais metais derinant Lenki-
jos abitūros egzaminus su Lietu-
vos. Egzaminai yra skirtingi ir tai 
visiškai normalu. Nedrįsčiau teigti, 
kad kažkuri sistema yra geresnė 
už kitą, tačiau pamenu lėtą ir 
chaotišką Studijų kokybės verti-
nimo centro (SKVC) darbą ir visus 
nesklandumus, kilusius būtent 
dėl nevienodų švietimo sistemų. 
Suprasčiau, jei nesklandumai 
atsirastų dėl anksčiau nematytų 
vertinimo taisyklių. Tačiau į Lietu-
vos universitetus punskiečiai stoja 
kiekvienais metais jau daugiau nei 
dešimtmetį. Neišskiriant vien tik 
Lenkijos mokyklų, SKVC nuolat 
tvarko ir Baltarusijos, ir Rusijos 
vidurinių mokyklų abiturientų 

bylas, bet ilgą laiką trūko nuose-
klumo. Kitaip tariant, stojantieji 
sulaukdavo nemalonių staigmenų, 
pvz., sužinoję, kad anksčiau jų kole-
gos būdavo vertinami palankiau.

Egzaminų objektyviai palygin-
ti net neįmanoma. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje rezultatai skaičiuojami 
pagal daugiausiai taškų surinkusį 
moksleivį, nėra minimalių rezultatų 
slenksčio. Vadinasi, jei geriausias 
moksleivis surenka 80 taškų iš 
100, jis ar jinai gauna 100 proc., o 
kiti – atitinkamai pagal šią skalę. 
Toks vertinimas naudojamas toli 
gražu ne kiekvienoje šalyje, ir ten, 
kur vienas moksleivis gaus 100%, 
kitas už tokius pat atsakymus gautų 
tik 80 proc. Skirtumų daug ir šiuo 
klausimu ilgai galima nagrinėti 
įvairius niuansus. Tad jeigu galima 
gauti daugiau (ar mažiau) konkur-
sinių balų už tokius pat nuopelnus, 
sprendimas panaikinti kvotas užsie-
nio lietuviams atrodo dvejotinas.

Nekritikuoju sprendimo pakeisti 
įstatymą net nesuteikus galimy-
bių naujai tvarkai. Galbūt ji bus 
geresnė, taip pat malonu žinoti, jog 
užsienio lietuviai vis dar laukiami 
šalies aukštosiose mokyklose. Vis 
tik noriu atkreipti dėmesį į egzami-
nų rezultatų vienodinimo pro-
blemą. Jei jų palyginti objektyviai 
neįmanoma, ar kvotų panaikini-
mas užsienio lietuviams tinkamas 
sprendimas? Ar 2 (arba 4) papildo-
mi konkursiniai balai atitinkamai 
atlygina „žalą“ už egzaminų re-
zultatų vertimą? Juk skirtumas ne 
kiekybinis, bet kokybinis, esminis. 
Esminis dėl to, kad teks varžytis su 
Lietuvos vidurines mokyklas baigu-
siais moksleiviais, kurie prie šios 
švietimo sistemos buvo pratinami 
12 metų. Ar ministerijos spren-
dimas buvo tinkamas, parodys 
artimiausi mėnesiai. Parafrazuo-
jant seną posakį – nėra to blogo, ko 
nesuvirškintų studentas. 

Ar LiEtuVOs uniVErsitEtAi Vis DAr AtViri

naujas Švietimo įstatymas keičia iki šiol galiojusią stojimo į Lietuvos 
universitetus tvarką. nors švietimo ir mokslo viceministrė nerija 
Putinaitė teigia esą įstatymas vis dar privilegijuoja užsienio lietuvius, 
nuo šiol patekti į išsvajotą kryptį gali būti sunkiau.

uŽsiEniO LiEtuViAMs?

Tomas 
Marcinkevičius
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Būdama Australijoje turėjau 
progą aplankyti Australijos 
salą Tasmaniją. Net ir ten 
yra Lietuvių Bendruo-
menės apylinkė. Joje po 

Antrojo pasaulinio karo ilgiau ar 
trumpiau gyveno apie 400 lietuvių. 
Dabar liko tik 37 lietuvių kilmės 
Bendruomenės nariai. Šių metų ba-
landžio 2 d. turėjau progą susitikti 
su Australijos Hobarto Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdybos 
nariais ir veikėjais. Šiai apylinkei 
pirmininkauja Mindaugas Kožikas, 
sekretoriauja Regina Krutulytė-

Regina 
narušienė, 
PLB valdybos 
pirmininkė

Share, iždininke dirba Angie Paške-
vičiūtė, Valdybai talkininkauja Rožė 
Vaičiulevičiūtė-Mellor. Buvo proga 
pasikeisti nuomonėmis, naujieno-
mis ir mūsų rūpesčiais. 

Tarp jų yra vienas įspūdingas 
lietuvis – Algimantas Taškūnas. 
Gimęs Alytuje 1929 metais, iš 
Lietuvos pasitraukė prieš antrą 
Lietuvos sovietinę okupaciją ir 
1949 metais atvyko į Australiją. 
Čia jis vedė australę Patricią. 
Patricia ir Algimantas užaugino 
keturis vaikus – du sūnus ir dvi 
dukras. Vienas sūnus, Simas, dirba 

A. TAŠKūnAS – 

advokatu Singapūre; kitas, Vincas, 
yra Lietuvos studijų sambūrio 
Tasmanijos universitete pirmi-
ninkas. Dvi dukros gyvena Vakarų 
Australijoje – Onutė, gailestingoji 
sesuo, ir Emilija, dirbanti psicholo-
ge gimnazijoje. Nors ir ne lietuvių 
kilmės, Algimanto žmona mokėsi 
ir išmoko lietuvių kalbą. Algiman-
tas dienomis dirbo, o studijavo 
naktimis, baigė tris universitetus. 

1972 metais dr. A. Taškūnas su 
žmona Patricia persikėlė gyventi iš 
Perto (Vakarų Australijoje) į Hobar-
tą, Tasmaniją. Čia jis dirbo Tasma-

tasmanijoje
lietuvybės šviesulys
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nijos universiteto administracijoje 
ir dėstė vokiečių kalbą mokslinin-
kams, o vėliau vadybos ir darbo san-
tykių (Industrial Relations) discipli-
nas. 1976 metais jam buvo suteikta 
prestižinė Fulbraito (Fulbright) 
stipendija, ir jis 3 mėnesius stažavosi 
JAV, Kanadoje ir Šveicarijoje.

Tasmanijos universitete A. Taš-
kūnas sukūrė naują būdą, kaip 
įvesti lituanistikos ir kitų lietuviš-
kų disciplinų studijas į užsienio 
universitetus. Rengdamas diser-
taciją jis nuodugniai ištyrė, kaip 
per 40 metų Australijos lietuviai 
stengėsi įsteigti lituanistikos kate-
drą kuriame nors universitete, bet 
visi jų bandymai buvo nesėkmingi. 
Tuomet A. Taškūnas sukūrė naują 
ir unikalų lituanistinių studijų 
modelį, kuriam pritaikyti nereikė-
jo nei stambios pinigų sumos, nei 
didelio studentų skaičiaus. 

Norėdamas išbandyti šį modelį, 
1987 metais Tasmanijos universitete 
A. Taškūnas įkūrė Lietuvos studijų 
sambūrį (LSS). Sambūris yra užre-
gistruotas kaip studentų draugija; 
jis yra lituanistinių studijų pamatas 
bei pagrindinis tarpininkas tarp 
studentų ir katedrų, kuriose vyksta 
lituanistiniai tyrimai. 

Nuo 1995 metų prof. A. Taškū-
nas dirba universitete kaip ne-
apmokamas lituanistinių studijų 
koordinatorius. 2009 metais Tas-
manijos universitetas jam suteikė 
garbės profesoriaus (Honorary 
Research Professor) vardą.

Naujasis lituanistikos modelis 
susilaukė didelio pasisekimo Tas-
manijos universitete ir tebeveikia 
dabar (Tasmanijos universitetas 
yra ketvirtas pagal senumą visoje 
Australijoje). Per pastaruosius 25 
metus universiteto patalpose LSS 
įkūrė didelę lietuvišką biblioteką, 
įsteigė dvi metines stipendijas, rado 
studentų, norinčių universitete 
rašyti disertacijas ir atlikti tyrimus 

apie Lietuvą, o nuo 1987 metų 
kasmet išleidžia straipsnių rinkinį 
anglų kalba „Lithuanian Papers“. 
Lig šiol „Lithuanian Papers“ jau 
spėjo atspausdinti 300 originalių 
straipsnių apie Lietuvą ir jos gyven-
tojus. Autoriai yra savo disciplinų 
žinovai; pusė jų nelietuviai.

Prof. dr. A. Taškūnas yra Hobar-
to šviesuolis, lietuvis akademikas, 
buvęs „Baltic News“ redaktorius 
(1975–1990), lietuvių visuomenės 
veikėjas, skaitęs paskaitas beveik 
visuose lietuvių telkiniuose. 

1991 metais prof. dr. A. Taškū-
nas buvo apdovanotas Australijos 
medaliu – „Order of Australia 
Medal“. 2008 metų lapkričio 14 
dieną jam buvo įteikta Lietuvos 

Kai 1949 metais atvykote į Austra-
liją, kokias nuostatas lietuvių atžvil-
giu turėjo australai? Ar pasikeitė jų 
nuomonė, jei taip, kada ir kaip?
Po Antrojo pasaulinio karo mes 
patys keltis į Australiją nesi-
prašėme: atvykti į šią šalį mus 
kvietė Australijos valdžia. Tuomet 
Australijoje stigo žmonių, darbo 
jėgos. O krašte skubiai reikėjo tai-
syti apleistus geležinkelius, statyti 
didžiules elektros jėgaines, kirsti 
cukranendres ir atlikti šimtus kitų 
fizinių darbų.  

Dauguma Australijos gyventojų 
tuomet nieko nežinojo apie Lie-
tuvą ir lietuvius; užtat pradžioje 
jie į mus žvelgė su nepasitikėji-
mu. Deja, Australijos valdžia net 
nebandė apšviesti savo gyventojų 
apie mūsų tautos tragišką likimą 
ir kodėl mes čia atsikraustėme. 
Valdžios tarnautojai mums tik 
kartojo, kad atvykėliai imigrantai 
turi pamiršti savo praeitį ir kuo 
greičiau asimiliuotis.  

Pavienių vietinių gyventojų 
nuomonė pasikeitė į teigiamą 
pusę, kai lietuviai įgijo ypač gerą 
vardą savo darbštumu, taupumu, 
draugiškumu ir savarankiškumu 
(„self-help“). 

Tačiau pirmaisiais metais mes 
negalėjome suprasti, kodėl tiek 
daug australų nenorėjo nieko 
girdėti iš mūsų apie sovietų terorą, 
trėmimus į Sibirą ir persekiojimus 
tuometinėje okupuotoje Lietuvoje. 
Sužinojome tik po daugelio metų: 
po Antrojo pasaulinio karo aus-
tralai buvo labai dėkingi rusams, 
nes jie išgelbėjo Australiją nuo 
nacių vokiečių ir japonų. Kiekviena 
proga vis buvo kartojama, kad 27 
milijonai rusų karių paguldė savo 
galvas tam, kad apgintų Australijos 
laisvę. Todėl, ypač pasak vietinių 
komunistų ir jų rėmėjų, lietuviai 
atvykėliai, blogai kalbėdami apie 
rusus, turėjo būti naciai. 

mokslo ir švietimo ministerijos 
mokslo premija, skirta užsienio 
lietuviams. Premija buvo įteikta 
už mokslo patirties, pasiekimų 
sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietu-
vos ir užsienio šalių plėtojimą. 

Profesorius savo įvairialype veikla 
įrodė prasmę mokytis kuo plačiau 
ir tęsti mokymąsi visą gyvenimą. Jis 
tapo lietuvybės ir lituanistikos po-
puliarintoju ir kūrėju. Susitikusi su 
profesoriumi, pateikiau jam keletą 
klausimų, į kuriuos jis mielai atsakė.

LiEtuViAi PAsAuLyJE

Prof. dr. A. Taškūnas yra Hobarto
šviesuolis, lietuvis akademikas,
buvęs „Baltic news“ redaktorius, lietuvių 
visuomenės veikėjas, skaitęs paskaitas 
beveik visuose lietuvių telkiniuose.

G. 
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2008 m. 
A. Taškūnas 
kartu su 
kitais užsienio 
lietuviais moks
lininkais gavo 
Lietuvos mokslo 
premiją
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Spėjama, kad dar ir šiandien 
plačioji australų visuomenė labai 
mažai žino apie lietuvius, nors 
mūsų karta šiame žemyne jau 
išgyveno daugiau nei 60 metų. 
Australijos gyventojų dauguma 
žinių semiasi iš masinės žiniasklai-
dos: TV, dienraščių ir interneto. 
O žiniasklaida Lietuvą pamini tik 
mažyte žinute, ne dažniau kaip 
vienąkart ar dukart per metus. 

Net ir tos retos žinutės nėra 
visada teisingos, nes jos paprastai 
atkeliauja ne iš Lietuvos, bet iš ži-
nių agentūrų Maskvoje; jos dažnai 
siekia vien sensacijų.

Australijoje jūs garsinote Lietuvos 
vardą okupacijos laiku. Kokiu būdu 
ir kaip tą vykdėte?
Tai darėme keliais būdais. 1974 
metais, kai Australijos Federalinė 
valdžia pripažino de jure Sovietų 
valdžią, Pabaltijo valstybėse buvo 
įsteigtas Pabaltijo pagalbos komi-
tetas (HELLP). Taip pat platino-
me informacinį biuletenį anglų 
kalba apie Estiją, Latviją ir Lietuvą 
„Baltic News“. Šis biuletenis buvo 
leidžiamas Hobarte ir platinamas 
visame laisvame pasaulyje. Ėjo 
nuo 1975 m. iki Nepriklausomy-
bės atgavimo (1990 m. pabaigos); 

didžiausias tiražas – 9000.
Nuo 1987 metų iki dabar leidžia-

mas metinis LSS (Lietuvos studijų 
sambūrio Tasmanijos universitete) 
žurnalas „Lithuanian Papers“. 
Jis plačiai dokumentavo įvykius 
Lietuvoje kritišku laikotarpiu, 
1987–1992 metais ir vėliau. LSS 
veikla yra plačiašakė: Tasmanijos 
universitete išlaikoma lietuviška 
biblioteka, dėstoma lietuvių kalba, 

Tasmanijoje liko tik 37 lietuviai. 
Kaip Jūs Tasmanijos universitete 
išlaikote lietuvišką biblioteką, 
dėstote lietuvių kalbą, randate stu-
dentų rašyti disertacijoms ir atlikti 
tyrimams, susijusiems su Lietuva, 
ir net leidžiate žurnalą „Lithuanian 
Papers“?
Visa tai pasiekiame tik neapmo-
kamų savanorių darbuotojų ir 
privačių aukotojų dėka. Tačiau bi-
jau, kad „karvutė greitai užtrūks“. 
Dirbantieji be atlyginimo likome 
tik du. Australijos lietuvių fondas 
kasmet suteikia 2500 dol. paramą, 
Melbourne Talka – iki 1000 dol. 
Bet tai tik dalelytė neišvengiamų 
išlaidų. Vien žurnalo atspausdini-
mas ir paštas kainuoja 11000 Aus-
tralijos dolerių per metus. Kylant 
kainoms, pernai buvome priversti 
sumažinti tiražą nuo 3000 iki 
2500. Šiemet, atrodo, teks mažinti 
vėl. Visas gautas aukas skelbiame 
žurnale „Lithuanian Papers“. O kai 
pritrūkstame, pridedame ir iš savo 
kišenės. 

Kiek disertacijų, susijusių su lietuviš-
kąja tematika, yra apginta jūsų uni-
versitete? Ar visi autoriai yra lietuvių 
kilmės? Kokiomis temomis jie domisi? 
Lig šiol turime 10 baigtų ir apgintų 
disertacijų. Tik trys kandidatai 
buvo lietuvių kilmės. Tyrimų 
tematika įvairi: lietuvių kilmės 
menininkai Australijoje, Lietuvos 
politinės, ekonominės ir socialinės 
reformos, Lietuvos ekologinės pro-
blemos, po Antrojo pasaulinio karo 
pasitraukusiųjų lietuvių gyvenimas 
Tasmanijoje, Lietuvos naciona-
lizmo istorija ir kt. Be disertacijų, 
nesiekiant akademinio laipsnio 
universitete, taip pat atlikti 5 svar-
besni moksliniai projektai teisės, 
verslo ir lingvistikos temomis. 

Profesoriau, dėkoju už malonų 
pokalbį.  

LiEtuViAi PAsAuLyJE

Ir šiandien plačioji australų visuomenė 
labai mažai žino apie lietuvius, nors
mūsų karta šiame žemyne jau išgyveno 
daugiau nei 60 metų.

skatinami lituanistiniai tyrimai. 
1980 metais, po Simo Kudirkos 
apsilankymo, Hobarte įsteigta 
ekumeninė krikščionių draugija – 
Kalinių bičiulių draugija (Friends 
of the Prisoners). Šios draugijos 
tikslas – globoti visus sovietų 
sąžinės kalinius. Draugija grei-
tai išaugo ir turėjo 2000 aktyvių 
narių, kurių dauguma – australai 
ir naujazelandiečiai. Daugiau apie 
draugiją galima pasiskaityti knygo-
je „Letters from the Outside“.

Kokį indėlį Australijos lietuviai turėjo 
atkuriant Lietuvos valstybingumą?
Man atrodo, kad į šį klausimą 
tiksliau atsakyti galėtų tik Lietuvos 
atstovai. Daugiau nei pusę šimt-
mečio mes darbavomės įvairiais 
būdais, bet dažnai atrodė, kad Lie-
tuvos vadovai ir vyriausybė į mūsų 
pasiektus rezultatus nekreipė dė-
mesio. Pavyzdžiui, mūsų paprašyti 
žymūs Australijos ekspertai parašė 
straipsnius, kuria linkme reikėtų 
sukti Lietuvos žemės ūkį; kaip 
žvelgti į tarptautinę ir vidaus poli-
tiką; kaip sutvarkyti nekilnojamos 
nuosavybės registraciją ir t. t. Deja, 
atrodo, kad šitų svarbių patarimų 
Lietuvai ne tik niekas nesvarstė, 
bet jų net neskaitė. 
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Nors jo indėlis į lietuvių organizacijų veiklą buvo 
neįkainojamas, visgi apie tai „Pasaulio lietuvis“ šįkart 
rašo nedaug, mat tai buvo vieša jo veikla ir visiems 
puikiai žinoma bei matoma. Prisimindami Vytau-
tą Kamantą, paprašėme savo mintimis pasidalinti 

pačius jo artimiausius žmones, tuos, kurie jį pažinojo ne kaip 
vadovą ir veikėją, o kaip mylintį vyrą, tėvą ir senelį. Tiesa, rei-
kia pastebėti, kad seneliu vadinamas jis nebuvo – tiek vaikai, 
tiek vaikaičiai buvo įpratę V. Kamantą meiliai šaukti „tėveliu“. 

Be žmonos Gražinos, dukrų Dainos ir Rasos, vaikaičių 
Mato, Daivos ir Reginos prisiminimų, šiame numery-
je taip pat spausdiname buvusio PLB atstovo Lietuvoje 
Gabrieliaus Žemkalnio mintis apie bendražygį, taip pat 
paties V. Kamanto visai nedaug likus iki mirties išsakytus 
dešimt norų (publikuoti dienraštyje „Draugas“) bei Velio-
nio artimiesiems ir bendražygiams skirtas užuojautas. 

 

prisimenant

Balandžio 1-ąją amžinybėn iškeliavo nepaprastas žmogus, 
aktyvus lietuvybės puoselėtojas Vytautas Kamantas. 

Vytautą Kamantą
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LiEtuViAi PAsAuLyJE

Jūsų vyras buvo pasišventęs lietu-
vybei. Kokią įtaką tai turėjo visai 
jūsų šeimai?
Manau, kad mus visus paveikė. 
Vytautas sugebėjo visus įtraukti 
į veiklą. Visi buvome užsidegę, 
įskiepyti meile Lietuvai. Visi 
dirbome Tėvynės labui. Vaikai ir 
anūkai lankė lituanistines moky-
klas, šoko tautinius šokius, daina-
vo lietuvių choruose, priklausė ir 
veikė ateitininkų organizacijoje, 
kiti buvo skautai, rašėme spau-
doje, prisidėjome prie sergančių 
Lietuvos vaikų gydymo, dirbome 
visokiose pareigose Lietuvių 
fonde, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menėje ir t.t.
Koks Jūsų vyras buvo žmogus, 
vyras, tėvas, senelis?
Mano Vytautas nuo pat jaunystės 
buvo aktyvus, įsitraukęs į visuome-
ninę veiklą. Geras skautukas buvo 
nuoširdžiai įsitikinęs, kad reikia 
padėti kam nors, reikia atlikti bent 
vieną gerą darbelį kiekvieną dieną. 
Jis tuo tikrai tikėjo ir bandė įgyven-
dinti per visą savo gyvenimą. Buvo 
darbštus, taktiškas, pareigingas, 
sąžiningas, taurus, teisingas, labai  
kantrus, taikus ir ramus. Vytautas 
turėjo ypatingą sugebėjimą dirbti, 

Vytautas Kamantas gyveno Grand Rapids, Mičigane. Gimė 1930 
metų kovo 25 dieną Macikų kaime, Šilutės valsčiuje, Lietuvoje. Velionis buvo 
inžinierius, dirbo projektų vadovu ir statybos direktoriumi Butterworth ligoninė-
je. Įvairių amerikiečių ir lietuvių organizacijų narys, ėjęs vadovaujamas pareigas, 
Akademikų skautų sąjūdžio filisteris ir skautininkas, Lietuvių Fondo Tarybos narys, 
buvęs pirmininkas, JAV LB Grand Rapids apylinkės valdybos narys, daugelio JAV 
tarybų narys ir prezidiumų pirmininkas, ilgametis PLB fondo pirmininkas, keturių 
PLB valdybų pirmininkas, didelis jaunimo rėmėjas.  

Liūdi žmona Gražina, vaikai Rimas Kamantas, Rasa su vyru Pauliumi Ragu, Daina 
su vyru Sauliumi Čyvu, aštuoni vaikaičiai: Andrius Ragas, Matas Čyvas su žmona 
Vaiva, Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė, Jonas Čyvas, Tomas Čyvas ir Marija Čyvaitė; 
svainiai Vincas Lukas, Juozas ir Barbara Lukai, jų šeimos ir giminės Lietuvoje. 

kalbėtis ir diskutuoti su visais labai 
švelniai, be pykčio. Bandydavo visus 
kantriai išklausyti. Mėgo saldumy-
nus, ypač šokoladą. Mėgo pajuo-
kauti. Visus vertino. Buvo „vaikš-
tanti enciklopedija“. Romantikas. 
Labai mylėjo savo šeimą – žmoną, 
vaikus ir ypač anūkus. Mėgdavo 
su anūkais dalintis mintimis apie 
Lietuvą, savo  jaunystę, savo pra-
eitį. Visada jam rūpėjo, kaip jiems 
sekasi. Leido jiems pasipasakoti. 
Jais  didžiavosi!  Kiekvienas anūkas 
turėjo skirtingą santykį su Tėvuku 
ir visi jį labai labai mylėjo! 
Kaip Vytautas reagavo, kai Lietuva 
atgavo Nepriklausomybę?  
Buvo  nepaprastai laimingas, 
didžiavosi! Laukė progos, kada PLB 
galės laisvai bendradarbiauti  su 
Tėvyne! Jis Kanadoje dalyvavo PLB 
posėdyje, kai gavo žinią apie Lietu-
vos Nepriklausomybės atgavimą, 
tuoj pat su didžiausiu džiaugsmu 
man skambino pranešti!
Kaip judu susipažinote?
Viename labdaros renginyje, 
mūsų bendras pažįstamas dr. Ba-
lys mus supažindino. 
Kaip Jūsų ir Jūsų vyro keliai atvedė 
į JAV?
Kaip daugelis mūsų draugų ir 
giminių. Pasitraukus į Vokietiją ir 
paskui į JAV.
Kai pagalvojate apie Vytautą, kokie 
prisiminimai, vaizdai pirmiausia 
ateina į galvą?
Prisiminimų  daug – gerų, links-
mų, graudinančių. Kiek daug mes 
dalinomės, kiek matėme, kiek 
patyrėme kartu, kiek daug pažin-
čių, draugų visame pasaulyje. Kiek 
ramių pokalbių, pasivaikščiojimų 
pajūry ar prie ežero. Kiek vienas 
kitą mylėjome! Kaip dabar sunku 
be jo! Kaip  skaudu ne tik man, 
bet ir vaikams, anūkams, bro-
liams, giminėms. Kokia tuštuma! 
Kiek  pasiilgstu jo žvilgsnio, švel-
numo, jo rankos, jo meilės!

Žmona Gražina Kamantienė
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Sunku atsakyti, nes tie „skiepai“ ne 
taip ryškiai perduoti, kai kada tik 
po daugelio metų suvokiami kaip 
neįkainojama dovana. Tai šeimos 
meilės „skiepai“... ir palaikymas 
vienas kito – ar būtų koks renginys, 
ar koks nors gimtadienis, ar svarbus 
reikalas darbe, namuose ar veikloje, 

ir net savanorystės svar-
ba! Ir net tie paprasti 
dalykai, ir kasdienybės 
sunkumai... Svarbu 
tas buvimas kartu ir 

buvimas vienas dėl kito. Manau, 
mano tėvelis vėliau gyvenime mums 
vaikams perdavė tą tarnavimo ir 
savanorystės dovaną. Meilė Lietuvai, 
šeimai, artimam žmogui, jaunimui, 
tarnavimas kitam, savanoriavimas, 
organizacijos svarba ir tvarka bei 
noras padėti kitam tautiečiui. Meilė 
Dievui ir Tėvynei bei mokslo svarba.

Tėvelis vis primindavo ir pats 
mokė, kad komandai visada 
priklauso padėka, nepaisant kuris 
narys daugiau ar mažiau dirba, 
tarnauja ar savanoriauja. Svarbiau-
sia komanda ir visa tai, kas sudaro 
komandą, kad veikimas būtų 
prasmingas ir brandintų vaisius, o 
tie vaisiai – tai žmonės!
Kas jūsų tėveliui buvo Lietuva?
Lietuva – jo ir mūsų tėvynė, nors 
ten mes negimę. Tėvelis išmokė 
mus vaikus ir anūkus, kad Lietuva – 
tai mūsų visų tėvynė ir kad reikia 
dėkoti Dievui už visa tai, kas yra 
mūsų Lietuva.  Tėvelis buvo šau-
nuolis, perdavė tą meilę bei suprati-
mą ir net išmintingą mąstyseną.
Jis buvo tikras lietuvybės puose-
lėtojas. Kaip sekate jo pėdomis, 
tęsiate jo veiklą?
Pasidaro savaime aišku, kai pasižiū-
ri į Vytauto Kamanto anūkų veiklą. 
Jie veikia, daro, myli ir kvėpuoja 
Lietuva.  Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi. Ir Dievas su mumis, 
ir tėvelio norai lieka kaip tas gražus 
pavyzdys viso to, kas jam rūpėjo.

Koks ryškiausias vaikystės prisimi-
nimas yra susijęs su tėveliu?
Apie Lietuvos išlaisvinimą. Juk mes 
augome sovietmečiu... Bet tuo-
met buvome laisvi išeivijoje JAV, 
o Lietuva pavergta... Prisimenu, 
kaip lietuvių mokykloje, kai tėvelis 
buvo mokyklos direktorius, mes 
laisvinom Lietuvą. Rašėm laiškus se-
natoriams, kongresmenams ir vyk-
davo labai patriotiški minėjimai... 
Eilėraščiai ir dėmesys pogrindinei 
spaudai... Bendravimui su giminėm 
Lietuvoje ir akcijos, kad tik Lietuvos 
vardas būtų iškeltas. Mokyklos pro-
jektai – kad tik kažkas geltona, žalia 
ir raudona. Prisimenu, kaip mūsų 
namuose 1966 m. Jaunimo kongreso 
(man tada buvo 4 metukai) komite-
to nariai laiškus adresavo ir siuntė. 
Prisimenu, kaip tėvelis ir mamytė 
vežė į stovyklas – į „Dainavą“, mūsų 
išeivijos Lietuvėlės kampelį, salelę. 
Prisimenu, kaip į minėjimus vežda-
vo ir kaip skatino lietuviškai kalbėti, 
o mes priešinomės, kol susigaudėm, 
kokią dovaną perdavė. Prisimenu, 
kaip skatino ir vežė tėvai į ateitinin-
kų susirinkimus ir vėl į mergaičių, 
jaunučių ir moksleivių stovyklas. Be 
to, liepė bendrauti su giminaičiais. 
Mokėmės apie Lietuvą iš vadovėlių, 
eilėraščių, knygų. O kur dar tos 
gyvos istorijos pamokėlės, kai tėvelis 
pasakojo apie bėgimą iš Lietuvos į 
Vokietiją ir laisvės sąvoką.
Kokius gyvenimo principus, verty-
bes jums įskiepijo tėvelis?

Koks ryškiausias vaikystes prisimini-
mas yra susijęs su tėveliu?
Jis mus, vaikus, dažnai nuveždavo 
į stovyklą „Dainava“ (kiekvieną 
vasarą). Dalyvavau mergaičių, jau-
nučių ir moksleivių bei sendraugių 
stovyklose nuo pat mažens. Ten 
prasidėjo mano gyvenimo drau-
gystės su lietuviais. Tėvelis mane 
vežė  į šeštadieninę lituanistinę 

mokyklą Klyvlende 
ir Lemonte. Jis nuo 
mažens skatino mane 
dalyvauti skautų ir 
ateitininkų veikloje. 
Jam buvo svarbu, 
kad mes pažintume 
mūsų senelius, kai 
gyvenome Klyvlen-
de, ir beveik kiek-
vieną sekmadienį 
mes praleisdavome 
lankydami mūsų 

senelius. Tėveliui buvo labai svar-
bu, kad mes visuomet kalbėtume 
lietuviškai namuose.
Kokius gyvenimo principus, verty-
bes jums įskiepijo tėvelis?
Sunkiai dirbti, meilę Dievui, savo 
artimui, šeimai ir tėvynei Lietuvai, 
padėti kitiems, kurie mažiau turi 
negu mes, daugiau kantrybės.
Kas Jūsų tėveliui buvo Lietuva?
Jis labai mylėjo Lietuvą bei jos 
žmones ir visuomet kovojo dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės.  Jis 
meilę Lietuvai perdavė savo vai-
kams ir anūkams.
Kaip sekate jo pėdomis, tęsiate jo 
veiklą?
Kartu su šeima dalyvaujame 
lietuvių renginiuose JAV – šokių 
ir dainų šventėse, Lietuvių fondo 
vakarėliuose, Lemonte vykstan-
čiuose renginiuose, sporto šven-
tėse, stovyklose, pora kartų buvau 
Lietuvoje.

duKra Daina Čyvienė

duKra rasa ragienė 
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Koks ryškiausias vaikystės prisimini-
mas yra susijęs su seneliu?
Pamenu, būdama šešerių savaitę 
vasaros metu vykau atostogauti pas 
tėvuką ir Gražiną. Ta savaitė man 
tapo vienu gražiausių vaikystės prisi-
minimų.  Prisimenu, kaip mes kartu 
valgėme ledus lauke, kartu stebėjome 
fejerverkus liepos 4-osios proga ir 

Koks ryškiausias vaikystės prisimi-
nimas yra susijęs su seneliu?
Mes anūkai galėjome pažinoti 
tėvuką kaip niekas kitas. Žino-
jome, kad jis vadovavo lietuvių 
visuomenei eidamas įvairias 
pareigas ir buvo žinomas lietuvių 
bendruomenėje, bet mes jį asme-
niškai visai kitokį pažinojome: 
per jo meilę, anekdotų pasakojimą 
ir malonumą pradžiuginti visus 
juokinant, jo ypatingą megztinių 
kolekciją, jo neužmirštamą juoką, 
jo atsidavimą ir pasididžiavimą 
šeima. Jis stengėsi praleisti kuo 
daugiau laiko su visais anūkais 
ir dalyvavo kiekvieno iš mūsų 
svarbiuose gyvenimo įvykiuose, 
džiaugėsi kiekvieno anūko pasie-
kimais. Sunku išskirti ryškiausią 
prisiminimą apie tėvuką, nes jo 
charakteris buvo toks įtakingas. 
Visgi vienas iš mėgstamiausių 
prisiminimų, susijusių su tėvuku, 
buvo prieš penkerius metus, kai 
buvau aštuoniolikos. Tą vasarą jis 
mane vežė iš Čikagos į „Dainavos“ 
stovyklą, kai tik buvau grįžusi iš 
kelionės po Lietuvą, kur mačiau 
jo gimtinę ir vaikystės vasarvietę. 
Per trijų valandų kelionę tėvukas 
man papasakojo apie visą savo 
gyvenimą – nuo vaikystės iki 
dabartinio. O jo anekdotai visados 
pasiliks mano mintyse. 

Kokius gyvenimo principus, verty-
bes jums įskiepijo tėvelis?
Manau, kad tėvukas man įskiepijo 
vadovavimo vertybes ir principus, 
kad man buvo tikras pavyzdys, 
kaip žmogus turi tvirtai ginti savo 
vertybes. Taip pat manau, kad iš 
jo išmokau, kaip būti grakščiai 
visoje gyvenimo veikloje. Tėvuko 
ypač stiprus tikėjimas, ramumas 

ir malonė – vertybės, 
kurios pasireiškė, kai jis 
susirgo – palieka tikrą 
gyvenimo pavyzdį.
Kokią įtaką jums turėjo 

senelio pasiaukojimas lietuvybei?
Tėvuko pasiaukojimas lietuvybei 
man primena jos vertę mano 
asmeniniame gyvenime bei ragina 
dirbti ir aukotis Tėvynei savo 
gyvenimo kelyje. Mačiau tėvuko 
pasiaukojimą lietuvybei (kartu su 
visų kitų mano senelių aistringa 
meile ir pasiaukojimu Lietuvai) 
kaip dovaną ir palikimą, kurį turiu 
tęsti per savo gyvenimą ir toliau 
dovanoti savo vaikams. 

tėvukas net nusivežė mane į žaislų 
parduotuvę nupirkti naują lėlę!

Taip pat labai aiškiai prisimenu, 
kaip dažnai tėvukas atvažiuo-
davo į visus savo anūkų ren-
ginius – mokyklos baigimus, 
Komuniją ir net pasirodymus! 
Mums visiems buvo labai aišku, 
kad mus visus labai mylėjo.  

Dar vienas prisiminimas – visai 
nesenas. Praėjusią vasarą nuva-

žiavau pas tėvuką ir Gražiną 
atšvęsti savo gimtadienio. 
Trise suradom labai skanaus 
maisto restoraną ir sėdėjome 
lauke kokias tris valandas, 
diskutavome įvairiausiomis 
temomis. Tėvukas pasidalijo 
savo išmintimi, gražiais prisi-
minimais ir, žinoma, juokavo. 

Esu labai dėkinga, kad paskutiniais 
jo gyvenimo metais man teko laimė 
taip gražiai praleisti laiką su juo.
Kokius gyvenimo principus, vertybes 
jums įskiepijo senelis?
Tėvukas niekada man nenurodinėjo, 
kaip gyventi, bet rodė savo pavyz-
džiu, kaip būti tiesiog tobulu žmo-
gumi. Jis buvo tokios geros širdies 
žmogus, taip besirūpinantis kitais ir 
padedantis visomis išgalėmis. Jis man 
atskleidė, kad geriausias būdas padėti 
kitiems – rodyti jiems gerą pavyzdį ir 
begalinę meilę. 
Kokią įtaką jums turėjo senelio 
pasiaukojimas lietuvybei?
Per savo gyvenimą esu sutikusi arba 
mano buvo papasakota apie nemažai 
labai ypatingų žmonių, kurie yra labai 
pasiaukoję lietuvių bendruomenei, 
bet, manau, kas iš visų jų išskiria 
mūsų tėvuką – jo pasiaukojimas ir 
pasitikėjimas jaunimu. Tėvukas taip 
aiškiai suprato, kad ateitis priklauso 
jaunimui, ir labai aktyviai padėjo 
jiems. Kaip jo anūkė labai daug išmo-
kau iš tėvuko ne tik kaip iš senelio, bet 
ir kaip bendruomenės vadovo. Žinau, 
kad mums tenka labai didelė atsako-
mybė išlaikyti tai, ką tėvukas pradėjo. 

vaiKaitė Daiva ragaitė 

vaiKaitė regina Čyvaitė
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Koks ryškiausias vaikystės prisimi-
nimas yra susijęs su seneliu?
Mano ryškiausias vaikystės prisi-
minimas, susijęs su tėvuku – „Dai-
navos“ stovyklavietė, kur su juo, 
Gražina ir pusbroliu Andriumi Ragu 
važiuodavome. Tėvukas mus vėže į 
žiemos kursus. Pamenu, kaip prisi-
juokėme ir kalbėjome visą kelionę. 
Ypač įsiminė, kaip visi sėdėjome 
susispaudę mašinoje, o Andrius 
grodamas gitara dainavo juokingą 
dainą. Tėvukui ir Gražinai buvo 
labai juokinga. Irgi prisimenu, kad 
tuomet nežinojau, kokia tema „Dai-
navoje“ kalbėti per savo pranešimą. 
O tėvukas pasiūlė papasakoti apie 
Lietuvių fondą. Kaip tik jis mašinoje 
turėjo mažas knygeles apie Lietuvių 
fondo istoriją ir įstatus. Jis valandą 
kalbėjo apie Lietuvių fondą ir jos 
tikslus bei struktūrą, o aš greitai vis-
ką užsirašiau, kad neužmirčiau. Per 

savo kalbą aš pristačiau 
viską, ką buvau išmokęs 
per mūsų diskusiją 
mašinoje.

Kokius gyvenimo principus, verty-
bes jums įskiepijo tėvelis?
Tėvukas rodė pavyzdį darbais, ne 
tik žodžiais. Jam svarbiausios ver-
tybės buvo meilė Tėvynei, meilė 
šeimai ir pareiga.
Kokią įtaką jums turėjo senelio 
pasiaukojimas lietuvybei?
Žvelgdamas į praeitį ir visą tėvuko 
per gyvenimą atliktą darbą tik 
dabar pradedu geriau suprasti 
ir suvokti, ką jis pasiekė. Jo 
noras išlaikyti lietuvybę ir remti 
veikiančias jos organizacijas padarė 
man didžiausią įtaką. Jis ne tik 
priklausė įvairioms organizacijoms, 
kad jo vardas matytųsi tarybų arba 
valdybų sąrašuose, bet tikrai veikė, 
kad pasiektų tų organizacijų tikslus 
ir visą savo gyvenimą praleido dirb-
damas joms. Jis įskiepijo man norą 
stengtis tęsti jo darbą ir išlaikyti 
visus jo pasiekimus.

Susipažinome po karo Vokietijoje 
Eichšteto (Eichstaett) lietuvių 
gimnazijoje. Suorganizavus 

skautus, kažkas mane paskyrė drau-
gininku, o aš vienu iš skiltininkų 

paskyriau Vytautą Kamantą. Jį 
pasirinkti nulėmė jo akivaizdus 
darbštumas, pareigingumas, 
drausmingumas. Nenusivyliau 
nei tada, nei per visą jo gyvenimą 
ir labai džiaugiausi, kai jis buvo 
pakviestas ir dalyvavo su lietuvių 
skautų skiltimi tarptautinėje 
stovykloje Prancūzijoje.

Išsiskyrėme man emigravus į 
Australiją, o Vytautui į JAV. Vėl 
susitikome 1980 metais, kai jis 
kaip PLB pirmininkas atvyko į 
Australijos lietuvių bendruome-
nės 30 metų jubiliejinį suvažia-
vimą. Krašto Tarybai Vytautas 
pateikė plačią PLB valdybos 
veiklos ir planų apžvalgą. Pradė-
jome bendrauti ir  asmeniškai, ir 
bendruomeniniais reikalais. Galiu 
pasakyti, kad man tas susitikimas 

su Vytautu įžiebė liepsnelę ruse-
nančioje žarijoje.

1997 m. buvau vienas iš Aus-
tralijos lietuvių bendruomenės 
atstovų PLB Seime. Vytautas mane 
prikalbino, kad būčiau jo sąraše 
kandidatu į PLB valdybą. Sutikau 
ir mano didelei nuostabai buvau 
išrinktas. 

Praėjo pusmetis, ramiai gyvenau 
Melburne, Australijoje, elektro-
ninis paštas ir fakso aparatas 
pašalinio nuotolį. Vieną sekma-
dienį, grįžus namo iš kažkurios 
bendruomeninės veiklos, žmona 
Danutė pasakė, kad skambino 
Vytautas, ilgai kalbėjo prašyda-
mas, kad ji mane išleistų į Vilnių 
padirbėti PLB atstovybėje. Danutė 
žinojo, kad jau nuo Sąjūdžio laikų 
norėjau dirbti Lietuvoje, ir Vytau-

vaiKaitis Matas Čyvas

Gabrieliaus Žemkalnio 
prisiminimai apie vytautą Kamantą

LiEtuViAi PAsAuLyJE
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tui pasakė, kad manęs nestabdys. 
Perskambinau Vytautui, sužinojau, 
kad Juozui Gailai baigiant savo 
kadenciją, Vytautas kviečia mane 
perimti tas pareigas. Norėdamas 
Vytautą nuraminti, nes atkalbėti 
jį nuo jo sumanymo buvo neįma-
noma, sutikau vykti į atstovybę 
trims mėnesiams. Po trijų mėnesių 
Danutė atvyko į Vilnių, o į Austra-
liją grįžome po dvylikos metų. 

Vytautas ir Gražina į Vilnių atvyk-
davo kelis kartus per metus, draugiš-
kai ir dalykiškai sutardavome veiklos 
kryptis. Nuo pat pradžios sutarėme, 
kad PLB turi atsisukti veidu į Rytų 
kraštų, buvusios Sovietų Sąjungos 
tremtinių lietuvių draugijas, ben-
druomenes ir dar neorganizuotus 
lietuvių telkinius. Šią mintį ir darbą 
jau buvo pradėjęs puoselėti buvęs 
PLB pirmininkas Bronius Nainys.

Nuolatinė pozityvi Vytauto 
įtaka vykdant projektus, augantis 
Vytauto vadovaujamos PLB įvaiz-
dis ir autoritetas, įvairių Lietuvos 
institucijų bendradarbiavimas ir 
finansinė parama padėjo praskin-
ti kelius iki pat Sibiro. Daug kur 
lietuvių bendruomenės įsisteigė 
spontaniškai, kai kur įsteigėme 
oficialiai  padovanodami lietuviš-

kos duonos ir Lietuvos vėliavą, 
padėdami sudaryti organizacijos 
valdymo ir veiklos struktūrą.

PLB augo – nuo Minsko iki Vla-
divostoko, iki Kazachstano, Uz-
bekijos, Gruzijos. Vėliau atsirado 
naujas iššūkis – naujoji emigracija 
į kraštus, kuriuose nebuvo anks-
čiau atvykusių  lietuvių – Airiją, 
Ispaniją, Norvegiją. Vis daugiau 
prisiminėme Pietų Ameriką. Vy-
tautas džiaugėsi kiekvienu nauju 
užsieniuose surastu tautiečiu.

Aktyvus Vytauto darbas Lietuvių 
fonde ir PLB fonde buvo nepa-
prastai reikšmingas PLB veiklai, 
atstovybės išlaikymui ir „Pasaulio 
lietuvio“ leidimui. Su didele širdgė-
la Vytautas pergyveno PLB fondo 
veiklos sustabdymą. Praradus  ga-
limybę „Pasaulio lietuvį“ redaguoti 
ir leisti JAV, su Vytautu ieškojome 
išeities, kurią atradome Punske.

Kalbėdamas apie bendruomenės 
veiklą, jos kryptį, Vytautas neretai 
leisdavosi į ilgus istorinius aiški-
nimus, kurie, jo nuomone (visai 
teisingai), buvo reikalingi suprasti 
priežastims, ir aš, deja, būdamas 
nekantrus, sakydavau: „Vytautai, 
nepradėk nuo Barzduko“. Stasys 
Barzdukas Eichšteto lietuvių 

gimnazijoje buvo mūsų lietuvių 
kalbos mokytojas, JAV vienas iš 
pagrindinių PLB steigėjų, vėliau 
PLB valdybos pirmininkas, PLB 
garbės pirmininkas. Vytautas – ne 
naujai atsiradęs veikėjas, o Barzdu-
ko bendruomenės idėjos mokinys, 
niekada neužmirštantis Barzduko 
principų, visada besiremiantis 
Lietuvių Charta ir PLB įstatais, 
lieka man pavyzdžiu. Gal mano 
„Barzduku“? 

Baigiantis paskutiniajai pirmi-
ninkavimo PLB kadencijai, ne 
kartą bandžiau Vytautą  prikalbinti 
kandidatuoti dar vienai kadencijai. 

Atsisakė motyvuodamas nuovar-
giu, sveikata ir noru būti su Graži-
na. Taip pat tuo metu prasidėjo ne-
teisingi užsipuolimai prieš jį, kurie 
jį ir Gražiną labai skaudino.

Už nuopelnus Lietuvai Prezi-
dentas Valdas Adamkus apdova-
nojo Vytautą tikrai užtarnautu 
DLK Gedimino II laipsnio ordinu. 
Vytauto veikla, pasiekimai ir 
patriotizmas yra verti ir reikalingi 
plataus ir išsamaus aprašymo, 
nes jie yra žymus pėdsakas mūsų 
istorijoje. Šis mano rašinėlis yra 
tik žiupsnelis prisiminimų, para-
šytų dar širdžiai verkiant.

Prieš beveik du mėnesius sausio 7 dienos ,,drauge“ perskaičiau 
dr. romualdo Kriaučiūno viešą kvietimą pasidalinti mintimis, ką 
dar norėtume padaryti šiame pasaulyje prieš savo gyvenimo sau-
lėlydį. ne kartą apie tai prisiminiau, galvojau ir surašiau 10 norų. 
Pirma – praleisti daugiau laiko su žmona gražina ir šeima, rodyti 
jiems meilę, nes jie yra svarbiausi mano gyvenime. mažiau laiko 
skirti kitiems reikalams. 
Antra – parašyti vaikams ir anūkams trumpus savo prisiminimus 
apie gražią vaikystę Lietuvoje, karo ir pokario metų išgyvenimus 
vokietijoje ir turiningą gyvenimą ir veiklą Jav. 
Trečia – sulaukti, kada visi septyni anūkai baigs mokslus (penki – 
universitetus, o du jauniausi – vidurines mokyklas). 
Ketvirta – sulaukti pirmų proanūkų. 
Penkta – sutaupyti pakankamai pinigų ir įsteigti šeimos vardo 
stipendiją Lietuvoje, vytauto didžiojo universitete, išeivijos 
studijoms remti. 
Šešta – kasdien padaryti bent po vieną skautišką gerą darbelį, 

šelpti vargstančius, padėkoti dievui už kiekvieną naują dieną. 
Septinta – baigti tvarkyti likusius archyvus, išvalyti dokumentų 
stalčius. 
Aštunta – peržiūrėti ir baigti sutvarkyti nuotraukų archyvus, 
albumus. 
Devinta – mažiau apsikrauti visuomeniniais darbais, dažniau 
pasakyti ,,ne“, neprarasti humoro ir visą laiką likti realistišku 
optimistu. 
Dešimta – sulaukti ,,draugo“ laidų pilnų elektroninių versijų 
internete (kaip tai daro ,,amerikos lietuvis“ ir Lietuvoje leidžiami 
laikraščiai). 
Įsismaginęs norėjau tęsti toliau, bet sustojau, pagalvojęs, kad gali 
užtrukti labai ilgai visus norus įgyvendinti. Kitą savaitę šį sąrašą 
parodysiu aštuoniems savo gydytojams. Žiūrėsiu, ką jie pasakys. 
 
vytautas Kamantas, 
grand rapids, mi

Vytauto Kamanto norai (publikuoti „drauge“) 
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Amžinąjį atilsį Vytautas Kamantas
mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina ir palieka…
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
urugvajaus lietuvių bendruomenė ir buvę 

vasario 16-osios gimnazijos mokiniai su 
meile prisimena savo draugą ir rėmėją.

Alberto Kaluževičius

Mintimis atsisveikiname su amži-
nybėn išėjusiu vytautu Kamantu, 
buvusiu Pasaulio lietuvių bendruo-

menės valdybos pirmininku, Jungtinių 
amerikos valstijų lietuviu, didžiąją savo 
gyvenimo dalį paskyrusiu puoselėti 
meilę lietuvių tautai ir gimtinei Lietuvai.

nuoširdžiai liūdime kartu su velio-
nio šeima, artimaisiais ir visų kraštų 
lietuviais.

 
Lietuvos Respublikos Seimo ir 
PLB komisija

Reiškiame užuojautą
Pasaulio lietuvių bendruomenė su dideliu liū-
desiu atsisveikina su vytautu Kamantu, vienu 
iškiliausių ir veikliausių Bendruomenės narių, 
ilgus metus vadovavusiu Pasaulio lietuvių 
bendruomenei.

vytautui Kamantui taip pat labai rūpėjo 
seinijoje gyvenančių lietuvių reikalai: lankėsi 
pas mus, nuolat skaitė „aušrą“, įvairiais būdais 
stengėsi mus užtarti ginant mūsų teises, 
domėjosi lietuvių kultūros ir švietimo išsaugo-
jimo klausimais.

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems.

Petras Maksimavičius,
PLB vicepirmininkas, Vysk. A. Baranausko 
fondo tarybos pirmininkas

Ir užgeso nuostabi 
asmenybė…
2012 m. balandžio 1-ąją die-
ną savo žemišką kelionę bai-
gė buvęs PLB valdybos pir-
mininkas vytautas Kamantas. 

reiškiame nuošir-
džiausią užuojautą visai 
v. Kamanto šeimai.

Liūdi visa Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, išlydėdama 
savo vadovą, tikrą taikos 
asmenybę, kuris visą gy-
venimą vadovavo, mokė ir 
patardavo savo pavyzdžiu.

PLB valdyba

Atsisveikinant su V. Kamantu
Lietuvos valstybė ir Lietuvos 
piliečiai visada bus dėkingi 
lietuvių išeivijai, kuri daugelį 
sovietinės okupacijos de-
šimtmečių palaikė pasaulyje 
nepriklausomos Lietuvos idėją, 
o atkūrus valstybę prisidėjo 
prie jos stiprinimo. vienas iš 
tų išeivijos politikų ir visuome-
nės veikėjų, savo gyvenimą 
paskyrusių pavergtos tėvynės 
vardo garsinimui ir lietuvių 
kultūros užsienyje kūrimui, 
buvo vytautas Kamantas – 
Jav lietuvių bendruomenės, 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės veikėjas. Jo mirtis – di-
džiulė netektis ne tik užsienio 
lietuviams, bet ir Lietuvai.

nuoširdžiai užjaučiu 
velionio artimuosius, visą 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nę, netekusią pasišventusio 
lietuviškam reikalui žmogaus.

Jurgis Razma,
Lietuvos Respublikos Seimo 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų 
frakcijos seniūnas 

Punsko lietuvių kultūros namų kapelos 
„Klumpė“ narius pasiekė liūdna žinia, 
kad 2012 m. balandžio 1 d. mirė 

visiems mums brangus žmogus vytautas 
Kamantas.

vytautą Kamantą pažinome 1997 
metais, kai Jis viešėjo Punske kartu su 
PLB seimo nariais. 

Jis daug prisidėjo, kad 1998 metais 
„Klumpė“ galėtų koncertuoti Jav ir 
Kanados lietuvių bendruomenėse. 
niekada neužmiršime mums skirtų 
Jo sveikinimų ir padėkos žodžių 
po koncertų. Jis ragino pasaulio 
lietuvius imti pavyzdį iš punskiečių, 
kokiais reikia būti lietuviais patriot-
ais. vis pabrėždavo, kad buvo Pun-
ske ir savo akimis matė, kokie ten 
puikūs ūkininkai, saviveiklininkai, 
kokios gražios lietuvių mokyklos, 
kuriose lietuviškai mokosi mokiniai ir 
darželinukai.

nuoširdžius užuojautos žodžius dėl 
netekties norime skirti velionio žmonai 
gražinai ir dukrai dainai.

ilsėkis ramybėje.

Punsko LKN kapelos „Klumpė“ vardu
seniūnas Valentas Uzdila

Dėl valdovų rūmų paramos fondo steigėjo ir rėmėjo, buvusio Pasaulio lietu-
vių bendruomenės pirmininko ir visuomenininko vytauto Kamanto mirties 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai gražinai, vaikams, anūkams ir ar-

timiesiems. vytautas Kamantas buvo aktyvus Lietuvos valdovų rūmų vilniuje 
atkūrimo šalininkas. Fondo steigėjai, administracija ir rėmėjai pasiges Jo.

Valdovų rūmų paramos fondas

Dėl ilgus metus buvusio Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininko, 
Lietuvių fondo tarybos pirminin-

ko, mūsų krašto nuoširdaus bičiulio 
vytauto Kamanto mirties žmoną 
gražiną bei visus artimuosius, gedin-
čius dėl skaudžios netekties, užjaučia

Lenkijos lietuvių 
bendruomenės valdyba
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Didelė dalis lietuvių (apie 
10 000) į Australiją atvyko 
po Antrojo pasaulinio karo 
(1947–1952 metais). Daugu-
ma buvo 18–45 metų vyrai 
(vyrų ir moterų lietuvių 

santykis 15:1). Atvykę į Australiją 
dauguma emigrantų turėjo įsiparei-
goti dirbti dvejus metus. Taip šioje 
šalyje jie tapo „Bloody Balts“. 

Iš pradžių Australijos valdžia 
emigrantų atžvilgiu vykdė asimi-
liacinę politiką. Tačiau supratus, 
jog tai nėra produktyvus kelias, 
imta akcentuoti imigrantų inte-
graciją. JAV padidinus lietuvių 
imigracijos kvotas, kai kurie  
lietuviai iš Australijos išvyko į 
Ameriką. Kadangi Australijoje 
buvo mažai lietuvių moterų, su-
kurta nemažai mišrių šeimų. 

Australijos lietuvių duomenimis, 
dabar Australijoje gyvena apie 
50 000 lietuvių kilmės asmenų. 
Naujesnių imigrantų, į Australiją 
atvykusių po 1990 metų, skaičius 
nėra žinomas, tačiau vietiniai spė-
ja, jog jų galėtų būti apie 100.

Australijoje buvo 12 Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių. Dabar 
liko aštuonios apylinkės ir dvi 
seniūnijos: Brisbene, Sidnėjuje, 
Kanberoje, Melburne, Gylonge, 
Adelaidėje, Perte ir Hobarte. 

Kaip ir po kitus kraštus išsibars-
tę mūsų tėvynainiai, Australijos 
lietuviai taip pat rengė lietuvių 
dienas, sporto žaidynes, minėjo 
lietuvių šventes. 1954 metais jie 
įkūrė Lietuvių katalikų fede-
raciją, o 1953 metais – Lietuvių 
kunigų sekretoriatą. 1977 metais 
įregistruotas Australijos lietuvių 
fondas, skirtas lietuvių veiklai 
remti. 1973 metais gimė Austra-
lijos lietuvių jaunimo sąjunga, 
čia taip pat veikė ateitininkai ir 
skautai. Australijos lietuviai ėmė 
leisti lietuvišką spaudą: 1949 me-
tais pradėjo eiti laikraštis „Mūsų 

pastogė“, gyvuojantis iki šių dienų. 
Išleista nemažai kitų leidinių, gro-
žinės literatūros vertimų, katalikiš-
kos minties  savaitraštis „Tėviškės 
aidai“, įkurta Spaudos sąjunga, o 
1974 metais ir „Baltic News“ laida, 
iškovojusi oficialų Australijos 
pripažinimą dėl Baltijos kraštų 
aneksijos. Ši veikla buvo apibūdinta 
dviejuose „Metraščiuose“, dabar 
ruošiama trečioji „Metraščio“ laida. 

Šių metų kovo mėnesį turėjau 
progą susitikti ir pavakarieniauti su 
Sidnėjaus apylinkės valdybos nariais 
ir veikėjais. Šiuo metu Sidnėjaus 
apylinkei priklauso apie 500 narių. 
Apylinkei pirmininkauja dr. Ra-
mutis Zakarevičius, jo energinga ir 
šauni žmona Ramona Zakarevičienė 
yra apylinkės valdybos narė žinias-
klaidai, Kęstas Protas eina sekreto-
riaus pareigas, o Jadvyga Burokienė 
yra valdybos narė. Susitikime taip 
pat dalyvavo PLB žurnalo „Pasau-
lio lietuvis“ atstovas Australijoje 
Antanas Kramilius su žmona Lėta. 
Sidnėjaus apylinkėje leidžiamas 
savaitinis žurnalas „Mūsų pastogė“, 
apylinkė turi savo chorą, biuletenį, 
biblioteką ir vieną kartą per mėnesį 
veikiančią lituanistinę mokyklą. Ši 
apylinkė turi mūsų visų dėmesio 
vertą puikią internetinę svetainę 
www.slic.org.au. Joje rasite lietu-
vių kalbos pamokų, kurios buvo 
sukurtos 1995 metais. Kalbant 
su šios apylinkės valdyba, greitai 
suvoki, jog jie jaučiasi užmiršti, ypač 
Lietuvos: Australijoje nerasite nei 
Lietuvos Respublikos ambasados, 
nei konsulato. O latviai ir estai turi 
įsteigę savo konsulatus Australijo-
je. Australijos lietuviai yra mažiau 
žinomi ne tik Lietuvoje, bet turbūt 
ir kitose šalyse. Gaila, nes mūsų 
tautiečių Australijoje veikla tikrai 
verta pasididžiavimo. Jie dalis mūsų 
visų – Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės. Todėl džiaugiamės jų veikla 
ir linkime jiems  geros kloties. 

primiršti

Regina 
narušienė, 
PLB valdybos 
pirmininkė

Apsilankiusi Australijoje 
turėjau progą susitikti 
su Australijos Lietuvių 
Bendruomenės sidnėjaus 
apylinkės vadovais ir veikėjais. 
nors Australija ir toli nuo 
Lietuvos, bet ir čia galima 
išgirsti lietuvių kalbą, lietuvių 
dainas, perskaityti lietuvišką 
laikraštį.

AUSTRALIJOS
lietuviai
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„PRO MUSICA“ savo koncertus 
Rio skyrė Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 22-osioms meti-
nėms paminėti. „Nors žinojome, 
kad dauguma Brazilijos lietuvių 
gyvena San Paule, savo koncertus 
vis tiek skyrėme šiai progai. Norė-
jome nudžiuginti, kad ir negausius 
Rio lietuvius, suteikti jiems šventę 
ir tai pat vietos klausytojams pri-
minti apie mūsų šalies istoriją.“

Choras koncertavo garsiosios 
Ipanemos bažnyčioje Nossa 
Senhora da Paz ir Rio de Žaneiro 
universitete. Kolektyvas Brazilijos 
klausytojams pristatė žiupsnelį lie-
tuviškos ir europietiškos muzikos, 
o kartu su Rio de Žaneiro uni-
versiteto choru „Altivoz“ atlieka-
mos C. Fonseca „Afrobraziliškos 
mišios“ (Missa afro-brasileira) tapo 
koncertų kulminacija. Šiam chorui 

vadovauja maestro Mario Assefas, 
kuris praėjusių metų spalį lankėsi 
Vilniuje ir kartu su „Pro musica“ 
pristatė šias įspūdingas bei egzo-
tiškas mišias Lietuvos publikai. 

Brazilijoje šis kūrinys buvo 
atliekamas su vietos muzikantų 
mušamųjų instrumentų grupe 
ir dar labiau išryškėjo šių mišių 
tikrasis charakteris. „Pro musi-
ca“ meno vadovė ir vyriausioji 
dirigentė pasakojo, kad didžiulį 
įspūdį jai paliko kelių visiškai 
skirtingų ritminių charakterių 
derinimas. „Kartais ritmas labai 
skirdavosi nuo vokalinės parti-
jos pobūdžio, atrodydavo, kad 
klojasi ir savarankiškai vedami 
keli sluoksniai – dainavimas sau, o 
ritmai sau“, – prisiminė chorvedė.

Per koncertą sausakimša bažny-
čia nustebino nepaprastai dėme-

singu klausymusi, klausytojai 
negailėjo aplodismentų, o vakarą 
vedęs ir chorą pristatęs koncertų 
ciklo „Musica no museu“ direk-
torius Sergio da Costa e Silva ne-
slėpė susižavėjimo aukštu choro 
meniniu lygiu ir kvietė kolektyvą 
atvykti dar kartą.

Be nuostabios bendro muzika-
vimo su brazilų choru patirties, 
žinoma, gausybę neišdildomų 
įspūdžių paliko Rio grožis ir 
kontrastai, šalies egzotiškumas, 
gamta ir klimatas bei linksmi, be-
sišypsantys ir draugiški žmonės.

gAMTA IR KLIMATAS
Tik išlipus iš lėktuvo iškart 
nustebino drėgmė, šiluma ir po 
lietuviškos žiemos akiai neįprasta 
vešli ir ryškiai žaliuojanti aug-
menija. Visos kelionės metu jos 

choro „pro musica“ 

Daug Europoje ir pasaulyje koncertuojantis Vilniaus universiteto choras 
„Pro musica“ kovo antroje pusėje lankėsi Brazilijoje, įspūdingajame rio 
de Žaneire. Kolektyvo vadovė rasa Gelgotienė ir choristai pasidalijo 
įspūdžiais apie kelionę, koncertus, šią nuostabią šalį ir jos žmones.

gastrolės brazilijoje –
 įsPūDŽiAi

VISAM gYVEnIMUI

Algirdas 
Venckus

 2012  G E G u Ž Ė   37



LiEtuViAi PAsAuLyJE

matėme daug, ji stebino ir žavėjo. 
Choristė Kristina Kazakevičiūtė 
pasakojo, kad Brazilijoje tiesiog 
lauke auga tokie augalai, kokie 
pas mus matomi oranžerijose 
arba pūpso ant palangių. Tik ten 
jie gerokai didesni ir įspūdinges-
ni. Choristė Asta Gasparavičiūtė 
prisiminė, kad jai įspūdį paliko 
beveik raudonas dirvožemis, 
kurį matė, kai choras keliavo per 
kalnus į vadinamąjį aukso miestą 
Ouro Preto, apie kurį kiek vėliau.

LIETUVYBĖS PĖDSAKAI
Po koncerto su sėkmingu pasi-
rodymu pasveikinti choro „Pro 

atstovo iš Lietuvos, kuris bendrais 
renginiais ir susitikimais padėtų 
vietos lietuviams vėl susiburti į 
glaudesnę bendruomenę.

Nors eiliniam brazilui Lietuva 
gal ir negirdėta, tačiau šioje šalyje 
ji nėra visiškai nežinoma. Maloniai 
nustebino, kad Nacionaliniame 
dailės muziejuje dalininkas Lasar 
Segall pristatomas kaip lietuvių 
menininkas, prie jo pavardės 
nurodoma: gimęs Vilniuje 1891 m., 
miręs San Paule, Brazilijoje 1957 m. 
XX a. Brazilijos dailę pristatančiose 
salėse jam skirta nemažai vietos – 
eksponuojami jo „Exodo 2“ darbai. 
Taip pat jo drobės kabo ir Moder-
naus meno muziejuje, kur tarp kitų 
12 autorių šiuolaikinės Brazilijos 
dailės ištakoms skirtoje salėje 
demonstruojami penki jo paveiks-
lai. Šis lietuvių kilmės autorius 
užima garbingą ir reikšmingą vietą 
moderniame Brazilijos mene.

STEBUKLIngAS RIO gROŽIS
Turbūt ne vienam – buvusiam Rio 
ar ne – šis miestas yra svajonių 
miestas. Jo grožis iš nuotraukų ir 
atvirukų pavergia net ten nebuvu-
sius, o ką jau kalbėti apie pojū-
čius, kai šį megapolį pamatai savo 
akimis. Miestas išsidėstęs prie 
Atlanto pakrantės, palei ją drie-
kiasi nuostabūs paplūdimiai, kiek 
toliau matyti jūroje stūksančios 
kalvos – vulkaninės salos. Kitame 
šone miestą juosia kalnų grandi-
nės. Nuo pakrantėje dunksančios 
Cukraus kalvos atsiveria puiki 
miesto panorama. Miestas labai 
žalias, augdamas ir plėsdamasis jis 
savyje apsupo džiungles, plytin-
čias pačiame miesto viduryje. 
Dabar tai Tijucos nacionalinis 
parkas. Jame galima pamatyti 
įvairiausių paukščių, ryškiaspal-
vių papūgų, nematytų gyvūnų ir 
linksmų beždžionėlių.

KRISTUS ATPIRKĖJAS – RIO SIMBOLIS
Kas nežino Rio simbolio – 
Kristaus Atpirkėjo statulos? Ji 
mieste matoma beveik iš visur. 
Stūksanti ant aukšto kalno, į 
kurį patenkama keliais autobu-
sais ir funikulieriumi, iš toli ji 

musica“ pasilikę vietos lietuviai 
džiaugėsi, kad VU kolektyvas at-
vyko koncertuoti iš taip toli. Nors 
ir patys klausytojai nepatingėjo 
nukeliauti nemažai kilometrų. 
Viena klausytoja atvyko net iš San 
Paulo. Lietuviai pasakojo, kad jų 
Brazilijoje gyvena ne tik San Paule, 
bet ir Rio de Žaneire, bet šie esą ne 
tokie gausūs ir labiau išsibarstę. Jie 
sakė neturį daug progų susiburti 
draugėn, pabendrauti, todėl vis 
labiau nutolstą, vyresnieji pradedą 
pamiršti kalbą, jiems lietuviškai 
kalbėti vis sunkiau. Guodėsi, 
kad reiktų konsulo ar kokio kito 

Lietuviai pasakojo, kad jų
Brazilijoje gyvena ne tik San 
Paule, bet ir Rio de Žaneire, 
bet šie esą ne tokie gausūs ir 
labiau išsibarstę.
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atrodo kaip mažas kryželis, o iš 
arti – kaip įspūdinga monolitinė 
skulptūra. „Žvelgiant nuo ap-
žvalginės aikštelės, visas Rio kaip 
ant delno, matyti ir miestas, ir 
vandenynas“, – prisiminė choris-
tas Giedrius Gerulskis.

RIO – KOnTRASTų MIESTAS
Aštuonerius metus Rio gyvenanti 
lietuvė Kristina Barbosa pasako-
jo, kad jame ne taip kaip kituose 
Brazilijos didmiesčiuose – favelas 
gali išvysti visai šalia normalių gy-
venamųjų kvartalų. Favelos – tai 
savavališkai statomi, nusikalsta-
mumu pagarsėję Brazilijos miestų 
lūšnynai. Tačiau kontrastai tuo 
nesibaigia. Žaviai kontrastuoja ir 

SAUgUMAS IR FAVELOS
Rio dažnam asocijuojasi su ne-
saugumu. Net iki Lietuvos ataidi 
žinios apie gaujų kovas. Tačiau 
miestas pasirodė gan saugus ir 
niekas iš choristų nemalonių 
nuotykių nepatyrė. „Nors Rio 
dabar pasirodė saugesnis nei prieš 
kelerius metus, kai jame lankė-
si VU merginų choras „Virgo“, 

miesto architektūra. Įdomiai at-
rodo centre šalia prašmatnių Belle 
epoque pastatų į dangų besis-
tiepiantys stikliniai modernūs ir 
amžiaus pradžios dangoraižiai.

EgzOTInIų VAISIų gAUSYBĖ
Didelį įspūdį paliko nematyti ir 
neregėti tropiniai vaisiai. „Teko 
paragauti jų įvairiausių, o beveik 
kiekvienoje Rio kavinėje spau-
džiamų šviežių vaisių sulčių skonį 
prisimenu net dabar“, – žavėjosi 
choristė Eglė Tolevičiūtė.

budrumo jame vis tiek nereiktų 
prarasti“,   – sakė R. Gelgotienė.

OLIMPIADA IR PASAULIO FUTBOLO 
ČEMPIOnATAS – PRIORITETAS
Miesto ir federalinė valdžia deda 
visas pastangas, kad miestas būtų 
saugesnis ir į jį atvyktų kuo daugiau 
turistų. Prieš kelis metus kovai su 

favelų gaujomis buvo pasitelkta 
kariuomenė. Chorui besilankant 
Brazilijoje, šalies prezidentė Dilma 
Rouseff, stebint futbolo legendai 
Pele, sukirto rankomis su FIFA 
vadovu, kad 2014 metų Pasaulio 
futbolo čempionatas bus sėkmingas 
ir šalis laikysis FIFA reikalavimų. Rio 
taip pat ruošiasi ir 2016 metų vasa-
ros olimpinėms žaidynėms ir siekia, 
kad jos būtų vienos įspūdingiausių 
per pastaruosius dešimtmečius. Dėl 
kylančios ekonomikos ir pasiruo-
šimo šiems sporto renginiams, Rio 
mieste bedarbystės problema beveik 
neegzistuoja.

KELIOnĖ į AUKSO MIESTą
Choras taip pat apsilankė netoli 
Belo Horizonte įsikūrusiame, kal-
nuose tarp džiunglių pasislėpusia-
me Ouro Preto (portugališkai Juo-
dasis auksas) miestelyje. Iš praeities 
perspektyvos žvelgiant šį miestelį 
dabar drąsiai galima laikyti tikruoju 
Eldoradu – jame ir jo apylinkėse 
buvo rasta daugiausiai aukso visoje 
Pietų Amerikoje. Miestelis mena ir 
tamsius Brazilijos istorijos pusla-
pius, kai aukso šachtose nežmo-
niškomis sąlygomis buvo verčiami 
dirbti indėnai ir juodieji vergai iš 
Afrikos. Miestelio grožis tiesiog 
pakerėjo choristus, auksu dabintos 
bažnyčios džiunglių fone atrodė itin 
įspūdingai, o nakvynė gryname ore 
hamakuose, kurie Brazilijoje labai 
populiarūs, įsiminė ilgam.

nEnUMALDOMAI nORISI SUgRįŽTI
Brazilai mums ne kartą pabrė-
žė – jūs net negalite įsivaizduoti, 
kokia didelė mūsų šalis, ji be galo 
skirtinga ir įvairi, ji pati tarsi ats-
kiras žemynas. Ir tikrai, pažvelgęs 
į žemėlapį suvoki, kad pamatei tik 
mažytę šios nuostabios šalies dalį. 
O prisiminęs jos grožį ir žmonių 
šilumą, supranti, kad norėsi dar ne 
kartą į ją sugrįžti.  

Turbūt ne vienam – 
buvusiam Rio ar ne – 
jis yra svajonių miestas.
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L ietuvos ambasadorius indijoje Petras Šimeliūnas kartu su kino 
režisieriumi donatu ulvydu, pristatydami pastarojo filmą 
„tadas Blinda. Pradžia“, balandžio 20 dieną Kalkutoje atidarė 
europos sąjungos kino festivalį indijoje „Įsimylėjusi europa“.

Prestižinėje tūkstančio vietų kino salėje „nandan“ vykusioje ati-
darymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Kalkutos kino organizacijos 
„Cine Central“ prezidentas shyamalas Kumaras senas, žinomas 
bengalų kino režisierius Buddhadebas dasgupta, kiti įžymūs Kalku-
tos kino ir kultūros veikėjai.

Lietuvos ambasados iniciatyva lietuvių kinas tradiciniame sep-
tynioliktus metus vykstančiame europos sąjungos kino festivalyje 
indijoje demonstruojamas pirmą sykį.

Kovo–gegužės mėnesiais „tadas Blinda. Pradžia“ yra sėkmingai 
rodomas šešiose indijos vietose: delyje, Bangalore, čenajuje, 
Haiderabade, goa ir Punėje. 

galimybė lietuvių autorių darbu pradėti festivalį indijos kultūros 
sostinėje Kalkutoje – puiki proga pristatyti ne tik Lietuvos kiną, bet 
ir indams mažai žinomus Lietuvos žmones, istoriją ir gamtą.

Kartu su bardu ir aktoriumi gediminu storpirščiu Hamburgo lietuviai šventė pava-
sarį ir maironio 150-ąsias gimimo metines. Į pagalbą pasitelkęs muzikantus vytau-
tą mikeliūną ir saulių Petreikį jis surengė du koncertus: suaugusiems ir vaikams. 

Pirmąjį vakarą pagarba buvo atiduota poetui maironiui. Buvo deklamuo-
jama jo kūryba – kai kurie eilėraščiai ir su švelniu vokišku akcentu, nes poeto kū-
rinius skaitė ir čia gimusios bei užaugusios lietuvių atžalos. Kiek svarbi maironio 
poezija lietuvių išeivijai, pasakojo Hamburgo lietuvių mokyklėlės vadovė salomėja 
Böttcher.  Kartu su iš Lietuvos atvykusiais muzikantais visi susirinkę žiūrovai dai-
navo garsiąsias lietuvių dainiaus eiles, virtusias dainomis: „trakų pilis“, „oi, neverk 
motušėle“. vėliau vakarą tęsė gedimino storpirščio parengtas koncertas. „Buvo 
labai jauku“, – kalbėjosi tarpusavyje žiūrovai, ilgai nuo scenos nepaleidę bardo. 

saulėtą sekmadienio popietę į koncertą rinkosi vaikai su tėveliais. Prisistatę dėdė-
mis, g. storpirštis su muzikine palyda žaismingai ir smagiai su vaikais traukė dainas 
apie begemotą, traukinį, varles, katinus. „Kai jie šypsos, šviečia saulė...“, – taip buvo 
apdainuoti angelai. tą dieną jie tikrai šypsojosi – koncerte visus šildė pavasarinė saulė. 

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas 
darbo vizito JAV metu garbin-
giausią Kultūros ministerijos 
apdovanojimą – garbės ženklą 

„Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteikė Niu-
jorke gyvenančiam vizualaus meno kū-
rėjui, poetui Jonui Mekui už demokra-
tinės ir atviros Lietuvos visuomenės, 
už pilietinio solidarumo, asmens ir vi-
suomenės santykių darnos stiprinimą.

Juvelyro Tito Simanonio uni-
kalia technologija pagamintos 
juvelyrinės segės centre – sidabro 
apskritime – reljefinis aukso žirgas 
pegasas. Apskritimas apjuostas 
sidabro žiedu, kuriame išgraviruotas 
užrašas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

HAMBURgO LIETUVIAI MInĖJO 
MAIROnIO 150ąSIAS gIMIMO METInES
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Lietuvos generalinis konsulatas sankt Peterburge kartu su vietos 
lietuvių visuomeninių organizacijų jaunimu balandžio 17 dieną 
surengė valstybinėje nikolajaus rimskio-Korsakovo konserva-
torijoje studijuojančių lietuvių klasikinės muzikos koncertą.

Lietuvos generalinė konsulė sankt Peterburge aušra semaškienė 
pasveikino jaunuosius talentus ir palinkėjo nepamiršti savo pirmosios 
mokyklos – vilniaus mikalojaus Konstantino čiurlionio menų gimnazi-
jos, kurioje jie pradėjo savo muzikinį kelią. a. semaškienė teigė esanti 
tikra, jog pasisėmę žinių rusijoje jaunieji muzikai veiklą tęs Lietuvoje. 

atlikėjai nadežda okruško, simona Zajančauskaitė, Jurgis ale-
knavičius, dmitrijus Berezinas atliko roberto Šumano, Liudviko van 
Bethoveno, sergejaus rachmaninovo, kitų populiarių kompozitorių 
kūrinius. Jiems pritarė lietuvių kilmės sankt Peterburgo mažojo 
operos ir baleto teatro vokalistė Julija simonova.

renginį generaliniam konsulatui organizuoti padėjo sankt 
Peterburgo lietuvių visuomeninės organizacijos sankt Peterburgo 
lietuvių nacionalinė-kultūros autonomija ir Lietuvių kultūros draugi-
ja sankt Peterburge.

Lietuvos ambasadoje suomijoje balandžio 13 dieną 
surengtas susitikimas su išeivijos poetu, publicis-
tu, vertėju, literatūros tyrėju, profesoriumi tomu 
venclova. 

renginį ambasada organizavo kartu su Helsinkio uni-
versiteto Šiuolaikinių kalbų katedros Baltistikos skyriumi.

t. venclova susitikime pasidalijo prisiminimais apie 
Helsinkio grupės veiklą Lietuvoje, savo emigraciją į 
Jav, papasakojo apie dėstytojavimą Berklio, ohajo 
ir Jeilio universitetuose. svečias taip pat skaitė savo 
poeziją, dalijosi kūrybiniais įspūdžiais. 

vizito suomijoje metu t. venclova taip pat skaitė 
viešas paskaitas Helsinkio universitete, kurių metu pa-
sidalijo įžvalgomis apie paraleles tarp vilniaus ir talino, 
Helsinkio universiteto slavistams pristatė rusų poeto 
Josifo Brodskio kūrybą.

L iūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkę, Lietuvos Res-
publikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisi-

jos pirmininko pavaduotoją Joaną Kuraitę-Lasienę dėl mylimo 
vyro Jono mirties.

Seimo ir PLB komisija

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Kanados Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkei Joanai Kuraitei-Lasienei, mirus 
mylimam vyrui Jonui. Jono Lasio mirtis yra netektis ne tik  

šeimai, bet ir visai Lietuvių Bendruomenei. J. Lasys buvo Kana-
dos Lietuvių Bendruomenės narys, aktyviai dalyvavęs lietuvių 
veikloje. Liūdime kartu su šeima.

PLB valdyba

įsrutyje – XII Kaliningrado srities

helsinKyje susitiKimas su 

           t. VEnCLOVA 

Įsrutyje (Černiachovske) balandžio 21 dieną 
surengta XII Kaliningrado srities moksleivių 
lietuvių kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 51 

Kaliningrado srities švietimo įstaigose lietuvių kal-
bą ir etnokultūrą besimokantis moksleivis. 

Renginį organizavo Kaliningrado srities lietuvių 
kalbos mokytojų asociacija.

Šiuo metu lietuvių kalbos 21-oje Kaliningrado sri-
ties švietimo įstaigoje mokosi apie 800 moksleivių.

MOKSLEIVIų LIETUVIų 
KALBOS OLIMPIADA

studijuojančių 
LiEtuVių KOnCErtAs 

SAnKT PETERBURgE
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DĖMEsiO

Renginio organizacinis 
komitetas

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas 
projektus, remiamus europos są-
jungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, 
2006–2012 metais sukūrė įvairių skaitmeninių 
mokymosi priemonių ir sudarė skaitmeninę 
literatūros kūrinių biblioteką 5–8 klasėms. 
Šiuos visiems prieinamus šaltinius rasite 
internete:  
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ – 
skait meninė biblioteka, kurią sudaro apie 60 
lietuvių ir užsienio autorių literatūros kūrinių 
5–8 klasių mokiniams.
http://mkp.emokykla.lt/lietuviu5-6/ – lie-
tuvių kalbos kursas 5–6 klasėms. Besimo-
kantieji gali kurti pasakojimus, komiksus, ap-
rašymus, leisti laikraščius, rengti pristatymus, 
taip pat mokytis žaisdami, klausydamiesi, 
žiūrėdami filmukus, skaitydami ir rašydami. 
Šiame kurse yra 385 mokymosi objektai (10 
temų po 6 veiklas: rašau, skaitau, klausau, 
žiūriu, žaidžiu, kuriu) ir 200 testų užduočių, 
taip pat biblioteka 5–6 klasių mokiniams. 
http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/ – gam-
tos mokslų kursas 7–8 klasėms. Jį sudaro 180 
mokymosi objektų ir 1220 testų užduočių 
žinynas. Šio žinyno mokymosi objektai – tai 
interaktyvios demonstracijos, tiriamieji dar-
bai, kurių metu mokiniai gali stebėti nema-
tomus objektus, įvairius gamtos reiškinius. 
mokiniai taip pat gali saugiai atlikti bandy-
mus, kuriuos būtų sudėtinga atlikti klasėje, 
o atliktas užduotis iš interneto tinklalapio 
nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu. 
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ – gam-
tos mokslų kursas 5–6 klasėms. tai – žodžių 
paaiškinimai, iliustruoti gamtos objektų 
ir reiškinių aprašymai, demonstracijos, 
parodančios, kaip vyksta įvairūs procesai, 
bandymai ir stebėjimai, kuriuos galėsite 
atlikti patys, klausimai ir užduotys, skirtos 
pasitikrinti mokymosi rezultatus. mokytojai 
galės pasinaudoti pamokų planų pavyz-
džiais, metodiniais patarimais, bendrauti su 
kolegomis ir dalytis patirtimi.

Klaipėdos universiteto Kalbų centras organizuoja lietuvių kalbos vasaros kursus 
kitakalbiams jau ne vieneri metai. 2011-ais metais vasaros kursai įvyko jubilie-
jinį – dešimtą kartą. Per 10 metų norinčių juose mokytis užsieniečių skaičius 

išaugo daugiau kaip dešimt kartų. vasaros mokykla tapo dėstytojų ir organizatorių 
itin laukiamu metų įvykiu ir vienu iš svarbiausių universiteto vasaros renginių.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mokykla kitakalbiams – intensyvus lietuvių 
kalbos mokymas kiekvieną dieną (20 dienų, iš viso 90 akademinių valandų darbo 
klasėje) + kultūrinė ir pramoginė veikla. visuomet būna kelios skirtingos grupės 
pagal mokymo lygmenį – pradedančiųjų, tęsiančiųjų, pažengusiųjų, net ir laisvai 
kalbančiųjų. Beveik kasmet sulaukiame ir vertėjų iš europos sąjungos institucijų.

vasaros mokykla vyksta 4 savaites – šįmet tai bus liepos 27–rugpjūčio 24 d.
čia užsieniečiai ne tik pramoksta lietuvių kalbos, bet ir supažindinami su Lie-

tuvos socialiniais bei kultūriniais ypatumais. mokomasi ne tik iš knygų: praktinės 
pamokėlės vyksta ir išvykose po Lietuvą, ir mieste, ir šeimose.

Baigusiems kursus išduodama universiteto pažyma. už šiuos kursus studentams 
gali būti suteikiami europiniai studijų kreditai.

EL. MOKYKLA IR 
EL. BIBLIOTEKA Kviečia moKytis 

LIETUVIų KALBOS pajūryje!

Skelbiamas užsienio lietuvių jaunimo 
piešinių konkursas, skirtas 
Maironio 150osioms gimimo metinėms

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamentui 
Konkursui „Maironio Lietuva“ 
J. Tumo-Vaižganto g. 2 
LT-01511 Vilnius, Lietuva

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (urm) skelbia lietuvių poeto, kunigo, 
profesoriaus Jono mačiulio-maironio 150-osioms gimimo metinėms pami-
nėti skirtą piešinių konkursą „maironio Lietuva“, kuriame kviečia dalyvauti 

7–17 metų užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą. 
Konkursu siekiama užsienio lietuvių jaunimą sudominti vieno garsiausių 

lietuvių poetų kūryba, padėti ją suprasti, įsiminti Lietuvos valstybei reikšmingą 
sukaktį ir kūrybiniais darbais įamžinti maironio atminimą, stiprinti užsienio lie-
tuvių tautinę savimonę, skatinti kūrybinę saviraišką, ugdyti meninius gebėjimus. 

Piešinių konkurso pradžia – balandžio 15 diena, pabaiga – spalio 21 diena, kai 
bus minimos 150-osios maironio gimimo metinės.

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti Lietuvos respublikos užsienio reikalų 
ministerijos atminimo dovanomis, geriausi kūriniai bus paskelbti ir eksponuoja-
mi ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

daugiau informacijos apie konkursą skelbiama urm interneto svetainės 
skiltyje Lietuviai pasaulyje > Lituanistinis švietimas > Pranešimai.

darbus prašome siųsti paštu iki spalio 21 dienos adresu:
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