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Redaktorės žodis

Būtų gerai
kalėdiškai
gyventi
kasdien

M

etų pabaigai artėjant, švenčiant šv. Kūčias ir
šv. Kalėdas, žengiant per metų slenkstį, norisi
parašyti kažką ypatingo, kito, ko dar nerašiau –
žodžiais įprasminti paskutinių 2012-ųjų dienų
trapumą ir reikšmę. Kita vertus, gal kalėdiškai
geriems ir nuoširdiems reikėtų būti kasdien, o
apie gyvenimo prasmingumą ir savo žingsnių
tikrumą mąstyti kaskart juos darant, ne tik
metų sandūroje, prieš gimtadienius ar kitomis
reikšmingomis progomis.
Vis dėlto kertant metų ribą, įprasta pažvelgti
atgal. Tarp svarbiausių PLB įvykių, be abejo, išskirtinas rugpjūčio pradžioje Vilniuje vykęs PLB
Seimas ir jo metu išrinkta nauja PLB valdyba
su naująja primininke priešakyje. Svarbiausias
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) įvykis – pirmasis tokio masto ir pobūdžio renginys,
irgi vykęs šią vasarą Lietuvoje – Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas.
O „Pasaulio lietuviui“ svarbiausiu įvykiu tapo
PLB Seimo delegatų sprendimas ir įpareigojimas naujajai PLB valdybai tęsti žurnalo leidybą.
Mūsų visų mylimai Lietuvai, ko gero, irgi
nėra ko ginčytis, svarbiausiu 2012-ųjų įvykiu
tapo Seimo rinkimai, kurie, sutikime, taip pat
nebuvo eiliniai. Greičiau neįtikėtini ir ne gerąja
to žodžio prasme.
Gana apie praeitį, geriau apie dabartį, t. y.
šį „Pasaulio lietuvio“ numerį. Jame siūlyčiau
atkreipti dėmesį į Dalios Henke naujosios PLB
valdybos pirmųjų darbų apžvalgą. Manau,
tokia praktika, kai atsiskaitoma savo rinkėjams
ir apskritai visiems PLB nariams, labai sveikintina ir suteikia skaidrumo bei aiškumo, taip

pat ir galimybę platesniam žmonių būriui
įsitraukti į veiklą bei diskusijas dėl vienokių
ar kitokių sprendimų.
Kaip visada, nestokojama dėmesio švietimui,
ko gero, vienai svarbiausių PLB veiklos sričių.
Jūratė Caspersen apžvelgia paskutinį Užsienio
reikalų ministerijos rengtą seminarą lituanistinių mokyklų mokytojams. O Vokietijos
lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė
Monika Verbalytė kalbina savo buvusios mokyklos direktorių Albiną Daubarą apie galimybes užsienio lietuviukams mokytis Vilniuje
esančioje mokykloje nuotoliniu būdu.
Švietimo „giminaičiui“ mokslui irgi atsirado
vietos „Pasaulio lietuvio“ puslapiuose.
Du įdomūs ir svarbūs įvykiai – išeivijos
archyvų panaudojimo galimybių Lietuvos
mokslui aptarimas Klaipėdoje bei išeivijos
mokslininkų apdovanojimai Vilniuje –
apžvelgti šiame numeryje.
Visada malonūs Pietų Amerikoje įsikūrusių
lietuvių bendruomenių pasakojimai ir žinios.
Šįkart vienas straipsnis – iš Argentinos, kitas – iš Venesuelos.
Be jau minėtų, tikiu, rasite ir kitų įdomių
skaitinių bei rasite laiko juos perskaityti šventiniame šurmulyje.
O visos „Pasaulio lietuvio“ redakcijos vardu
linkiu jaukių šv. Kūčių, linksmų šv. Kalėdų ir
ateinančių metų – geresnių nei buvusieji.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė
Deimantė Dokšaitė
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Lietuvoje

PLB valdybos

rudens aktualijos

Po XIV Seimo naujoji PLB valdybaenergingai įsitraukė į darbą ir stengiasi
stropiai spręsti užduotis, kurios buvo suformuluotos per paskutinįjį PLB
Seimą. Apie kai kurias iš jų norėtume informuoti ir mūsų skaitytojus.

P

irmiausia norisi pranešti, kad
nutarta 2013 m. PLB kraštų ir
PLJS pirmininkų suvažiavimą
organizuoti liepos 15–16
dienomis Lietuvoje, Kaune.
Suvažiavimo metu planuojami
organizacijų valdymo kursai, kuriuo
se bus mokoma, kaip kryptingai
stiprinti ir organizuoti LB veiklą.
Taip pat 2013 m. liepos 17 d. Kaune
ruošiamas S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio per Atlantą 80-mečio
minėjimas bei Pasaulio lietuvių
vienybės dienos šventė. Bus siūlomos
apsigyvenimo Kaune bei transporto
iš Vilniaus galimybės. Detalesnę
informaciją skelbsime vėliau.
PLB valdyba dėkoja Lietuvos
Vyriausybei už atkreiptą dėmesį
į užsienio lietuvių susirūpinimą
dėl Lietuvos Respublikos ambasados Argentinoje uždarymo.
Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato San Paule atidarymas ir planuojamos konsulinės
misijos į Argentiną liudija, kad
Lietuva rūpinasi stipraus ryšio su
užsienyje gyvenančiais lietuviais
išlaikymu ir ateityje numato skirti
dėmesį bei reikalingą paramą
lietuvių bendruomenių veiklai.
Kaip jau skelbėme „Pasaulio
lietuvyje“, Užsienio reikalų ministerija (URM) paskyrė ambasadorę
ryšiams su PLB kuruoti, ja tapo
Gintė Damušytė. Apie galimo
bendradarbiavimo turinį ir formas
su ja jau vyko intensyvūs pokalbiai
6
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Dalia Henke,
PLB valdybos
Spaudos
komisijos
pirmininkė

PLB atstovybėje Vilniuje, taip pat
su PLB valdybos pirmininke Danguole Navickienė ir atskirais PLB
valdybos nariais. Buvo aptarti
ateities projektai ir komunikacijos galimybės tarp URM ir PLB
valdybos. URM iniciatyva su ambasadore G. Damušyte lapkričio
pabaigoje vyko darbinis susitikimas Vašingtone (JAV).
Prieš rinkimus į LR Seimą PLB
valdybos iniciatyva buvo atlikta
rinkimuose dalyvaujančių partijų
atstovų ir užsienyje gyvenan
tiems lietuviams skirtos rinkimų
apygardos kandidatų bei visų
Seimo rinkimuose dalyvaujančių
partijų vadovų apklausa. Šia
apklausa buvo siekiama sužinoti
politikų nuomonę PLB svar
biais klausimais. Anketoje buvo
prašoma atsakyti į klausimą dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės
išsaugojimo ir pateikti konkrečių
pasiūlymų šiam klausimui
spręsti. Taip pat buvo norima
išgirsti nuomones ir konkrečius
žingsnius įgyvendinant siūlymus
dėl užsienyje gyvenančių Lietuvos
Respublikos piliečių galimybių
kituose rinkimuose balsuoti internetu. Be to, teirautasi apie sprendimus įkurti daugiau rinkiminių
apygardų, skirtų užsienyje
gyvenantiems Lietuvos piliečiams,
vietoje dabar esančios vienos
vienmandatės Naujamiesčio
apygardos; ir tuo pačiu klausiama

nuomonės dėl daugiau balsavimo
punktų steigimo šalyse, kuriose
gyvena gausus lietuvių skaičius
plačiame geografiniame plote. Apklausoje taip pat buvo norima gauti
išsamų atsakymą, ar pritariama LR
Seime pateiktam įstatymo projektui dėl „LR valstybės vėliavos ir kitų
vėliavų įstatymo 5, 10, 18 straipsnių
pakeitimo ir papildymo“. Be to,
buvo prašoma atsakymo ir jo pagrindimo apie būtinybę užtikrinti
Lietuvos Respublikos Seimo ir
PLB bei Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijų veiklos
tęstinumą, kuo greičiau po Seimo
rinkimų atnaujinant jų veiklą.
Iš 15 apklaustų kandidatų
atsakymus atsiuntė 9, o 6 kandidatai neatsakė. Iš 18-os politinių
partijų į PLB kreipimąsi sureagavo
ir savo poziciją išsakė tik trys.
Šie atsakymai buvo išsiųsti LB
pirmininkams bei PLB XIV Seimo
atstovams.
Kita naujiena apie dvi svarbias
pareigybes. Ramutis Pliura sutiko
toliau eiti PLB iždininko pareigas
ir yra patvirtintas. O naujuoju
„Pasaulio lietuvio“ iždininku tapo
Vytenis Vilkas.
Kalbant apie „Pasaulio lietuvį“,
verta pranešti ir tai, kad PLB
valdyba pateikė paraišką Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondui gauti 2013 m. dalinei
valstybės finansinei paramai. Ja
planuojama finansuoti „Pasaulio lietuvio“ leidybos projektus.
Kaip žinia, jis skirtas Pasaulio
lietuvių bendruomenės minčiai ir
gyvenimui atvaizduoti ir informacijai apie visokeriopą lietuvių
bendruomenių veiklą platinti.
Norint išlaikyti PLB žurnalo
„Pasaulio lietuvis“ tolimesnę
leidybą ir sėkmę, Valdyba intensyviai tarėsi įvairiais žurnalo leidimo
bei platinimo klausimais. Buvo
ieškoma būdų, kaip būtų galima

išlaikyti šį leidinį ne nuostolingą.
Padaryti tam tikri sprendimai dėl
„Pasaulio lietuvio“ kainų (prisitaikant prie sąnaudų padidėjimo,
jos keisis nuo 2013 m. sausio
1 d., taip pat keisis ir žurnalo
formatas), finansavimo sektoriuje norima išnaudoti naujas
technologijų galimybes prenumeruojant leidinį ir atsiskaitant
už tai (pvz., naudojant „Paypal“
sistemą). Bendromis jėgomis jau
yra ieškoma daugiau „Pasaulio
lietuvio“ prenumeratorių bei
planuojamas žurnalo platinimas
spaudos kioskuose Lietuvoje.
Taip pat ketinama sukurti ir platinti skaitmeninio „Pasaulio lietuvio“ leidinio variantą. Žurnalo
finansavimą norima užtikrinti ne
tik aptartomis galimomis naujomis reklamos kainomis, bet ir
norima pakviesti į redakciją dirbti
savanorį rinkodaros praktikantą.
Taip pat buvo kreiptasi į LB
pirmininkus ir prašoma paskirti
atsakingą LB platinimo agentą
savo šalyje bei pardavinėti leidi
nius lietuvių renginių metu (kas
dar neatsakėte, labai prašome

atsiliepti į šį kreipimąsi!). Dar
viena aktualija ta, kad į komisiją
nagrinėti klausimams dėl žalos,
padarytos Lietuvos Respublikai
1940–1991 metais buvusios TSRS ir
1991–1993 metais Rusijos Federacijos
kariuomenės, PLB valdybos atstove
paskirta Regina Narušienė ir Vida
Bandis (jos pavaduotoja).
PLB valdyba nominavo ir pasiūlė
dr. Tomo Remeikio kandidatūrą
2012 metų Laisvės premijai gauti.
Beje, PLB internetinėje
svetainėje www.plbe.org atnaujinta
informacija. Kviečiame apsilankyti!
Skaitytojams turbūt įdomu
sužinoti, kad PLB valdyba
nusprendė tapti projekto „Pakviesk
draugą į Lietuvą“ informacine
rėmėja. Šis unikalus projektas turi
padėti įgyvendinti idėjas kuriant
Lietuvos įvaizdį pasaulyje bei skatinti turizmą į Lietuvą. Taip būtų
prisidedama prie Lietuvos pirminin-

kavimo Europos Sąjungai tikslų (antrasis 2013 m. pusmetis). Atsakinga už
šį projektą – UAB „Made in Vilnius“.
Tarp kitų planų paminėtina ir
tai, jog bendradarbiaujant su URM
nuspręsta įrengti atminimo lentą
(tekstas lietuvių ir rusų kalbomis)
poetui, prelatui, profesoriui Jonui
Mačiuliui-Maironiui 150-ųjų gimimo
metinių proga Sankt Peterburge.
Lentos atidengimas planuojamas
2013 m. vasario–balandžio mėnesiais.
Su jaunimu susijusi svarbi naujiena ta, kad PLJS kongresas vyks
2013 m. liepos 4–11 d. Londone ir
liepos 11–14 d. Lietuvoje. Programa
dar derinama, bet preliminariai
planuojamas PLJS kongresas Londone su kultūrine / studijų dienų
programa ir PLJS valdybos rinkimais. Vėliau Lietuvoje vyks 3 dalių
programa: stovykla, konferencija
su Lietuvos jaunimo organizacijų
atstovais ir koncertas.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame PLB atstovę
Lietuvoje Vidą Bandis dėl brolio Kęstučio Gaškos mirties.
PLB valdyba

Trečiasis ir paskutinis

lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras,

kuruojamas Užsienio
reikalų ministerijos
Spalio 10–12 dienomis būrys užsienio lituanistinių
savaitgalinių mokyklų mokytojų buvo sukviesti į kasmetinį
kvalifikacijos kėlimo seminarą, kurį trečią ir paskutinį kartą
organizavo Užsienio reikalų ministerijos (URM) Užsienio
lietuvių departamentas.

Jūratė
Caspersen

S

eminare dalyvavo 50
mokytojų iš 22 valstybių. Tai
didžiausias seminaras per
tris metus (2010 m. dalyvavo
38 mokytojai iš 24 šalių, 2011 m. –
41 mokytojas iš 24 šalių). 11 iš jų į
seminarą atvyko savo lėšomis, tai
rodo, kad kvalifikacijos kėlimas
ar bent jau susitikimas su kitais
pedagogais mokytojams yra
naudingas ir reikalingas. Net jeigu
ir seminaro programa nevisiškai
atitinka poreikius, juose vis tiek
randama daug naudingos informacijos, motyvacijos, naujos ar
naujoviškos mokymo medžiagos.
Per mokytojų darbo patirties apsikeitimo sesijas galima
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pastebėti ne tik mokyklų praktikos panašumus ir skirtumus,
bet ir atsirandančius naujus
reiškinius. Vienas iš jų – šiuo
metu suaktyvėjęs nelietuvių
domėjimasis mūsų kalba ir kultūra
bei lietuvių kalbos mokymasis
kursuose, kad bendraujant ar
plėtojant bendrą verslą būtų
lengviau suprasti lietuvius, o
užsieniečiai vyrai galėtų geriau
suprasti savo vaikus.
Pirmajį seminaro pusdienį mokytojai mokėsi „Kūrybinio rašymo
mokymo“ kartu su rašytoju, Lietuvos nacionalinės premijos laureatu
Sigitu Parulskiu ir išbandė savo
jėgas ir kūrybiškumą atlikdami
praktines užduotis. Pripratę prie
kritiško ir sarkastiško S. Parulskio
spaudoje, auditorijoje malo
niai bendravome su lėtai ir tyliai
kalbančiu, juokaujančiu, įdomiu
dėstytoju. Užsirašėme ne vieną
gerą mintį, kaip sudominti mokinius kūrybiniu rašymu ir patiems
lavinti savo raišką.
Šiais metais nemaža dalis
seminaro dalyvių buvo dirbantys
su darželinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikais. Jiems buvo labai
naudinga Vilniaus psichologinėspedagoginės tarnybos ekspertės
Astos Kisielienės paskaita „Skaitymo mokymo metodika“. Paprastai
skaitymą laikome savaiminiu
8
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reiškiniu ir, jei viskas gerai, vaikas
išmoksta skaityti per 2 mėnesius.
Tik susidūrę su skaitymo sunkumais, pradedame suvokti, koks
tai yra kompleksinis procesas.
Psichologė pateikė paprastų, bet
veiksmingų būdų, kaip padėti
vaikams peržengti įvairius barjerus,
atsirandančius skaitant. Sėkmės
pojūčiui yra reikalinga daug ir

Pabrėžta skaitomos
medžiagos kiekio ir kokybės
svarba plečiant vaiko žodyną ir
tai, kad skaitymas turi įtakos viso
tolimesnio gyvenimo kokybei.
plonų knygelių su paprastais
paveiksliukais, kad vaikas galėtų
pasidžiaugti perskaitęs visą knygą!
Buvo keliskart pabrėžta skaitomos
medžiagos kiekio ir kokybės svarba plečiant vaiko žodyną ir tai, kad
skaitymas turi įtakos viso tolimesnio gyvenimo kokybei. Ekspertės
pristatytos skaitymo mokymo
metodikos knygos sulaukė didelio
dėmesio, jas užsisakė daug seminaro dalyvių.
Antrosios seminaro dienos
rytą mokytojai lankėsi Vilniaus
lietuvių namų gimnazijoje, kur
yra sukaupta unikalios patirties,
kaip greitai išmokyti lietuvių
kalbos visai nekalbančius naujus

URM nuotr.

Paskutinis tokio pobūdžio
seminaras, vykęs po URM stogu

mokinius. Daugelis jų jau po gero
pusmečio gali dalyvauti bendrojo
lavinimo mokyklų programinėse
pamokose. Mokyklos mokytojų
darbo sėkmės paslaptis – tai
įvairių ir skirtingų dalykų integruotas mokymas. Suskirstyti
grupėmis lituanistinių mokyklų
mokytojai turėjo progą dalyvauti
įvairių klasių ir dalykų pamokose, pavyzdžiui, 3 klasės pasaulio pažinimo ir dailės pamokoje
„Kam reikalinga oda“ arba 3 klasės
lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo
ir anglų kalbos pamokoje „Augu
sveikas“, arba 8 klasės integruotoje
lietuvių kalbos ir dailės pamokoje.
Mokytojai galėjo stebėti ir lietuvių
kalbos mokymą išlyginamojoje
klasėje. Tokia mokymo metodika yra labai artima lituanistinių
mokyklų mokytojų darbo praktikai, kur klasėje sėdi ne tik
skirtingų lietuvių kalbos lygmenų,
bet ir skirtingo amžiaus vaikai.
Užsienio lituanistinių mokyklų
mokytojus ir Vilniaus lietuvių
namų gimnaziją sieja sena
draugystė. Ten jau keletą metų
vyksta mokytojų seminarai ir yra
įsikūręs Užsienio lietuvių švietimo
centras, kurio paslaugomis ar
pagalba ne vienam mokytojui teko
pasinaudoti. Mes, savo ruožtu,
gerai žinodami šią instituciją,
plačiai reklamuojame savo
kraštuose ir siunčiame savo mokinius į Lietuvių namų gimnaziją.
Šiuo metu mokykloje mokosi
262 mokiniai iš 21 šalies. Jei prieš
kelis metus čia daugiausia buvo
tremtinių palikuonys iš Rusijos
ir Rytų kraštų, tai dabar mokyklą
lanko lietuvių kilmės vaikai ir iš
Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Anglijos, Australijos, Turkijos, Izraelio
ir net Sirijos.
Antros seminaro dienos popietę
mokytojai praleido Lietuvos
nacionaliniame muziejuje. Čia ne

Lietuvoje
tik apžiūrėjo įvairias ekspozicijas,
bet susipažino ir su muziejaus
edukacinėmis programomis,
kurias muziejaus specialistai
yra paruošę Lietuvos bendrojo
lavinimo mokykloms. Jos yra labai
populiarios ir gausiai lankomos iš
visos Lietuvos. Padalinti į grupes mūsų seminaro mokytojai
dalyvavo trijuose projektuose:
„Lietuva iki Mindaugo“, „Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovai, didikai, bajorai“ ir „Lietuvio namai“. Atlikdami kai kurias
praktines užduotis, galėjome
įvertinti, kad tai yra labai rimtos
edukacinės, kultūrinės ir į pilietinį
tautinį jaunimo ugdymą orientuotos programos. Per programų
aptarimą buvome apdovanoti
vertinga muziejine medžiaga, kuri
padės paruošti įdomesnes lietuvių
etnokultūros pamokas.
Trečioji seminaro diena prasidėjo
dr. Mirgos Girniuvienės iš JAV
paskaita „Kaip mokyti paaug
lius Lietuvos istorijos išeivijoje“.
Pagrindinis uždavinys – sudominti
mokinius Lietuvos istorija. Kaip
tai padaryti? Ką daryti, kad vaikas
mokydamasis galvotų? Kaip jam
padėti „ištraukti“ senas žinias iš
semantinės atminties ir jas per
tvarkyti, įtraukiant naują medžiagą?
(Atsakymus su pavyzdžiais į šiuos
ir kitus klausimus galima rasti dr.
M. Girniuvienės pristatyme www.
svietimotaryba.org, tinklalapio skyrelyje „Seminarai ir konferencijos“).
Trečią dieną po pietų atėjo
laikas mokytojams įvertinti
seminarą. Buvo negailėta daug
gerų žodžių seminaro tiesioginėms
organizatorėms Violetai Raulynaitienei ir Aušrai Dumbliauskienei, kai kurias seminaro dalis
vedusiam ULD direktoriui Arvydui Daunoravičiui, už bendrą
nuotrauką ir pažymėjimų
įteikimą URM viceministrei Astai

Skaisgirytei-Liauškienei ir ministrui Audroniui Ažubaliui už
sveikinimo kalbą.
Nors tai buvo paskutinis
Užsienio lietuvių departamento specialistų organizuotas
seminaras, mokytojai turėjo
pasiūlymų, kaip pagerinti tokius
renginius. Net keletas mokytojų

Kalbant apie paskaitų ir
pratybų temas – buvo pageidauta
daugiau psichologinių paskaitų
ir didesnio dėmesio ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo temoms.

lituanistinių mokyklų mokytojų
kuravimą iš Užsienio reikalų ministerijos atvyko „perimti“ Švietimo ir
mokslo ministerijos viceministras
Vaidas Bacys ir Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Gražina Šeibokienė. Viceministras be didelio entuziazmo
patikino, kad ŠMM, be abejonės,
galės prisidėti prie mokymo
turinio tobulinimo, o dirbdama
su lituanistinėmis mokyklomis ir
toliau sieks bendradarbiavimo su
Užsienio reikalų ministerija.
Koks gi tas užsienio lietuvių neformaliojo švietimo perdavimas

Seminaro dalyviai, lektoriai ir organizatoriai

pageidavo, kad po paskaitų būtų
suteikta mokytojams galimybė
neformaliai pabendrauti ir seminaro dalyviams prisistatyti pirmą,
o ne paskutinę dieną. Kalbant apie
paskaitų ir pratybų temas – buvo
pageidauta daugiau psichologinių
paskaitų ir didesnio dėmesio ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo
temoms. Taip pat pasigendama
lituanistinių mokyklų mokytojams
skirtų motyvavimo ir skatinimo
priemonių. Gerą pavyzdį pateikė
JAV LB Švietimo tarybos atstovė
ir patikino, kad dvi kasmetinės
premijos yra labai populiarios ir
mokytojų vertinamos.
Visos šios pastabos ne veltui. Paskutinę seminaro dieną

iš Užsienio reikalų ministerijos
Švietimo ir mokslo ministerijai?
Ogi nelinksma. Sunku yra
priimti jaunąją be kraičio.
Pareigos lyg ir perduotos, bet
dėl šiai funkcijai vykdyti skirtų
finansinių išteklių perdavimo
greičiausiai dar ne kartą bus
sukryžiuoti kardai. Labai norisi
tikėti, kad Švietimo ir mokslo ministerija nuo 2013 metų
sausio palankiau žiūrės į jiems
perduotą garbingą darbą –
padėti užsienyje gyvenantiems
lietuviams saugoti gimtąją kalbą,
kultūrą ir tautinį tapatumą, o
Užsienio reikalų ministerija
pasistengs, kad kartu su žirgu
būtų perduotas ir balnas.
2012 GRUODis
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Apdovanoti Lietuvos
ir pasaulio mokslui

nusipelnę
užsienio

L

apkričio 8 dieną švietimo ir
mokslo ministras Gintaras
Steponavičius įteikė mokslo premijas trims užsienio lietuviams:
Vokietijoje gyvenančiam chemikui
Viliui Lėnertui, psichologui Romualdui Kriaučiūnui iš JAV ir biochemikui Skirmantui Kriaučioniui,
dirbančiam Jungtinėje Karalystėje.
Premijos paskirtos už pasaulinės
reikšmės mokslo pasiekimus, bendradarbiavimą su Lietuva, paramą
Lietuvos mokslui, lietuvybei.
„Nors šie mokslininkai dirba
kitose šalyse, tačiau negalime
vienareikšmiškai sakyti, kad
netekome jų protų ar širdžių, nes
šiuos mokslininkus su Lietuva sieja
glaudaus bendradarbiavimo ryšiai,
jų nuoširdus įsipareigojimas savo
tėvynei, – sveikindamas laureatus
sakė švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius. – Esame
akivaizdoje tokios istorinės situacijos, kai išskirtinius mokslo produktus kuria tarptautinės geriausių protų komandos, kuriose džiugu matyti
Lietuvos atstovus. Mes turime kuo
didžiuotis, nes jie dirba ir Lietuvai,
ir žmonijai, jų vardai žymi Lietuvos
vardą pasaulio žemėlapyje“.
Šeštą kartą teikiamomis mokslo
premijomis siekiama paskatin10

GRUODis 2012

ti užsienyje dirbančius lietuvių
mokslininkus būti Lietuvos
mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais
supažindinti Lietuvos visuomenę.

Visi trys – medicinos
srities mokslininkai

Vilius Lėnertas ir Romualdas
Kriaučiūnas į užsienį pasitraukė
per karą, ten baigė mokslus, plėtojo profesinę veiklą, bet nepamiršo
„Šie apdovanojimai – tai labai
savo šaknų. Jie yra ne tik aktyvūs
realus ir labai reikalingas ženklas,
savo kraštų lietuvių bendruomenių nariai, bet ir glaudžiai bendrarodantis, kad Lietuva nori palaikyti
darbiauja su Lietuva. Jaunas moksir puoselėti ryšius su savo žmonėmis, pasklidusiais po visą pasaulį. O lininkas Skirmantas Kriaučionis
šiuolaikiniame globaliame pasaulyje baigė studijas Lietuvoje ir išvažiamokslo srityje tai itin svarbu“, – PLB vo į užsienį gilinti žinių, padarė
vardu sveikindama laureatus sakė
pasaulyje pripažintų mokslinių
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
atradimų, dalijasi savo ryšiais ir
mokslo naujienomis su kolegomis
Ji taip pat pabrėžė tikinti, kad
Lietuvoje.
apdovanojimų ateitis labai šviesi.
Freiburgo universitetinės vaikų
Didelis būrys jaunų žmonių
ligoninės Vokietijoje klinikinės
mokytis išvyksta svetur ir dalis jų
chemijos ir diagnostikos specialistas
pasirenka mokslininkų kelią, turVilius Lėnertas mokslo premija įverbūt tiek svetur daktaro disertacijas tintas už viso gyvenimo nuopelnus
rašančių lietuvių dar nėra buvę per mokslui ir pasiekimus fizinių, biovisą šalies istoriją, kiek yra dabar.
medicinos, technologinių mokslų
Tad V. Bandis išreiškė viltį, kad
srityse, už aktyvų bendradarbiavimą
netolimoje ateityje apdovanojiir paramą Lietuvai laboratorinės
mus skirstančios komisijos lauks
medicinos, ypač paveldimų ligų dia
sunkus darbas, nes rinktis teks iš
gnostikos, srityje. Dr. V. Lėnertas –
ypač didelio būrio puikių, Lietuvos medicininės paramos Lietuvai teikėvardą išdidžiai garsinančių moksli- jas, aktyvus lietuvių bendruomenės
ninkų, pasklidusių po pasaulį, bet Vokietijoje narys – padėjo plėtojant
neužmiršusių, iš kur jie kilo. Tokių Lietuvos laboratorinę mediciną, dakaip tą popietę apdovanotieji.
lindamasis ne tik mokslo žiniomis,

A. Strakšio nuotr.

lietuviai

V. Bandis su apdovanotais mokslininkais (V. Lėnertas jai už nugaros)

bet ir medicininėmis priemonėmis,
atliko daug tyrimų pacientams iš
Lietuvos, nustatant jiems retas
paveldimas ligas.
Neįgalumo nustatymo tarnybos
Mičigano socialinio draudimo
departamento JAV klinikinės psichologijos specialistas Romualdas
Kriaučiūnas apdovanotas už viso
gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių bei socia
linių mokslų srityje. Dr. R. Kriaučiūnas – psichologas praktikas,
mokslo populiarintojas, aktyvus
lietuvių bendruomenės JAV narys,
labai vertinamas ir už savo plačią
žurnalistinę ir šviečiamąją veiklą.
Jis taip pat yra dosnus lietuvybės
rėmėjas bei puoselėtojas – Lietuvoje
remia dvi kaimo mokyklas, palaikydamas lietuvybę Amerikoje dosniai
aukoja įvairiems fondams.
Oksfordo universiteto Ludvigo
vėžio tyrimų instituto Jungtinėje
Karalystėje biochemijos daktaras
Skirmantas Kriaučionis apdovanotas už pasaulinės reikšmės atradimus DNR tyrimų srityje ir ben-

dradarbiavimo ryšius su Lietuvos
biotechnologais. Jauno, Lietuvoje
mokslo kelią pradėjusio mokslininko tyrimai atveria naujus kelius
tiriant fundamentalų molekulinį
procesą – genetinės informacijos
realizavimo mechanizmus, susijusius su DNR modifikacijomis.
Tai vienas svarbiausių pastarojo
dešimtmečio epigenetikos atradimų, patenkantis į biochemijos
ir genetikos mokslų istoriją. Nuo
2010 m. gyvenantis ir dirbantis
Jungtinėje Karalystėje jaunas
mokslų daktaras aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto
Biotechnologijos institutu, Lietuvos biotechnologine UAB „Fermentas“, planuojančia jo tyrimų
rezultatus diegti praktiškai, taip
pat – Didžiosios Britanijos lietuvių
jaunimo bendruomene.

Premijos skiriamos šeštą kartą
Iš viso mokslo premijoms
užsienio lietuviai šiemet pateikė
14 kandidatūrų. 4 kandidatų paraiškų sulaukta iš JAV, po dvi – iš

Išeivijos archyvai –

Jungtinės Karalystės ir Vokietijos,
po vieną kandidatą – iš Italijos,
Šveicarijos, Australijos, Rusijos,
Ispanijos ir Taivano. Kandidatų
paraiškas vertino Lietuvos mokslų akademijos ekspertai, laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš
Švietimo ir mokslo ministerijos,
Pasaulio lietuvių bendruomenės, JAV lietuvių bendruomenės,
Lietuvos mokslų akademijos,
Lietuvos mokslo tarybos, prezidentūros ir Užsienio reikalų
ministerijos atstovų.
Švietimo ir mokslo ministerija
iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas
skiria jau šeštus metus. Iki šiol
premijas yra gavę aštuoniolika
mokslininkų.
Premijų tikslas – skatinti išeivijos
mokslininkus puoselėti lietuvybę
ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su
Lietuvos mokslo bendruomene,
aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių
bendruomenių veikloje. Mokslo
premijos dydis – 13 tūkst. litų.

Lietuvos mokslininkams

K

laipėdos universiteto (KU)
bibliotekininkai, paskatinti mokslininkų, lapkričio
8–9 dienomis surengė
mokslinę konferencijąseminarą „Sugrįžtantys archyvai –
Lietuvos mokslininkams“, skirtą
dr. Kazio Pemkaus bibliotekos-archyvo įkūrimo Klaipėdos universitete 15 metų sukakčiai pažymėti.
Per laikotarpį nuo
nepriklausomybės atkūrimo į
Lietuvą atkeliavo daug įvairios

dr. Janina
Pupelienė,
Klaipėdos universiteto
bibliotekos direktorė

tematikos ir apimties archyvų, kurie iki tol lietuvių mokslininkams
nebuvo prieinami. Daugelis iš šių
archyvų jau sutvarkyti, prieinami
ir naudojami mokslo, kultūros bei
švietimo reikmėms.
Dr. K. Pemkaus (1920−1996),
nuo 1956 iki 1996 metų gyvenusio
JAV, surinkta lituanistinė kolekcija
į Klaipėdos universitetą buvo persiųsta 1995 metais ir nuo 1997 m.
liepos 14 d. lankytojams prieinama
Klaipėdos universiteto bibliotekoje.
2012 GRUODis
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KU Bibliotekos Retų spaudinių, kolekcijų ir
rankraščių skyriaus vedėja
Danutė Steponavičiūtė ir Arūnas Pemkus
dr. Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve

Net keturi pranešimai konferencijoje buvo skirti klaipėdietiškai tematikai, tarp kurių tokie
pranešimai kaip: „Klaipėdoje
dauginimo priemonėmis leisti laikraštėliai iki 1940 m. birželio 16 d.“
(Danguolė Narkevičienė − LNB), „Klaipėdos
krašto istorijos šaltiniai
AdM archyve“ (Viktorija Karalienė – Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka)
ir kt.
Konferencijos pabaigoje vykusiose diskusijose buvo pasidžiaugta
pradėtais archyvų registravimo
ir sklaidos darbais tiek Lietuvoje,
tiek ir išeivijoje. Dalyviai vieningai
sutarė, jog vienas iš svarbiausių
šiandieninių archyvų tvarkytojų
ir saugotojų uždavinių – padaryti
šiuos turtus prieinamus tyrinėtojams. Konferencijos dalyviai
pritarė išeivijos ir Lietuvos archyvų
tvarkytojų bei saugotojų glaudesniam bendradarbiavimui. Daugelio
dalyvių manymu, ši veikla turėtų
būti labiau koordinuojama.
Antrąją konferencijos dieną
vyko teorinis-praktinis seminaras „Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“, skirtas
rankraštinio paveldo tvarkymui.
Seminare pranešimus skaitė ir
praktine patirtimi dalijosi Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos darbuotojai, vadovaujami šios bibliotekos Infor-

macijos išteklių formavimo ir
vystymo centro vadovės Jolitos
Steponaitienės.
Po išklausytų pranešimų konferencijos dalyviai susipažino su
dr. K. Pemkaus biblioteka-archyvu
bei 2011 m. KU bibliotekoje įkurtu
„Išeivijos kultūros ir meno archyvu“, kuriame šio archyvo pagrindą

Seminarui pasibaigus

sudarančią muziko ir bibliofilo
Vytauto Strolios lietuvių muzikinės kultūros vertybių kolekciją jau
papildė kompozitoriaus Jeronimo
Kačinsko, dainininkės Juozės Augaitytės ir kt. archyviniai dokumentai.
Konferencijos proga KU Menų fakulteto patalpose buvo atidaryta kilnojamoji fotodokumentikos paroda
„Atrastas Karaliaučius“, atkeliavusi iš
parodos sudarytojų – Nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos.
Konferencijos dalyviai ne tik
įgijo archyvų tvarkymo patirties,
bet ir parsivežė namo konferencijos proga KU leidyklos išleistą
leidinį, kuriame, be programos ir
pranešimų tezių, plačiau pristatoma dr. K. Pemkaus asmenybė bei
jo surinkta kolekcija.
Dalį konferencijoje skaitytų
pranešimų planuojama publikuoti
Klaipėdos universiteto mokslo
žurnaluose „Res humanitariae“ ir
„Tiltai“.
Atsiliepimų elektroniniais laiškais lauktume adresu:
janina.pupeliene@cb.ku.lt
Tradiciniais laiškais adresu:
Klaipėdos universiteto biblioteka
K. Donelaičio a. 3, Klaipėda LT-92144, Lietuva

A. Trukano ir I. Kislauskas nuotr.

Klaipėdos universiteto mokslininkams ši kolekcija yra neįkainojamas lobis, kuris metams bėgant
atveria vis naujas tyrinėjimų
galimybes. Susidomėjimas šia
kolekcija ir jos vertė pastebimai
auga, todėl ši mokslinė konferencija buvo puiki proga padiskutuoti
apie šio ir kitų panašių archyvų,
atkeliavusių į Lietuvą, vietą ir svarbą Lietuvos mokslui, pasidalinti su
kolegomis jų tvarkymo, naudojimo
ir sklaidos patirtimi.
Pirmąją konferencijos dieną
buvo perskaityta 12 pranešimų. Tarp pranešėjų – ne tik KU
mokslininkai (doc. dr. A. Arbušauskaitė, prof. dr. R. Bončkutė,
prof. dr. D. Petrauskaitė), bet ir
didžiausių Lietuvos mokslinių bibliotekų (Nacionalinės M. Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių ir
kt.) specialistai.
Be apžvalginio pobūdžio pranešimų, detaliau buvo pristatyti
dr. K. Pemkaus biblioteka-archyvas
(KU biblioteka – D. Steponavičiūtė), dr. Jono Šliūpo archyvas (Šiaulių universiteto biblioteka – A. Šalavėjienė), AdM arba Klaipėdos
krašto darbo grupės archyvas (Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešoji biblioteka – V. Karalienė).
Klaipėdos universiteto bibliotekos Retų spaudinių, kolekcijų
ir rankraščių skyriaus vedėjos
Danutės Steponavičiūtės apžvelgtą dr. K. Pemkaus bibliotekos-archyvo atsiradimo ir gyvavimo universitete istoriją puikiai papildė į
konferenciją atvykęs dr. K. Pemkaus sūnus Arūnas. A. Pemkaus
prisiminimai apie tėvo aistrą
lietuviškos spaudos kaupimui bei
ryšius su žymiais lietuvių kultūros
ir visuomenės veikėjais dar labiau
išryškino šios kolekcijos vertę ir
vietą lietuvių kultūros paveldo
aruode.

K
Monika
Verbalytė

ai prieš dešimtmetį baigiau
Ozo vidurinę mokyklą, kai
kurie atsargiai, o daugelis
ir labai skeptiškai žiūrėjo į
direktoriaus Albino Daubaro
susižavėjimą informacinėmis
technologijomis. Dabar mokyklai
tapus gimnazija, iš kurios ir suomiai
pripažįsta turintys ko pasimokyti
nuotolinio mokymo srityje, niekas
neabejoja, kad pasirinktas kelias
buvo teisingas. Mokiniai nebeturi
knygų ir sąsiuvinių, bet visiems
išdalinti planšetiniai kompiuteriai,
mokytojas skaitinius ir užduotis
atsiunčia internetu, taip atliekami
visi namų bei kontroliniai darbai –
skamba kaip scenarijus iš fantastinio filmo, o šioje gimnazijoje
toks mokymas tampa kasdienybe.
A. Daubaras įsitikinęs, kad tik taip
Lietuva nepralaimės globaliose
lenktynėse dėl vietos po saule. Apie
viziją, tampančia realybe, su juo ir
kalbėjomės.
Kokia yra jūsų mokyklos misija?
Kokius tikslus sau keliate?
Ozo gimnazijos vizija yra skait
meninės mokyklos sukūrimas –
spartus viso mokyklos gyvenimo
skaitmenizavimas, nes manome,
kad tai yra pats racionaliausias
informacijos tvarkymo būdas.
O kaip atsirado pati idėja? Kaip
viskas prasidėjo?
Prasidėjo viskas nuo lūžio, kai
vienoje paskaitoje vienas labai
gabus lektorius pasakė paprastą
mintį, kad kompiuteris yra knyga.
Ne žaidimo aparatas, su kuriuo
mes jį dažnai lyginame, o pap
rasčiausia knyga, tik su žymiai
didesnėmis galimybėmis. Kadangi
mokykla ir švietimas operuoja
informacija – kaupia, diferencijuoja, moko ją išsaugoti ir kritiškai
vertinti, tą darbą efektyviau gali
padaryti efektyvesnės priemonės.
Patikėjome kompiuterių pranašumu ir tuo, kad atėjo nauja epocha,
prie kurios reikia prisitaikyti, ir
prisitaikyti aktyviąja prasme: būti

TEMA

A. Daubaras

A. Daubaras:

„Nuotolinis mokymas –
pats racionaliausias
mokymo ir
mokymosi būdas“
tų procesų avangarde, o ne plaukti pasroviui ir vilktis iš paskos.
Nusprendėme diegti visas inovacijas, kurios gali padėti efektyviau
organizuoti ugdymo procesą.
O kai jau patikėjome tomis
galimybėmis, kilo antra mintis, ar
būtina visiems mokiniams, ypač
tiems, kurie turi specifinių poreikių, tradiciškai eiti į mokyklą, ar jie
gali tą pačią informaciją gauti patogesniu būdu. Mes jau tada numatėme, kad bus galimybė su mokytojais komunikuoti kitu būdu, t. y.
informaciją pateikti elektroniniu
būdu, konsultuoti internetu, per
„Skype“ programą. Labai sparčiai
vykdėme nuotolinį mokymą: pradėjome su 25 mokiniais „nuotolinukais“, o dabar turime apie 600
nuotolinių mokinių. Praktiškai
esame šio mokymo pradininkai,
sukūrėme savitą, unikalią sistemą.
Jos esmė yra ta, kad stengiamės
nuotolinį mokymą priartinti prie
tradicinio mokymo, t. y. mokyti
ne konsultacijų principu, bet vesti

elektronines pamokas, kad mokiniai
dirbtų reguliariai, o ne taip, kaip neakivaizdininkai pratę dirbti: paskutinę naktį prieš atsiskaitymą atlikti
užduotis. Sudarome tokią situaciją,
kad mokinys turi dirbti reguliariai ir
atsiskaityti už kiekvieną pamoką.
Mokytojas kiekvieno mokinio
kiekvienos pamokos darbą įvertina.
Tai – didelis mūsų mokymo pranašumas vien jau ta prasme, kad mokinio tėvai, su slaptažodžiu prisijungę
prie sistemos, gali matyti visą vaiko
mokymosi procesą: kiek užduočių
atliko ar neatliko, kurie darbai buvo
sukritikuoti ar pagirti. Kitas nuotolinio mokymosi privalumas yra toks,
kad jis yra daug lankstesnis: jei dėl
kažkokių priežasčių žmogus negalėjo atlikti užduoties tą dieną, jis gali
ją padaryti kitą dieną, pavyzdžiui,
daugiau padirbėti savaitgalį; pamokos vaizdo įrašą jis mato bet kuriuo
jam patogiu metu ir gali jį pažiūrėti
pakartotinai – patogumas, kurio
klasėje niekada negausi. Apskritai,
filmavimas yra labai patogus būdas
2012 GRUODis
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binis procesas – mokytojai pasidarė
mobilesni, o frazė „mokytis visą gyvenimą“ mums nėra tik tušti žodžiai.

perteikti medžiagą: mokytojas
įkalba tai, ką kalbėtų per pamoką, ir
vienu judesiu nusiunčia tai visiems
mokiniams. Mokinys gali nufilmuoti savo eilėraščio deklamavimą,
mokytojas gali peržiūrėti, ištaisyti
kalbos bei kirčiavimo klaidas.
Kaip kontroliuojama, ar pats mokinys atliko užduotis, o ne kas nors
kitas už jį?
Kalbant apie galimybę nusirašyti,
ji išlieka ir mūsų sistemoje, bet į
tai žiūrime ramiai, nes žinome,
kad ir tradicinėje mokykloje nuo
amžių buvo nusirašinėjama, kad
to neišvengsi. Bet vėlgi technologijos leidžia su šiuo reiškiniu kovoti
daug efektyviau, pavyzdžiui,
programoje „moodle“ (sistema,
kurioje talpinama visa su mokymu
susijusi informacija ir prie kurios
prisijungiama internetu – aut.
past.) yra speciali funkcija, kuria
galima atskirti kopijuotus nuo
originalių darbų. Žinoma, norint
tokius dalykus irgi galima apeiti, todėl darome ir akivaizdžius
atsiskaitymus. Kartą per pusmetį
mokinys, susirinkęs pažymius,
turi juos patvirtinti: jei jis vilnietis,
turi atvykti į mokyklą ir išlaikyti
egzaminą (gauna po keletą klausimų iš kiekvienos pamokos), jei iš
užsienio, įskaitą laiko per „Skype“
programą ir atsakinėja į mokytojo
klausimus. Jei mokinys nesiorientuoja medžiagoje, jo surinkti
pažymiai tiesiog anuliuojami.
Kokių vaikų nuotolinėse klasėse
vis dėlto yra daugiau: silpnesnių ar
tikrai gabių?
Diferenciacija tarp nuotolinių
mokinių yra didesnė nei įprastinėse klasėse. Iš esmės visi šie
vaikai yra specifinių poreikių: jie
visi patekę į kažkokias ypatingas
gyvenimo situacijas. Dauguma
turi silpnesnius akademinius
pagrindus ir motyvaciją. Daug
yra atsitiktinių, manančių, kad
nuotolinis mokymas bus lengvas
žaidimas, kad galės mokytis ne
14
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Emigracijos srautams
padidėjus, dauguma
mūsų mokinių
yra emigrantai ar,
tiksliau, migrantai.
savo rankomis. Mes labai daug tokių mokinių išbraukiame iš savo
sąrašų mokslo metų eigoje. Bet
dalis mokinių yra motyvuoti, turi
tikslą, mokosi dėl savęs ir pasiekia
labai gerų rezultatų, nors tokių
vaikų yra mažiau. Tokiems dirbti
yra netgi patogiau, nes netrukdo klasės triukšmas, pašaliniai
dalykai, jie turi galimybę nustatytu laiku konsultuotis su mokytoju, kuris kvalifikuotai atsako į
klausimus. Tų klausiančiųjų nėra
tiek daug, tad mokytojas visada
randa galimybę pakalbėti su tais
mokiniais, kurie klausimų turi.
Bet mokytojo darbo krūvis tokiu
atveju yra didesnis?
Žinoma, mokytojui darbo realiai yra
daugiau: kiekvieną užduotį reikia
ištaisyti, kursą reikia nuolat koreguoti, dirbti su mokymo programomis,
užpildyti elektroninį dienyną nėra
lengva, nes visada iškyla techninių
problemų ar interneto greitis „pakiša
koją“. Bet mokytojas turi kitų pranašumų: jis išvengia konfliktų klasėse,
psichologinės įtampos, kuri paprastai
jį nuvargina labiau negu tiesioginis
darbas. Tie mokytojai, kurie išmoko
ir priprato, yra patenkinti. Žinoma,
mokomės nuolat, ypač informacinių
technologijų srityje, bet tai ir kūry-

O kokie yra nuotolinio mokymo
trūkumai? Juk pati sąveika tarp
mokinio ir mokytojo dingsta, mokytojas praranda galimybę kartais
ir pagrįstai įsikišti į konfliktą, padėti mokiniui psichologiškai.
Žinoma, dažniausiai šios sistemos
kritikai kaip problemą nurodo socia
lizacijos trūkumą, bet tai priklauso
nuo to, kaip į viską pasižiūrėsi.
Jei socializavimusi laikai tokius
kontaktus, kurie yra beveik fiziniai,
kai žmonės yra vienoje patalpoje ir
bendrauja tiesiogiai, tai šito bendravimo yra mažiau, bet jei manai, kad
socializacija yra panašių interesų ir
išsilavinimo žmonių bendravimas,
tai šis bendravimas per socialinius
tinklus yra net patogesnis ir žymiai
racionalesnis. Tradicinėje klasėje
susirenka labai skirtingų interesų,
intelekto ir vertybių vaikai ir, deja,
klasėje dominuoja ne patys geriausi.
Tiems, kurie mėgsta dirbti ramiai,
vienumoje, nuotolinis mokymas yra
pats patogiausias ir autonomiškiausias būdas mokytis. Technologijos,
leidžiančios mokytis individualiai
tinkamiausiu laiku, dar ir sutaupo
laiko, kurį galima skirti mėgstamam
užsiėmimui ar bendravimui su savo
rato žmonėmis.
Aš visada juokauju, kad ko trūksta internetiniam mokinio ir mokytojo bendravimui, tai to, kad mokytojas negali fiziškai paliesti mokinio,
bet jis ir taip neturi teisės to daryti.
O visa kita išlieka: jie mato vienas
kitą, kalba. Be to, pokalbis yra
fiksuojamas. Kilus porai konfliktinių situacijų, tai, kad galėjome
paimti „Skype“ bendravimo istoriją
ir atsekti vykusį pokalbį, buvo netgi
labai paranku, šia prasme yra netgi
šiokių tokių pranašumų.
Kaip nutiko, kad nuotolinis
mokymas buvo pradėtas siūlyti ir
užsienio lietuviams? Ar tai buvo
planuota, ar įvyko netyčia?

TEMA

D. Dokšaitės ir Ozo gimnazijos nuotr.

Pačioje pradžioje mes labiau
orientavomės į dvi mokinių grupes:
aukšto meistriškumo sportininkus,
kurie dažnai išvykdavo į treniruočių stovyklas ir kurių ugdymo
procesas tokiu būdu nutrūkdavo,
ir jaunuolius, kurie dėl socialinių
aplinkybių turėdavo pradėti dirbti,
bet nenorėdavo nutraukti mokslų.
O kaip ir kuriuo momentu atsirado
užsienio lietuviai, net neprisimenu.
Iš dalies tai įvyko natūraliai: žmonės, patekę į atitinkamą situaciją,
ieškodavo būdų, kaip pratęsti
mokymą, ir susirasdavo mus. Po to
žinia pradėjo sparčiai sklisti. Bet
kokiu atveju, emigracijos srautams
padidėjus, dauguma mūsų mokinių
yra emigrantai ar, tiksliau, migrantai. Didelė dalis yra tokių, kurių
tėvai institucijų yra išsiunčiami
dirbti į užsienį: kariškiai – į misijas,
diplomatai – į Lietuvos atstovybes kitose šalyse. Praktiškai visų
diplomatų vaikai mokosi pas mus:
kai kurie tik lietuvių kalbos bei
istorijos, kiti – ir viso kurso.
Kokių skirtumų pastebite tarp
užsienio lietuvių vaikų? Juk yra ir senosios emigracijos palikuonių, kurie
sunkokai kalba lietuviškai, ir skirtingų
likimų naujosios emigracijos vaikų. Ar
jie turi skirtingas ugdymo programas,
atitinkančias jų poreikius?
Pas mus yra dvi nuotolinio mokymo
kryptys: viena, kai mes mokome
visų dalykų, ir antra dalis, kurią
sudaro lituanistinis mokymas. Viso
kurso daugiausia mokosi naujieji
migrantai, o lituanistiniame kurse
dalis mokinių yra ir ne pirmos kartos emigrantų vaikai, kurie išaugę ne
lietuviškoje terpėje ir kuriuos tenka
mokyti ne tik tradicinio lietuvių kalbos kurso, bet ir pačios lietuvių kalbos. Mokytojai prisitaiko. Žinoma,
tokius vaikus mokyti sunkiau, bet jų
motyvacijos lygmuo yra aukštesnis,
jie mokosi noriai, su užsidegimu.
Ar spręsti lietuviškai sunkiai kalbančių vaikų ugdymo problemas
paliekama kiekvienam mokytojui,

ar jūs jau esate sukūrę kokią nors
metodiką? Gal bendradarbiaujate
su kitomis institucijomis, kurios
pradeda atsižvelgti ir spręsti vaikų,
augančių dvikalbėse šeimose, specifines ugdymo problemas?
Esant kiekvienai konkrečiai probleminei situacijai renkamės į
metodinę tarybą, apsitariame, bet ir
mokytojams duodame didelę laisvę.
Vadovaudamiesi sveiku protu pritaikome programą prie realių mokinio
poreikių, kiek galime, individualizuojame mokymą. Žinoma, visa tai
labiau susiję su bendruoju lavinimu,
lituanistinio švietimo srityje nesame
kažko ypatingo nuveikę. Mes turime
nedaug tokių mokinių, kuriuos
reikėtų mokyti lietuvių kalbos, absoliuti dauguma yra lietuviai, užaugę
Lietuvoje, net mokęsi pradinėje
mokykloje, o vėliau su tėvais išvykę
į užsienį. Tik vienas kitas, kuriems
priimtinas bendrasis lygmuo, yra iš
senosios emigracijos bangos. Bet
kokiu atveju jie lietuvių kalba jau
kalba, o mes suteikiame akademinį
lietuvių kalbos kursą.

kalbos įgūdžių neprarado ir gali
toliau mokytis, o tai yra pakankamai sudėtinga. Mokęsis pas mus, jis
pakankamai lengvai reintegruojasi į
lietuvių švietimo sistemą. Be to, mūsų
mokinys, išėjęs dvyliktos klasės lietuvių kalbos kursą, įgyja teisę laikyti
lietuvių kalbos valstybinį egzaminą, o
jį išlaikęs ir kartu turėdamas užsienyje
suteiktą mokyklos atestatą, gali stoti į
Lietuvos aukštąją mokyklą.

O koks yra jūsų siūlomas
Lietuvos etnokultūros, istorijos ir
geografijos kursas?
Visų šių papildomų dalykų dalis
mokinių mokomi neformaliuoju
būdu. Tai yra toks papildomas savanoriškas lituanistinis švietimas –
mokiniai tarsi susiburia į būrelį.
Jų neperkrauname, nes vaikams ir
taip užtenka darbo. Dažniausiai jie
jau mokosi vietinėje mokykloje,
jei dar mokosi lietuvių kalbos, turi
penkias–septynias lietuvių kalbos
pamokas per savaitę, tad etnokultūros, istorijos ir geografijos
žinios perteikiamos neformaliai.
Užduotys būna lengvos, ne akaAr ne visų dalykų, tik lietuvių kalbos deminės, kūrybinės ir patrauklios:
mokymasis yra kaip nors sertifikuo- organizuojame piešinių konkursus,
jamas? Kuo jis gali padėti mokiniui
atpasakojame.
jo akademiniame kelyje?
Lietuvių kalbos mokymas yra vertiAr tiesa, kad tik Lietuvos piliečiai
namas ir sertifikuojamas. Jei mokinys gali lankyti jūsų mokyklą? Kaip tie
grįžta į Lietuvą, jis iš mūsų mokyklos vaikai, kurie dėl tam tikrų Piliegauna pažymą, kad baigė vienos ar
tybės įstatymo spragų pilietybės
kitos klasės lietuvių kalbos kursą.
nebeturi, nors yra lietuviai?
Su tokiu dokumentu jis gali eiti į bet
Yra ne visai taip. Dabar lyg ir sudakurios mokyklos atitinkamą klasę.
ryta kliūtis vaikams, neturintiems
Jei į Lietuvą grįžęs mokinys tokio
Lietuvos pilietybės, mokytis visų
dokumento neturi, privalo būsimai
dalykų, bet lituanistinėje mokykloje
mokyklai įrodyti, kad jis lietuvių
visiems lietuvių kilmės vaikams ar
laikantiems save lietuviais lituanistinis mokymas yra suteikiamas nemokamai. Aš manau, kad galėtume
mokyti net tuos, kurie nėra lietuviai,
bet norėtų pagilinti savo lietuvių
kalbos žinias. O kad tam, kuris nėra
ar nebėra Lietuvos pilietis, Lietuva
atsisako finansuoti visų dalykų
mokymą, yra savaime suprantama –
kodėl jis negali lankyti mokyklos
ten, kur moka mokesčius?
2012 GRUODis
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Sibirovaikai

enkiametė Aušra Juškaitė
buvo ištremta iš Šiluvos į
Komiją 1941 metų birželio 14 dieną. Aušrą išvežė
drauge su jos tėvais, ketverių metų
broliuku Ramojumi ir dvejų metų Algimantas
Taškūnas
sesute Rūtele.
Apgyvendinti lagerio barake
Kortkeroso rajone, Juškai ir šimtai
kitų tremtinių kaip įmanydami
turėjo gintis nuo blakių, utėlių,
uodų ir moškarų (smulkių musyčių). Pajėgūs ir nepajėgūs, visi
buvo varomi kirsti miško už 5–6
kilometrų. Į darbą eidavo pėsti ir
grįždavo pėsti. Nuvargę tėvai dar
turėdavo atstovėti eilę prie duonos ir valgykloje, kad gautų šilto
viralo normą.
Gyvenvietėje nebuvo nei
gydytojo, nei felčerio. Sergantys
darbininkai turėdavo gauti viršininko leidimą ir tada eidavo pėsti
12 kilometrų į rajono centrinę
Kortkeroso ligoninę pas gydytojus.
Mažesnieji lankė vaikų darželį.
Karo metais niekas neturėjo gimimo liudijimų. Tad dauguma tėvų
stengėsi vaikus kuo ilgiau išlaikyti
darželyje, nes ten vis dėlto tris
kartus per dieną duodavo šiek tiek
pavalgyti. Darželyje buvo apie 20
vaikų, nuo vienerių iki aštuonerių
ar devynerių metų, arba tikriau,
kiek leido vaiko ūgis.
Deja, tėvai nežinojo, kad darželyje niekas jų vaikų neprižiūrėjo.
Auklėtoja ir darželio vedėja dažnai
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palikdavo vaikus vienus ir per
dienų dienas savo kambarėlyje
viena kitai peiliu kasydavo galvas,
utėliavo.
Tuo tarpu du vyresni berniukai,
broliai Beriozovai, šiame darželyje
įvedė mafijos raugo „reketą“. Kiekvieną naujai į darželį atvestą vaiką Beriozovai primušdavo, „kad
nepasakytų tėvams ar auklėtojai“.
Visi vaikai jų bijojo, bet nė vienas
neišdrįso kam nors pasiskųsti. Beriozovų siautėjimas buvo geležinis: jei pietums ar vakarienei prie
sriubos buvo duodama riekelė
duonos, o kartais net po sausainį,
Beriozovai ant stalo padėdavo
keturis kumščius. Tai reiškė, kad
auklėtojai nematant, visi vaikai
privalo jiems atiduoti duonos riekeles ar sausainius. Dalį surinktos
„duoklės“ abu broliai suvalgydavo,
likutį išsinešdavo namo...
Čia perskaitėme ištraukas tik iš
poros „Sibiro vaikų“ puslapių. O
visa knyga, jau dukart atspausdinta Lietuvoje (2011–2012 m.),
sudaryta iš 262 puslapių. Joje 16
buvusių Lietuvos vaikų tremtinių
aprašė savo gyvenimą ir vargus
Sibire. Knygą gražiai sudarė Irena
Kurtinaitytė ir Vidmantas Zavadskis, patys užaugę Sibiro tremtyje.
Visi atsiminimai paremti faktais:
autoriai neverkšlena ir neieško
savo dalios kaltininkų. Užtat
tragiški faktai dar įspūdingiau

paveikia skaitytoją.
Šiemet per birželinių išvežimų minėjimą Sidnėjuje kalbėjo
Tasmanijos universiteto Lietuvos
studijų sambūrio (LSS) pirmininkas Vincas Taškūnas. Jis minėjo,
kad pasaulis dar labai mažai žino
apie Pabaltijo tautų tragediją ir
kad reikia daug plačiau garsinti
visų trijų tautų kančių faktus.
V. Taškūnas pranešė, kad knyga
„Sibiro vaikai“ jau yra verčiama į
anglų kalbą ir angliškas vertimas
turi pasirodyti Kaune kitų metų
vidurį. Kadangi vertimų ir leidėjų
paruošiamiesiems darbams dar
trūko apie 5000 dolerių, Tasmanijos Sambūris paskelbė aukų
rinkimo akciją jiems paremti.
Pabaltijiečiai ir australai iš visų
Australijos valstijų atsiliepė labai
dosniai. Jau pačioje pradžioje, per
pirmą akcijos mėnesį, jie suaukojo
1,800 dolerių; naujos aukos tebeplaukia toliau. „Visos aukos – didelės ir mažos, – sakė V. Taškūnas
minėjime, – parems svarbų darbą
ir atneš didelę naudą“.
Visi, kas nori prisidėti, yra
kviečiami siųsti aukas šiuo adresu:
Lithuanian Studies Society, PO
Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006
(Australia). Aukos virš 10 dolerių
bus skelbiamos Lithuanian Papers
žurnale. Rėmėjai, paaukoję 30
dolerių arba daugiau, nemokamai
gaus anglišką knygą, kai ji bus
atspausdinta.
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Prancūzė lietuviškai
plakusia

A. Kiškytės-Degeix nuotr.

G

širdimi

eneviève Carion-Machwitz,
prancūzų dailininkė, rašytoja ir filosofė, iškeliavo
amžinybėn 2011 metų
gruodžio 19 dieną. Šios
prancūzės vardas Lietuvoje nelabai žinomas, bet ji Lietuvai paskyrė daug savo gyvenimo metų.
Ji garsino tuomet dar beveik
nežinomos, tolimos ir mažos tautos vardą savo parašytose knygose,
per paskaitas. Lietuvos senoji
istorija, kultūra ir kalba tapo jos
idealu ir beveik visų jos konferencijų pranešimų tema. Dažnai ją
supantys žmonės galvojo, kad ji
yra kilusi iš Lietuvos... Taip galvojau ir aš, kai ją sutikau pirmą kartą
vienos iš jos knygų pristatymo
metu. Tiesiog neįtikėtina, kaip ji
mylėjo Lietuvą, kurią minėjo kaip
pavyzdį visoms Europos tautoms.
Ji, prancūzė, mus, lietuvius, mokė,
kaip didžiuotis savo gimtine ir
domėtis jos istorija.
Geneviève gimė Paryžiuje prieš
beveik šimtą metų. Mokėsi meno
paslapčių įvairiose privačiose
studijose ir „Beaux-Arts“ mokykloje. Tapo Paryžiaus Sorbonos
universiteto filosofijos doktorante. 1974 metais leidykla „Nathan
Université“ išleido jos pirmąją
knygą „L‘expression plastique
chez l‘adolescent“ (liet. „Paauglio
meninė išraiška“). Geneviève
Carion-Machwitz daug keliavo,
keletą metų gyveno užsienyje, nes
dažnai lydėdavo savo pirmąjį vyrą

1997 m. Lietuvos
valstybė Geneviève
Carion-Machwitz įteikė
Gedimino kryžiaus
ordiną už jos darbus
garsinant Lietuvos
kultūrą ir istoriją

Aida
lakūną. Tuomet ji organizavo tarpKiškytė-Degeix tautinius meno seminarus Tokijuje,
Osakoje, Briuselyje ir Paryžiuje.
Meilė Lietuvai gimė susipažinus su antruoju vyru Jeanu
Machwitzu. Pats Jeanas visada
galvojo, kad yra kilmingos lenkų
šeimos palikuonis. Tačiau netikėtai atrasti jo šeimos archyvai
atskleidė tikrąją tiesą apie jo
lietuviškas šaknis. Neįkainojami Machwitzų šeimos išsaugoti
dokumentai sustiprino G. CarionMachwitz susidomėjimą Lietuva, jos istorija. Ši tema tapo jos
mokslinių tyrimų objektu ir jos
rašomų knygų siužetu. Jos knyga

„Lietuva“ („Fédérop“ leidykla,
1988 m.) pristato istorines lietuvių legendas, kurių daugelis jau
užmirštos Lietuvoje. Machwitzų
šeimos laiškai ir dokumentai įkvėpė ją rašyti naują istorinį romaną.
Taip gimė trijų tomų knyga apie
jos vyro lietuvių ir prancūzų šeimos istoriją. Pirmasis tomas „La
Wiedra“ (liet. „Viedras“) pasirodė
1984 metais. Antrasis tomas „Les
Glaces du Niémen“ (liet. „Nemuno
ledonešis“) ir paskutinis tomas
„Le Vytis“ išleisti 2002 metais.
Naujas leidinys „Dainava“ išleistas
2003 m. (tai „La Wiedra“ pakartotinis leidimas). Raštai „La route de
l’ambre“ (liet. „Gintaro kelias“),
kurie niekada nebuvo išspausdinti,
pasakoja apie Europos keltišką
kilmę bei jos ryšius su pagoniška
Lietuva. „Istorijos šaltiniai pasakoja, kad mes esam Romos kolonija,
bet dabartiniai archeologiniai kasinėjimai teigia kitą tiesą“, – dažnai
kartodavo Geneviève.
Ji daug metų gyveno Prancūzijos
pietryčiuose, Dordonės regione,
kur įkūrė lenkų, ukrainiečių ir
kitas asociacijas, susijusias su
Rytų Europos šalimis. Taip gimė ir
vietos lietuvių-prancūzų asociacija.
Parodos, konferencijos, minėjimai
ir studentų mainai padėjo jai sutikti
daug lietuvių bei gilinti šios šalies
kultūros ir istorijos žinias. Jai taip
pat buvo labai brangus kitas Prancūzijos kraštas – Bretanė. Ji ten
gyveno gana ilgai ir studijavo keltų
2012 GRUODis

17

AKTUALU
istoriją. Taip 2000 metais gimė
nauja knyga „Brigit, celte symbole“ (liet. „Brigita – keltų simbolis“,
kur šią šventąją dažnai lygino
su lietuvių vaidilute Birute).
Geneviève dažnai lygino keltus ir
baltus bei matė daug panašumų.
Paskutiniuosius savo gyvenimo
metus (nuo 2006 iki 2011), po vyro
Jeano mirties, Geneviève vėl sugrįžo į Dordonę, kur įkūrė literatūros
almanachą „La voix du Lys“ (liet.
„Lelijos balsas“). Leidinys buvo
leidžiamas senelių namuose, bet
žurnalo autoriai galėjo būti visi,
kas pasakodavo vietines ir iš tolimų kraštų atkeliavusias istorijas.
Kiekvieno naujo numerio
pasirodymas tapdavo švente:
vykdavo teminiai poezijos, kū-

rybos vakarai su vaišėmis. Ir čia
netrūko kalbų apie lietuvius ir jų
idealizavimą.
Visada ji buvo apsupta žmonių. Su kiekvienu rasdavo apie
ką kalbėti. Kai liga jai nebeleido
išeiti iš namų, žmonės pas ją patys
ateidavo. Net reikėdavo iš anksto
susitarti dėl susitikimo, nes jos namuose visada buvo pilna žmonių.
Lietuviai taip pat ją labai mylėjo ir
dažnai ją vadino „mūsų lietuvaite“.
Ji visada turėjo daug novatoriškų
idėjų ir surasdavo vis naujų temų
savo būsimoms knygoms. Ilgai ir
optimistiškai kovojo su savo liga
ir 2011 metais birželio mėn. baigė
paskutinį rankraštį, kurį pavadino
devyniasdešimtmetės optimistišku
dienoraščiu. Šiuo metu kai kurios

G. Carion-Machwitz knygos verčiamos į anglų kalbą, bet kol kas
nė viena jos knyga apie Lietuvą
dar nepasirodė lietuvių kalba.
Geneviève nugyveno nuostabų
gyvenimą ir kitiems ji liks optimizmo, sveiko humoro, gyvenimo
džiaugsmo, atvirumo ir lietuviškumo simboliu.
P. S. Užsidarius leidyklai „Editions de la Plomée“, G. CarionMachwitz neišparduotos knygos
„Dainava“ ir „Les Glaces du
Niémen“ (liet. „Nemuno ledonešis“) padovanotos Prancūzijos
pietvakariuose veikiančiai asociacijai „Lietuva“, kuri už simbolinę
kainą šias knygas prancūzų kalba
išsiunčia paštu.

Išleistas kalendorius

„Kuršių

T

kostiumas
I–XIV a.“

ęsdamas tautinių ir archeologinių kostiumų kalendorių
seriją, Lietuvos liaudies kultūros centras išleido 2013–
2014 m. kalendorių, kuriame
atspindėta atkurtų I–XIV a. kuršių
genties kostiumų kolekcija.
Geležies amžiaus, romėniškosios,
vikingų bei viduramžių epochos
nešioseną atskleidžianti tipinių
kostiumų kolekcija atkurta remiantis Vakarų Lietuvos archeologiniais
tyrimais, istoriniais duomenimis
ir Europos ikonografija. Lyginant
tekstilės lopinėlius, mokslininkų
surinktus iš visos Lietuvos archeologinių paminklų teritorijos, paste-
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bėtas spalvų ir tekstūros (audimo,
juostų vijimo technikos), drabužių
kirpimo ir konstravimo bendrumas ne tik Lietuvos, bet ir Europos
gyventojų aprangoje. Dėl to buvo
lengviau atkurti audinių gamybą, kirpimą bei fasoną, atsirado
galimybė parodyti ne tik atskiro
priešistorinio laikotarpio stilistiką,
bet ir atsekti dėvėjimo kaitą.
Kalendoriaus sudarytojos – archeologė Daiva Steponavičienė,
dizainerė tekstilininkė Danutė
Keturakienė. Kolekcijos kostiumų autentiškumą perteikia
išraiškingos Artūro Moisiejenkos
fotografijos.

Pasitinkant arkivyskupo

Mečislovo
Reinio
60-ąsias mirties metines

Iš kairės: Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios klebonas
t. S. Zujevas, istorikė dr. A. Vasiliauskienė, verslininkas Ramūnas Babenskas, Dievo Motinos eparchijos Maskvoje arkivyskupas metropolitas
P. Pecci, Rotari klubo narys Darius Brundza ir Vilniaus arkivyskupijos
kancleris, Vilniaus arkikatedros administratorius mons. R. Šalaševičius

A. Vasiliauskienės nuotr.

A

rkivyskupas Mečislovas
Reinys – viena ryškiausių
XX a. pirmosios pusės asmenybių Lietuvoje, turėjusių
įtakos nepriklausomos
valstybės pozicijų įtvirtinimui,
mokslo bei kultūros suklestėjimui,
tautos dvasingumo stiprinimui, jos
katalikiškos pasaulėžiūros ugdymui,
katalikiškųjų vertybių formavimui.
Dievo apdovanotas išmintimi,
jautria siela, išmokytas darbštumo,
pareigingumo, atsakomybės – šias
charakterio savybes tobulino visą
gyvenimą.
Arkivyskupas M. Reinys, nesutikdamas su sovietinės valdžios
bendradarbiavimo siūlymais ir
liudydamas savo pažiūrų tvirtu-

Dr. Aldona
Vasiliauskienė

E. Ignatavičius
atidengia
paminklinę lentą

mą, kritikavo bedieviškąjį ateizmą, marksizmą bei leninizmą
ir liko ištikimas savo idealams:
Kristaus mokslui, tarnystei Dievui
ir tautai. Todėl 1947 m. birželio
12 d. KGB buvo suimtas, nuteistas
8 metams ir išsiųstas į griežtu

režimu išgarsėjusį Vladimiro centralą (kalėjimą), kuriame 1953 m.
lapkričio 8 d. užbaigė kančias.
Palaidotas šalia centralo esančiose
miesto kapinėse „Kniaz Vladimir“,
laidojimo vieta nežinoma.
2010 m. rugsėjo 21–29 d. bei
spalio 28–lapkričio 4 d. man,
pirmajai lietuvei, tuometinio Lietuvos Respublikos ambasadoriaus
Rusijoje Antano Vinkaus dėka
buvo sudaryta galimybė tyrinėti
Vladimiro centralo kalinių bylas.
Dėl šios veiklos ir bendraujant su
Vladimiro Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčios
klebonu t. Sergejumi Zujevu, minėtam ambasadoriui inicijuojant,
pradėtas M. Reinio vardo įamžinimas jo kančios ir mirties mieste.
Vladimiro centrale kentėjusiems
įvairių tautų kankiniams kapinėse
pastatytas memorialas, kuriame,
greta jau esančių trijų atminimo
lentų, 2010 m. spalio 30 d. – visos
Rusijos politinių represijų aukų
minėjimo dieną – atidengtos
paminklinės lentos M. Reiniui ir
ukrainiečiui studitų (Rytų apeigų
katalikų) ordino archimandritui
Klementijui Šeptyckiui. Minėtoje
Vladimiro lotynų apeigų katalikų bažnyčioje pakabintas Dievo
tarno portretas, straipsnio autorė
apie arkivyskupą M. Reinį skaitė
pranešimą (konferencija „Kankinių kraujas – naujų krikščionių
pradas“) bažnyčioje ir muziejuje.
2012 m. spalio 6 d. klebono
t. S. Zujevo iniciatyva Vladimiro
Švč. Mergelės Marijos Rožinio
Karalienės bažnyčioje atidengta ir pašventinta Dievo tarnui
M. Reiniui paminklinė lenta su
marmure išraižytu arkivyskupo
portretu ir tekstu rusų kalba
(autorius Vitalijus Valentinovičius
Leksas (Vitalij Valentinovič Leks).
Lietuvos ambasadorius Rusijoje
Renatas Norkus šiam menininkui
2012 GRUODis
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įteikė specialią padėką. Virš portreto – M. Reinio 1951 m. pasakyti
žodžiai, žuvus vienam kaliniui:
„Neliūdėkite, nukankintieji kovoja drauge su mumis... jie stiprina
mūsų gretas. Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena
amžinai.“ Po portretu įrašas: „Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas
Reinys (1884-02-03–1953-11-08).
Dėkingi Lietuvos ir Rusijos pasauliečiai ir dvasininkija. Minint
kankiniško išėjimo į Amžinąją
Šviesą ir Amžiną Ramybę 60-ąsias
metines“ (paminklinę lentą savo

Iš kairės: klebonas t. S. Zujevas, arkivyskupas
metropolitas P. Pecci ir monsinjoras R. Šalaševičius

Prie Palaimintojo Klementijaus
Šeptyckio paminklinės lentos
Kankinių memoriale mons.
R. Šalaševičius ir dr. A. Vasiliauskienė

kadaise buvusiam ministrui finansavo Lietuvos užsienio reikalų
ministerija).
Renginiui Vladimire straipsnio
autorė parengė specialų lankstinuką
(jis išverstas į rusų kalbą), kuriame
pateikta biografinių M. Reinio duomenų, supažindinta su pastoracine,
pedagogine, moksline, visuomenine
veikla bei atliktais darbais, užimant
užsienio reikalų ministro pareigas
(1925-09-25–1926-04-20).
Į Vladimirą buvo išsiųstas ir
M. Reinio portretinis paveikslėlis
su malda – imprimatur 2008 m.
kovo 14 d. pasirašyta JE vyskupo
emerito Juozo Tunaičio (1928-1025–1954-09-12–1991-05-19–201206-01). Malda, skirta prašyti
malonių ir arkivyskupo Mečislovo
Reinio užtarimo: „Dėkojame
Tau, Visagali Dieve, kad sunkiais
tikėjimo persekiojimo laikais
davei mums garbingąjį Arkivys20
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kupą Mečislovą Reinį, kankintą ir
Dvasios vienybėje su Tavo Sūnumi
paaukojusį savo gyvybę Vladimiro
kalėjime. Jausdami savo menkumą,
mes lenkiamės prieš Tave, didis
Dieve, ir šio Tavojo Tarno užtariami meldžiame (paminėti savo
prašymą) malonės.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui“.
Maldą į rusų kalbą išvertė ir
2012 m. spalio 2 d. imprimatur pasirašė Dievo Motinos vyskupijos
Maskvoje arkivyskupas metropolitas Pavelas Pecci (Paolo Pezzi).
Lankstinukai bei paveikslėliai
buvo padovanoti Vladimiro katalikų bažnyčios parapijiečiams bei
renginio dalyviams. Jų gaus ir iš
kitų kraštų į Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčią gausiai atvykstantys maldininkai.
Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje
2012 m. spalio 6 d. buvo aukojamos
šv. Mišios, prašant Aukščiausiojo
greitesnės beatifikacijos bylos pabaigimo arkivyskupui M. Reiniui.
Šv. Mišias aukojo Dievo Motinos
vyskupijos Maskvoje arkivyskupas metropolitas P. Pecci kartu
su parapijos klebonu t. S. Zujevu
ir iš Lietuvos atvykusiu Vilniaus
arkivyskupijos kancleriu, Vilniaus
arkikatedros administratoriumi
mons. Robertu Šalaševičiumi.
Šv. Mišių metu pamokslą pasakė arkivysk. P. Pecci. Arkivyskupas
kalbėjo, kad Dievo jėga veikia per
žmones, pasitikinčius Kristumi,

ištikimus Jam ir Jo darbui, ir vienas
tokių asmenybių – lietuvis, Dievo
tarnas, arkivyskupas M. Reinys.
Po šv. Mišių mons. R. Šalaševičius
perdavė kardinolo Audriaus Juozo
Bačkio padėką arkivysk. P. Pecci ir
klebonui t. S. Zujevui, įteikdamas
jiems albumus apie Vilniaus bei
Lietuvos bažnyčias. T. S. Zujevui
už rūpestį Lietuvos sūnumi įteikta
kardinolo A. J. Bačkio dovana –
Aušros Vartų Madona.
Memorialinės lentos atidengimas
Vladimiro Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčioje –
Lietuvos URM vykdomos Lietuvos
istorijai svarbių asmenybių ir diplomatų įamžinimo programos dalis.
Paminklinę lentą atidengė Lietuvos užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius, dalyvaujant
Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Renatui Norkui, ambasados
patarėjui Donatui Aškiniui, Kultūros
atašė Faustui Latėnui, URM Rytų
kaimynystės politikos departamento
Rusijos skyriaus atašė Jurgitai Laurinėnaitei, mons. Robertui Šalaševičiui ir vietos lietuviams: Vladimire
gyvenančiam Ramūnui Babenskui
(daug prisidėjusiam prie paminklinės lentos atsiradimo) ir Ivanove
gyvenančiam Dariui Brundzai.
Sveikinimo žodį tarė Vladimiro
dvasinės seminarijos rektorius,
stačiatikių protojerėjus Georgijus
Gorbačiukas, akcentavęs, kad tokia
asmenybė kaip M. Reinys turi susilaukti jo seminaristų dėmesio – jis
ragins rašyti mokslo darbus. Paminklinę lentą pašventino arkivyskupas
P. Pecci.
Paminklinės lentos atidengimas
ir pašventinimas Rusijoje – tai impulsas rimtai pasirengti 2013-aisiais
įvairiuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose iškilmingai minėti
Dievo tarno M. Reinio 60-ąsias
mirties metines, surasti naujų jo
vardą įamžinančių formų.

Atviras laiškas

Jonui

G

Jablonskiui

erbiamas pone Jablonski,
kreipiuosi į Jus, kaip
vienas lietuvis kreipiasi į
kitą. Kaip lietuvių kalbą
išsunkęs iš gyvenimo su
motinos pienu. Kaip turtingas
žmogus kreipiasi į kitą turtingą žmogų. Turtingas ne pinigų
ar pasiekimų (bent jau ne Jūsų
masto pasiekimų), bet turtingas
kalbos. Ir klausiu Jūsų su didžiausiu susidomėjimu – kodėl lietuvių
kalba viešajame gyvenime traktuojama kaip pančiai?
Gerbiamas Jonai Jablonski,
bendrinės kalbos sukūrimas buvo
vienas svarbiausių žingsnių mūs
valstybės raidoj. Jums pradėjus
šį darbą, galėjom statyt tautą,
valstybę ir visus kitus Lietuvos
pamatus. Lietuvių kalba reiškia
vienybę, nuorodą į gilią ir svarbią
istoriją, taip pat reiškia namus.
Todėl visi mes turėtumėm būt
Jums dėkingi, nes leidot mūs kalbai išlikt, išgyvent šitam Europos
Babelio bokšte. Jūsų dėka lietuvių
kalba galėjo tapti ne tik protinių
mužikų (prašom nemaišyt su
ūkininkais žemdirbiais!), bet ir
intelektualų, protingų žmonių
priemone išreikšti savo mintis.
Tačiau kaip kiekvienas namas turi
daug kambarių, taip ir lietuvių
kalba turi daug tarmių, dialektų,

Tomas
Marcinkevičius

subtilybių. Taip pat porą keiksmažodžių kažkur rūsy, spintelėj
po kranu šiukšlių, pasenusių
daiktų, kuriuos paliko prodieduliai palėpy, ar girgždančių spintelių durų, kurių leidžiamas garsas
rėžia ausį kiekvienąkart. Tokie
jau tie namai – būdami visai
sterilūs, prarastų daug žavesio.
Tokiam name ilguoju laikotarpiu
būtų netgi bloga apsistot, nes
mažiausias nešvarumas sukeltų
jo gyventojam alerginę reakciją.
Nesupraskit blogai, reikia juos
tvarkyt ir valyt, bet svarbu išlaikyt balansą. Tik būkim biedni,
bet teisingi – su purvu galutinai
dar niekas nelaimėjo. Belieka
susitaikyt su tuo, kad visada bus
kažkiek barbarizmų, skolinių
ir tarptautinių žodžių. Klausiu
vis dėlto Jūsų – kodėl kai kurios
mūsų namo durys užrakomos?
Kas nustato, kada draudžiama
viešumoje naudoti dzūkų ar
suvalkiečių tarmes? Dėl ko turiu
veltis į tiek daug kompromisų
su sąžine rašydamas šitą tekstą?
Ir vis tiek kaip koks kontrabandininkas įterpiu šen bei ten iš
Punsko atsineštus žodžius, arba
tyčia kovoju su korektūra užsiimančiais kolegom.
Naivu būtų galvot, kad kiekvienas turi teisę rašyt ir sakyt,

ką nori ir kaip nori. Taisyklės
turi priežastį, ir esu jos pilnai
sąmoningas. Bet man nepatinka,
kai pavieniai žodeliai, kuriuos aš
atsinešiu iš savo pamėgto kambario, turi būti tuoj pat pastatyti
atgal į vietą. Štai gurinių ant stalo
nesurasi, nepamatysi po pastatą
skraidančio varmo, o ant stogo
su liesom neužlipsi. Ir ką man
daryt, kai mano turtas laikomas
negaliojančiu?
Tikriausiai daugeliu atvejų
mane supras. Gerbiamas Jonai
Jablonski, kodėl negaliu daryt
klaidų pastoviai? Aš jas galiu
daryt tik nuolatos. Ir jaučiu, kaip
lietuvių kalba labiau supančioja,
negu suteikia galimybių laisvai
žaist savo forma. Tiesa, Jumi
mano žodžiai, kaip ir visas laiškas,
gali pasirodyt išsiklevecinę, padriki,
neverti dėmesio. Visgi prašau perskaityt iki galo ir tada nuspręst, ar
mūs kalba stipri ir turtinga to, kad
visi verčiami griežtai laikytis vieno
modelio, ar to, kad turim tiek
daug tarmių ir skirtingų požiūrių?
Kuo ypatinga suvalkiečių
tarmė, kodėl būtent ji turėjo
tapti bendrinės kalbos pagrindu?
Sprendimo neginčiju, yra kaip
yra. Bet pripažinkim – ji buvo
pasirinkta... tiesiog. Gera, graži
ir tinkama, kaip ir visos kitos.
Bet ar dėl to reikia mažint kitų
tarmių įtaką? Ar galit, gerbiamas
Jonai, įkvėpt lietuviams daugiau
drąsos ir kvackumo, kad nesisarmacytų vartot tarmiškus žodžius?
Kad rodytų visiem, kokia turtinga
lietuvių kalba. Pravėdytų šiek tiek
tą mūs namą. Nes kartais žmonės
jame dūsta.
P.S. Ačiū korektoriams už
supratingumą.
Redakcijos pastaba: straipsnio autoriui pageidaujant, tekste yra palikta
nenorminių lietuvių kalbos variantų.
2012 GRUODis

21

svečias

Venesuelos
lietuvių pirmininkas

V. Folkmanas:

„Lietuvybė
yra mano
kraujyje“

A

Deimantė Dokšaitė

Apie Venesuelos lietuvius, ko gero, žinoma
mažiau nei apie JAV ar
Kanados bei Argentinos
ar Urugvajaus lietuvius.
Mano pačios pažintis su šios šalies
lietuviais prasidėjo sutikus ypatingą žmogų – buvusią Venesuelos
lietuvių bendruomenės pirmininkę
Eleną Baronas. Energinga, linksma,
šviesiaplaukė lietuvė, pamenu, kaip
pasakodavo apie savo pastangas
surengti tikrą lietuvišką Kūčių
vakarienę iš vietinių produktų, kaip
susirūpinusi šnekėdavo apie Venesuelos kalėjimuose kalinčius narkoti-
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V. Folkmanas

kus gabenusius tautiečius. Nauja
pažintis užsimezgė Elenai mirus,
kai jos pareigas perėmė Vytenis
Folkmanas. Noriu jį pristatyti ir
jums, „Pasaulio lietuvio“ skaitytojai, kartu pristatyti ir Venesueloje
gyvenančius mūsų tautiečius.
Vyteni, esate Venesuelos lietuvių
bendruomenės pirmininkas. Iš kur
toks pasišventimas lietuvybei, kad
net ėmėtės tokių nelengvų pareigų?
Manau, kad lietuvybės jausmas
tiesiog yra mano kraujyje ir meilę
Lietuvai man perdavė seneliai ir
tėvas, ypač močiutė, kuri mums
visiems buvo labai brangi. Pamenu, kai buvau vaikas, su jais visada
eidavau į bendruomenės susitikimus, šventes, mišias. Ir dabar tebešvenčiame Kūčias taip, kaip esame įpratę, su šventintu kalėdaičiu,
lietuviškų patiekalų vakariene:
silke, įvairiais būdais paruošta
žuvimi, juoda duona, spanguolių
kisieliumi. Ir net mano mama,

kuri yra venesuelietė, ne lietuvė,
šią tradiciją puoselėjo, lygiai taip
pat ir mano žmona, kurios kilmė
italų. Lietuvių tradicijos nugali
venesuelietiškas.
Vos išgirdęs kažką apie Lietuvą
tuoj pat pajuntu pasididžiavimą.
Galbūt būdamas vaikas taip stipriai
nejaučiau lietuvybės svarbos, bet
nejučia viskas, kas vyko, gulė mano
sielon ir brendo. O kai mano artimieji mirė, pajaučiau, kad privalau
tęsti jų veiklą, privalau imtis kažko,
kad vėl suburčiau vis tirpstančią ir
yrančią Venesuelos lietuvių bendruomenę. Tad po truputį ėmiau
padėti mūsų buvusiai ir visų labai
mylėtai bendruomenės pirmininkei
Elenai Baronas. O po jos mirties
man buvo pasiūlyta tapti bendruomenės pirmininku ir aš tas pareigas
priėmiau su malonumu.
Tad papasakokite apie bendruomenę, kuriai vadovaujate. Kokie
žmonės jai priklauso, kokie rūpes-
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Į Venesuelą lietuviai atvyko
panašiu metu kaip ir kiti
dipukai, patraukę Kanadon
ar Amerikon. Tačiau dažnai
klaidingai manoma, kad
Venesuelos lietuviai yra tokie
pat laimės ieškotojai kaip
kadaise vykusieji į Argentiną
ar Urugvajų.

čiai juos kamuoja, kas džiugina?
Sakyčiau, kad šiandien Venesuelos lietuviai gali būti skirstomi į
tris grupes. Pirmoji grupė – tai tie
pirmosios kartos lietuviai, kurie
kadaise apie 1944 metus paliko
Lietuvą ir atvyko į Venesuelą
1947–1948 metais. Jų likę nedaug,
gal kokie 8–10 garbaus amžiaus
žmonių. Būtent ši karta buvo ir yra
didžiausi mūsų įkvėpėjai, didžiausi
lietuvybės ir patriotizmo kelrodžiai. Ir jie iki šiol su didžiausiu
entuziazmu lankosi bendruomenės susitikimuose ir šventėse.
Be jokios abejonės, jie yra kuo
tikriausi lietuviai. Toliau yra antroji
ir, ko gero, didžiausia grupė – tai
jų vaikai, kurie į Venesuelą atvyko
būdami maži vaikai, paaugliai, taip
pat gimusieji pabėgėlių stovyklose
Vokietijoje. Jie irgi kalba lietuviškai, nors jau ne taip gerai, kaip jų
tėvai, tačiau jie irgi dega lietuvybe.
Būtent jie įsteigė daugelį tautinių
šokių bei dainų grupių, pradėjo ir
dalyvavo skautų veikloje. Daugelis
jų susituokę su venesueliečiais ar
kitų tautų atstovais. Būtent ši antroji grupė šiuo metu yra bendruomenės pagrindas, išlaikantis jos
gyvybę. Ir galiausiai trečioji grupė –
tai tie, kurie jau gimė Venesueloje.
Kai kurie iš jų yra labai jauni, o kai
kurie, tokie kaip aš, yra jau 40–50
metų. Tai pirmosios kartos anūkai.
Liūdna pripažinti, bet šioji karta
nelabai entuziastinga lietuvybės
išlaikymo klausimu. Tačiau stengiamės juos paskatinti apeliuodami
į senelių ir tėvų atminimą.
Pirmosios kartos lietuvių ryšiai ir
jausmai Lietuvai buvo tokie glaudūs
ir stiprūs, kad net ir toliau jaučiame, kad Lietuva yra mūsų tėvynė,
jaučiame, kad mūsų ryšis su Lietuva
nenutrūkęs ir turi būti išlaikomas.
Tačiau pastaraisiais metais trečiosios
kartos atstovai vis dažniau palieka
Venesuelą, ieškodami palankesnių

vietų gyventi, taip mažindami ir taip
negausią mūsų bendruomenę.

ir vadovauja pagrindiniam šalies
politikos žurnalui, parašė ne vieną
knygą, kaip antai „Los Godos“, kurioje rašoma ir apie baltišką gotų
kilmę bei ispanų ir lietuvių kalbos
panašumus. Neseniai Lietuvos
edukologijos universitetas suteikė
jai garbės daktaro vardą.

Gal klaidingai manau, tačiau esu
susidariusi įspūdį, kad Venesueloje
ir Kolumbijoje gyvenantys lietuviai – išsimokslinę, pasiekę karjeros
aukštumų, pasiturintys. Ar tokia
nuomonė teisinga?
Manau, kad lietuviai ne tik čia,
bet apskritai visame pasaulyje
yra išsilavinę ir nuolat siekiantys
savo žinias atnaujinti. Venesueloje
mūsų tėvai labai stengėsi mums
suteikti geriausią išsilavinimą,
nes patys dėl karo audrų negalėjo
pasiekti tiek, kiek norėjo. Mano
tėvas visada mums sakydavo, kad
privalome mokytis daug ir sunkiai,
nesvarbu, kokią sritį pasirinktume, turime siekti būti geriausiais:
gydytojais, inžinieriais, žurnalistais ar pan. Matyt, todėl mūsų
bendruomenėje nestinga šviesių
žmonių. Pavyzdžiui, labai didžiuojamės savo gretose turėdami
vieną geriausių ir talentingiausių
žurnalisčių Jūratę Statkutę de Rosales. Ji ne tik puikiai išsilavinusi ir
pasiekusi karjeros aukštumų, bet

Kartas nuo karto Lietuvą pasiekia
žinios apie lietuvius, kalinčius Pietų
Amerikos kalėjimuose. Dažniausiai jie
ten pakliūna dėl narkotikų gabenimo.
Pamenu, ir E. Baronas pasakodavo,
kaip ne kartą juos lankė ir stengėsi
padėti. Kokia situacija dabar?
Taip, deja, situacija liūdna.
Lietuviai jau pagarsėję narkotikų
gabenimu. Šiuo metu Venesuelos
kalėjimuose yra keli lietuviai, bet
yra buvę, kad vienu metu kalėjo
net 16. Tai nelengva užduotis
mūsų garbės konsului Borisui
Petrasevičiui, ypač teikiant jiems
teisinę pagalbą. Visgi tikiuosi, kad
tiems lietuviams tai bus skaudi,
bet reikšminga pamoka gyvenime.

Būdamas vaikas taip
stipriai nejaučiau
lietuvybės svarbos, bet
nejučia viskas, kas vyko,
gulė mano sielon ir brendo.

Konsulas
B. Petrasevičius
su jaunaisiais
lietuvaičiais

Papasakokite daugiau apie save.
Teko girdėti, kad Venesueloje esate
žymus architektas?
(Juokiasi – aut. past.) Kažkas
jums pamelavo. Nesiekiu būti
žymus, tiesiog stengiuosi kurti
estetiškus, bet kartu ir patogius,
funkcionalius projektus, kad jie
patiktų mano klientams. Tiesa,
savo karjera negaliu skųstis, teko
kurti ne vieną įdomų projektą, ir
džiugu, kad mano klientai liko jais
patenkinti.
Architektūrą studijavau Simono Bolivaro universitete – viename geriausių Lotynų Amerikos
universitetų. Nuo 1994-ųjų dirbu
nepriklausomai. Daugiausia projektuoju individualius namus ir
daugiabučius, nors teko projektuoti ir kelis komercinius pastatus, tokius kaip parduotuvės.
2012 GRUODis
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Venesuelos lietuviai susitinka per
svarbiausias lietuviškas šventes

Be to, prižiūriu, kad jau pastatyti
mano suprojektuoti namai toliau
išliktų tokie, kaip buvo sumanyti.
Pokalbio pradžioje jau užsiminėte
apie savo senelius ir tėvą. Gal papasakotumėte plačiau apie juos bei jų
kelius į Venesuelą?
Mano seneliai Kauną paliko
1944-aisiais su dviem vaikais –
mano teta Arija, kuriai tuomet
buvo septyniolika, ir mano penkiolikmečiu tėvu. Vargais negalais jie
įsikūrė Ravensburge Vokietijoje,
kur mano tėvas ir teta baigė lietuvių gimnaziją. 1948-aisiais Venesuela nusprendė įsileisti imigrantų ir
mano seneliai nutarė vykti ir kurtis
čia. Tų metų spalio 1 dieną jie atkeliavo į Venesuelą. Jie neturėjo ko
prarasti šioje labai skirtingoje tiek
kalba, tiek tradicijomis, lyginant
su jų tėvyne, šalyje. Žmonės buvo
svetingi imigrantams ir seneliai
su savo atžalomis buvo nesunkiai
priimti. Kaip ir daugelis tuomet
atvykusių lietuvių, jie siekė išsaugoti lietuvybę: burtis draugėn, kalbėti
lietuviškai, tuokti savo vaikus su
kitais lietuviais. Tiesiog siekė tęsti
sau įprastą gyvenimo stilių bei
kovoti su komunistais, užgrobusiais jų tėvynę, ir svajoti apie jos
nepriklausomybę. Taip buvo įkurta
Venesuelos lietuvių bendruomenė,
apgaubta patriotizmo, gal net tarsi
savotiškas instrumentas tai didžiulei tuštumai užpildyti taip toli nuo
tėvynės. Siekdami išlaikyti savo ša24
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Venesueliečiai labai
emocionalūs, rūpestingi
žmonės, mėgstantys
bučiuotis, apsikabinti,
laikytis už rankų,
skambinantys draugams
tik tam, kad paklaustų,
kaip jie laikosi.
knis, jie kūrė šokių grupes, skautų
būrelius, net statydavo lietuviškus
spektaklius, leido lietuvių veiklą
apžvelgiantį žurnalą.
Mano močiutė buvo labai pasišventusi lietuvybei: būtent ji gamindavo lietuvišką maistą, nuolat
rašydavo laiškus savo broliams ir
seserims, pasakodavo istorijas apie
Lietuvą, visiems primindavo, kad
turime eiti į lietuviškas mišias, rodydavo savo senas lietuviškas nuotraukas, kviesdavosi lietuvius pas
save į svečius, dalyvaudavo visuose
bendruomenės susitikimuose.
Vis vykstate į Lietuvą. Prisiminkime
jūsų pirmąjį apsilankymą. Kokios
buvo aplinkybės ir kokius įspūdžius
patyrėte?
Pirmoji kelionė nepamirštama ir
ypatinga. 1995 metais nusprendžiau
su žmona apsilankyti Lietuvoje. Nežinojau, ką ten atrasiu, nežinojau,
ką ten sutiksiu. Radau vieną seną
laišką, rašytą močiutei, ir adresatą.
Paprašiau savo tėvo parašyti tiems
žmonėms ir pasakyti, kad noriu ap-

silankyti Lietuvoje. Po trijų mėnesių
atsakymo dar nebuvome sulaukę
ir aš jau nebežinojau, ką daryti su
savo ketinimais. Tačiau laiškas iš
Kauno galiausiai atkeliavo ir jame
buvo parašyta, kad esame Lietuvoje
laukiami. Atsakymą parašė mano
tėvo pusbrolio sūnūs. Vienas jų su
žmona atvyko mūsų pasitikti į oro
uostą, tikrai patyrėme jaudinančias
akimirkas. Jie mus išsivežė į Kauną.
Pirmiausia į akis krito liūdni ir nesišypsantys žmonių veidai, tačiau jie
norėjo mums padėti ir buvo savaip
svetingi. Jie tikrai stengėsi mūsų
kelionę suorganizuoti geriausiu
įmanomu būdu... ir tikrai ji buvo
ypatinga. Tiesa, kalbos barjeras sunkino reikalus, nes buvo gėda pasakyti, kad aš nemoku lietuviškai, bet
kasdien suprasdavau vis daugiau.
Galiu pasakyti, kad lietuviai ir
venesueliečiai skiriasi kaip diena
ir naktis. Ypač socialiniu aspektu.
Venesueloje žmonėms patinka linksmintis bet kokia proga, jiems nereikia jokios priežasties linksmybėms ir
susibūrimams, juokams, šokiams ir
dainoms. Mes tai vadiname „rumba“
(liet. vakarėlis). Venesueliečiai labai
emocionalūs, rūpestingi žmonės,
mėgstantys bučiuotis, apsikabinti,
laikytis už rankų, skambinantys
draugams tik tam, kad paklaustų,
kaip jie laikosi. O labiausiai venesueliečiai mėgsta išgerti! Šiuo aspektu
jie panašūs į lietuvius. Net sunku
pasakyti, kurie – lietuviai ar venesueliečiai – geria daugiau!
Lietuviai uždaresni, tačiau kai
atsiveria, jie tikrai nuostabūs žmonės! Lietuviai tarsi vynas, jie laikui
bėgant darosi vis geresni.
2001 metais į Lietuvą vėl atvykau,
tą kartą jau su mama. 2011-aisiais –
su žmona, trim vaikais ir dviem
broliais. Šiais metais buvau rugpjūtį
ir trumpai lapkritį. Kaskart atvykęs
sutinku nuostabių žmonių ir valgau
labai skanų lietuvišką maistą.
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Lietuviai pasaulyje

Beriso „Nemunas“
aktyvai įsitraukė į
miesto imigrantų šventę

R

Lietuvių delegacija imigrantų šventės parade

ugsėjo ir spalio mėnesių
savaitgaliais Beriso mieste,
Argentinoje, vyko „Imigrantų
šventės“. Į šventes susirinko
daugiau nei 70 tūkstančių
žmonių iš visos Argentinos. Lietuvių
draugija „Nemunas“ surengė didelę
parodą, kurioje pristatė Lietuvos
kultūrą, tradicijas bei patiekalus.
Berise veikia gausi lietuvių bendruomenė. Iki Pirmojo pasaulinio
karo čia buvo viena didžiausių Argentinos lietuvių kolonijų, į kurią
atvyko apie 3000 lietuvių.
Reikia pabrėžti, kad Berisas yra
oficialiai pripažintas ir paskelbtas
Buenos Airių provincijos imigrantų
sostine. Lietuvių draugija „Nemunas“ yra Imigrantų sąjungos organizacijos narė ir jau 35-tus metus
organizuoja „Imigrantų šventę“.
Dabar šią organizaciją sudaro dvidešimt imigrantų bendruomenių.
Šventės metu koncertavo lietuvių
vaikų šokių grupė „Skaidra“, lietuvių
jaunimo šokėjų grupė „Nemunas“,
kurie labai gražiai sušoko penkiems

Ansamblis „Nemunas“

tūkstančiams žiūrovų. Lietuvių draugija „Nemunas“ pakvietė koncertuoti
ansamblius „Mindaugas“ ir „Laivės
akmuo“ iš Tandilio miesto (Buenos
Airių provincija, 300 km. nuo Beriso).
Taip pat reikia paminėti, kad
lietuvių jaunimo tautinių šokių
ansamblis „Nemunas“ scenoje
koncertavo kartu su ansambliu
„Ąžuolynas“ iš Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijos. Draugija „Nemunas“ specialiai pakvietė „Ąžuolyną“ koncertuoti kartu visą valandą
tūkstančiams žiūrovų, kurie plojo
nesustodami. Scenoje vienu metu
sukosi šešiolika ansamblio porų.
Dainų ir šokių ansamblis
„Ąžuolynas“, spalio 7 dieną koncertavęs Berise, miesto savivaldybės
mero buvo paskelbtas municipaliniu
paveldu, visiems ansamblio dalyviams suteikti garbės svečio vardai.
Mūsų lietuvių draugija šventės metu

pristatė lietuvių patiekalus, tokius
kaip bulvių plokštainis, kepta
kiauliena su kopūstais ir krienais,
kepta kiauliena su grybų padažu.
Patiekalus, kurie visiems labai
patiko, mielai pirko šventės dalyviai
ir svečiai. Pristatytas ir pardavinėjamas buvo ir alus „Kaunas“, kurį
gamina lietuvių imigrantų anūkas
iš Mardel Platos miesto. Šis alus irgi
labai patiko svečiams. Kitais metais
tas pats žmogus numato gaminti
„Baltic Porter“ stiliaus alų.
Paskutinę šventės dieną vyko
paradas, kuriame dalyvavo daugiau nei devyniasdešimt bendruomenės narių, visi buvo pasipuošę
tautiniais rūbais. Jie žygiavo pagrindiniu Beriso miesto Avenida
Montevideo prospektu, šokdami
grojant lietuviškai muzikai.
Mūsų bendruomenei šventėje
atstovavo lietuvių vaikų bendruomenės karalienė Lourdes Contrera
Chizas Guntulis (Cižaitė Guntūlytė) ir Buenos Airių provincijos lietuvių kolonijos karalienė Agustina
Lilia Kavaliūnas (Kavaliūnaitė).
Šventės teisėjų komisija iš visų
XXXV provincijų imigrantų šventės
dalyvių išrinko šventės karalienę, šis
titulas atiteko Lenkijos atstovei.
Per šventę teatralizuotai buvo pavaizduota, kaip imigrantai į Argentiną atplaukė laivu. Šiame pasirodyme
dalyvavo ir lietuvių bendruomenės
nariai, apsirengę to laikmečio rūbais.
Tarp kitų socialinių bei kultūrinių renginių vyko maratonas,
kuriame dalyvavo lietuvių draugijos
„Nemunas“ narys, sportininkas
Roberto Zutas. Vyko futbolo turnyras, kuriame irgi dalyvavo lietuvių
komanda. Komandos aprangos
spalvos – žalia ir geltona. Sporto
renginį organizavo Imigrantų
sąjungos organizacija kartu su lietuvių draugija „Nemunas“, futbolą
žaidė dešimt imigrantų bendruomenių, iš viso – 130 žaidėjų.
2012 GRUODis
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Lietuviškų
šaltibarščių

ragavo

Prancūzijos
gurmanai

L

apkričio 16–18 dienomis Perigėje, Prancūzijos pietvakariuose, vyko tarptautinė gurmaniškų valgių knygų mugė „Salon
International du Livre Gourmand“. Renginys vyksta jau dvylika
metų. Kas dveji – iš Paryžiaus jis
persikelia į Dordonės regioną, kuris
visoje Prancūzijoje garsėja savo virtuve ir gurmanais. Šiais metais
organizatoriai sulaukė net
20 000 lankytojų. Mugėje
daugiau nei 80 tarptautinių leidyklų pristatė apie
tūkstantį įvairių knygų
apie kulinarijos menus ir
virtuvės paslaptis. Mugės
svečiai galėjo susitikti su
žymiausiais prancūzų ir
kaimyninių šalių virėjais, konditeriais, žurnalistais, televizijos laidų
kūrėjais, knygų autoriais ir leidėjais. Mugės metu vyko spektakliai,
parodos, debatai, paskaitos ir įvairių
patiekalų gaminimo pamokos
bei degustacijos. Net gurmaniško
diktanto konkursas! Įvairūs prizai
ir premijos labiausiai paskatino
publiką ir mugės komisiją sudominusius autorius bei knygų leidėjus.
Deja, kol kas šiame renginyje nė
viena knyga apie Lietuvos valgius
ir kulinarinį paveldą dar nebuvo
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Aida KiškytėDegeix,
asociacijos
„Lietuva“
Dordonėje
prezidentė

pristatyta. Šiemet mugės svečiai –
Baskija ir jos virtuvė. Baskai siūlė
paragauti savojo džiovinto kumpio, ėriukų sūrio, paprikos, vyno...
ir, žinoma, įsigyti jų knygų.
Perigės miesto restoranai pasiūlė
pasivaikščioti „sriubos keliu“: prie
kiekvieno restorano gatvėje buvo
vaišinama šių namų firmine sriuba.
Pirmą kartą šis prestižinis
renginys atvėrė duris ir vietinių
asociacijų „virėjams“. Pasiūlymą
dalyvauti šiame renginyje gavo
ir mūsų vietinė prancūzų-lietuvių asociacija „Lietuva“. Mums
teko didėle garbė ir atsakomybė
atstovauti savo kraštui tokiame

prestižiniame ir tarptautiniame renginyje. Po ilgų
svarstymų, ragavimų ir
diskusijų mes pasiūlėme
pagaminti mūsų giros bei
lietuviškų šaltibarščių, kuriuos pateikėme su juodos
duonos riekele.
Kvietimą prisijungti prie septynių vietos užsieniečių asociacijų
organizuojamų pietų priėmėme
labai rimtai ir ruošėmės renginiui
iš anksto. Teko nelengvas uždavinys, kad šalia portugalų, ispanų,
kaukaziečių, Majoto ir Reunjono
regionų patiekalų mūsų valgiai
taip pat pritrauktų mugės lankytojų dėmesį ir norą jų paragauti.
Kefyras Prancūzijoje labai retas
produktas, bet ir labai brangus.
Raudonuosius burokėlius reikė-

jo marinuoti kelias dienas prieš
renginį, o ir kitų reikiamų produktų kiekiai pasirodė didžiuliai.
Smagu, kad asociacijos savanoriai,
kurių daugelis prancūzai, atsakingai įsitraukė į gamybos procesą
ir pagamino nuostabaus skonio
sriubą. Tiesa, rausva šaltibarščių
spalva ir negirdėtas jų pavadinimas
nustebino ne vieną. Tačiau vos tik
paragavę žmonės mus sveikino
ir sakė, kad receptas nuostabus,
dar negirdėtas ir gana lengvas
pagaminti. Išėjo puikus patiekalas,
kuris buvo siūlomas kaip šaltas
užkandis. Net du kartus „Salon
International du Livre Gourmand“
dalyviai galėjo paragauti mūsų
pagamintų šaltibarščių: vieną
kartą jie buvo paruošti publikos
akivaizdoje, aiškinant, kokių
produktų reikia ir kaip vyksta
gaminimo procesas. Po trumpos
pamokėlės smalsūs prancūzai
atidžiai užsirašinėjo šaltibarščių
receptą ir noriai degustavo šią
šaltą sriubą. Antrasis šaltibarščių
pristatymas buvo daug sudėtingesnis, nes reikėjo pagaminti dviem
šimtams žmonių, kurie apsilankė
vienadieniame restorane „Bodéga
des Mets Tissés“. Tai buvo didžiulė
palapinė su trim ilgais stalais ir
suolais, kur septynios išrinktosios
(tarp jų ir mūsų „Lietuva“) vietinės
asociacijos siūlė ragauti savo
tradicinių valgių. Mūsų pagaminta
gira, šaltibarščiai ir juoda duona
labai tiko šio restorano meniu.
Pietų metu svečiai teiravosi, iš ko
gaminami šaltibarščiai, iš kur jie
atkeliavo, uždavė daug klausimų
apie Lietuvą ir jos kulinarines tradicijas. Mūsų nedidelei savanorių
asociacijai teko paprakaituoti, kad
organizatoriai ir dalyviai liktų patenkinti. „Bet tai – labai skanu!“ –
šis pasakymas buvo geriausias
atlygis mūsų savanoriams už jų
atliktą darbą.

A. Kiškytės- Degeix nuotr.
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Maironio 150-ųjų
gimimo metinių

minėjimas Adelaidėje

A

pie Maironį prirašyta nemažai studijų ir straipsnių,
kuriuose apžvelgiama jo
kūryba, asmeninis gyvenimas, veikla caro valdymo
laikais, įnašas į lietuvių kalbos
ir literatūros propagavimą bei
Lietuvių kalbos teisių atkūrimo
sąjungos steigimą.
Jonas Mačiulis-Maironis yra
vienas žymiausių XX amžiaus Lietuvos poetų. Jo pirmasis eilėraštis
„Lietuvos vargas“, vėliau pavadintas „Miškas ūžia“, išspausdintas
1885 metais mėnraštyje „Aušra“. Jo
poezija lyrinė, pilna tautos atgimimo manifestų. Jis pirmasis lietuvių
poetas, sukūręs soneto, baladės,
satyros klasikines formas, istorines
dramas. Jo visa kūryba persunkta
tautinės idealizacijos tematikos;
Lietuvos laukų, upių, kalnų ir
kalnelių grožio, piliakalnių ir se-

Viktoras
Baltutis

nolių kapų gyvo atminimo ir juose
slypinčio Tautos gyvastingumo.
Maironis buvo vadinamas tautos
dainiumi, šaukiąs tautą keltis,
nusikratyti jungo ir siekti laisvo
gyvenimo. Sulaukęs laisvos Lietuvos Maironis šiek tiek nusivylė. Kai
kuriose satyrinėse eilėse skundėsi
politikų nesąžiningumu, turto
siekimu ir kitomis blogybėmis.
Maironis nemėgo lenkų dvasininkų, nes jie važiavo į Vatikaną,
vertė jo eilėraščius,
Deklamuotojas
šmeižė, skundė,
Linas Pocius su
sūnumi Aidu
melavo ir kenkė.
Dėl to Maironis
pasiekė tiktai
prelato titulą, nors
net keletą kartų
siūlytas Romoje į
vyskupus, šio titulo
negavo. Jis kovojo
prieš lenkų kalbos

įsigalėjimą Lietuvos katalikų bažnyčiose, ypač Vilniuje, todėl lenkų
kunigai jo nemėgo.
Būtų galima parašyti ilgą studiją
apie Maironio asmeninį gyvenimą,
kuris buvo labai įdomus ir kartais
kontraversiškas. Vienas jo artimas
bičiulis poetas Mykolas Vaitkus sakė:
„Maironis greičiau atverdavo savo
namų duris, o širdį labai retai...“
Jonas Mačiulis-Maironis gimė
1862 m. lapkričio 2 d. Pasandravyje, Šiluvos valsčiuje. Mirė 1932 m.
birželio 28 d. Kaune, palaidotas
Kauno arkikatedros bazilikos
kriptoje.
Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimą spalio 21 d. Adelaidėje Lietuvių namuose surengė
Adelaidės Lietuvių namų biblioteka ir ALB krašto valdyba. Minėjimą pradėjo Lietuvių namų bibliotekos vedėja Renata Urmonienė.
Ji trumpai apibūdino vaizdo diską,
kurį gavo iš Lietuvos Sauliaus Varno iniciatyva per Jūratę Caspersen.
Diskas labai ilgas ir kai kur be garso įrašo. Jį suredagavo ir paruošė
minėjimui Romas Urmonas.
Minėjimo pradžioje Janina Vabolienė trumpai apžvelgė Maironio
gyvenimą ir kūrybą, perskaitė
vieną Maironio baladę – „Jūratė ir
Kastytis“.
Diske matėme Maironio gyvenimo iškarpas: tėvus, kunigų seminariją, gana plačiai apžvelgtas jo
butas, kuris šiandien yra Maironio
muziejaus dalis.
Maironio vieną iš politinių baladžių „Čičinskas“ deklamavo Linas
Pocius. Nors baladė gana ilga, bet
jis ją išmoko atmintinai (sūnus
Aidas užkulisyje buvo pasiruošęs
jam padėti) ir skaitė dėmesingai su
tinkama balso moduliacija. Minėjimo dalyviai jos įdėmiai klausė, ir
baigus, gausiais plojimais dėkojo.
Paskutinėje programos dalyje
adelaidiškiams jau gerai pažįsta2012 GRUODis
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mas sekstetas „Šypsena“ padainavo tris Maironio eilėraščius,
tapusius populiariomis dainomis: „Kur bėga Šešupė“, „Oi,
neverk, motinėle“ ir „Lietuva
brangi“, kuri sovietų okupacijos metu buvo giedama vietoj
uždrausto Lietuvos himno.
Sekstete „Šypsena“ šiuo metu
dainuoja: vadovė Regina Veress,
Birutė Dukas, Diana Merūnas,

Albinas Savickas, Vincas Vieraitis ir Augis Zamoiskis. Visos
dainos nostalgiškos, jos gražiai
nuskambėjo ir minėjimo dalyvių
su malonumu atidžiai buvo
išklausytos.
Programai pasibaigus, ALB
krašto valdybos pirmininkas
Saulius Varnas visus minėjimo
programos dalyvius apdovanojo
šampano buteliais, tai atitiko

gimimo metinių minėjimo sumanymo dvasią.
Po programos visi dalyviai, kurių
buvo virš 40, buvo pavaišinti užkandžiais ir vyno stiklu.
Minėjimas neištęstas, įdomus ir
sklandžiai praėjo. Dėkojame ALB
krašto valdybai ir Lietuvių namų bib
liotekai už įdomų ir prasmingą renginį, skirta paminėti poeto Maironio
150-osioms gimimo metinėms.

E
Poezijos vakaras

Įkvepianti emigracija
S

traipsnio autorė Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė yra Vilniaus
lietuvių namų mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja, kuri kartu su
kolege iš tos pačios mokyklos
Rūta Zakarkaite lapkričio 3 dieną
Airijos lietuvių bendruomenės
kvietimu lankėsi Dubline. Jos,
rekomenduotos Užsienio lietuvių
švietimo centro, buvo pakviestos
vesti seminarą vietos lituanistinių
mokyklų mokytojams tema „Lietuvių kalbos metodika ir praktika
dirbant su skirtingų gebėjimų už28
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sienio lietuviais“. Seminaro metu
buvo pristatoma lietuvių kalbos
mokymo teorija, atliekamos
praktinės užduotys, o pabaigoje
vyko pozityvi diskusija švietimo
naujovių tema. Tačiau pirmą
kartą nuvykus į naują šalį, nors ir
trumpam atsidūrus kitoje terpėje,
žmogus negali neišreikšti subjektyvaus ir asmeninio santykio
su nauja matoma aplinka, todėl
žemiau esantis tekstas atskleis
labai individualų, jokių pretenzijų
neturintį autorės vertinimą.

Vilma
VilkytėŽemaitaitienė

migraciją galima vertinti
skirtingai – matyti socialinius,
politinius, ekonominius, o
gal net kultūrinius reiškinius.
Vertinimas priklauso nuo vertintojo sugebėjimo būti objektyviu,
nuo kritinio mąstymo ir galimybių
į viską žvelgti laisvo nuo stereotipų
žmogaus akimis.
Kiekvieno individo išprusimo
ir brandumo lygis lemia tautinės
savasties ir tapatumo buvimą
arba nebuvimą, todėl kiekvienas
išvykęs iš gimtojo krašto randa
arba neranda savąją nišą kitoje
šalyje.
Populiaru emigrantus suvokti
kaip nenusisekusios viduriniosios
klasės atstovus, kurie nepasitenkindami savo šalies galimybėmis
arba neradę pritarimo idėjoms
bei originaliam požiūriui į pasaulį – iškeliauja į kitą erdvę.
Į bet kokią veiklą – tiek pačioje
Lietuvoje, tiek už jos ribų – galima žiūrėti dvejopai: kaip į materialinės naudos ieškojimą, arba
kaip į savęs realizavimo galimybę.
Emigrantai neretai siekia abiejų
galimybių, todėl be galo svarbu
suprasti, kad tas, kuris išvažiavo,
dar netapo tuo, kuris pabėgo...
Aš pati nesu emigrantė, labai
tikiuosi ja nebūsiu, bet jei tektų pasirinkti pastarąjį kelią, net
neabejodama galiu pasakyti, kur
rasčiau galimybę save realizuoti –

Lietuviškas mišias
aukoja kun.
Egidijus Arnašius

R. Dapšytės ir A. Teišerskio nuotr.

Mokytojų tobulinimosi seminaras

Airijos lietuvių bendruomenėje.
Su šios bendruomenės atstovais
praleidau keturias dienas (su kolege
buvome pakviestos skaityti paskaitų lituanistinių mokyklų mokytojams), bet nepasakodama apie
dalykinį-metodinį seminarą, noriu
plačiau pakalbėti apie įspūdžius,
kurie labai nuoširdžiai leidžia pasakyti – emigracija įkvepia.
Įkvepia dirbti Lietuvoje arba už
jos ribų daugiau ir geriau, įkvepia
būti tolerantiškesniu ir geranoriškesniu, įkvepia tapti visuomenišku ir aktyviu žmogumi, įkvepia
dar kartą kalbėti apie vienybę,
kuri dažnai tampa didelių darbų
galimybe.
Drįstu teigti, kad Airijos lietuvių
bendruomenė labai aiškiai yra
užsibrėžusi ne tik lietuvybės
puoselėjimo ir tradicijų tęstinumo
tikslą, bet nori pritraukti aktyvius
žmones suteikdama savirealizacijos galimybę: galbūt dirbti
mokytojais, galbūt organizuoti
kultūrinę veiklą, o gal dainuoti,
piešti, šokti, deklamuoti, renginius organizuoti – svarbiausia čia
idėjos ir nuoširdus troškimas būti
kartu su tais, kurie nebijo pasakyti, iš kur jie kilę, kokia kalba kalba,
pagaliau – už kokias krepšinio
komandas serga (airiai, beje, gerbia
daugelį sporto šakų).
Malonu buvo pajusti ne tik
bendruomenės suinteresuotumą

mūsų darbu Lietuvoje, bet ir pamatyti visą būrį jaunų, kūrybingų,
perspektyvių pedagogų, susirinkusių į lietuvių kalbos seminarąpraktikumą, net neabejoju, kad
nebuvo nė vieno nuobodžiaujančio, darbas vyko ypač nuoširdžioje
ir geranoriškoje aplinkoje. Stebina
mokytojų žingeidumas, nes darbas šeštadieninėse mokyklose
nėra nei labai prestižinis, nei gerai apmokamas, tai tik dar viena
savęs realizavimo galimybė.
Dar didesnį įkvėpimą gali pajusti bet kuris lietuvis, bent kartą
apsilankęs Dublino Šv. Andriejaus
(angl. St. Andrew’s) bažnyčioje,
kur kiekvieną sekmadienį vyksta
lietuviškos pamaldos (jas aukoja
lietuvis kunigas-kapelionas Egidijus Arnašius), o po jų visi kviečiami į šiltą pokalbį prie arbatos
puodelio.
Nustebino Vėlinių garbei
surengtas kultūrinis mišių
pratęsimo pusvalandis – teminis
poezijos vakaras, inicijuotas ir
organizuotas tos pačios lietuvių
bendruomenės atstovų, renginių

ciklo „Lyrikos vakarai“ grupės
narių: profesionaliai atliekama
muzika, subtiliai parinkti poe
tiniai tekstai, net kiekvienam
lietuviui žinomi atlikėjai – Nojus
(buvusios grupės „Airija“ narys),
dainininkė Raimonda Masiulytė ir
visas burys saviveiklininkų, kurių
nuoširdumas paperka.
Nieko keisto, kad po renginio
priėjusi jauna pora nedrąsiai ir su
didele nuostaba akyse paklausė:
„Ar tokie renginiai čia vyksta kiekvieną savaitę?“ Susidomėjimas
dažnai reiškia pritarimą ir norą
pažinti, tai ir yra svarbiausias nebūtinai gausiai atlyginamo darbo
rezultatas.
Įkvepiančia patirtimi tampa
pats žinojimas, kad Airijos lietuviai drąsiai save vadina lietuviais,
sugeba ne tik sunkiai ir daug dirbti, bet ir sukuria tinkamą aplinką
ateinančiai kartai ugdyti.
Pabrėždama teigiu – Airiją
pažinti galima įvairiai: skaitant
ir kaupiant informaciją, vaikštant po jų barus, čia vadinamus
„pabais“ (angl. pub), domintis
kultūriniu ir istoriniu palikimu,
bet svarbiausia – pažinimo nereikia bijoti, juk būtent tai leidžia
gretinti skirtingas patirtis – lietuviškąjį savęs suvokimą ir airiškąjį
savęs kaip lietuvio atradimą.
Svarbiausiu tikslu, gyvenant
svečioje šalyje, galėtų tapti ne tik
tautiškumo puoselėjimas, bet ir
mūsų paveldo perkėlimas į šių
dienų tikrovę, tik tada aktualūs,
lietuvybę apibrėžiantys dalykai –
kalba, kultūra, tauta ir tradicijos –
bus svarbūs ir po kelių šimtmečių.
Tokiu būdu lietuvių kalba skleisis
naujoje erdvėje, lietuvių tautą vienys pamatinės vertybės, o vaikai
ir vaikaičiai be apmaudo mokysis
lietuvių kalbos, o aiškiai suvokdami savo išskirtinumą gebės juo
didžiuotis.
2012 GRUODis
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J. Kazickaitė Altman –
Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus

„Metų žmogus“

M

alonu, kad tarp mūsų –
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių – yra gausus
būrys žmonių, kurie savo
darbais ne tik garsina
lietuvių ar Lietuvos vardą pasaulyje, tačiau ir paties pasaulio veidą
mėgina keisti į gerąją pusę. Tokius
asmenis kasmet pagerbia Balzeko
lietuvių kultūros muziejus, jiems suteikdamas ,,Metų žmogaus“ vardą.
Šiemet muziejus savo apdovanojimą
skiria neeilinei asmenybei – Jūratei
Kazickaitei Altman.
J. Kazickaitė yra žurnalistė ir
rašytoja, ji ilgą laiką darbavosi
nukentėjusiųjų nuo karo ir karo
pabėgėlių gynimo srityje. J. Kazickaitė gimė 1943 metais Lietuvoje,
Juozo ir Aleksandros Kazickų
šeimoje. 1947 metais ji kartu su
tėvais ir didžiule pokario pabėgėlių
emigrantų banga pasiekė Jungtinių
Amerikos Valstijų krantus. Baigusi
Trinity kolegiją Vašingtone, J. Kazickaitė savanore išvyko į Keniją,
kur dirbo mokytoja. Žurnalistės
karjerą ji pradėjo žurnale ,,Look“.
Tuo metu ji, kaip laisvai samdoma
fotokorespondentė, išvyko į karo
apimtą Vietnamą ir 1968 metais
buvo sužeista Khe Sangh mūšio
metu. Vėliau dešimtį metų J. Kazickaitė dirbo naujienų agentūros
,,Associated Press“ korespondente
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ir rašė apie įvairius
įvykius, tarp jų ir
karą Artimuosiuose
Rytuose 1973 metais.
Prezidento Džimio
Karterio (Jimmy
Carter) valdymo
laikotarpiu J. Kazickaitė dirbo Baltųjų
rūmų korespondente, o vėliau –
laikraštyje ,,The
Washington Star“.
J. Kazickaitė yra
keleto knygų apie
Amerikos moterų
istoriją bendraautorė, tarp jų – ,,Susan
J. Kazickaitė
B. Anthony Slept
Altman
Here“ ir ,,War Torn:
Karilė Vaitkutė Stories of War from the Women
Reporters Who Covered Vietnam“. Ji taip pat redagavo savo
tėvo memuarų knygą ,,Vilties
odisėja“, kurioje pasakojama jos
šeimos istorija: pasitraukimas iš
Lietuvos po Antrojo pasaulinio
karo, įsikūrimas Amerikoje, dalyvavimas Lietuvos politiniame ir
ekonominiame gyvenime Lietuvai
atgavus nepriklausomybę 1990
metais.
Būdama ištikima karo pabėgėlių
gynėja, J. Kazickaitė dirbo Moterų
pabėgėlių komisijos valdyboje. Ji

nuolat lankė tuos, kurie išgyveno krizes Bosnijoje, Ruandoje,
Pakistane ir Afganistane, ir buvo
jų gynėja Vašingtone. Dalyvaudama Charlie Rose televizijos
laidoje 1996 metais amerikiečiams
ji pasakojo apie moterų ir vaikų
kančias karo draskomoje Bosnijoje, o 2002 metais – apie savo
patirtį dirbant karo korespondente Vietname. 2007 metais J. Kazickaitė studentams dėstė kursą
,,Moterys ir karas: iš Vietnamo į
Iraką“ Niujorko universitete. 2010
metais J. Kazickaitė buvo pagerbta
Laisvės apdovanojimu, kurį jai
suteikė Tarptautinis gelbėjimo
komitetas. 2010 metais žemės
drebėjimui nusiaubus Haitį, J. Kazicaitė kartu su keletu bendraminčių įsteigė organizaciją ,,Teach the
World Online“, kurios savanoriai
darbuotojai moko anglų kalbos
jaunimą, gyvenantį besivystančiose šalyse.
J. Kazickaitė, būdama Kazickų
šeimos fondo prezidentė, padeda
dirbti filantropinį darbą ir savo
šeimos nariams. Kazickų šeimos
fondas remia edukacinius projektus, kultūrines programas Lietuvoje, dalija stipendijas studentams, remia Baltijos šalių studijų
programas Jeilio ir Vašingtono
universitetuose. Ji taip pat yra
Evano B. Donaldsono įvaikinimo
instituto (The Evan B. Donaldson
Adoption Institute), Amerikos
veteranių feminisčių (Veteran
Feminists of America), Carnegie
Hill kaimynų (the Carnegie Hill
Neighbors) organizacijų valdybų
narė. Neseniai J. Kazickaitė pradėjo verslą Lietuvoje ir šiuo metu
yra dviejų mažmeninės prekybos
įmonių Vilniuje savininkė.
J. Kazickaitė yra ištekėjusi už
Rodžerio C. Altmano (Roger
C. Altman). Pora augina tris vaikus ir gyvena Niujorke.
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Klasikinės
muzikos garsai
po Renhofo

pilies skliautais

Jau ketvirtą rudenį Vasario 16-osios gimnazijoje, Renhofo pilies
didžiojoje salėje, jauni ir talentingi klasikinės muzikos atlikėjai
savo pirštais tapo garsų paveikslą.

M. Šmitienės-Dambriūnaitės nuotr.

L

apkričio 9-osios vakarą
projekto idėjos „Žvaigždutės pilyje“ autorė, Gimnazijos direktorė dr. Bronė
Narkevičienė sveikino
svečius ir džiaugėsi gabiausiems
jaunuoliams suteikta galimybe
populiarinti rimtąjį meną. „Tarp
Lietuvos ir Vokietijos yra daug
ypatingų sąsajų, ypač kultūriniame lygmenyje“, – sakė projekto
globėjas, buvęs ilgametis Heseno
žemės švietimo ministras ir Heseno literatūros tarybos pirmininkas Hartmutas Holzapfelis.
Jis išskyrė amerikiečių avangardo
kino krikštatėviu vadinamo Jono
Meko ir poeto, eseisto Sigito
Parulskio švelnią invaziją į vokiškąją kultūrą ir pabrėžė jaunosios
kartos kūrėjų jėgą.
„Užsienio lietuviams Renhofo
pilis jau yra tapusi vienu iš pen-

kių lietuvybės simbolių“, – sakė
Birutė
Augustanavičiūtė Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos kancleris
Dainius Numgaudis. Bergštrasės
apskrities viršininkas M. Wilkes
pabrėžė, jog „nedidelė Vasario
16-osios gimnazija yra pavyzdys
vokiečių mokykloms. Koncerto
repertuaras prilygsta Miuncheno,
Hamburgo ir kitų didžiųjų Vokietijos miestų koncertų salėms“.
Pasaulio lietuvių bendruomenės
(PLB) valdybos vicepirmininkė
Jūratė Caspersen Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo valdybos pirmininkei Rasai
Kubilienei padovanojo asmeninėmis lėšomis naujam gyvenimui
prikeltą apie 1900-ųjų metų darbo
Vokietijos meistro smuiką. Į ponios Caspersen rankas šis instrumentas pateko vienos labdaros
akcijos metu, „senutėlį smuiką

padovanojo senjoras šveicaras,
„Rotary“ klubo narys. Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė
pasiūlė instrumentą dovanoti
M. Rostropovičiaus fondui. Smuiką restauravo geriausias Ciuricho
smuikų meistras, o dabar juo galės
groti Lietuvos vaikai“.
Šių metų koncerte klausytojai
žavėjosi penkiais jaunais atlikėjais.
Akordeonininkė Eglė Bartkevičiūtė (g. 1997) mokosi Šiaulių Sauliaus Sondeckio meno mokykloje
(mokytojos M. Markevičienės
klasėje). Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose akordeono muzikos
konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Italijoje,
Čekijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir
Rusijoje. Ji yra Karalienės Mortos
premijos diplomantė bei įvairių
konkursų laureatė, merginą globoja M. Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondas.
Gitaristas Tadas Umrasas (g. 1997)
mokosi Miunsterio aukštojoje muzikos mokykloje (Musikhochschule
Münster, prof. R. Evers klasėje)
ir Nacionalinėje M. K. Čiurlionio
menų mokyklos neakivaizdiniame
skyriuje (mokytojos N. Galiamovos
klasėje). Atlikėjas yra daugelio konkursų Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Baltarusijoje laureatas, jį
taip pat globoja M. Rostropovičiaus
fondas.
Pianistas Ignas Maknickas
(g. 1997) mokosi Nacionalinėje
M. K. Čiurlionio menų mokykloje
(prof. V. Vitaitės klasėje). Ignas
yra daugelio respublikinių ir
tarptautinių konkursų laureatas,
koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje, grojo su Lietuvos
nacionaliniu simfoniniu orkestru,
Klaipėdos Šv. Kristoforo kameriniu orkestru. Atlikėją globoja
M. Rostropovičiaus fondas.
Klarnetininkas Edgaras Lisinskas (g. 1993) mokosi Vasario
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16-osios gimnazijos 13 klasėje.
Iki 2009 m. mokėsi J. Naujalio
muzikos gimnazijoje (mokytojo
G. Vaikučio klasėje). Nuo 2012 m.
Edgaras mokosi Lampertheimo
muzikos mokykloje (mokytojos
H. Büchler klasėje). Jaunuolis
koncertavo Lietuvoje, Latvijoje ir
Vokietijoje.
Giulia Scopelliti (g. 1993),
pianistė, Vasario 16-osios gimnazijos 2012 m. absolventė. Mergina
fortepijono mokėsi Štutgarto
aukštosios muzikos mokyklos
prof. U. Wohlwender klasėje. Šiuo
metu fortepijono ir klasikinio
dainavimo mokosi Lampertheimo meno mokykloje (mokytojų
U. Wohlwender ir E. Seidl klasėje).
Giulia yra daugkartinė konkurso
„Jugend musiziert“ laureatė.

J. Caspersen (kairėje)
įteikė ypatingą smuiką
R. Kubilienei (dešinėje)

Jaunieji talentai atliko įvairios
tematikos ir epochų kompozitorių
kūrinius, skambėjo M. K. Čiurlionio, D. Scarlatti, J. S. Bacho,
C. Stamitzo, M. Giuliani, F. Hendelio, F. Loewe, A. Puschkarenko,
P. Hughes, S. Rachmaninovo,
F. Chopino, F. Listo, S. Myers, I. Albenizo, V. Fomenko ir kt. muzika.

Lietuviškos
atžalos,
vešėjusios prancūziškuose
vazonėliuose

Lietuvių tautinių šokių šventė – tai ne tik šokiai, bet
ir naujos užsimezgusios pažintys, prasidedančios
draugystės. Būtent XIV lietuvių tautinių šokių šventės
metu Bostone susipažinau su įdomia moterimi –
Karolina Masiulyte-Paliuliene. Šios puikios moters,
gimusios Paryžiuje, gerte gėrusios prancūzų kultūrą,
kurios dalimi ji tapo, o nuo 1993 metų su vyru Arūnu
Paliuliu grįžusios į Lietuvą, istorija man pasirodė
įdomi, tad nutariau ją pakalbinti ir, Karolinai sutikus,
mūsų pokalbį pasiūlyti skaitytojams.
Laima Apanavičienė, „Draugas“
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Jaunuosius talentus, be jau minėtų svečių, savo buvimu pagerbė
PLB valdybos pirmininkės pavaduotoja Dalia Henke, Vokietijos
lietuvių bendruomenės valdybos
pirmininkas Antanas Šiugždinis,
Bergštrasės apskrities Ekonominės plėtros agentūros direktorius
dr. Matthias Zürkeris, Lampertheimo Lesingo gimnazijos direktorius dr. Hansas-Jürgenas Haistas,
Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, Gimnazijos
bičiuliai, mokinių tėvai, mokiniai
ir mokytojai.
Nemokamo koncerto metu
rinktos aukos Gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems ir prisidėsiantiems prie
lietuvių salelės Vakarų Europoje
išsaugojimo.
			
Nors gimėte ir užaugote Prancūzijoje, labai gražiai kalbate lietuviškai. Kas jus mokė kalbos?
Lietuviškai kalbėti išmokau jau
gyvendama Lietuvoje, kai man
buvo per 40 metų. Mūsų šeimoje
tėvelis Jonas Masiulis buvo tas,
kuris saugojo lietuvybę. Mano
tėvai susipažino 1932 metais, kai
tėvelis, gavęs stipendiją, atvyko
į Sorbonos universitetą studijuoti
ekonomikos. Mama, gimusi ir
užaugusi Paryžiuje, lietuviškai
kalbėti išmoko tik po vestuvių.
Taip pat ir aš – augdama šeimoje kalbėjau prancūziškai. Be abejo, žinojau daug lietuviškų žodžių,
kurie įsispaudė giliai sąmonėje.
Kai susituokėme su Arūnu, mano
vyras stengėsi kalbėti su manimi
tik lietuviškai. Iš pradžių buvo
be galo sunku: negalėjau gerai
išsireikšti, buvau nusivylusi ir
vieniša. Dabar suprantu, kad vyras
mane sugrąžino prie gimtųjų
šaknų. Kaip kartą sakė Balčikonio
gimnazijos mokytojas Vytautas

Lietuviai pasaulyje
nebuvo paprasta – namo reikėdavo
eiti ilgesniu keliu, tamsoje nebuvo
saugu, bet man to reikėjo.
Dabar gyvenu Vilniuje ir jau
seniai supratau, kad vaikystėje tais
keliais mane vedė mano genai.
Mano vaikystė ir paauglystė
prabėgo Paryžiaus 16-ajame rajone,
kuriame lankiau Šv. Marijos kolegiją, netoli Eifelio bokšto. Užaugau
žinodama, kad nesu paryžietė,
tačiau su Paryžiaus oru įkvėpiau
prancūzišką laisvės pajautimą,
įspūdį, kad tu gali kovoti už savo
teisingumą, gali viešai kalbėti,
reikštis, diskutuoti, streikuoti.

K. MasiulytėPaliulienė

L. Apanavičienės nuotr.

Baliūnas, Arūnas mane „sulietuvino“. Tad visiems, kurie mano, jog
neįmanoma išmokti lietuvių kalbos
„dėl amžiaus“, sakau: ,,Niekada
nėra per vėlu, niekada!“
Žmogų formuoja namai ir aplinka.
Jūs augote lietuviškoje šeimoje,
tačiau buvote apsupta kitos tautos
kultūros. Kokią įtaką tai turėjo jūsų
asmenybei?
Jaučiausi turtingesnė, tolerantiškesnė. Dar vaikystėje žinojau,
kad nesu prancūzė. Lietuvybės
ieškodavau keistu būdu. Grįžimas
iš mokyklos buvo tarsi ritualas –
būtinai turėdavau eiti keliu, kur
auga medžiai, norėdavosi surasti

Užaugau žinodama,
kad nesu paryžietė,
tačiau su Paryžiaus oru
įkvėpiau prancūzišką
laisvės pajautimą,
įspūdį, kad tu gali
kovoti už savo teisingumą,
gali viešai kalbėti, reikštis,
diskutuoti, streikuoti.
smėlio takelį, įkvėpti, ypač po lietaus, žemės kvapų. Būdavau džiugi
ir patenkinta, šios kelionės metu
man būdavo ramu ir gera. Reikia pasakyti, kad atlikti šį ritualą
asfaltuotose Paryžiaus gatvelėse

Labai įdomi jūsų šeimos istorija.
Prasidėjusi Lietuvoje, ji nusitęsė į
Rusiją, po to vėl į Prancūziją, grįžimas
į Lietuvą ir vėl kelionė į Prancūziją.
Po daugelio metų šios šeimos atstovė
Karolina Masiulytė-Paliulienė – vėl
Lietuvoje. Gal galite trumpai papasakoti savo šeimos istoriją?
,,Tėvynės ilgesys“ – mūsų šeimos
šūkis. Mano mamos senelis Jonas
Jurgelionis caro laikais buvo
Panemunėlio valsčiaus raštininkas.
Uždraudus lietuvių kalbą ir rusų
valdžiai įsakius atleisti valsčiaus
raštininką kataliką, jis nebegalėjo
išmaitinti šeimos. Norėdamas, kad
gausus šeimos atžalynas būtų gerai
išauklėtas, jis surado raštininko
darbą Romos katalikų Mogiliavo arkivyskupijos konsistorijoje,
Petrapilyje, ir ten išvyko su savo 7
vaikais. Mano močiutė, jos brolis ir
seserys buvo auklėjami Petrapilyje,
tačiau namie visi kalbėdavo tik
lietuviškai, o vasaromis grįždavo
į Lietuvą, į Moškėnuose buvusią
šeimos sodybą, kur leisdavo vasaras su promočiute. Jie nesurusėjo,
studijuodami Petrapilyje sėmėsi
žinių, kurias vėliau galėtų panaudoti tėvynėje.
Petrapilyje jie bendraudavo su
lietuviais. Čia močiutė Elena ir
2012 GRUODis
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susipažino su Jurgiu Jankausku,
kilusiu iš Pumpėnų. Jis studijavo
kulinariją ir buvo nepaprastai
gabus. Būdamas vos aštuoniolikos dirbo Sankt Peterburgo caro
Nikolajaus II brolio virėjo padėjėju.
1905 m. į Paryžių siunčiamas rusų
karo atašė pakvietė senelį važiuoti
kartu su juo. Taip jaunavedžiai Elena ir Jurgis atsidūrė Paryžiuje. Ten
gimė mano tetos Elena ir Birutė
bei mama Angelė. 19-metė mano
mama susituokė su jaunu panevėžiečiu Jonu Masiuliu. 1932 m.,
ilgai nesvarsčiusi, visa šeima paliko
Paryžių ir grižo į Lietuvą. 1940 m.
vėl reikėjo atsisveikinti su tėvyne.
„Neilgam“, – pasakė tada tėvelis, ir
šeima vėl atsirado Paryžiuje.
Senelis iš tėvo pusės, knygnešys
ir knygininkas Juozas Masiulis,
1905 m. Panevėžyje įkūrė pirmąjį
lietuvišką knygyną. Jis niekada
nebuvo emigravęs, o jo įkurtas
knygynas yra ilgiausiai veikiantis
knygynas Lietuvoje.
Esate profesionali aktorė. Kas paskatino susidomėti aktoryste?
Turiu lakią vaizduotę. Mano
pirmas teatras prasidėjo dar
vaikystėje, kai būdama 10 metukų,
su savo vaikystės draugais vaidindavau gatvėse ir namų rūsiuose. Susigalvodavau visokiausių
vaidmenų, nuotykių, veikėjų. Visi
mano draugai atlikdavo įdomius
vaidmenis. Laiko ir vietos sąvoka
neegzistuodavo. Buvau labai
laiminga. Kai man sukako 13-a,
brolis Petras mane nusivedė į tikrą
spektaklį – „Karalių Lyrą“. ,,Dieve, – aš tada pagalvojau, – teatras.
Va, ko man reikia. Noriu būti su
jais.“ Nuo to laiko mano noras būti
aktore ar režisiere nepakito.
Kai man sukako 17-a, močiutė
parašė senam pažįstamam Juozui
Miltiniui: „Karolina nori tapti
aktore. Ką daryti?“ Jis atsakė: „Te34
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gul eina, kur aš eidavau, į Šarlio
Diuleno (Charles Dullin) kursus.“
Ir aš ten nuėjau. Ten dar sutikau
žmonių, kurie prisiminė Miltinį.
Net gavau pravardę – ,,Lietuva“…
„Lipk ant scenos, Lietuva!“ – sakydavo man dėstytojai.
Mano aktorystė tęsėsi apie
dešimt metų. Vaidinau įvairiuose
teatruose, gastroliuodavome po
užsienį, skaičiau poeziją. Po kiek laiko supratau, kad kaip profesionalė
gyvenu labai vidutinišką gyvenimą.
Norėjosi imtis ko nors naujo.

Mano pirmas teatras
prasidėjo dar vaikystėje,
kai būdama 10 metukų,
su savo vaikystės draugais
vaidindavau gatvėse ir
namų rūsiuose.
Tada šalia aktorystės atsirado rašymas, dar vėliau – televizija?
Rašymu žavėjausi nuo vaikystės. Jau
nuo 8 metukų rašiau dienoraštį.
Televizija atsirado man pradėjus kurti monospektaklius. Kartą
garsus prodiuseris pasikvietė mane
į peržiūrą. Aš drebėjau. Jis tą dieną
turėjo išeiti anksčiau. Skubėdamas
tarpduryje mestelėjo: „Pasakykite
savo tekstą…“ Mums bestovint
tarpduryje, suvaidinau paruoštą
etiudą. Išklausęs, tarsi juokaudamas
jis tarė: „Rytoj 12 val. pradėsiu jus
filmuoti kasdieninėje programoje.“
Taip prasidėjo 7 metai televizijoje...
Kaip pajutote, kad reikia kurti spektaklį apie disidentę Nijolę Sadūnaitę?
Buvo tik 1986-ieji, ir apie Nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje garsiai
nebuvo kalbama. Apie Sadūnaitę
Prancūzijoje taip pat niekas nežinojo.
Ar nebijojote, kad prancūzai žiūrovai
nesupras jūsų kūrybos?
1986 metais mes, lietuviškai
nekalbantis jaunimas, Paryžiuje

vis tiek buvome Lietuvos atžalos,
vešėjusios prancūziškuose vazonėliuose. Mumyse dažnai sukildavo
pavasarinės lietuviškų genų audros.
Kartą kunigas Petrošius man
davė paskaityti knygą „Šypsena
Gulage“ (N. Sadūnaitės dienoraštis prancūzų kalba). Perskaičiusi
supratau, kad, norint išreikšti savo
solidarumą su tėvyne, reikia pagal
šį dienoraštį sukurti spektaklį. Tą
suprato ir mano vaikystės draugas,
skulptoriaus Antano Mončio
sūnus Kristupas, taip pat aktorius.
Nežinau, kokiu jausmu vienu metu
pajutome, jog pats laikas kurti tokį
spektaklį, o juk buvo tik Sąjūdžio
priešaušris, Nijolė Sadūnaitė kėlė
vėliavą prie Adomo Mickevičiaus
paminklo...
Labai daug padėjo energingasis
Pranas Gailius. Kita ugnis buvo
Ugnė Karvelis. Ji suprato, kad
pjesę būtina nufilmuoti, nes greit
neliks jokių dokumentų apie
„Lietuvos Tylos bažnyčią“, kaip
sakydavo prancūzai. Spektaklis
buvo nufilmuotas, jį vėliau parodė
Lietuvos televizija.
Prancūzai suprato ir palaikė
mūsų spektaklį. Vietose, kuriose
vaidindavome, visada suruošdavome
parodą apie Lietuvą. Ypač stengėmės
atkreipti dėmesį į Helsinkio disidentus, gulagų tremtis... Prancūzai
visada jautriai reaguoja, kai kalbama
apie žmogaus teises ir laisves.
Dabar, kai daugelis išvažiuoja iš
Lietuvos, jūs su vyru Arūnu Paliuliu
1993 m. ryžotės grįžti ir apsigyventi Lietuvoje. Kas paskatino tai
padaryti?
Jau sovietmečiu – Arūnas iš JAV,
aš iš Prancūzijos – atvažiuodavome į Lietuvą. Susituokėme,
nes abu esame įsimylėję Lietuvą,
jaučiame ją širdimi. Sąjūdžio metais į Lietuvą atvykdavome vasarą,
per Vėlines, per Velykas, o vieną

gražią dieną savęs paklausėme: „O
jeigu pasiliktume?“Apsisprendimo
laikas sutapo su Arūno darbo sutarties pabaiga. O aš neatsigręždama palikau savo karjerą… Atsivėrė
naujas mūsų gyvenimo puslapis.
Ar nebuvo keista, kad jūsų senelio
knygynas net ir sovietiniais laikais
išlaikė savo pavadinimą – visi
panevėžiečiai jį vadino ne kaip
kitaip, o – Masiulio knygynu. Kaip
laikosi šis knygynas ir kiti jūsų
knygynai šiuo metu?
Nekeista. Tai tik parodė, kokia stipri
asmenybė buvo senelis. Net soviet
mečiu panevėžiečiai kartodavo jo
pavardę kaip šventą vardą. Tai reiškė,
kad po lietuvių kalbos draudimo panaikinimo jo įkurtas knygynas tapo
simboliška vieta, kultūros židiniu.
Panevėžiečiai jautė, kad esant Masiulio knygynui, nepranyks, išsilaikys
mūsų istorija, nepaisant okupacijos,
sugrįš laisvė. Dėl žmonių tikėjimo
pastatas išliko. Čia kalbame apie
aurą, apie nenusakomą fenomeną.
Būti tuose namuose yra ypač gera,
jauku, atrodo, kad kažkas tave čia
globoja, tavęs laukia. Atvykę į Lietuvą iš viso įkūrėme 5 knygynus tokiu
pavadinimu. Paskui išnuomojome
pastatus knygynų tinklui „Alma
Littera“. Sutartis artėja į pabaigą.
Ateitis – puiki.
Nors verslas klesti, atrandate laiko ir
visuomeninei veiklai? Kokia tai veikla?
Vertėjauju, tvarkau šeimos archyvą. Vien tik mano šeimos istorijos
tvarkymas užsitęs iki gyvenimo
pabaigos. Šiuo metu Jona Viga Čiplytė ruošia storą knygą apie mano
dėdę, tetos Elenos vyrą Edvardą Turauską. Mes su pusbroliu
Patrimpu Prapuoleniu padedame
jai rinkti informaciją. Paveldėjome
daugumą laiškų, didžiulį archyvą.
Norėčiau įamžinti ir savo senelį
Jurgį Jankauską, kulinarą. Jis pats

parašė knygą, Paryžiuje yra išlikę
jo sukurti valgių receptai, perkelti
iš lietuvių virtuvės („Les artichaux
a la lituanienne“ ar „Le jambon
d’ours“). Išliko pasakojimai apie jo
tarnystę pas lordą Cholmondelejų
(Cholmondeley), karaliaus Jurgio VI
bičiulį. Manau, lietuviams būtų labai
įdomu paskaityti apie tas didžiules
to meto puotas (1200 žmonių!) –
kaip jas organizuodavo, kur
pirkdavo maisto produktus, kaip
sugebėdavo patiekti ledus, nors tais
laikais dar nebuvo šaldytuvų…
Esu ir Prancūzų-lietuvių
asociacijos pirmininkė Vilniuje,
tad reikia kas mėnesį pakviesti
svečius, supažindinti lietuvius su
prancūzų kultūra.
Ruošdamiesi Seimo rinkimams,
Panevėžyje palaikėme Povilą Urbšį,
Juozo Urbšio sūnėną. Jo dėka buvo
sulaikytos Panevėžio gaujos, išaiškintos Panevėžio mero vagystės,
taip pat atskleista daug nešvarių
dalykų ir korupcijos. Tai – drąsus
žmogus. Žodžiu, yra ką veikti.

Norėčiau nulenkti galvą
ir padėkoti visiems
emigravusiems
lietuviams, visoms
kartoms, kurios siunčia
lėšų savo pasilikusioms
Lietuvoje šeimoms,
kurios aukoja ir paremia
savuosius.
Lietuvoje tarsi grįžote prie aktorystės – suvaidinote Igno Jonyno
filme ,,Sekmadienis toks, koks yra“.
Gal šis sugrįžimas paskatins vėl
mėgautis kūrybos kančiomis?
Filmavimasis man buvo savotiška
dovana. Dėl to nedidelio vaidmens
aš – aktorė Karolina – liksiu
lietuvių kino archyvuose ir to man

užtenka. Turiu minčių – noriu
kokiam režisieriui parodyti savo
scenarijų, kurį parašiau pagal savo
dėdės Kleofo Jurgelionio pasakojimą, išspausdintą Amerikoje, ir kurį
Vilniaus bibliotekoje atrado mano
giminaitis Juozas Kulakauskas.
Jau 3 metus dirbu su frankofonų
trupe. Šiuo metu statome komediją „Kaimynai, arba lietuvis Pa
ryžiuje“. Būtų gerai kitais metais,
kai Vilnius bus Europos kultūros
sostinė, išleisti Jozefo Franko atsiminimus Prancūzijoje. Ieškome tų
galimybių. Neilgai trukus, viena
Prancūzijos leidykla išleis kito
autoriaus, šiuo metu Lietuvoje
gyvenančio Gilles Dutertre knygą
„Prancūzai Lietuvoje“.
Kas jus džiugina ir kas liūdina šiandieninėje Lietuvoje?
Mane džiugino šių metų Seimo
rinkiminė kampanija. Lietuviai
pradeda save suvokti kaip piliečiai,
galintys ir turintys daryti įtaką politiniam gyvenimui, o ne vaikščiojantys kaip avinėliai nulenktomis
galvomis. Žmonės pradeda streikuoti, organizuoti demonstracijas,
jie pradeda reikalauti iš vyriausybės to, kas iki šiol buvo nuslėpta
(pvz., Pociūno mirties aplinkybės).
Yra labai drąsių žmonių, kurie,
rizikuodami savo gyvenimu,
kovoja prieš korupciją. Tas mane
džiugina. Jaučiu, kad kada nors
apsivalysime nuo tų, kurie vogė
bendrą turtą, kad lietuviai masiškai
nebeemigruos, kad Lietuvoje bus
gera, normalu gyventi.
Baigdama norėčiau nulenkti
galvą ir padėkoti visiems emigravusiems lietuviams, visoms kartoms,
kurios siunčia lėšų savo pasilikusioms Lietuvoje šeimoms, kurios
aukoja ir paremia savuosius. Be jų,
be tos nuolatinės meilės ir rūpesčio gyvenimas Lietuvoje būtų daug
sunkesnis – valio jiems!
2012 GRUODis
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Kazachstane skambėjo
lietuvių dainos

Aplodismentai koncertų salėje
„Kazachstan“ po Dž. Verdžio
„Requiem“atlikimo netilo ilgai

ir monumentalusis Dž. Verdžio „Requiem“

Algirdas
Venckus
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K

ą atsakytumėte, jei jūsų
paklaustų, kaip įsivaizduojate
Kazachstaną? Jeigu jaunosios
kartos atstovai dar galėtų
pasakyti, kad jiems ši šalis
asocijuojasi su šaunaus žurnalisto
Borato tėvyne, o vyresniosios kartos
atstovai išlementi, kad tai buvusi
sovietų respublika, net ir ilgokai
pakrapštę pakaušį suvoktume, kad
nelabai ką apie šią šalį žinome. Šiais
laikais daug paprasčiau nuvykti,
tarkim, į Meksiką ar Tailandą
nei į devintą pagal plotą valstybę
pasaulyje. Šiame nūnai egzotišku
tapusiame krašte lapkričio 12–21
dienomis gastrolių lankėsi Vilniaus
universiteto choras „Pro musica“,
vadovaujamas Rasos Gelgotienės.
Choras surengė keturis koncertus Kokšetau bei Petropavlosko
miestuose ir Lietuvos ambasadoje Astanoje „Pro musica“ atliko
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lietuvių bei užsienio kompozitorių
programą, o šalies sostinėje kartu
su vietos chorais – Dž. Verdžio
„Requiem“. Kolektyvas šioje šalyje
lankėsi Valstybinės Kazachstano
filharmonijos kvietimu.
„Gavęs šį kvietimą, choras „Pro
musica“ iškopė į aukščiausią lygą.
Tai buvo visiškai profesionalios
gastrolės – koncertai vyko filharmonijose“, – sakė „Pro musica“
meno vadovė ir vyr. dirigentė
R. Gelgotienė. Anot chorvedės,
tai buvo nauja patirtis kolektyvui,
susijusi su nauja atsakomybe.
Gastrolės kitoje šalyje, o ypač visai
kitos, nepažįstamos kultūros šalyje – visuomet iššūkis. Choras „Pro
musica“ gastrolėms Kazachstane turėjo parengti dvi programas – valandos solinę programą ir Dž. Verdžio
„Requiem“. Solinę programą choras
atliko Kokšetau ir Petropavlovsko

filharmonijose, jose, be choro „Pro
musica“, dalyvavo žymūs solistai:
sopranė iš Los Andželo Liana Stepanyan ir Maskvos Didžiojo teatro
solistas, bosas Otaras Kunčiulija bei
vietos simfoniniai orkestrai.
„Nors programą su filharmonijomis suderinome iš anksto, ją
teko koreguoti – administracijos
prašymu atsisakėme keleto religinės
tematikos kūrinių, atsižvelgdami
į tai, kad Kazachstanas musulmoniška šalis. O vieną kūrinį – chorą
iš Ž. Bizė operos „Karmen“ – teko
išmokti ir surepetuoti su solistu ir
orkestru jau koncerto išvakarėse“, –
prisiminė R. Gelgotienė.
Buvo matyti, kad tokios apimties
ir tokio lygmens koncertai Kazachstano miestuose – retenybė, juose
dalyvavo visa miestų inteligentija
ir apskričių valdžios atstovai.
„Pro musica“ programa susilaukė

R. Vaitiekun nuotr.

didžiulio klausytojų susidomėjimo
ir audringų aplodismentų.
Šalies sostinėje – Astanoje –
choro laukė įspūdinga, moderni
3000 vietų koncertų salė „Kazachstan“ ir trys dienos Dž. Verdžio
„Requiem“ repeticijų. Nors „Pro
musica“ šį genialųjį Verdžio kūrinį
dainavo jau 4-ąjį kartą, kiekvienas jo atlikimas – naujas potyris,
naujas išbandymas, naujos interpretacijos atradimas. Šį kartą italų
dirigentas iš Romos Šv. Cecilijos
konservatorijos Maurizio Ciampi atskleidė kiek kitokį Verdį –
minkštesnį, labiau niuansuotą,
kvėpuojantį laisvesniais ritmais.
„Šio atlikimo išskirtinumu laikyčiau tembriniu ir vokalinių spalvų
požiūriu ypač turtingą choro
skambesį“, – sakė R. Gelgotienė.
Ir išties, galingai skambėjo jungtinis (Astanos ir Petropavlovsko
filharmonijų chorai ir „Pro musica“) choras bei solistai – Maskvos
Didžiojo teatro atlikėjai: tenoras
Maksimas Pasteras ir bosas Otaras
Kunčiulija. Koncertas buvo skirtas
Dvasinės santarvės kongreso
20-mečiui. Tarp gausybės klausytojų ištirpo 400 kongreso dalyvių iš
įvairiausių pasaulio šalių, koncerto
taip pat klausėsi Kazachstano ir
Astanos valdžios atstovai.
Lietuvos ambasadoje Astanoje
surengtame koncerte ambasadorius Rokas Bernotas gyrė
kolektyvo aukštą meninį lygmenį
bei prisiminė gan ilgus metus
dainavęs VU chore (dabartiniame
„Gaudeamus“) ir net apie dešimtmetį buvęs jo prezidentas.
Nors šalis milžiniška ir į jos plotą tilptų vos ne penkios Prancūzijos, pagal gyventojų skaičių Kazachija nėra didelė, čia gyvena apie
17 mln. gyventojų. Gastrolių metu
„Pro musica“ choristai labiau susipažino su šiaurine šalies dalimi,
bet įspūdžių tikrai netrūko.

Prekybos centras
„Chan Batyr“

Borovojė – Kazachijos Šveicarija
Kai koncertavo Kokšetau filharmonijoje, choras apsilankė
Kazachijos Šveicarija vadinamoje
kalnų ir ežerų vietovėje – Borovojės apylinkėse. Tarp stepių
įsiterpusi kalnų ir kalvų vietovė,
kurioje tyvuliuoja apie 14 ežerų –
tikras Kazachijos pasididžiavimas.
Vos ne kiekvienas sutiktas vietinis
klausdavo, ar ten jau buvome
arba kada ten ruošiamės važiuoti. Jiems net nekilo mintis, kad
atsidūrus Kokšetau, jau taip arti
tokio nuostabaus gamtos kampelio, galima jo neaplankyti. Tą patį
suprato ir organizatoriai iš vietos
filharmonijos, surengę chorui išvyką į šį draustinį. Pakeliui į jį jau
nebestebino monotoniška stepė,
nes traukiniu vykstant į Kokšetau,
buvome prie jos jau pripratę, tik
akį patraukė mišrūs beržų ir pušų
miškeliai, kokių Lietuvoje nėra.
Bet bendras Borovojės vaizdas, atmetus uolėtus kalnus, lietuviams
priminė savą kraštą, gal net šiek
tiek panašų į Kuršių neriją.
Teko gyvai stebėti organizatorių
sujudimą ir pasitempimą, kai telefonu jiems buvo pranešta, kad po
kelių dienų Borovojėje vyks Rusijos
prezidento V. Putino ir Kazachstano
prezidento N. Nazarbajevo susitikimas, o Kokšetau filharmonijai teks
parengti muzikinę programą.
Grupelė „Pro musica“
choristų prie koncertų
salės „Kazachstan“

Borovojė

Petropavlovskas –
Šiaurės Kazachstano centras
Iš Kokšetau choras vyko į Petropavlovską, kur lietuviai pasijuto
tarsi keliolika metų sugrįžę į praeitį,
miestas kiek priminė filmuose
matytus beveidžius sovietų miestus
be akivaizdesnio centro, su viduryje
miesto rūkstančiomis gamyklomis.
Tačiau nuostabus tarptautinis gala
koncertas su užsienio solistais ir
puikiu orkestru miesto filharmonijoje bei ypač šiltas sutikimas atpirko
miesto pilkumą. Iškart po koncerto
„Pro musica“ traukinio bėgiais
jau dundėjo Astanos link, ruoštis
kolosalaus Dž. Verdžio „Requiem“
atlikimui.

Naujoji sostinė Astana –
visos Kazachijos pažiba
Tik neseniai, 1998 metais, po to,
kai Kazachstanas paskelbė nepriklausomybę, sostinė buvo perkelta
iš Almatos į Astaną. Jau nuo seno
šioje vietovėje buvo gyvenvietė
Akmola (kazachiškai – Balti kapai),
vėliau pavadinta Akmolinsku. 1960
metais miestas buvo pavadintas
Celinogradu ir tapo plėšinių vajaus
centru. O dabartinis pavadinimas
Astana kazachiškai reiškia „sostinė“.
Centrinis miesto objektas ir
miesto simbolis Baiterekas, vaiz2012 GRUODis
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Chorų ir orkestro vadovų bei
dirigento pasitarimas

duojantis kazachų mitologijoje
minimą gyvybės medį, kurio viršūnėje stebuklinga paukštė, padėjusi
aukso kiaušinį, tarsi fakelas nušviečia kelią futuristinės architektūros
sostinės raidai. Baiterekas – tai 97
metrų aukščio apžvalgos bokštas,
į kurį gali pasikelti lankytojai ir iš
kurio atsiveria viso naujojo Astanos
centro vaizdas, modernūs pastatai,
dangoraižiai, matyti senojo Celinogrado dalis ir taip pat už dangoraižių plytinčios stepės ir pelkės.
Choristus pralinksmino ir tai, kad
kiekvienas charakteringesnis miesto
pastatas turi pravardę – koncertų
salė, kurioje koncertavo, dėl žalios
spalvos ir formos pravardžiuojama
kopūstu, Muzikos akademija – dubenėliu, vienas aukštas, smailus
pastatas – švirkštu, kita dangoraižių
grupelė – banknotų krūvele, Chanšatyro prekybos centras – palapine.
Ir vis dėlto susidarė įspūdis, kad
naujasis miestas nelabai pritaikytas
žmonėms, jame dar maža žalumos,
nespėjo užaugti medžiai, kai kur
visai nėra šaligatvių. „Svarbu, kad
viskas gražiai atrodytų iš paukščio
skrydžio. Ir nėra ko pėstute po
miestą vaikštinėti, reikia mašina
važiuoti“, – šmaikštavo vienas mus
į centrą pametėjęs vietinis.

Egzotiški vietiniai skanėstai
Ne vienoje vietoje Kazachijoje teko
matyti paminklų žirgams, ne raite38
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liams, o būtent žirgams. Nuo seno
kazachai buvo klajokliai, be arklio
stepėje toli nenukeliausi – todėl čia
jų net ir dabar auginama labai daug.
Populiarūs mėsos gaminiai iš arklienos, patys kazachai labai mėgsta ir
svečius vaišina kumelės pienu – kumysu arba iš šalies pietų atvežamu
kupranugarės pienu – šubatu.
Astanoje veikia net keli didžiuliai
turgūs, kuriuose gausu įvairiausių

Jungtinis choras atlieka
Dž. Verdžio „Requiem“.

labai garsiai bei teatrališkai lietuviškai ištaręs: „Labas vakaras, mieli
draugai!“ Tačiau lietuvių kalbą ponas
Anatolijus sakė primiršęs nuo tada,
kai jo lietuvis tėvas paliko šeimą.
Pasak ambasadoriaus R. Bernoto,
pagal 1999 metų gyventojų surašymo duomenis Kazachstane gyveno
apie 7 tūkstančius lietuvių. Lietuvių
bendruomenė nors ir gausi, bet
labai išsiblaškiusi geografiškai ir
nevienalytė. Vieni dar kalba lietuviškai, kiti – jau nebe. Skirtingas
jų integravimosi į šalies gyvenimą
lygis, skiriasi amžius, interesai. Ambasadorius pasakojo besistengiantis
bendruomenę kuo labiau suvienyti.

Kontrastai, turtai ir
neišnaudotos galimybės
vaisių, pieno ir mėsos gaminių.
Šiltų kraštų vaisiai čia atgabenami
iš kaimyninio Taškento. Tuo metu,
kai Astanoje lankėsi „Pro musica“,
turgūs lūžo nuo migdolų, nes neseniai buvo nuimtas jų derlius.

Lietuviai ir lietuvybė
Kazachstane gyvena tikrai nemažai
lietuvių, tremtinių, atvykusių ten
gyventi ir dirbti sovietiniais metais,
taip pat šiuo metu dirbančių statybininkų. Gastrolių metu „Pro musica“
choristai net toli neieškodami vis
susitikdavo vieną kitą lietuvį. Daug
jų iš mišrių šeimų, kuriose vienas iš
tėvų lietuvis. Atvykusiais tautiečiais
džiaugėsi Kokšetau filharmonijos
orkestro fleitininkė Svetlana Volos,
su kurios orkestru choras drauge
muzikavo. Svetlana, kurios mama
lietuvė, spindinčiomis akimis
pasakojo apie vaikystėje Kaune
ir Garliavoje praleistas vasaras. Į
koncertą Petropavlovske choro atėjo
pasveikinti šio miesto dramos teatro
aktorius Anatolijus Nargelenas. Jis
visus nustebino ir pralinksmino

Kaip ir apie dažną sparčiai besivystančią šalį, taip ir apie Kazachstaną
galima pasakyti, kad tai – kontrastų
šalis. Kaip teko suprasti ten besilankant, viduriniosios klasės joje
nėra, atotrūkis tarp turtingųjų ir
nepasiturinčiųjų labai didelis, taip
pat jaučiamas didžiulis skirtumas
tarp gyvenimo sostinėje ir provincijos miestuose. Nors kazachai
didžiuodamiesi pabrėžia, kad jų
šalyje galima rasti visus Mendelejevo lentelės elementus, turtingai
ten gyvena tie, kurie valdo šalies
gamtinius turtus. Be abejonės, „Pro
musica“ choristams Kazachstanas
įsimins kaip neaprėpiamų plotų ir
dar neišnaudotų galimybių šalis, su
naująja sostine kaip lokomotyvu,
traukiančiu šalį į priekį, įsiminė futuristinė Astanos architektūra, kontrastuojanti su miestą supančiomis
stepėmis bei pelkėmis, bet turbūt
ilgiausiai atmintyje išliks profesio
nalios gastrolės su aukščiausio
lygmens užsienio atlikėjais iš JAV,
Rusijos, Gruzijos ir Kazachijos, kaip
ir įspūdingas Dž. Verdžio „Requiem“
atlikimas nepaprastai modernioje
koncertų salėje.

„Baltoween’ 12“:

D. Šermokas nuotr.

revoliucija prieš sugedimą –
skatinkime augimą!

„Apie ką šiandien dainuoja
Dainuojanti revoliucija?“ – klausė
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) ir Pabaltijo jaunimo
kongreso „Baltoween’12“ dalyviai.
Anabergo pilyje, Bonoje, lapkričio
2–4 dienomis susirinkęs jaunimas
„dainavo“ apie pilietiškumą, praradimus, apie emigracijos reiškinį
kaip naują revoliucijos formą,
korupciją, laisvę, atsakomybę ir
vertybes. Bet apie viską iš pradžių.
Rudenišką penktadienio vakarą
sugužėjusius dalyvius iš Paryžiaus, Londono, Liuksemburgo,
Briuselio ir įvairiausių Vokietijos
kampelių – Oldenburgo, Leipcigo, Bonos, Berlyno, Miunsterio,
Kelno, Manheimo, Heidelbergo
ir kt. – Anabergo pilies kieme
pasitiko didžiulis laužas. Naujos
pažintys ir laužo šiluma neskubino miegoti. Lietuviškos dainos ir
kalbos netilo iki gilios nakties.
Ankstyvas šeštadienio rytas
prasidėjo Andrejaus Urdzės (Andrejs Urdze) pranešimu „Politinio
pasipriešinimo formos meno ir
literatūros priemonėmis Baltijos šalyse“. Asmeninė A. Urdzės

patirtis kovojant už Baltijos šalių
nepriklausomybę, taikliai parinkta
to meto poezija bei Latvijos
žiniasklaidoje pasirodžiusių
plakatų pavyzdžiai tik dar kartą
patvirtino, jog politika ir menas ne
tik glaudžiai susiję, bet ir itin artimai sąveikauja. Sovietų okupacijos
metu menas Baltijos šalyse buvo
viena priimtiniausių platformų
pilietinei pozicijai išreikšti.
Prisiminę ir iš naujo pažvelgę į
istoriją, renginio dalyviai kalbėjo
apie tai, kas svarbu jiems, ir apie
ką šiandien dainuotų Dainuojanti
revoliucija. Diskusijos rezultatai su
kūrybingos sielos – Laimio Balčiūno pagalba sugulė į ketureilius,
šūkius ir sentencijas, kurios vėliau
buvo naudojamos teatro dirbtuvėse. Šiemet renginio dalyviai turėjo
galimybę iš arčiau susipažinti su

Dovilė
Šermokas

viena iš seniausių teatro figūrų –
choru. Kūrybinės chorinio
kalbėjimo dirbtuvės pasirinktos
neatsitiktinai. Kapstantis po meno
ir politikos santykį teatre nukeliauta iki pačios antikos. Antikinis
choras – vienas svarbiausių to
meto teatro elementų, kuris buvo
sudaromas iš polio piliečių, tiesiogiai atstovaujančių liaudies balsui,
kaip demokratijos principui.
Bochumo universiteto dėstytoja
bei doktorantė Jurga Imbrasaitė
supažindino dalyvius su taisyklingo kvėpavimo pratimais, tinkamiausia kalbėjimui kūno padėtimi
ir raiškaus kalbėjimo subtilybėmis. Pagrindinis dirbtuvių tikslas
buvo patirti tai, ką reiškia kalbėti
choru ir ką reiškia minios buvimas
vieniu. Kalbėjimo choru įspūdį tik
dar labiau sustiprino tai, jog renginio dalyviai kalbėjo savo pačių
diskusijose išsakytas mintis apie
tai, kas jiems svarbu ir aktualu.
Vakaro programą papuošė
dainuojamosios poezijos kūrėjas
iš Lietuvos Domantas Razauskas.
Gilūs tekstai, gitaros skambesys
ir erdvėje tvyrantis jautrumas bei
intymumas sukūrė itin jaukią
atmosferą. Po koncerto visų laukė
karaokė, tradicinis kaukių pokylis
ir šokiai iki ryto. Na, o ryte niekas
neskubėjo skirstytis: diskusija apie
laisvę, kitų metų renginio idėjų
aptarimas, kontaktų mainai ir ilgi
atsisveikinimai iki kito karto. VLJS
dėkoja visiems dalyvavusiems bei
prisidėjusiems prie nuostabaus ir
turiningo savaitgalio.
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Jaunimas į Torontą atvežė

„Tadą Blindą“

K

U

krainos užsienio reikalų ministerijoje lapkričio
8-ąją surengta iškilminga egzekvatūros
(leidimo dirbti) įteikimo ceremonija Olenai
Drutis, nuo šiol eisiančiai Lietuvos garbės
konsulo Odesos mieste ir srityje pareigas.
Garbės konsulo Odesoje paskyrimas – reikšmingas
žingsnis stiprinant atstovavimą Lietuvos interesams
svarbiame Pietų Ukrainos regione. Daugiau kaip
milijoną gyventojų turinti Odesa yra trečias pagal dydį
Ukrainos miestas ir svarbus verslo bei kultūros centras.
Odesos srityje įsikūrę trys didžiausi šalies jūrų
uostai, kuriuose kraunami greituoju transporto
traukiniu „Vikingas“ pervežami kroviniai. Šis
regioninis kombinuotojo transporto projektas,
siejantis Klaipėdos ir Iljičiovsko jūrų uostus, yra
vienas geriausių sėkmingo Lietuvos ir Ukrainos
bendradarbiavimo pavyzdžių.
O. Drutis yra šeštoji Lietuvos garbės konsulė
Ukrainoje. Kiti garbės konsulai dirba Lvove, Simferopolyje, Žitomire, Chersone bei Užgorode.
Garbės konsulai, remdamiesi tarptautinėmis
sutartimis, susitarimais su buvimo valstybe ir kitais toje
valstybėje galiojančiais teisės aktais, vykdo konsulines
funkcijas, gina Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje,
prisideda prie draugiškų dvišalių santykių plėtojimo.
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anados lietuvių jaunimo sąjunga Toronto „The Royal Cinema“ kino
teatre surengė lietuviško filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ premjerą. Į ją
atvyko ir pagrindinio vaidmens atlikėjas Mantas Jankavičius bei prodiuseris Žilvinas Naujokas. Po filmo jie atsakinėjo į žiūrovų klausimus.
Filmo veiksmas vyksta carinėje Lietuvoje, 1861 metais, prieš Didijį lietuvių
sukilimą. Nors po baudžiavos panaikinimo vietiniai valstiečiai tapo laisvi,
bet laisve jie džiaugtis negali, nes jiems netgi neatiduodamos jų sunkiai
atgautos žemės. Tado gimtajame kaime, Žemaitijoje, prasideda baisios
muštynės ir skerdynės ir Tadas netikėtai atsiduria visų įvykių centre. Į istoriją
taip pat įsitraukia dvarininkas Bernardas ir jo dukra Kristina, kurią su Tadu
sieja stiprūs jausmai. Tadas Blinda yra priverstas atsisveikinti su kasdieniniu
gyvenimu ir kovoti už laisvę, teisingumą bei žmonių gyvybes.
Žiūrovams filmas sukėlė įvairių emocijų – tiek ašarų, tiek juoko.

Garbės konsului Šveicarijos Tičino kantone –

„Lietuvos diplomatijos žvaigždė“

L

ietuvos garbės konsului Šveicarijos Tičino kantone Gintautui Bertašiui
Lietuvos ambasadorius Šveicarijoje Jonas Rudalevičius užsienio reikalų
ministro Audroniaus Ažubalio vardu už Lietuvos ir Šveicarijos verslo ryšių
plėtojimą ir Lietuvos vardo garsinimą įteikė Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
Nuo 2006-ųjų Lietuvos garbės konsulo pietiniame Šveicarijos kantone
pareigas einantis G. Bertašius daug prisidėjo prie dvišalių Lietuvos ir Tičino
ryšių stiprinimo verslo ir kultūros srityse. Jis finansuoja ir pats rengia mokslines
studijas, nuotraukų archyvus, interneto puslapį, abiejose šalyse eksponuojamą
parodą apie Lietuvos ir Šveicarijos ryšius.
Pažymėtinas garbės konsulo kartu su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutu
įgyvendintas projektas apie Lietuvos ir Šveicarijos istorines bei architektūros sąsajas „Lietuvos
baroko šedevrai – šveicarų palikimas“.
Kitame G. Bertašiaus projekte fiksuojami ir
įamžinami Nepriklausomybės Akto signatarų
pėdsakai Šveicarijoje.

L. Segers, URM ir D. Dokšaitės nuotr.

Darbą pradėjo
Lietuvos garbės
konsulė Odesoje

Daina Šablinskaitė

Seinuose
nebėra mišių
lietuvių kalba

S

Labdaringame renginyje
Vašingtone rinktos lėšos

vienai seniausių lituanistinių mokyklų JAV

einuose bei greta esančiame
Žagarių kaime gyvenantys
lietuviai neteko galimybės
melstis lietuviškose mišiose.
Nuo spalio 1 dienos iš Seinų
atšauktas kunigas Bernardas
Augaitis, mokėjęs abi kalbas ir atskirai aukodavęs mišias lenkams ir
lietuviams. Kaip pranešė naujienų
agentūra BNS, Seinuose gyvenantys tikintys lietuviai jau kreipėsi į
Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą
Bačkį, kad šis pasirūpintų, jog jie ir
toliau galėtų melstis gimtąja kalba.
Anot Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos pirmininko Algirdo
Vektoriaus, lietuviai nori melstis
gimtąja kalba, todėl tikimasi, kad
Seinuose lietuviškai kalbantis
kunigas gyventų nuolat arba nors
atvažiuotų laikyti mišių, pavyzdžiui,
iš Lazdijų ar Marijampolės.
Jis taip pat sakė, kad šiuo metu
lietuvių choras kviečiamas giedoti į lenkų mišias, tačiau tai esąs
netenkinantis bandymas integruoti
lietuvius.

L

ietuvos ambasadoje JAV lapkričio 2 dieną surengta labdaros akcija, skirta paremti
daugiau nei pusę amžiaus lietuvybę puoselėjančiai Vašingtono Kristijono Donelaičio
lituanistinei mokyklai.
Labdaros vakaro metu tautiškumą užsienyje skleidžiančiai mokyklėlei gausiai aukojo Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenių nariai, labdaringos veiklos patirtimi dalijosi
visuomenės veikėja, žurnalistė ir kulinarė Beata Nicholson.
Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio teigimu, lietuvybės išlaikymas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra ne tik valstybės, bet ir kiekvieno tautiečio rūpestis. Tą puikiai suvokia
Amerikos lietuviai, perėmę itin aktyvia labdaringa veikla pasižyminčių amerikiečių aukojimo
tradicijas ir savo lėšomis išlaikantys didžiausią pasaulyje lituanistinių mokyklėlių skaičių – net 40.
„Pažymėtina tai, kad ir Lietuvoje labdaros projektai populiarėja. Lietuva sustiprės
tuomet, kai savo stiprybę suvoks jos žmonės ir bendruomenės, vis dažniau pajėgsiančios
padėti savo artimajam“, – sakė ambasadorius.
Prie akcijos prisidėjusiai nuolatinei labdaringų renginių iniciatorei ir dalyvei B. Nicholson Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė Ilona Verbušaitienė įteikė mokinių ir mokytojų
surinktus lietuviškus receptus, kuriuos Beata pažadėjo įtraukti į naująją savo kulinarijos knygą.
2012 GRUODis
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Kvietimas į XI Europos lietuvių

krepšinio turnyrą (ELKT)
2013 m. liepos 4–7 dienomis Lozanoje (Lausanne), Šveicarijoje

M

ieli bičiuliai, sporto entuziastai ir krepšinį mėgstantys lietuviai,
Šveicarijos lietuvių bendruomenė kviečia Jus į XI ELKT turnyrą,
skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui ir Pasaulio
lietuvių vienybės dienai pažymėti. Jis vyks olimpiniame Šveicarijos mieste – Lozanoje. Turnyrą globoja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Šveicarijos Konfederacijoje dr. Jonas Rudalevičius.
Informaciją apie turnyrą rasite www.eurokrepsinis.net.
Prašytume kuo anksčiau pranešti apie ketinimą dalyvauti turnyre
XI ELKT koordinatoriui Virgilijui Tikuišiui elektroniniu paštu:
tikuisisv@gmail.com.
Šveicarijos lietuvių bendruomenė

PLB valdyba
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Bendruomenių
pirmininkų

K

dėmesiui!

itų metų liepos 15–16 dienomis lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimas vyks Kaune ir bus skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti. Taip pat Kaune
liepos 17 dieną vyks Pasaulio lietuvių vienybės dienos šventė.

V. Tikuišio nuotr.

Pranešame, kad nuo 2013-ųjų
metų keičiasi „Pasaulio lietuvio“
formatas bei kainos. Naujas kainas rasite žurnalo pradžioje, prie
informacijos apie prenumeratą, o
pasikeitusios, atnaujintos išvaizdos „Pasaulio lietuvį“ išvysite
kitais metais.

