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Redaktorės žodis

Gyvenimas
nestovi

vietoje

š

iame numeryje tariame sudiev šviesaus atminimo PLB pirmosios valdybos antrajam
pirmininkui dr. Juozui Sungailai. Puikiam medikui, geram tėvui, seneliui, proseneliui ir
atsidavusiam lietuviui.
Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Štai mūsų žurnalo viršelį puošia pusantrų metukų
Aleksas Paulionis-Reed. Jis, kaip ir dr. J. Sungaila, Kanados lietuvis. Kadangi nuo mažumės kartu su močiute skaito „Pasaulio lietuvį“, gali būti, kad ir jis vieną dieną ims PLB
valdybos vairą į savo rankas. O jei ir ne, tai linkime, kad augtų doras ir protingas
žmogus, žinantis, iš kur yra kilęs.
Beje, apie kilmę. Neseniai Lietuvos žiniasklaida vieną dieną turėjo mažą džiaugsmą – iš britų bulvarinio laikraščio „The Daily Mail“ išsivertė žinutę apie tai, kad
Londone tarp nusikaltėlių pirmauja lietuviai (tiksliau, būdami mažos tautos atstovai yra treti pagal padaromų nusikaltimų skaičių). Nesmagi žinia, žinoma. Nors, kaip
byloja nuzulinta ir pabodusi žurnalistinė klišė – bloga naujiena yra gera žiniasklaidai.
Tačiau skaitytojai, užmerkiantys akis ir skubantys teisintis, neva pažiūrėtumėte policijos
suvestines, ten vien rusiškos pavardės, ten tik Lietuvos rusai ir pan., atrodo komiškai. Mat
po kelių dienų, kai „Oskarų“ apdovanojimuose triumfavo žydų išeivių iš Lietuvos palikuonis Michelis Hazanavičius, tikiu, kad jiems tautybė ar religija nebebuvo svarbi ir jie
skubėjo savo socialinių tinklų profiliuose dalintis žinia: lietuvis laimėjo „Oskarą“!
Ką šituo sugretinimu norėjau pasakyti? Tik tiek, kad visi ir kiekvienas atskirai būkime
geri lietuviai, jei ir ne „Oskaro“ verti, bet ir ne tokie, kurie Lietuvos vardą įtraukia į gėdingas statistikas. O išvydę tą statistiką, nesipurtykime taip stipriai – yra kaip yra. Siekime,
kad būtų geriau, kad mažajam Aleksui nuo viršelio ir visiems kitiems ateities dideliems
žmonėms būtų čia gyventi gražiau ir saugiau.
Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė
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Lietuvoje žmogus
nustoja būti jaunas
sulaukęs

47
L

-erių

ietuvos gyventojų nuomone,
žmonės jaunais nustoja būti
sulaukę 47-erių, t. y. penkeriais
metais vėliau nei taip mano
vidutinis ES pilietis. O senyvo amžiaus žmogus yra asmuo, sulaukęs
daugiau nei 65 metų, svarbiausias
jo vaidmuo šeimoje – auginti
anūkus. Tai parodė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų bendrovės TNS LT
atliktas „Eurobarometro“ tyrimas.
Tai stambiausias visuomenės nuomonės tyrimas, kuriuo remiantis
priimami politiniai sprendimai. Jis
vykdomas Europos Komisijos ir
Europos Parlamento iniciatyva.
Europos Sąjungoje senyvo
amžiaus žmogumi laikomas asmuo, sulaukęs 64 metų. Iš visų ES
valstybių narių aukščiausią senyvo
amžiaus ribą nurodo Olandijos gyventojai. Jų manymu, ji siekia 70,4
metus. Tuo metu Slovakijoje ši riba
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yra žemiausia – 57,7 metai. Tyrimas
taip pat parodė, kad Europoje gyvenančių vyrų ir moterų nuomonė
dėl senyvo amžiaus skiriasi. Moterų
brėžiama riba siekia 65 m., o vyrų
yra gerokai žemesnė – 62,7 m.
„Tiek Lietuvos, tiek Europos
gyventojai sparčiai senėja. Šis
faktas neretai siejamas su neigiamu kontekstu, kai pensinio
amžiaus žmonės pateikiami kaip
visuomenės nariai, kuriuos turi
išlaikyti šiuo metu dirbantys
žmonės. Tiesa, tyrimas parodė,
kad Lietuvoje, nepaisant nemenkos dalies gyventojų, kurie vis dar
abejoja vyresnio amžiaus žmonių
vaidmeniu visuomenėje, yra ir
didelis procentas pabrėžiančių jo
svarbą“, – teigia tyrimų bendrovės
TNS LT vyresnioji projektų vadovė
Agnė Ambrazevičienė.
Kas antras Lietuvos gyventojas
mano, kad mūsų visuomenėje
palankiai vertinami vyresni negu
55 m. žmonės. Tačiau 37 proc.
apklaustųjų teigė,
kad vyresni asmenys mūsų šalyje
sulaukia neigiamo vertinimo.
Atsižvelgiant į
minėtus rodiklius,
Europos Sąjungoje geriausiai
vyresnio amžiaus
žmonės vertinami
Liuksemburge.
Absoliuti dauguma, t. y. 82 proc.,
šios šalies gyventojų teigia, kad jų
visuomenėje 55-erius metus perkopę asmenys priimami palankiai.
Šiuo atžvilgiu prasčiausia padėtis
yra Vengrijoje, kur tokią nuomonę palaiko mažuma – tik 28 proc.
apklaustųjų.
Lietuvos gyventojų manymu,
svarbiausią vaidmenį vyresnio amžiaus žmonės atlieka savo šeimoje.

Tuo įsitikinę 84 proc. apklaustųjų.
Taip pat dauguma, t. y. 72 proc.,
mūsų šalies gyventojų teigia, kad
senyvo amžiaus žmonės prie visuomenės gerovės aktyviausiai prisideda padėdami auginti anūkus.
Didžiausią įtaką vyresnio amžiaus
žmonės savo šeimose turi Kipre
ir Graikijoje. Taip mano absoliuti
dauguma šių šalių apklaustųjų –
atitinkamai po 97 ir 94 proc., kai
Čekijoje šis rodiklis mažiausias
iš visų ES narių – tam pritarė tik
62 proc. šalies gyventojų.
Kas septintas Lietuvos gyventojas teigia šiuo metu besirūpinantis vyresnio amžiaus artimuoju.
Labiausiai šiuo požiūriu prie
vyresnio amžiaus artimų žmonių
yra prisirišę prancūzai – taip teigė
daugiau nei ketvirtadalis arba
26 proc. šios šalies apklaustųjų.
Tuo metu mažiausia vyresnio amžiaus artimaisiais besirūpinančių
gyventojų dalis yra Austrijoje –
tik 5 proc., taip pat Vokietijoje ir
Slovakijoje – po 6 proc.
Europos statistikos departamentas prognozuoja, kad iki 2060
metų vienam pensinio amžiaus
žmogui Europos Sąjungoje teks du
darbingo amžiaus – nuo 15 iki 64
metų – žmonės. Šiuo metu vienam
pensinio amžiaus žmogui Europos
Sąjungoje tenka keturi dirbantieji.
„Eurobarometro“ tyrimas buvo
atliktas 2011 metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Šis tyrimas apima
27 Europos Sąjungos valstybes ir
penkias šalis, nepriklausančias ES:
Kroatiją, Islandiją, Makedoniją,
Norvegiją ir Turkiją. Jo metu buvo
apklausta daugiau nei 31 tūkst.
vyresnių nei 15 metų respondentų.
Lietuvoje „Eurobarometro“
tyrimas vyko 2011 metų rugsėjo–spalio mėnesiais. Jo metu
buvo apklausta 1014 mūsų šalies
gyventojų. Tyrimą atliko TNS LT
tiesioginio interviu būdu.

D. Dokšaitės nuotr.

Lietuvoje

Kasdienybės menininkė
Prakalbus apie meną, įsivaizduojame paveikslus, skulptūras,
taip pat muzikos kūrinius, filmus ir grožinę literatūrą. Atrodo,
meno kūriniai nepraktiški – juk paveikslas šiaip sau kabo
ant sienos, be konkrečios, buitinės funkcijos, o žmonės
moka pinigus, kad jį turėtų. Beje, iš tikrųjų su menu mes
susitinkame kasdien. Pavyzdžiui, dėl jo parduotuvių lentynos
lūžte lūžta nuo įvairiausių produktų, daiktų; be galo didžiulė
yra ir įvairių paslaugų pasiūla. Visko yra per akis, todėl
gamintojams, paslaugų tiekėjams rūpi patraukti pirkėjo,
kliento dėmesį. Jie įvairiais būdais bando padaryti savo prekę,
paslaugą ypatingą ir nepakartojamą, o kad būtų pastebėta –
stengiasi plačiai ją išreklamuoti. Būtent šiuo tikslu atsirado
taikomieji menai. Dėl šios meno šakos mūsų pasaulis tampa
gražesnis, ryškesnis, lengvesnis, labiau suprantamas.

Božena
Bobinienė

A

pie praktinį meno taikymą
mūsų gyvenime kalbuosi
su Alicija Makauskaite-Širvinskiene, grafinio dizaino
specialiste.
Papasakok, kaip tu, kaip menininkė, supranti ir jauti meną?
Menai – plati sąvoka, apimanti
vaizduojamąjį meną, literatūrą,
scenos menus, taip pat muziką,
kiną, šokį ir net madą. Mes kalbėsime apie vaizduojamąjį meną,
kuris man yra artimiausias.
Gal truputį susisteminsiu
informaciją apie tai. Yra vaizduojamasis ir taikomasis menas.
Vaizduojamojo meno kūriniams
būdingi sąlygiški tikrovės vaizdai. Jie neturi praktinės, buitinės
paskirties. Pavyzdžiui, tapyba,
2012 kovas

7

Lietuvoje
skulptūra, grafika, videomenas,
fotografija. O taikomasis menas –
tai meno šakos, kurių gaminiai,
skirtingai nuo laisvųjų menų
objektų, turi funkcinę paskirtį ir
naudojami buityje arba perteikti
vaizdinei informacijai. Taikomiesiems menams paprastai priskiriami: produktų dizainas, vizualinis
dizainas, kostiumo dizainas,
interjero dizainas ir dekoratyvusis
menas. Tam tikruose kontekstuose – architektūra ir fotografija.
Skirtingai nuo amatų, taikomieji
menai siekia asmeninio, eksperimentinio sprendimo ir atotrūkio
nuo tradicijos ar duoto pavyzdžio.
Kaip aš suprantu meną... Trumpai: menas – tai kūrybinis tikrovės
atspindėjimas. Per kūrinius menininkas nori dalintis savo patirtimi,
parodyti savo matymo kampą,
atkreipti kitų žmonių dėmesį į
kažkokį reiškinį. Svarbiausia surasti
tą savo išskirtinį braižą, bet kartu ir
būti suprastam kitų. Todėl tie, tavo
paminėti, paveikslai tokie brangūs
(šypsosi – aut. past.). Tarkim, kad
nutapytum įsimintiną paveikslą, reikia daug pastangų: talento,
meistriškumo, vaizduotės, kūrybinių paieškų. Pats kūrinys turi būti
suprastas ir priimtas kitų. Pažvelkim į daugelį garsiųjų menininkų,
kurie gyvenimus praleido skurde,
nes buvo nesuprasti savo epochos
žmonių... Meno kūrinys priverčia
susimąstyti, pajausti, išgyventi, pakilti, apsivalyti – nukelia mūsų sielas
ir protus į gražesnį pasaulį. Be to,
geras meno kūrinys turi išliekamąją
vertę, tie žmonės, kurie tai išmano,
ne veltui moka pinigus – po kažkiek
metų kūrinys bus dar brangesnis.
Menas visais laikais buvo elitinis.
Koks buvo tavo kelias į menų
pasaulį?
Mano kelias menų link prasidėjo
nuo kelių atsitiktinumų. Būda8

kovaS 2012

ma maža mergaitė, Pristavonių
(Punsko valsč.) mokyklos šiukšlyne
suradau išmestą nebaigtų dažų dėžutę. Parsinešiau ją namo, paprašiau mamos popieriaus ir nutapiau
savo pirmąjį paveikslą. Nuo tos
akimirkos žinojau, kas noriu būti
užaugusi (šypsosi – aut. past.).
Ir pradinėje mokykloje, ir gimnazijoje labiausiai mėgau dailės, rankdarbių pamokas. Kai atėjo laikas
rinktis studijų kryptį – irgi neturėjau jokių abejonių. Tik specialybės
rinkimasis primena gana linksmą
istoriją. Atsimenu, su dailės mokytoja ir klasės auklėtoja vartėme
Vilniaus dailės akademijos studijų
lankstinuką ir svarstėme, kur man
dokumentus siųsti. Mokytojos
patarė rinktis dizainą, nes tai labai
originalus, beveik nesuprantamas
žodis ir turėtų būti įdomi specialybė. Tuo metu tiek mes apie tai ir
žinojom (šypsosi – aut. past).
Dizainas nenuvylė. Labai džiaugiuosi, kad gavau tokį patarimą.
Bet čia dar ne viskas...
Paskui susikrovėm su tėčiu
lagaminą, taip buvo drąsiau, ir iškeliavom į Vilnių pasiaiškinti kas ir
kaip. Suradom Vilniaus dailės akademijos rūmus, Dizaino katedrą ir
jos vedėją prof. T. Baginską. Tiesiai
šviesiai pasakiau, kad nuo rudens
noriu čia studijuoti dizaino specia-

Pristavonių mokyklos šiukšlyne suradau
išmestą dažų dėžutę. Parsinešiau
namo ir nutapiau savo pirmąjį paveikslą.
Su vyru Ryčiu Alicija
augina sūnų

lybę. Pasirodo, jau buvo pasibaigę
stojamieji egzaminai, o besiaiškindamas apie mane profesorius patyrė lengvą šoką, nes buvau žmogus
iš niekur (šypsosi – aut. past. ). Be
jokių specialių dailės mokyklų
ir būrelių. Lietuvoje vaikai nuo
mažens buvo ugdomi ta kryptimi
ir įstodavo tik patys talentingiausi.
Dėl stojamųjų egzaminų išimčių
nebuvo, juos turėjo laikyti visi, o
konkursas į vieną vietą buvo labai
didelis.
Tada atsitiko mažas stebuklas.
Prof. T. Baginskas labai susidomėjo mano ryžtu ir nusprendė
padaryti eksperimentą – pasiūlė
pasimokyti mėnesį pas dailės
mokytoją ir pažiūrėti, kas iš to
išeis. Po mėnesio buvome visi
nustebę – ir mokytojai, ir aš pati,
atradusi savyje tikrą potencialą. O
paskui viskas vyko savaime: metus pasimokiau piešimo, tapybos
ir dizaino pagrindų, sėkmingai
išlaikiau stojamuosius ir prasidėjo
mokslas. Ketveri metai bakalauro
studijų, dveji – magistrantūros.
Tai buvo labai įdomus ir žavus
periodas mano gyvenime. Pasinaudodama proga, nes tikriausiai
kas nors iš pažįstamų šį interviu
skaitys, noriu labai padėkoti savo
tėvams ir mokytojams už palaikymą, pasitikėjimą ir meilę.
Kokia tavo darbų kryptis?
Pagal išsilavinimą esu interjero dizainerė, bet taip jau susiklostė, kad
pirmą darbą studijų laikais gavau
iš grafinio dizaino srities ir taip iki
šiol liko. Teko dirbti fotografijos
žurnalo „Vyzdys“ redakcijoje: maketavau žurnalą, kalbinau fotografus, kūriau reklamas, dalyvavau
garsių žmonių fotosesijose. Vėliau
įsidarbinau ELN multimedijos
studijoje. Ten kūriau elektroninių leidinių ir programų grafiką,
internetinių puslapių ir reklamos

Senamiesčio apleistų pastatų
languose – Alicijos paroda

dizainą. Dirbau prie didelių archeologinių-istorinių projektų, garsinančių Lietuvą pasaulyje. Paskui
išbandžiau jėgas būdama „Bison“
parduotuvių tinklo dizainere. Tinklas apėmė Vilnių, Kauną, Klaipėdą,
Maskvą ir Minską, todėl teko dažnai
keliauti ir prižiūrėti, kaip įgyvendinami mano projektai. Vėliau
įsidarbinau SRS reklamos agentūroje ir čia jau dirbau su stambiomis
Lietuvos bendrovėmis. Pavyzdžiui,
galiu pasigirti, kad ten dirbdama
sukūriau traukinių perdažymo
projektą „Lietuvos geležinkeliams“
ir dabar lietuviški traukiniai važinėja nudažyti pagal mano projektą
(šypsosi – aut. past.).
Agentūrose darbas įtemptas ir
dažnai reikalaujantis viršvalandžių,
vienu metu teko dirbti su daug
projektų ir juos reikdavo padaryti
greitai bei kokybiškai. Sukaupę
nemažą patirties bagažą, su bendraminčiais nusprendėme įkurti
nuosavą dizaino studiją „AKTIN“.

Kokia jūsų veikla?
„AKTIN“ (iš graikų k. „spindulys“)
yra palyginti nedidelė dizaino studija. Įsikūrėme pačiame senamiestyje, nes tai pati geriausia aplinka
semtis kūrybinio įkvėpimo.
Teikiame įvairias grafinio dizaino
paslaugas (leidiniai, logotipai,
firminio stiliaus knygos, plakatai,
atvirukai, iškabos, internetinių
svetainių dizainas ir t.t.). Kuriame
reklamines kampanijas, siūlome
komunikacijos ir fotografijos paslaugas. Daugiau apie mus ir mūsų
darbus galima sužinoti internetinėje svetainėje www.aktin.lt.
Kokios tavo pareigos, už ką esi atsakinga? Ar projektus atlieki pati nuo
sumanymo iki galutinio rezultato, ar
tik paruoši eskizą, o kompiuterinę
grafiką atlieka grafikas?
Esu kūrybos vadovė ir dizainerė. Mano darbas priklauso nuo
projektų apimties. Dažniausiai
dalyvauju visame procese: susitin-

ku su klientu, kartu aptariame jo
lūkesčius ir darbo apimtį, po to
suderiname darbų sąmatą, pasirašome sutartį ir tada prasideda
kūrybinių idėjų paieškos.
Idėjų būna daug, bet atrenkamos tik pačios įdomiausios ir
originaliausios. Dažniausiai būnu
idėjų generatorė. Pirmiausiai
įsigilinu į užsakovo pageidavimus,
nes mūsų menas yra taikomasis ir
pagal taisyklę turi būti priimtinas
bei patikti ne tik mums. Vėliau
apžvelgiu panašių gaminių rinką,
peržiūriu, kas ta tema sukurta
Lietuvoje ir pasaulyje. Tai labai
svarbu, nes visada stengiamės,
kad mūsų darbai būtų originalūs.
Po to prasideda eskizų etapas.
Užsakovo pasirinktą variantą
tobulinu pati arba perduodu
kitiems dizaineriams. Jeigu pati
nekuriu maketų, prižiūriu dizainerių darbą. Taip pat dalyvauju ir
spaudos / gamybos koordinavimo
etape – visada patikrinu, ar rezul2012 kovas
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Prie visko, ką naudojame gyvenime,
turi prisiliesti profesionalaus dizainerio
rankos, tada atsiranda įdomūs ir
funkcionalūs daiktai.
tatas atliktas kokybiškai. Mums
labai svarbu, kad klientas liktų
patenkintas rezultatu, nes geros
rekomendacijos apie mūsų studijos atliktą darbą duoda dividendų – taip ateina nauji užsakovai.
Ar šiais laikais menas netampa
labiau buitinis?
Prie visko, ką naudojame gyvenime, turi prisiliesti profesionalaus
dizainerio rankos, tada atsiranda
įdomūs ir funkcionalūs daiktai,
kurie mūsų buitį padaro ne tik
gražesnę, bet ir lengvesnę. Žmonijos istorijoje visą laiką jaučiamas
potraukis grožiui. Tiesiog anksčiau
buvo kreipiama mažiau dėmesio
į estetišką buitį kaip visumą, tai
buvo tik pačių turtingiausių ir
įtakingiausių žmonių privilegija.
Pats dizainas yra dar pakankamai
nesena specialybė ir, manau, kad
kuo toliau, tuo labiau pasaulis
gražės (šypsosi – aut. past.).
Ar, išskyrus užsakymus, atliekamus
studijoje, dalyvaujate ir kituose,
nekomerciniuose projektuose?
Pastaruoju metu mūsų studija
prisidėjo prie dviejų plačiai nuskambėjusių socialinių projektų –
„Menininkai už organų donorys10
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Kuo užsiimi laisvalaikiu?
Taip nutiko, kad darbas yra mano
pomėgis. Viską, ką darau laisvalaikiu – irgi susiję su menais.
Anksčiau tapydavau, dabar labai
mėgstu fotografuoti. Prieš kelis
metus kuratoriai buvo suorganizavę labai įdomią mano fotografijų
parodą – vaikų portretus eksponavo senamiestyje apleistų namų
languose. Žmonės, eidami gatve,
galėjo jaustis kaip galerijoje. Jeigu
dabar reikėtų pradėti studijas iš
naujo, rinkčiausi fotografiją ir kiną.
Taip pat patinka kurti papuošalus,
žaislus. Darau tai dėl malonumo,
kartais kažkas pamato ir užsigeidžia
įsigyti (šypsosi – aut. past).
Kaip sekasi suderinti darbą su
šeima?
Kaip visoms mamoms (šypsosi – aut. past.). Auginu sūnų ir
kol kas esu motinystės atostogose. Lietuvoje tokios atostogos
trunka dvejus metus ir mamos
gauna vaiko priežiūros išmoką iš
valstybės. Bet nuo studijos darbų
atitrūkti nepavyksta – savas verslas įpareigoja aktyviai dalyvauti
darbinėje veikloje. Tenka ieškoti
kompromisų: jei kuriu, dažniausiai aukoju miegą.
Labai padeda vyras Rytis.
Kadangi jis yra laisvai samdomas
menininkas, tai susideriname
darbotvarkes ir, kai aš turiu išbėgti, jis pasilieka su mūsų mažyliu.

socialinės

akcijos:

Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“
iniciatyva buvo surengta
akcija, skirta Europos organų
donorystės dienai. Spaudos
konferencijoje „Menininkai
už organų donorystę“ dizaineriai, dainininkai, gydytojai
ir žmonės, laukiantys organų
transplantacijos, kalbėjo apie
organų donorystės svarbą.
„AKTIN“ kūrybos vadovė
Alicija Makauskaitė-Širvinskienė, sukūrusi organų donorystės
reklaminę kampaniją „Dovanoti
iš širdies, dovanoti širdį“, kalbėjo apie donorystę kaip dovanojimą, galimybę pasidalinti tuo,
ką turi ir nori dovanoti.
Prostatos vėžio prevencijos
projekto „Nelauk! Tikrinkis!“
tikslas buvo atkreipti dėmesį
į šią problemą. Buvo iškabinti
specialūs plakatai stotelėse,
skelbiama apie tai iškabose;
poliklinikose ir prekybos centruose buvo dalijamos skrajutės
šia tema.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Menininkai už organų
donorystę“ komanda
(Alicija paskutinė dešinėje)

tę“ bei prostatos vėžio prevencijos
projekto „Nelauk! Tikrinkis!“. Tai
nekomerciniai darbai, už juos
mes negauname atlygio. Tiesiog
inicijuojame projekto kūrybines,
sklaidos idėjas ir taip tampame
projekto rėmėjais. Džiaugiamės,
galėdami prisidėti prie tokių akcijų, nes taip atliekamas geras darbas, svarbus ne kokiai nors vienai
bendrovei, o mums visiems.
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REIKALINGA

DVIGUBA PILIETYBĖ?

Dažnai iš kai kurių politikų
girdime klausimą: kam
reikalinga dviguba pilietybė?
Pilietybės klausimu dauguma
kraštų savosios kilmės
emigrantus traktuoja kitaip
nei svetimus. Kodėl? Todėl,
kad tai naudinga Tėvynei.

Regina
Narušienė,
J. D.

K

okios priežastys skatina
kilmės valstybę atkurti ir
palaikyti pilietybe paremtus saitus su po visą pasaulį
pasklidusiais jos sūnumis
ir dukterimis? Viena iš
akivaizdžiausių priežasčių yra ta,
jog emigrantai, siųsdami namie
likusiems giminaičiams užsienyje
uždirbtus pinigus, kilmės (gimtajai) valstybei sukuria ekonominę
naudą. Kita labai svarbi priežastis
yra ta, kad nedaug gyventojų
turinčios valstybės supranta,
jog žmonių praradimas stabdo
ekonominį augimą ir kelia grėsmę
kultūriniam valstybės išlikimui,
todėl jos bando sukurti paskatas
emigrantams sugrįžti. Taip pat
kilmės valstybės atsižvelgia į tai,
kad emigrantai užsienyje turi
veikti kaip aktyvūs savo tėvynės,
jos istorijos ir kultūros gynėjai,

tad ji siekia užtikrinti emigrantų
suinteresuotumą užsiimti kilmės
valstybei palankia veikla. Dalyvaudami užsienio valstybių politiniame
gyvenime, emigrantai įgyja svarbių politinio dalyvavimo įgūdžių,
kuriais pasinaudojus, jų tėvynei
gali būti suteikta svarbi ir kritinę
reikšmę turinti tarptautinė parama.
Ir galų gale – sugrįžę emigrantai
daugeliu aspektų turtina savo
tėvynės gyvenimą, kas jau savaime
yra vertybė. Tad visos išvardytosios
dvigubos pilietybės priežastys gali
būti stipriai argumentuotos.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija buvo ir yra siūlyti
Lietuvos Respublikos Seimui:
1. Priimti Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymo pataisas, kurios
leistų Lietuvos Respublikos piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus,
jų vaikams, vaikaičiams ir provai2012 kovas
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kraštuose, patirties ir paramos.
Juk didžiausias tautos turtas yra
žmonės. Lietuviai yra palyginti maža tauta, kuri negali sau
leisti atstumti nė vieno piliečio.
Lietuvoje vis dar daugiau žmonių
miršta nei gimsta. Todėl atmesdama savo piliečius, atimdama jų
pilietybę, tauta pati save naikina.
Viena iš labiausiai diskutuotinų
šiandieninės Lietuvos problemų
yra Lietuvos pilietybės koncepcija. Tam, kad geriau suprastume
pilietybės sampratos Lietuvoje
raidą, visų pirma reikia atsižvelgti
į Lietuvos pilietybės reglamentavimo istoriją.
Pradėkime nuo Nepriklausomybės 1918 metais. 1919 m.
sausio 9 d. buvo priimtas pirmas
Laikinasis įstatymas dėl Lietuvos
pilietybės. Jame buvo išvardyta,
kas yra Lietuvos piliečiai. Pagal
šį įstatymą, Lietuvos piliečiai
yra: „asmenys ir jų vaikai, kurių
tėvai ir seneliai iš seno Lietuvoje
gyveno ir kurie patys visuomet
Lietuvoje gyvena; ir asmenys,
kurie iki 1914 m. ne mažiau kaip
10 m. Lietuvoje gyveno ir turėjo
išvardintus ryšius su Lietuva.“
Šiuo įstatymu gimė ryšių su Tėvyne apribojimas.
1920 m. kovo 29 d. prie Laikinojo
įstatymo buvo pridėta išimtis apie
galimybę Ministerių kabineto nutarimu pilietybę suteikti svetimšaliui.
1922 m rugpjūčio 1 d. Lietuvos
Konstitucijoje, II dalies 9 punkte
buvo uždrausta dviguba pilietybė.
1928 m. gegužės 15 d. Prezidentas paskelbė Lietuvos Valstybės
Konstituciją, kuri draudė dvigubą pilietybę, bet nustatė išimtį:
„Lietuvos pilietis tačiau nepraranda savo pilietybės teisių patapęs
kurio Amerikos krašto piliečiu.“ Šią
išimtį nulėmė Lietuvos valstybės
siekis neprarasti ryšio su Lietuvos piliečiais, gyvenančiais tose

užsienio valstybėse, į kurias jie tuo
metu masiškai emigravo. Kadangi Lietuvos piliečiai tuo metu
daugiausiai emigravo į Amerikos
žemyno valstybes (Argentiną, Braziliją, Jungtines Amerikos Valstijas,
Kanadą, Urugvajų), minėta dvigubos pilietybės draudimo išimtis
ir buvo nustatyta tiems Lietuvos
piliečiams, kurie įgijo „kurio nors
Amerikos krašto“ pilietybę.
1920 m. liepos 12 d. su Rusija, o
1921 m. liepos 9 d. su Latvija buvo
pasirašytos tarptautinės sutartys,
inter alia reguliuojančios Lietuvos pilietybės santykius. Abi šios
sutartys reikalavo pasirinkti vienos
ar kitos šalies pilietybę. 1938 m.
liepos 20 d. tarptautinė sutartis
buvo pasirašyta ir su JAV. Sutartį
pasirašė tuometinis užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis ir
Porter Kuykendall, JAV prezidento
įgaliotinis dėl dvigubos pilietybės
įgyvendinimo. Lietuvos ambasada
JAV 1993 m. spalio 28 d. pranešė
Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, kad ši sutartis tebegalioja.
1938 m. vasario 11 d. Seimas priėmė naują Lietuvos Konstituciją.
Prezidentas ją paskelbė 1938 m.
gegužės 12 d. Šioje Konstitucijoje
buvo įtvirtintas ne tik dvigubos

PLB teigia, kad užsienio lietuviai turi
prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, ir
nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri gali ją
panaikinti ar tą pilietybę atimti.
pilietybės draudimas, bet ir
šio draudimo išimtis: įstatymo
nustatytais atvejais pilietis, turėdamas svetimą pilietybę, gali ir
nenustoti Lietuvos pilietybės.
1939 m. rugpjūčio 8 d. buvo
priimtas ir „Vyriausybės žiniose“
paskelbtas Lietuvos pilietybės
įstatymas. Tai buvo paskutinis laisvos Lietuvos pilietybės
įstatymas, prieš prasidedant

A. Alubausko nuotr.

kaičiams bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę; 2. Papildyti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 18 arba
32 straipsnį taip, kad nė vienas
pilietis nei jo palikuonys negalėtų
prarasti Lietuvos Respublikos
pilietybės, įgytos gimus, prieš savo
valią. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė teigia, kad užsienio lietuviai
turi prigimtinę teisę į Lietuvos
pilietybę, ir nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri gali ją panaikinti ar
atimti (net ir įgijus kitą pilietybę).
Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“
(12 straipsnis), „Žmogaus teisės ir
laisvės yra prigimtinės“ (18 straipsnis) ir „Žmogaus teisių negalima
varžyti“ (29 straipsnis). Todėl tvirtiname, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucija garantuoja Lietuvos
piliečiui prigimtinę teisę į Lietuvos
pilietybę, įgytą gimstant. Ta prigimtinė teisė turi būti išsaugota ir
garantuota visomis aplinkybėmis.
Tam, kad galėtume geriau suprasti Lietuvos pilietybės problematiką,
ją turime analizuoti atsižvelgdami
į šiandieninės Lietuvos kontekstą.
Nepriklausomybę Lietuva atkūrė
tik prieš 22 metus. Po 50 metų
žiaurios okupacijos bei diktatūros
reikia laiko demokratijai ir kritiškai
mąstysenai subręsti. Taip, Lietuvoje
piliečiai turi teisę balsuoti, valdžia
yra renkama, žmonės turi teisę į
nuosavybę, plečiasi privatus verslas.
Tačiau ir Amerika šiandien, po daugiau kaip 300 metų, tebetobulina
savąją demokratiją, nes demokratija
negimsta per naktį. Todėl ji turi
būti geriau suprantama, gerbiama ir
remiama.
Dar daug ką Lietuvoje reikia
nuveikti ir pataisyti, bet tam
reikia geresnių sąlygų, ypač laiko.
Tam reikia ir užsienio lietuvių,
gyvenančių demokratiniuose

okupacijoms. Šiame įstatyme vėl
buvo įtvirtintas dvigubos pilietybės
draudimas (V dalis, 20 str.), bet 21
straipsniu buvo suteikta galimybė
Lietuvos piliečiui, priėmusiam svetimos valstybės pilietybę, kreiptis
į vidaus reikalų ministrą, siekiant
gauti leidimą pasilikti Lietuvos pilietybę. Be to, šiame įstatyme buvo
nustatyta, kad asmuo, kuris bent
2 metus negyvena Lietuvoje ir nutraukia ryšius su Lietuvos gyvenimu, gali prarasti Lietuvos pilietybę.
26-ame šio įstatymo straipsnyje
buvo nustatyta pilietybės netekimo
ir atėmimo procedūra, t. y. pilietybės netekimą ar atėmimą sprendžia
Ministrų taryba vidaus reikalų
ministro siūlymu. 27 straipsnis
teigia, kad toks nutarimas turi būti
skelbiamas „Vyriausybės žiniose“
ir veikia tik nuo tos paskelbtos
dienos.
Apžvelgę pilietybės įstatymų iki
Lietuvos okupacijos istoriją, galime padaryti tokias išvadas: nuo
1918 iki 1939 m. dviguba pilietybė
buvo draudžiama, bet visuomet
buvo išimtys, t.y. pilietybę išlaikyti
galėjo asmenys: 1) palaikantys ryšius
su Tėvyne; 2) gyvenantys Amerikos
žemyno valstybėse (Argentinoje,
Brazilijoje, JAV, Kanadoje, Urugvajuje); 3) atitinkantys išimtis, kurios yra
išvardintos įstatymuose; 4) atitinkantys tarptautinėse sutartyse
numatytus atvejus.
„Lietuvos valstybės atkūrimas 1990 m. buvo grindžiamas
valstybės tęstinumu, taigi ir
Lietuvos pilietybės tęstinumu.“
(Lietuvos Konstitucinio Teismo
nutarimas 2006 m. lapkričio 13 d.,
psl. 16 #1.) Tas pats Konstitucinis
Teismas taip pat pripažino, kad
Lietuvos pilietis, įgijęs ar priėmęs
svetimos šalies pilietybę pagal
tuo laiku galiojančius įstatymus,
negali prarasti Lietuvos pilietybės
(49 psl.). Tad remiantis 1939 m.

Lietuvos pilietybės
įstatymu, visi tie,
kurie emigravo ir
priėmė svetimo
krašto pilietybę,
automatiškai lieka
Lietuvos piliečiais.
Taip argumentuoja Australijos LB
krašto valdybos
pirmininkas Saulius Varnas. Jis yra
teisus: sprendimas
atimti Lietuvos
pilietybę iš emigrantų, išvykusių
prieš nepriklausomybės atkūrimą,
vidaus reikalų ministro nebuvo
padarytas ir nė vienas pilietybės
netekimo ar atėmimo nutarimas
nebuvo paskelbtas „Vyriausybės
žiniose“. Tie Lietuvos piliečiai,
kurie emigravo iš Lietuvos prieš
1990 m. kovo 11 d. ir įgijo svetimos valstybės pilietybę, liko ir
lieka Lietuvos piliečiai. Tačiau

Lietuvos valstybės atkūrimas
1990 m. buvo grindžiamas valstybės
tęstinumu, taigi ir Lietuvos
pilietybės tęstinumu.
klausimas dėl Lietuvos pilietybės
išlaikymo tiems, kurie emigravo
po 1990 m. kovo 11 d. ir po to
priėmė svetimo krašto pilietybę,
išskyrus tuos, kurie kitos šalies
pilietybę priėmė nuo 2003 m.
sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio
16 d. pagal tuo metu galiojusius
įstatymus, tebelieka neišspręstas.
Pilietybės įstatymus Lietuva
keitė nuo nepriklausomybės
atkūrimo. 1991 m. gruodžio 5 d.
Aukščiausioji Taryba priėmė naują
Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymą. Jame buvo išvardyti
Lietuvos piliečiai, kurie neterminuotai išsaugoja Lietuvos pilietybę. Tai: 1) asmenys, turėję LR
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d.

ir gyvenantys kitose valstybėse,
jei šie asmenys nėra repatrijavę iš
Lietuvos; 2) asmenų, turėjusių LR
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d.
vaikai, kurie gimė Lietuvoje ar pabėgėlių stovyklose, tačiau gyvena
kitose valstybėse; 3) kiti lietuvių
kilmės asmenys, gyvenantys užsienio valstybėse. Šio įstatymo tikslas
buvo išlaikyti ryšius su užsienyje
gyvenančias lietuviais.
1992 m. spalio 25 d. Lietuva
referendumo būdu priėmė naują
Konstituciją. Joje draudžiama
dviguba pilietybė, išskyrus įstatymo
numatytus atskirus atvejus (12 str.).
Konstitucijoje numatyta, kad pilietybės įgijimo ir netekimo tvarka
bus nustatyta įstatymu. 1993 m.
gruodžio 22 d. Įstatymas pripažino,
kad iki 1940 m. birželio 15 d. buvę
nuolatinių tuometinės Lietuvos
teritorijos gyventojai, jų vaikai ir
vaikaičiai, nuolat gyvenantys Lietuvos TSR teritorijoje, yra Lietuvos
piliečiai, jei jie ar jų bent vienas iš
tėvų ar senelių buvo gimę Lietuvoje
ir nėra kitos tautos piliečiai.
Tačiau 1995 m. spalio 3 d.
buvo pakeistas pirmas Pilietybės
įstatymo straipsnis, papildant jį
dviem naujais skirsniais. Remiantis pakeistu straipsniu, Lietuvos
piliečiais įvardijami šie užsienio
lietuviai: 1) lietuvių kilmės asmenys, turėję Lietuvos pilietybę pagal
1919.01.09–1939.08.08 Lietuvos
pilietybės įstatymus ir išvykę iš
Lietuvos iki 1940.06.15, gyvenantys
kitose valstybėse, nepriklausomai nuo turimos kitos valstybės
pilietybės, jų vaikai ir vaikaičiai;
2) asmenys, turėję Lietuvos pilietybę pagal 1919.01.09–1939.08.08
Lietuvos pilietybės įstatymus ir
nuo 1940.06.15 pasitraukę arba
išremti iš Lietuvos, įkalinti ar
nuteisti už pasipriešinimą okupaciniams režimams ir gyvenantys
kitose valstybėse, nepriklausomai
2012 kovas
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nuo turimos kitos šalies pilietybės,
taip pat šių asmenų lietuvių kilmės
vaikai ir vaikaičiai. Prezidento
Algirdo Brazausko dekretu aš pati
dalyvavau komisijoje, parengusioje
šį įstatymą. Buvo ir kitokių Pilietybės įstatymo pakeitimų 1996 ir
1997 metais, bet galų gale 2002 m.
rugsėjo 17 d. mūsų teikimu Seime
pavyko priimti dvigubos pilietybės
įstatymą, įtraukiantį ir naujuosius
emigrantus. Šis įstatymas galiojo
nuo 2003 m. sausio 1 d. iki Konstitucinio Teismo sprendimo pranešimo 2006 m. lapkričio 16 d.
Penktadalio Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Vilniaus
apygardos administracinio teismo
prašymu, Lietuvos Konstitucinis
Teismas nusprendė išnagrinėti
visus nuo nepriklausomybės atkūrimo priimtus Lietuvos pilietybės
įstatymus ir nutarė, kad jie visi
prieštarauja Lietuvos Konstitucijai.
Aš negaliu sutikti su šio Teismo išvadomis, analize ir nutarimu. Taip
nuspręsdamas Teismas be referendumo pakeitė 12 LR Konstitucijos
straipsnį, įrašydamas žodžius „ypač
reti“ atskiri atvejai (54 nutarimo
puslapis). Žodžiai „ypač reti“
neįrašyti 12 Konstitucijos straipsnyje. Tačiau tokią interpretaciją
Konstitucinis Teismas argumentuoja savo 2003 m. gruodžio 30 d.
nutarimu, kuriame „atskiri atvejai“
aiškinami kaip „labai reti“ atvejai.
Minėtas nutarimas buvo padarytas
analizuojant J. Borisovo pilietybės
bylą. Tačiau akivaizdu, jog 2003 m.
nutarimo faktinės aplinkybės,
palyginus jas su 2006 m. nutarimu,
nėra „analogiškos“, t. y. tapačios.
Keista, kad tie pilietybės įstatymai,
kurie buvo priimti tarp 1918 ir 1938
metų ir panašūs į dabartinius, buvo
nediskriminuojantys, o dabartiniai
staiga tapo diskriminuojančiais.
Įstatymuose yra priimtina nustatyti nevienodą (diferencijuotą) teisinį
14
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reguliavimą tam tikrų asmenų
kategorijų, esančių skirtingose
padėtyse, atžvilgiu. Aiškiai matyti,
kad Konstitucinio Teismo sprendimas buvo politinis ir pagrįstas ne
konstitucinių teisių interpretacijos
principais.
Visada įdomu išgirsti, kaip mąsto
kai kurie Seimo nariai ir vadovai.
Ne vienas Seimo narys man yra
teigęs, jog mes (užsienio lietuviai)
Lietuvos pilietybės atsisakėme
priimdami svetimo krašto pilietybę,
todėl ir neturime teisės jos išlaikyti.
Tačiau ne visi kraštai reikalauja
atsisakyti kito krašto pilietybės. JAV
nedraudžia dvigubos pilietybės,
nepripažindama svetimo krašto
pilietybės. Kai kurie mūsų vadovai vis dar nesupranta, jog mūsų
kraštas yra laisvas, nepriklausomas.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog laisvas
kraštas vadovaujasi tik savo, o ne
svetimų kraštų įstatymais ar reikalavimais. Pilietybės atsisakymas turi
būti pateiktas savanoriškai tik tam
kraštui, kurio pilietybės atsisakai.
Tad ką pilietybės klausimu
būtų galima padaryti šiandien?
Visų pirma šiai klaidai pataisyti
turi būti politinė valia. Kaip? Yra

Mano nuomone, pakeisti Seimo
narių politinę valią galėsime tik
sukeldami Lietuvos žmones.
keletas alternatyvų:
1. Įstatymo būdu galima padaryti pataisas:
Lietuvos pilietis ir jo palikuonys,
pasitraukę iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 d., ir iki 1940 m. birželio
15 d. LR pilietybę turėjęs asmuo gali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis,
nesvarbu, kur jis gyvena, arba
lietuvių kilmės Lietuvos piliečiai,
gyvenantys kitose valstybėse ir
priėmę svetimo krašto pilietybę,
norėdami išsaugoti Lietuvos pilie-

tybę, turi pranešti Vidaus reikalų
ministerijai per gyvenamojo krašto
ambasadą, kad jie pageidauja išlaikyti Lietuvos pilietybę, turėdami
ryšių su Lietuva. Tuos ryšius galima
išvardyti, pvz., turi Lietuvoje nuolat
gyvenantį sutuoktinį, tėvus, vaikus,
senelius, vaikaičius, brolius, seseris;
Lietuvoje turi nekilnojamojo turto;
arba yra PLB priklausančios Lietuvių bendruomenės narys ir aktyviai
dalyvauja Bendruomenės veikloje. Šiuo būdu įrodome atskirus
atvejus.
2. Galima pakeisti 32 arba 18
Konstitucijos straipsnį, kuriems
patobulinti ar pataisyti neturi būti
šaukiamas referendumas. Pavyzdžiui, prie 32 straipsnio galima pridėti tokį sakinį: nė vienas lietuvių
kilmės pilietis, nei jo palikuonys
negali prarasti LR pilietybės, įgytos
gimus, prieš savo valią.
3. Žinoma, svetimą pilietybę galima ignoruoti jos nepripažįstant,
taip, kaip daro, pavyzdžiui, JAV.
Kaip mes galėtume įvykdyti
Pilietybės įstatymo pakeitimus?
Esame pateikę daugiau nei
20,000 užsienio lietuvių parašų
peticijas, savo nuomonę esame ne
kartą skelbę Lietuvos žiniasklaidoje, esame dirbę pilietybės darbo
grupėse, esame įtikinę Seimo
daugumą, bet gaila, kad Seimas
buvo suklaidintas Prezidentės.
Mano nuomone, pakeisti Seimo
narių politinę valią galėsime tik
sukeldami Lietuvos žmones. Visi
Lietuvoje turime giminių, draugų
ir pažįstamų. Rašykime ir prašykime jų pagalbos. Ir mes, ir jie
turėtume rašyti Seimo nariams,
Prezidentei, Vyriausybei laiškus,
prašydami pakeisti Pilietybės įstatymą. Mes dar nebandėme rinkti
parašų Lietuvoje. Tačiau laikas
sukelti savo tautą, kad tie, kurie
valdo, ir patys Lietuvos žmonės
suprastų tautos žmonių galią.
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ietuvių choreografinis folkloras – tai apeiginė ritualinė
choreografija, šokamosios
sutartinės, rateliai, žaidimai,
šokiai. Šokis, kartais tik apeiginis judesys, lydėjo žmogų nuo pat
jo gimimo iki mirties: įprasmino
kalendorinį metų ratą, sureikšmino
svarbiuosius žmogaus gyvenimo
įvykius, džiugino laisvalaikio – vakaronių metu.

Kalendorinių ir darbo apeigų
choreografinis folkloras

Lietuviui
šokį prisiminus –

net akyse
šviesiau

Turbūt niekam nekyla abejonių, kad lietuviai – tauta, mėgusi
šokti. Kai užkalbini vyresnio amžiaus, tradicinėje aplinkoje
gimusį ir augusį žmogų, paklausi apie jaunystės vakarones,
vestuves, patalkius – iškart nostalgiškai sužvilga jo akys.

Audronė
Vakarinienė,
LLKC

Kalendorinių švenčių ratą galime
pradėti sukti nuo žiemos laikotarpio. Šiuo laisviausiu žemdirbio
gyvenime laiku žmonės – daugiausia vaikai ir jaunimas – žaisdavo.
Tačiau advento–Kalėdų žaidimai
buvo ne pramoginio pobūdžio, o
sakralinės paskirties veiksmai. Žiemą dažnai buvo keliamos vestuvės,
todėl rateliuose ir žaidimuose
vyravo meilės, piršlybų, vedybų
tematika. Jie buvę tarsi žaidybinis
ceremoningas supiršimas. Erotiniai ritualai ir žaidimai turėjo
lemti gamtos atgimimą, gyvulių
ir žmonių vaisingumą, taip pat
žemės derlingumą.
Apeiginių žaidimų paskirtis
neatskiriama ir nuo natūralios
žmonių linksmybės, malonumo,
pokštų. Smagūs persirengėlių
vaidinimai ir šokiai, prasidėję nuo
Kalėdų, tęsdavosi per visą mėsiedo laikotarpį ir pasibaigdavo per
Užgavėnes. Apeiginis važinėjimas
rogėmis, arklių lenktynės, šokinėjimas aukštyn, voliojimasis, žemės
trypimas ir persirengėlių šokiai
bei šmaikščios išdaigos Užgavėnių
dieną tapdavo privalomu elementu.
Pavasario sutikimo apeigų ir jų
metu atliekamų judesių paskirtis – pajusti ryšį su atgimstančia
gamta. Būdingiausi, kartojami
visą laikotarpį, kol atgims ir suvešės gamta, maginiai veiksmai –
2012 kovas
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laikui, jaunimo iniciacijų, „įrašymo
į mergas ir bernus“ apeigų metu
reikės parodyti, ar esi tinkamas
būti priimtas „į jaunimo pulkelį“.
Per iniciacijas didelis dėmesys
buvo skiriamas fizinio, dvasinio bei
protinio subrendimo patikrinimui.
Net ir paprastas šokis, kai tapdavo
pirmuoju viešu jaunuolio šokiu,
būdavo nelengvas išbandymas.
Kai kur atidžiau žiūrėta, ar gražiai
šoka, kitur populiaresni buvo jėgos
ar vikrumo, sumanumo išbandymo šokiai, pavyzdžiui, su lazdomis.
Bene daugiausia ritualo įprasmintų veiksmų, ratelių, šokių buvo
vestuvių apeigose. Per mergvakarį būsimą jaunąją apratuodavo

Ryškus lūžis lietuvių šokio
raidoje įvyko XIX a. viduryje, kai
Lietuvoje sparčiai pradėjo plisti
šokiai ir muzika iš Vakarų
Europos ir slavų tautų.
pasėlių lauką, laužą – ir Jonines
švenčiantys žmonės.
Pjūties talkos taip pat neįsivaizduojamos be pabaigtuvių procesijos, oracijų, giesmių ir šokių iki
paryčių.
O rudenį, vis labiau trumpėjant dienai ir apmirštant gamtai,
ratu atliekamais veiksmais per
mirusiųjų minėjimo šventes,
Vėlines, net paskutinėje kelionėje anapus žmonės įprasmino
amžinos, nepertraukiamos sielų
kelionės ratu idėją.

Šeimos gyvenimą
įprasminantis folkloras
Gausu rato formos veiksmų,
ratelių, šokių ir gimimo apeigose.
Tikėta, jog jie lemia kūdikio gyvybės ir tolesnio gyvenimo apsaugą.
Vaikystė prabėgdavo bežaidžiant žaidimus, besidairant į
jaunimą, smagiai šokantį vakaronėse. Juk žinota, kad atėjus
16
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jos draugės,
padėdamos
pasiruošti
didžiajam jos
gyvenimo
virsmui į naują,
šeimyninio gyvenimo kokybę.
Jaunajam taip
pat buvo svarbi
ir reikalinga
draugų rato apsauga. Kai kurie
ritualo įprasminti šokiai tebegyvuoja šiuolaikinėse vestuvėse. Vis dar šokamas
jaunųjų šokis, neretai šokdinama
jaunoji, pamergės arba svočia,
piršlys. Anksčiau šių šokių ir maginių veiksmų buvę nepalyginamai
daugiau: apvedimai ratu, išvedimai
šokti, skirtingų pulkų priešpriešos
šokiai, pagrindinių veikėjų šokdinimai, lydintys daugelį svarbiausių
vestuvių apeigų momentų. Pradėti

šokti per vestuves galėjo tik ritualo
nustatyti asmenys: pirmąjį jaunųjų
suvedimo į porą šokį pradėdavo
tėvai, viena giminė šokdindavo
kitą, ir tik labai ilgo šokio pabaigoje
jaunieji sueidavo į porą.
Ryškus lūžis lietuvių šokio
raidoje įvyko XIX a.viduryje, kai
Lietuvoje sparčiai pradėjo plisti
šokiai ir muzika iš Vakarų Europos ir slavų tautų. Naujieji šokiai
įsibrovė net į apeigas, nustelbdami
ir pakeisdami buvusias etninės
choreografijos formas, ritualinę
nuotaiką, paspartindami apeigos
virtimą pramoga. Kuo arčiau mūsų
laikų, tuo labiau įvairėja, tobulėja, vystosi liaudies šokio, tapusio
grynai pramogos dalyku, formos,
judesiai, figūros, žingsneliai.

Šokamosios sutartinės
Tai unikalus tradicinės lietuvių
liaudies kūrybos fenomenas, kuriam pasaulio liaudies meno lobyne
vargiai rastume analogą. Savita tai,
jog polifonijos principai sutartinėse
derinami su neįprastais sekundiniais bei kitais konsonansiniais sąskambiais. Sutartinių choreografija
atitinka imitacinės arba kontrastinės polifonijos principus ir yra nuo
jų priklausoma. Sutartinės – sinkretinio liaudies meno apraiška,
kai muzika, tekstas ir choreografija
susilieja į itin darnią ir harmoningą
visumą. Choreografija turi savitą
judesių sistemą, tačiau jai būdingas
didelis paprastumas, pasitenkinimas ribotu atlikėjų ir judesių
skaičiumi. Dažniausiai šokdavo
vienos moterys, palydėdamos savo
šokį dainavimu.

Žaidimai
Jų būta pačių įvairiausių – vaikų
žaidimai kaimo gatvėje, piemenų
žaidimai ganant gyvulius laukuose,
šeimyniniai vaikų žaidimai, žaidimai žiemos metu pirkiose, skai-

M. Vizbelio, M. Siruso ir A. Moisiejenko nuotr.

„šokimas lenton“, supimasis,
voliojimasis, kūlio vertimasis.
Laukų lankymas, apeinant juos
ratu tris kartus, prasidėdavo nuo
Jurginių ir tęsdavosi iki Joninių.
Moterys, giedodamos rugių lankymo giesmes ir sutartines, eidavo
aplink lauką viena paskui kitą,
sukdavosi ratu aplink save. Šiais
ratu atliekamais veiksmais buvo
siekiama paveikti javų augimą,
apsaugoti derlių. Taip pat sukdavo
ratelius – kupoliaudami, aplink
vartus, kupolę, aukurą, medį,

jų šokis šaunesnis, su primušimais,
ištrepsėjimais, pašokimais, pritūpimais, „mandravojimais“, konkuravimu, judesiai labiau kampuoti, tvirti.

Unikalūs reiškiniai – tai polka
ir kadrilinių šokių tradicija

čiuotės, bausmės pralaimėjusiems,
kalendorinių, darbo ir šeimos
apeigų, jaunimo žaidimai, sportiniai žaidimai ir pan. Juose laisvi,
natūralūs žaidėjų judesiai yra
menkai arba visiškai nepriklausomi nuo dainuojamojo teksto ritmo
ir jo nesąlygojami, o dainelės arba
kalbamasis tekstas tik padeda
nusakyti žaidėjų uždavinius.

Rateliai
Jais vadiname žaidybinius veiksmus – ėjimą ratu, poromis, grandinėle, „žilvičio pynimą“, sukimąsi
už parankių, lindimą pro vartelius,
gaudymą ir pan. – palydint daina.
Pagrindiniai ratelių bruožai – sinkretiškumas, masiškumas, choreografijos paprastumas. Juose vyrauja
ramūs judesiai, brėžinys ornamentinis, dažnai dvi dalys, antroji
gyvesnė. Dalyvių judesiai daugiau
susiję su dainos ritmu, o ne su jos
turiniu, nors kartais dainos tekstas
imituojamas veiksmais.

Išmoninga įvairiausių figūrų gausa,
jų skoningu supynimu išsiskiria
kadriliniai šokiai. Gyvas šių šokių
judesys užima kvapą savo sūkuriu,
užburia brėžinio simbolika. Dauguma kadrilinių šokių atliekami
improvizuojant, pasipuikuojant,
prieš kitus pasirodant.
Būdama vienu iš gyvybingiausių,
labiausiai mėgstamų ir iki šių dienų
šokamų tradicinių šokių, polka dar
ir šiandien reprezentuoja visos Lietuvos šokio tradiciją. Kiekviename
kaime šokta polka jau seniai įgavo
vietinio, nuo neatmenamų laikų
gyvavusio, tradicinio šokio statusą.
O jos formos ir variantai Lietuvoje
Šokiai
pasižymi tokia įvairove, kad toli praTai tarsi labiausiai
lenkia kitas Europos šalis, kuriose
išvystyta choreogra- taip pat buvo šokta ar tebešokama
finių elementų gyva- polka. Lietuvių tradicinė polka
vimo forma liaudies vertintina ir tirtina kaip viena unigyvenime, kuriems
kaliausių Europos šalyse šokamų
būdingas nuoseklus polkos atmainų. Galima būtų teigti,
žingsnių, jų derinių, jog lietuvių polkos tradicija išliko
figūrų pasikartojitarsi savotiška visų Europos šalyse
mas, paklūstantis
paplitusios polkos atmainų, formų,
variantų antologija. Lietuva išsiskimuzikos ritmui.
Lietuvių šokio būdui įprastas pa- ria ir ypatinga porinių šokių, kurių
garbus bendravimas, paprasti jude- viena dalis yra polka, o kitą sudaro
siai, juose nėra grubumo, ryškesnio kitokios figūros, gausa, jos žingsnis
temperamento, staigių šuolių. Šokis sutinkamas rateliuose (darželiuose),
polka pabaigiami (arba įsiterpia į
orus, griežtas, kuklus – remiasi
patį šokį) daugelis kadrilinių šokių.
lygiu slydimu smulkiu žingsniu,
Norėdami apibrėžti tradicinės
kartais su šoktelėjimu vietoje, saipolkos ypatingumą, unikalumą
kingi ištrepsėjimai. Šokyje moteris
turime kalbėti ne tik apie patį šokį,
„gulbele plaukia“, vos pastebimai
bet ir apie jo atlikimą, interpretaciją,
žengdama kojomis, arba slysta,
charakteringus judesius, laikyseną,
neatitraukdama jų nuo žemės.
nuotaiką, bendravimą poroje, nes
Ypač išraiškinga rankų plastika,
būtent per tai atsiskleidžia nacionapabrėžianti gracingą šokančiosios
linis charakteris, meninio mąstymo
moteriškumą, išdidų savo vertės
būdas.
suvokimą. Vyrų judesiai veržlesni,
2012 kovas
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Emigracija:
Rojus, pragaras
ar tiesiog

gyvenimas?
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Rojaus paieškos

Daina
Bogdanienė

Su draugų šeima pietaujame.
Draugė lietuvė, gydytoja, gyvenanti Norvegijoje jau 15 metų,
ir aš, abi su vyrais norvegais.
Kalbamės apie tai, kaip Rytų
europiečiai idealizavo ir vis dar
tebeidealizuoja Europos šalis ir
Ameriką, įsivaizduodami, kad
ten viskas kaip pasakoje, kad visi
gyvena tik nuosavuose namuose su puikiais baldais, kad nėra
nedarbo, kad visi laimingi...
Draugės vyras piktinasi: „Koks
naivumas, juk skurdo, vargo,
nelaimių pakanka visur. Kodėl jie

D. Dokšaitės nuotr.

nėra matę dokumentinio filmo,
parodančio Vakarų Europos šalių
negeroves?“ – klausia jis. Aš sakau:
„Mums kiekvieną dieną sovietiniai
laikraščiai pasakojo apie skurdą
Amerikoje, apie nedarbą, nusikaltimus, valkatas ir benamius
Europos šalyse. Tie reportažai
vadinosi „Kapitalizmo kontrastai“.
Mes turėjome informacijos, tačiau
ja netikėjome, laikėme ją socialistine propaganda.“
Šį epizodą prisimenu tik todėl,
kad ir dabar Lietuvoje vyrauja nerealistiniai vaizdiniai apie užsienį.
Gyvenimą emigracijoje žinias-

klaida linkusi vaizduoti dvejopai.
Viena tendencija – kaip viskas
ten puiku ir nuostabu, o antroji – kaip viskas ten tik blogai, kaip
emigrantai baisiai vargsta.
Tai kraštutinumai, sutirštintomis spalvomis nutapytas
paveikslas, nes labiau pritraukia
skaitytoją ar žiūrovą. Realybė
daug paprastesnė. Realybė – tai
kasdienybė, beje, pažymėta svetimų sienų priešiškumo.
Ne paslaptis, kad dauguma
lietuvių išvyksta paskatinti
vadinamųjų – nežinia, tikrų ar
pagražintų – sėkmės istorijų.
„Noriu pakeisti gyvenimą, noriu
pradėti naują gyvenimą“, – sako
jie. Viskas įmanoma, bet nuo
savęs pabėgti daugeliui vis tiek
nepavyksta.
Lengvatikių, kad gyvenimą galima pagerinti žaibiškai, yra ir bus
visada. Tai ir jaunos merginos,
tekančios už turtingų diedukų,
ir „verslininkai“, besigriebiantys
abejotinos veiklos, o paskui nustembantys, kad sėda į kalėjimą,
ir lošėjai, statantys ant kortos ar
ruletės visą gyvenimą. Visi puikiai
žino, kuo tokie eksperimentai
baigiasi. Tačiau tikėjimas momentalia sėkme negęsta.
Jei netikėtum – negyventum,
ir daugelis viliasi, kad emigracija
padės išspręsti problemas. Tai
įmanoma. Tačiau reikia turėti žinių, kad galėtum lengviau suvokti
naują realybę, lanksčiau prie jos
prisitaikyti ir neskausmingai rasti
joje savo vietą.
Jei tai, ką rašau dabar, būčiau
žinojusi prieš 20 metų, mano „derinimasis“ prie Norvegijos būtų
buvęs daug sklandesnis. Tačiau
nežinojau, o dabar jau šito beveik
nebereikia. Pritapau, žinia, gal
skausmingiau, bet, rodos, pavyko.
Nuolat sutikdama imigrantus
vis stebiu jų savijautą, išgyveni-

mus. Matau, kad viskas dėsninga,
o imigracija ir integracija irgi
vyksta pagal tam tikrus, beje, jau
ir mokslininkų aprašytus dėsnius,
kad jie visi išgyvena beveik vienodas prisitaikymo stadijas.

Nuo vilko ant meškos?
Nors daugelis tikisi, kad pats
atvykimas svetur jau yra pasikeitimas, ir mano, kad viskas tik gerės,
apsirinka. Dažniausiai naujas
gyvenimas visiškai neatitinka to,
kurio žmogus tikėjosi. Kažką keisti visada sunku – darbą, vyrą ar
žmoną, miestą, o juo labiau šalį.
Atvykus į naują šalį, visų pirma
reikia susitaikyti su prarasta senąja
aplinka ir atsiradusia vietoje jos
nauja. Prarandamos įprastos
terpės – socialinė, profesinė,
kalbinė, kultūrinė. Juk netenkama
draugų, su kuriais dažnai būdavo
susitinkama ir pasikalbama apie
džiaugsmus ir bėdas, netenkama
bendradarbių, netenkama mėgstamų miesto gatvių, kavinių. Žmogus patenka į nulinę stadiją, kai
senosios aplinkos nebėra, o naujas
gyvenimas dar nesukurtas. Daugeliui naujoji aplinka – nesuprantamas ir priešiškas pasaulis, kuriame
taisyklės ir komunikaciniai kodai,
atsivežti iš savos šalies, neveikia, o
naujos taisyklės dar neišmoktos.
Gyventi naujoje aplinkoje nepažinus jos – tai tas pats, kas bandyti
žaisti krepšinį futbolo aikštelėje.
Pastebėjau, kad daug kartėlio
išgyvena žmonės, kurie Lietuvoje
įgijo aukštąjį išsilavinimą, dirbo
atsakingą ar vadovaujamą darbą, o
naujoje šalyje imasi nekvalifikuotų darbų – žuvų fabrike, valymo
įmonėje, statybose. Jie susiduria
su atsitiktiniais žmonėmis iš visai
kitokių, jiems neįprastų socialinių sluoksnių, kuriems priimtina
visiškai kita bendravimo kultūra.
Visa tai dar labiau apsunkina
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kalbos nemokėjimas. Žmogus,
kuris savo šalyje per kelias dešimtis
gyvenimo metų buvo natūraliai
susikūręs savo bendravimo terpę
ir reputaciją, pavyzdžiui, buvo savo
mieste gerbiamas mokytojas, koks
kitas geras specialistas ar tiesiog
garbingas žmogus, užsienyje
tampa nuliu. Visi žino, kad didžioji
dalis imigrantų, atvykę į turtingesnę šalį, patenka ant daug žemesnio
socialinio laiptelio, nei buvo savo
šalyje, ir jiems tenka bendrauti su
visai kitokios kultūros ir išsiauklėjimo žmonėmis, nei buvo įpratę.
Kasdienybė užsienyje daugeliui
tampa itin sunki. Atsigaunama
važiuojant namo, rodant ten savo
turtą ir pasakojant apie nuostabų
gyvenimą. Šis nelengvas „virsmas“
arba emigrantų „dvigubas įvaizdis“
yra aprašytas beveik visuose migraciją tyrinėjančių mokslininkų
darbuose. Štai marokietės, uždarbiaujančios Prancūzijoje, ten dirba
prasčiausius darbus, tačiau savo
šalyje yra ponios ir pačios samdosi
kelias tarnaites.
Galima gyventi tokį dvigubą gyvenimą daug metų, tačiau galima
išsiveržti iš šio užburto rato, tik
reikia pasistengti ir suvokti, kad
20

kovaS 2012

Pasitaiko bandančių slėpti savo tapatybę,
kuri įkyriai vis tiek styro tarsi antena.
tapus socialiniu nuliu, teks svetur
iš naujo susikurti savo terpę, profesinį ir socialinį statusą.
Visgi daugeliui žmonių naujos
šalies aplinka sukelia rimtų psichologinių problemų. Specialistai
kalba ir apie migracinę depresiją.
Pagal streso laipsnį išvykimas
gyventi svetur prilygsta skyryboms
arba artimo žmogaus mirčiai.
Tokį psichologinį šoką sukelia visi
pasikeitimai žmogaus gyvenime,
nes patekus į neįprastą situaciją,
prarandama komforto būklė. Visgi
galima į tai pažvelgti ir pozityviai –
juk šokas suteikia energijos, mobilizuoja žmogaus jėgas, atsiranda
galimybė pakeisti kažką į gera.

Šiandien su draugais
gersiu vyną „per skaipą“
Dabartinė situacija, beje, visiškai
kitokia, nei ji buvo kad ir prieš 10–
15 metų. Techninėmis priemonėmis ryšį su draugais ir giminėmis
Lietuvoje ir kitose šalyse galima
palaikyti nuolat. Galima skaityti
lietuviškus laikraščius, žiūrėti LTV,
bendrauti skaipu. Užsienyje daug

daugiau lietuvių. Su jais kalbama
sava kalba, gaunama pagalba,
informacija, kai kuriose šalyse
leidžiama net lietuviška spauda su
vietinėmis aktualijomis.
Viena vertus, tai puiku ir padeda migrantams išvengti didelių
socialinės atskirties problemų.
Kita vertus, tai padeda formuotis
valstybėms valstybėje – žmonės
gyvena metų metus neišmokdami
kalbos, nieko nežinodami apie
šalį, kurioje yra, nepažindami
artimiau praktiškai nei vieno
vietinio žmogaus, nes visas gyvenimas – tai tik darbas, namai,
internetas, vakarėliai su lietuviais.
Yra visos galimybės užsienyje
įkurti tą patį „-iškių“ kaimą ir
nesukti sau galvos dėl to, kuo
gyvena žmonės kitur, likti tokiu
pačiu apkiautėliu ir pjaustyti vištų
krūtinėles visą likusį gyvenimą.
Beje, per tokių „mažųjų lietuvų“ ar „mažųjų lenkijų“ džiunglių
telegrafus sklinda daugybė nepatik
rintos ir klaidingos informacijos.
Vystosi paralelinis, šešėlinis pasaulis. Labiau prakutęs tautietis ima
išnaudoti savo neseniai atvykusius
tautos atstovus, imasi, pats nieko
neišmanydamas, konsultuoti kitus,
aišku, ne veltui. Užsimezga įvairiausi „bizniai“, kur sukasi 90 proc.
nelegalių pinigų. Visi lietuviškojo
verslo principai – nemokėti mokesčių, algą mokėti vokeliais, išnaudoti
silpnesnį – atkeliauja ir į užsienį.
Įsiurbtiems šio pasaulio gali tekti
dar labiau baimintis nei tėvynėje – paskųs, pagaus, pasodins... Jis
skęsta apkalbose, intrigose, prasiskolinimuose, grasinimuose.

Ežio sindromas
Tačiau žmogui reikia eiti į darbą,
į valstybines įstaigas popierių
tvarkyti – kažkaip funkcionuoti
naujoje šalyje – visą laiką užribyje slėptis nepavyksta. O tikrovė

svetima, nepažįstama, dėl to baugi.
Psichologijoje žinomas fenomenas,
kai žmogus, jausdamasis nesaugiai,
ima per jautriai ir dažnai neadekvačiai reaguoti į aplinką, t. y. elgiasi pernelyg agresyviai, kritiškai,
jau iš anksto – nors niekas nepuola – užima gynybines pozicijas.
Mačiau daug užsieniečių, kurie
kokioje nors biurokratinėje įstaigoje savo nerimą, baimę ir užsienio
kalbos nemokėjimą kompensuoja
pakeltu balso tonu, riksmu, ašaromis, mostagavimu ir grasinimais.
Namuose tokie migrantai su
tokiais pačiais savo draugais švaisto
laiką kritikuodami ir baisėdamiesi
naująja visuomene, šalimi: „jie visi
naciai, rasistai, nemėgsta atvykėlių,
jie padarė, pasakė taip ir taip... pažiūrėk, kaip jie rengiasi, ką jie valgo,
kokios jų mokyklos ir t.t.“ Kritikuojama, ieškoma kaltų, neigiama,
kaltinama, užuot bandžius suvokti
naują šalį, išmokti naują kalbą.
Tokios reakcijos labiau būdingos nebrandžioms asmenybėms,
neišsilavinusiems ir socialiai
neprisitaikiusiems asmenims.
Dar viena labai paplitusi nuostata – demonstruoti, kad man viskas
gerai, visiems kalbėti, kaip puikiai
man viskas sekasi. Viena vertus –
tai pozityvu, nes žmogus pats save
įteigia eiti pirmyn, nekreipti dėmesio į smulkmenas. Tačiau, kita
vertus, taip blokuojamas problemų
sprendimas. Tai primena žmogaus,
kuriam skauda dantį ir kuris bijo
eiti pas gydytoją, elgesį – gydomasi
abejotinomis liaudiškomis priemonėmis (varlių dėjimas, gvazdikėlio kramtymas), tačiau iš esmės
problema nesprendžiama.
Pastebėjau, kad lietuviai iš
buvusių skundimosi ir dejavimo
čempionų pamažu krypsta į kitą
kraštutinumą – tampa gyrimosi
čempionais. Tokiu būdu vėl plinta
klaidinga informacija, nepripažįs-

tamos problemos ir taip užkertamas kelias jas spręsti.
Nežiūrint rimtai į problemą,
jos neidentifikuojant, pasekmės
gali būti gana negatyvios. Tai visų
pirma socialinis nepritapimas.
Daugelis jaunų žmonių, išplėšti
iš įprastos socialinės aplinkos ir
artimųjų priežiūros, dėl patirties
ar išsilavinimo stokos nesugeba
realiai įvertinti situacijos ir įsipina į
abejotinas grupes, santykius, kurie
gali privesti prie baudžiamosios
atsakomybės. Taip pat daugelis
užsienyje jaučiasi vieniši, nesugeba
prisitaikyti, funkcionuoti visuomenėje, kiekvieną dieną patiria stresą.
Tai sukelia psichologines problemas – savigraužą, antrarūšiškumo,

turėdami bent jau minimalias
lėšas ir planą, kaip pradėti gyventi
užsienyje. Taigi pirmieji mėnesiai pralekia kaip atostogos be
rūpestėlio, viliamasi greit susirasti
gerai mokamą ir saugų darbą,
išsinuomoti gražų būstą ir gražiai
bei laimingai gyventi.
Praėjus kuriam laikui, kai
santaupos ištirpsta ir gyventi „ant
kampo“ pasidaro nebepatogu, o įsitvirtinti vis dar nepasisekė, iliuzijos pamažu ima sklaidytis. Žmogus
ima suvokti, kad ir užsienyje niekas
ant lėkštutės nieko neatneš, reiks
sunkiai dirbti ir skintis kelią naujoje visuomenėje pačiam. Užklumpa
nusivylimas, o kartu atsiranda kritika naujajai šaliai. Primityvesnieji
ima skųstis, kodėl nieko neduoda
ir nepadeda, ieško kaltų. Labiau
išprusę bando pažinti ir analizuoti
naują visuomenę ir taikytis prie
naujos situacijos.
Adaptuojasi žmogus irgi ne
visada pozityviai. Vieni taikosi
prie aplinkos, kiti priešinasi jai,
bando ją keisti. Ir skamba metų
metus skundai, kokia ta Norvegija
ar Anglija baisi šalis, neišmokstama kalba ir nesuvokiamos (nes „o
kam to reikia“) šalies aktualijos ir
taisyklės, gyvenama savo susikurpažeminimo jausmą. Tokiai situa- toje lietuvių ar rusakalbių aplinkocijai užsitęsus, žmogus gali susirgti je, problemos ne sprendžiamos, o
rimtomis ligomis. Tai patvirtina
paprasčiausiai užpilamos degtine.
visi psichologai ir psichiatrai,
Ar verta futbolo aikštelėje imti vadirbantys su migrantais.
rinėti kamuolį ir bergždžiai ieškoti
krepšio, o jo neradus, piktintis kvailu žaidimu? Ar nebūtų paprasčiau
Pasakų šalis ir „durnių“ šalis
pasidomėti, kokios gi tos naujosios
Kalbėdama su užsieniečiais sužaidimo taisyklės ir jas išmokti?
pratau, kad daugelis jų paprastai
Rezultatyviausias prisitaikymas
patiria tas pačias prisitaikymo
gali įvykti tik tada, kai žmogus sąstadijas. Tai rodo ir mokslininkų
moningai suvoks naują situaciją,
tyrimai. Pirmuosius mėnesius
atvykėliui viskas atrodo nuostabu, kurioje atsidūrė, žinos sunkumus
siekiant tikslo ir bus nusiteikęs ne
jis apimtas euforijos. „Žmonės
šypsosi, sistema veikia, man viskas ieškoti kaltų, o mokytis ir keistis
pats – tik tuomet pastangos bus
sekasi“, – galvoja jis. Juk dauguapvainikuotos sėkme.
ma atvyksta pas pažįstamus ar

Palikus pažįstamą ir saugią aplinką,
naujoje tenka iš naujo ieškoti savo vietos.
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„Vaikeli, būk VERTĖJaS mamai“
Žinoma, kiekvieno asmens
asmeninės savybės turi įtakos
prisitaikymui – amžius, lytis,
išsilavinimas, vidinė motyvacija.
Maži vaikai sėkmingai ir greitai taikosi prie naujų gyvenimo
sąlygų, greičiau priima naujos
kultūros normas ir vertybes.
Pasak psichoanalitiko E. Eriksono, dažnai „vaikai tampa kultūriniais tėvais savo biologiniams
tėvams“, nes įgyja naujos kultūros
kompetenciją ir padeda tėvams
adaptacijos procese.
Tačiau tyrimai rodo taip pat ir tai,
kad emigravę paaugliai susiduria
su sunkumais. Visgi sunkiausia
yra pagyvenusiems žmonėms, kai
kuriems iš jų emigracija tampa
nepakeliamu išgyvenimu. Jie neturi
vidinės motyvacijos įsisavinti svetimą kultūrą ir kalbą, gali mažiau
pasitikėti savimi, naujoje aplinkoje
praranda savo asmenybės vertę, nebemato gyvenimo prasmės. Tačiau
yra ir išimčių. Išsilavinę garbaus
amžiaus emigrantai, turintys plačius interesus, ir svečioje šalyje užsiima savo mėgstama veikla, domisi
aplinka ir papildo savo gyvenimą.
Tyrimais nustatyta, kad aukštas
išsilavinimas silpnina adaptacijos
prie naujos kultūros stresą. Socia
lumas, žinios, intelektinio darbo
patirtis, užsienio kalbų mokėjimas padeda emigrantams. Taip
pat žinoma, kad tokie migrantai
aktyviau prisiima atsakomybę už
savo gyvenimą ir savo situaciją.
Žemesnio išsilavinimo ir socialinės brandos žmonės yra labiau
linkę aiškinti savo nesėkmes remdamiesi išorinėmis aplinkybėmis.
Svarbus sėkmės faktorius yra ir
išvykimo motyvacija. Migrantai,
kurie užsienyje siekia geresnės
profesinės realizacijos ir karjeros
galimybių, paprastai aktyviai
22
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integruojasi ir mokosi kalbos. Jie
tampa sėkmingais imigrantais.
Ir atvirkščiai – tie, kurie turi
neadekvačių ar labai nekonkrečių
svajonių, neįvertina rizikos ir sunkumų, gali greitai nusivilti ir lieka
pasyvūs, jei ištinka sunkumai.
Žinios apie naują kultūrą, istoriją,
įstatymus ir gyvenimo sąlygas taip
pat yra svarbios. Dar geriau sekasi
tiems, kurie bent minimaliai moka
kalbą. Tai mažina bejėgiškumo, priklausomybės ir nesaugumo naujoje
šalyje jausmus, padeda įgyti vietinių
gyventojų pasitikėjimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad svetimoje
šalyje ganėtinai svarbu yra realiai

Emigrantai, anot A. Prieu,
yra balansavimo meistrai.

įvertinti situaciją, suvokti, kad viskas
vėl prasidės nuo nulio, kad reikės
daug išmokti ir kad vėl kaip vaikas
vapėsite užsienio kalba. Tai visai
nebloga pozicija, nes būtent toks
naujo ir švaraus lapo atvertimas gyvenimo knygoje labiau padeda, nei
savo „AŠ“ demonstravimas ne laiku
ir ne vietoje. Noras gyventi naujoje
aplinkoje turi pasireikšti tolerancija,
pagarba, noru pažinti ir suprasti
naują šalį. Geriau ne kritikuoti: „O,
žiūrėk, kaip jie kvailai ... daro“, o
pasistengti suprasti – kodėl jie taip
daro. Gal tam yra labai logiškos
istorinės, geografinės ar kitokios
priežastys.

„Susigėdę“ lietuviai
Kartais tenka susidurti su lietuviais, kurie visomis išgalėmis
tvirtina, kad jie su Lietuva neturi
nieko bendro, kritikuoja ją ir prisistato kaip užsieniečiai. Tikriausiai
jie ir patys nesupranta, kaip keistai
ir juokingai atrodo. Beje, mokslininkai, tiriantys migrantų prisitaikymą, pabrėžia, kad migrantams
be galo svarbus yra kuo tvirtesnis
savo nacionalinės ir asmeninės
platformos turėjimas. Įrodyta, kad
žmogus, turintis aiškias nacionalines vertybes, gerbiantis savo tautos
tradicijas ir papročius, labiau
gerbs tai ir kitoje šalyje. Asmeninė
platforma – šeimos vertybės ir asmeniniai principai – tai dar vienas
tvirtas ramstis, kuris mus tvirtai
laikys kitoje šalyje.
Žmogaus integracija ir
adaptacija sėkmingiausia, jei jis
išlaiko savo kultūrą, bet pripažįsta
ir gerbia svetimą kultūrą. Tokie
individai tarsi gyvena dviejose
terpėse, t.y. naudoja skirtingas
kalbas, normas ir elgesio stereotipus skirtingose grupėse: naujas –
naujoje aplinkoje, tradicines – šeimoje ir savo šalyje.
Tai leidžia plačiau suvokti gyvenimą ir pasaulį, suteikia lankstumo, tolerantiškumo, sugebėjimą
prisitaikyti įvairiose aplinkose.
Visgi mokslininkė Anick Prieu
migrantus vadina balansavimo
meistrais. Ji rašo, kad migrantas –
tai žmogus, stovintis viena koja
vienoje valtyje, kita – kitoje, o valtis
plūduriuoja vandenyje. Tenka
išmokti nuolat balansuoti, jei nori
išsilaikyti. Tačiau juk tai, kas mūsų
nenužudo, mus tik sustiprina.
Naudota literatūra:
Annick Prieur. Balansavimo meistrai, Oslo, 2004.
David C. Pollock, Ruth E. Van
Reken. Kur namai?, Oslo, 2009.

Pamatykime
ir

pusę

Jaunoji karta – šalies ateitis.
Prezidentūros kieme diskutuoja atieties prezidentė ir Seimo pirmininkė…

M

inint Vasario 16-ąją,
peržvelgiau savo ankstesnius atsiminimus,
pradėdama okupacijos
metais. Kai kurie iš
mūsų ankstyvesnių emigrantų
turbūt gerai pamename tuos
laikus. Tie mūsų minėjimai buvo
gausūs, didingi ir liūdni, nes visi
gerai suvokėme tuometines Lietuvos gyvenimo sąlygas. Gimus
Sąjūdžiui – ėmė atgyti ir mūsų
viltys. Gerai atsimenu 1989-uosius metus, kai trijų Baltijos šalių
žmonės susikabino rankomis į
vieną kelią. Man pačiai teko dalyvauti Baltijos kelyje. Pamenu, jog
nors ir jautėme baimę, susijaudinimą, tačiau kartu buvome kupini
ryžto ir, jei būtų prireikę, pasiaukojimo. Toks buvo mūsų tautos

šviesiąją

Regina
Narušienė,
J. D.

atgimimas. Tikiuosi, kad visi
atsimenate 1990 m. kovo 11-ąją,
kai mūsų Tėvynė oficialiai atkūrė
Lietuvos Nepriklausomybę. Po
to – Rusijos užpuolimas. Tačiau
mūsų broliai ir seserys Lietuvoje
turėjo pakankamai ryžto: sukilo ir
pasiaukojo – laimėjo dainuojamoji revoliucija.
Atkūrus valstybę, atėjo laikas
kurti naujas institucijas, demokratiją, teisėtvarką, laisvąją rinką.
Mes užsienyje tuo metu jautėme tik euforiją. Po daugiau nei
50 metų trukusio mūsų tautos
naikinimo viską atkurti nebuvo
lengva. Juk patirtis buvo menka,
valdantiesiems buvo sunku konsultacijoms pasirinkti tinkamus
ekspertus. Buvo klaidų, tačiau jų
padaryta ne tik Lietuvoje, bet ir

kitose iš Sovietų Sąjungos išsivadavusiose valstybėse. Mes, užsienio lietuviai, taip pat prisidėjome
prie valstybės atkūrimo. Lietuvių
bendruomenės pradėjo aktyvią
politinę veiklą savo gyvenamuosiuose kraštuose: kad būtų pripažinta Lietuvos nepriklausomybė,
kad būtų paskirtos jai reikalingos
lėšos ir žinovai, kad Lietuva būtų
priimta į NATO, taip užtikrinant
jos nepriklausomybės išsaugojimą.
JAV susikūrė APPLE organizacija, skirta padėti mokytojams
Lietuvoje. Lietuvių advokatai
užsienyje susibūrė padėti sukurti
Lietuvos teisėtvarkos sistemą.
Mūsų bendruomenių nariai dirbo
LR Seime – tai ir F. Palubinskas,
V. Dudėnas, K. Bobelis. Lietuvos
Prezidentu tapo Valdas Adamkus,
2012 kovas
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Lietuvos kariuomenės vadu – generolas J. Kronkaitis. A. a. Vaiva
Vėbraitė tapo švietimo ir mokslo
viceministre, Vytas Dudėnas – finansų ministru.
Šiandien, po 22 metų, mes
nesame tokie pat vieningi. Mūsų
ryšiai su Lietuva silpnėja, mes
silpnėjame. Kas atsitiko? Šiandien, peržvelgęs Lietuvos spaudą,
randi tik pesimizmą, negatyvumą,
pasidavimą. Taip, Lietuvoje didelė
problema yra korupcija. Bet ji yra
visur. Juk ir mes gyvename Amerikos korupcijos sostinėje – Čikagoje. Lietuvos teisėtvarkos sistema
yra silpna, emigracija auga, spauda
retai pateikia išsamesnes analizes. Žmonės mažai kuo pasitiki.
Šiandien Lietuvoje skaitome tik
apie skandalingas bylas: Uspaskicho, Paberalio, Pociaus ar Kedžio
istoriją.
Tačiau turime atsiminti, kad
nepriklausomybė buvo atkurta
tik prieš 22 metus. Po 50 metų
žiaurios okupacijos bei diktatūros
reikia laiko demokratijai ir kritiškai mąstysenai subręsti. Taip,
Lietuvoje piliečiai turi teisę balsuoti, valdžia yra piliečių renkama, žmonės turi teisę į nuosavybę,
plečiasi privatus verslas. Tačiau
ir Amerika šiandien, po daugiau
kaip 300 metų, tebetobulina
savąją demokratiją. Demokratija
negimsta per naktį, todėl ji turi
būti geriau suprantama, gerbiama
ir remiama.
Yra kuo Lietuvoje ir pasidžiaugti.
Lietuva yra Jungtinių Tautų (UN),
NATO, Europos Sąjungos ir dar
kitų tarptautinių organizacijų narė.
Šių metų „Wall Street Journal“
skelbia, jog pagal 2012 metais
„Heritage“ fondo paruoštą ekonominės laisvės indeksą Lietuva
iš 179 kraštų užima 23 vietą.
Europos Komisijos direktoratas,
atsižvelgdamas į ekonominius ir
24
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finansinius rodiklius, teigia, jog
Lietuvoje esama stiprių ekonomikos atsigavimo požymių, nors
vietiniai reikalavimai ir didėja. Stipri Vyriausybės biudžeto kontrolė,
deficito sulaikymas ir planavimas
rodo gerus rezultatus. Žurnalas
„Forbes“ teigiamai vertina premjero Andriaus Kubiliaus valdymą finansinės krizės metu. Roterdamo
Erasmus universiteto Ekonomikos
fakulteto asociacija premjerui
Andriui Kubiliui paskyrė Pasaulio
verslo lyderio apdovanojimą. Nors
Lietuva smarkiai nukentėjo nuo
krizės, jos ekonomikos atsigavimas trečiąjį ketvirtį buvo pats
sparčiausias Europos Sąjungoje.

Lietuvos padangė
nestokoja ir šviesių spalvų.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas numato, jog 2012 metais
Lietuvos ekonomika turėtų augti
4,6 procentais, apie 2 procentus
turėtų sumažėti nedarbas.
Lietuva yra palankus kraštas
investuoti. Lietuviai moka daug
kalbų, pagal aukštojo išsilavinimo
gyventojams procentą Europos Sąjungoje užima vieną pirmųjų vietų.
Lietuviai yra kūrybingi. Tai, pavyzdžiui, rodo lietuvių indėlis kuriant
vaistus nuo vėžio „TevaGrastim“,
kurie yra veiksmingesni ir pigesni,
taip pat lietuvių biotechnologų
sukurti fermentai, genų tyrėjams
leidžiantys tris kartus greičiau
gauti eksperimentų rezultatus, ar
lietuvių sukurtos lazerinės technologijos, naudojamos garsiausiose pasaulio įmonėse. Lietuvoje
tiekiamo interneto greitis yra
didžiausias – 31.89 mbps. Palyginti
Amerikoje interneto greitis siekia
tik 12.29 mbps.
Didžiausias tautos turtas yra jos
žmonės, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Užsienio lietuvių, gyvenančių demokratiniuose
kraštuose, patirtis ir parama yra
ypač svarbi. Valstybės valdymas
demokratinėje visuomenėje
priklauso visiems tos šalies
žmonėms. Tam, kad įvyktų tam
tikri pokyčiai, kad būtų sukurta
tvirtesnė demokratija, neužtenka
tik politikų veiksmų – reikalingas visos kritiškai mąstančios
visuomenės balsas. Svarbu
suprasti, jog tik buriantis, atvirai
diskutuojant, aktyviai dalyvaujant šalies gyvenime ir prisiimant
atsakomybę galimi teigiami pokyčiai. Lietuva pasikeis tik tada,
kai žmonės to reikalaus: balsuos,
agituos, garsiai išsakys savo nuomonę. Demokratinės valstybės
galia – jos žmonės. Todėl tauta,
norinti pokyčių, turi naudotis šia
savo privilegija.

D.Dokšaitės nuotr.

AKTUALU

Žvilgsnis

pro
internetinių

komentatorių

žiūroną

„Lietuviams labai rūpi, kas jie yra šiame XXI a. pasaulyje, mes norime žūtbūt išsiaiškinti, kuo esame
saviti ir įdomūs, palyginti su kitomis tautomis“, – sako istorikas Aurimas Švedas, elektroninės
knygos „Lietuvio (@uto)portretas: intelektualinė provokacija“ sudarytojas. Remiantis
Lietuvos naujienų portalo „Delfi“ straipsnių komentatorių išsakytomis mintimis, buvo pabandyta
pamatyti lietuvius bei jų aplinką tokią, kokią jie mato patys. Knygoje įvairias, internetinių
komentatorių itin mėgstamas temas, kaip antai emigracija ar patriotiškumas,
gvildena istorikai, žurnalistai, rašytojai bei filosofai. Apie vadinamosios tyliosios
daugumos svarbą bei įžvalgas ir kalbėjomės su A. Švedu.
Ar el. knyga „Lietuvio (@uto)
portretas: intelektualinė provokacija“ negalėjo taip pat būti parengta
ir nesiremiant komentarais? Turiu
omenyje, kad autoriai, aiškinę ir
komentavę vieną ar kitą lietuvių
bruožą ar aktualią temą, juk galėjo
tą patį padaryti ir be iš portalo
„Delfi“ atrinktų komentarų? Gal
„Delfi“ komentarai, tapę beveik
bendrine sąvoka, tik skaitytojų
dėmesiui pritraukti?
Knyga galėjo būti parengta

Deimantė
Dokšaitė

remiantis įvairiais sudarymo
principais. Pavyzdžiui, galėjome atsisakyti komentarų, kaip
pačios svarbiausios knygos dalies,
išryškinimo, tuo pat metu daugiau
dėmesio skirdami įvairių ekspertų
nuomonėms. Tačiau pastarosios
nuomonės, siekiant aptarti vieną
ar kitą interneto bendruomenėje
vyraujantį požiūrį, vis tiek galų
gale turėjo remtis konkrečiais pavyzdžiais. Taigi, visiškai atsisakyti
internetinių komentarų nebuvo

tikslinga. Be to, knygos rengėjams
buvo svarbu parodyti, kad jos turinį iš esmės nulėmė ne ekspertai,
o patys internautai, kurie nuolat
rašo komentarus, dalindamie2012 kovas
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AKTUALU
srautai – didelė pagalba šalies
ekonomikai!) ir nesuprasti, todėl
atsilygina panieka pasilikusiems,
vadindami pastaruosius bijančiais
permainų niurgzliais.

si informacija,
reikšdami įvairias emocijas,
komentuodami
Lietuvos valstybės
ir visuomenės gyvenimo aktualijas.
Kodėl, jūsų manymu, reikia
išklausyti ir įsiklausyti į tą tyliąją
minią – komentatorius?
Internetiniai komentarai padeda
rekonstruoti dalies visuomenės
mąstymo ir elgsenos stereotipus,
kurie, savo ruožtu, leidžia kalbėti
apie tam tikro vidutinio statistinio internauto portretą arba bent
jau tokio portreto kontūrus. O
pastarųjų kontūrų braižymas leidžia geriau suvokti, kokie dalykai
internete savo nuomonę bei emocijas reiškiančiam Lietuvos piliečiui yra aktualūs, kaip jis žiūrį į
save bei jį supantį pasaulį, kokiais
būdais nori prisidėti prie asmeninės ir visuomeninės gerovės kūrimo arba kodėl nemato prasmės
to daryti ir renkasi vidinę arba
išorinę emigraciją. Taigi, internetiniai komentarai yra svarbūs tiek
istorikams, tiek antropologams,
tiek politologams, kurie tyrinėja
posovietinės transformacijos
procesus išgyvenančius individus
bei visuomenes ir bando suprasti,
kodėl ir kaip nutinka tam tikri
dalykai, kuriantys mūsų dabarties
formas.
Kaip manote, kodėl tekstai apie
emigrantus sulaukia išskirtinio
komentatorių dėmesio?
Manau, kad su lietuvių emigracijos tema susiję straipsniai, skelbiami įvairiuose internetiniuose
portaluose, susilaukia didžiulio
dėmesio ir yra tiesiog užpilami
komentarų lavina dėl daugelio
priežasčių. Šiuo atveju paminėsiu
tik keletą: šiuolaikinis globalus pa26
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saulis, atsivėręs
mums po 1990ųjų, bei internetas, po 2000-ųjų
sujungęs mus visus
informaciniu
tinklu, sukūrė keletą prieštarų – daug
Lietuvos piliečių dėl
susiklosčiusių
nepalankių
socialiniųekonominių sąlygų valstybės
viduje pasinaudojo galimybe
išvykti iš šalies, tačiau emocine

Internetiniai komentarai padeda
rekonstruoti dalies visuomenės
mąstymo ir elgsenos stereotipus.
prasme jie liko aktyvūs lietuviškosios viešosios erdvės dalyviai. Todėl
lietuviškoje viešojoje erdvėje vyksta
tikras karas: pasilikę kovoja su išvykusiais, vadindami pastaruosius
pabėgėliais vardan duonos kąsnio;
emigrantai jaučiasi neįvertinti
(jų pervedamų į Lietuvą pinigų

Kodėl lietuviai taip mėgsta rašyti
komentarus? Juk atrodytų, kad
daugeliu atveju tai visiškai beprasmiška – nei kas juos visus perskaitys, nei kažkas nuo to, ką parašei,
pasikeis...
Internetinius komentarus galima
vertinti ir kaip emocinę iškrovą, ir kaip diskusijos formą, ir
kaip viešojo gyvenimo valstybėje imitaciją, ir kaip tam tikrą
karnavalinės kultūros apraišką.
Kita vertus, pastarieji apibrėžimai tikrai neatskleidžia visos
priežasčių, verčiančių lietuvius
rašyti komentarus, įvairovės. Čia
dar reikia prisiminti ir tikslingo
veikimo, diskredituojant tam
tikrus asmenis, institucijas arba
idėjas, galimybę, taip pat kalbėti
ir apie mūsų nemokėjimą reikšti
savo nuomonės viešumoje. Dėl
šių priežasčių gausos labai įvairūs
žmonės sėdasi prie kompiuterio
klaviatūros ir rašo labai įvairius
internetinius komentarus.
Kaip atrinkote temas, kurias nutarėte analizuoti knygoje?
Egzistuoja tam tikros temos,
leidžiančios atskleisti konkrečios visuomenės mąstymo ypatumus. Kai
ką iš šių temų – lietuvių požiūrį į

save ir kitus, lietuviams svarbiausias
datas ir kitus tautiškumo simbolius,
apsisprendimą palikti savo šalį arba
gyventi ir dirbti Lietuvoje – pabandėme pristatyti knygoje. Atrenkant
komentarus didžiausias dėmesys
buvo kreipiamas ne į tam tikro
teiginio dažną pasikartojimą, bet į
jo originalumą.

Mums trūksta vienijančių idėjų ir mokėjimo
kalbėti ne monologu, o megzti
dialogą, gebėti prisipažinti klydus,
prireikus nepiktai pajuokauti.

V. Razmos nuotr., A.Bilevičiūtės piešiniai

Tai kokį gi lietuviai nupiešia savo
pačių portretą, rašydami internetinius komentarus?
Lietuviams labai rūpi, kas jie yra
šiame XXI a. pasaulyje, mes norime žūtbūt išsiaiškinti, kuo esame
saviti ir įdomūs, palyginti su
kitomis tautomis. Tiesa, bandant
kalbėti apie šiuos dalykus, visų
pirma paprastai prabylama apie
negatyvias savybes: esame liūdni,
pikti, nevieningi „aštriadančiai“,
kurių aplinkiniai turėtų prisibijoti. Tačiau į tokius itin kritiškus
apibrėžimus siūlyčiau nežiūrėti
pernelyg rimtai. Kaip teisingai
pastebėjo vienas ekspertas, niekas,
kas žmogiška, lietuviams nesvetima. Atvirkščiai, beje, taip pat...
Kiek ryškus komentaruose dalijimasis į jie ir mes, jie ir aš? „Runkeliai“ ir elitas, emigrantai ir likusieji,
kaimiečiai ir miestiečiai, dešinieji ir
kairieji ir pan.?
Apie ryškų pasidalijimą, kai
išryškėja neperžengiama praraja
tarp „mūsų“ ir „jų“, esu užsiminęs kalbėdamas apie tai, kodėl
emigracijos tema taip „įelektrina“
internautų bendruomenę. Taigi,
konfliktų internetiniame pasaulyje iš tiesų daug: kaimas kovoja
su miestu; „runkeliai“ šaiposi iš

„elito“ ir atvirkščiai.
Tam tikra prasme internete
vykstantys procesai nėra unikalūs,
o greičiau mūsų viešajame gyvenime vykstančių dalykų atspindys.
Mums akivaizdžiai trūksta tam
tikrų, vienijančių idėjų ir mokėjimo kalbėti ne monologu, o megzti
dialogą, gebėti prisipažinti klydus,
prireikus nepiktai pajuokauti.
Ar komentatoriams yra „šventų“,
neliečiamų temų, kurias jei komentuoja, tik teigiamai?
Tikriausiai „šventų“ temų internete nerasime. Na, nebent jos
ganėtinai kurioziškos, o pastarąsias
temas komentuojantys internautai

nevengia autoironijos, kuri trumpam sukuria vienybės įspūdį. Pavyzdžiui, vieno internetinio portalo
žurnalistui paskelbus apie tai, jog
Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos (LANVA) pastangomis buvo
sutrukdytas nelegalus programinės
įrangos platinimas, didžioji dalis
internautų akimirksniu susivienijo:
„Siuntėmės ir siųsimės nelegalias
programas! Ar LANVA neturi ko
veikti be vargšų piratų gaudymo?!“
Tačiau tokios „vienybės akimirkos“
trunka itin trumpai, be to, kaip jau
minėjau, jas vertinti reikia ganėtinai atsargiai.
Pastebėjau, kad dažnai skaitytojai
praktiškai neskiria ribos tarp žurnalistų rengtų tekstų ir komentarų. Tarkim, galbūt įsitikinimas, kad apie emi-

grantus rašoma išimtinai neigiamai,
neturi pagrindo, nes žmonės, paskaitę
straipsnį, paskaito ir komentarus, kur
nesvarbu, ar emigrantas straipsnyje
giriamas ar peikiamas, vis tiek bus
daugybė neigiamai pasisakiusių.
Labai galimas dalykas, kad ne visi
internetinių portalų skaitytojai
sukuria distanciją tarp straipsnio ir jo komentaro. Kita vertus,
„atstumo“ tarp šių dviejų dalykų
nebuvimas yra nulemiamas ne
tik konkretaus internauto „trumparegiškumo“. Juk pačių internetinių portalų vadovybė yra senai
įsisąmoninusi vieną paprastą
taisyklę – straipsnio „gerumas“
arba populiarumas yra matuojamas visų pirma po juo paliekamų
komentarų kiekiu, nes, kaip rodo
atlikti tyrimai, į konkretų tinklapį
užsukęs žmogus dažniausiai atsidaro tą straipsnį, po kuriuo rikiuojasi gausybė komentarų. Taigi, tam
tikra prasme mes patys sukuriame
situaciją, kurioje vėliau pasijuntame nukentėjusiais.
Kita vertus, nemanau kad viskas
mūsų internetinėje erdvėje yra
taip blogai. Ši nauja informacijos sklaidos ir bendravimo terpė
akivaizdžiai keičia lietuvių visuomenę, todėl reikėtų pasinaudoti
unikalia galimybe ir stengtis, kad
www pasaulis taptų ne tik mirtinų
kovų tarp „mūsų“ ir „jų“ vieta, bet
ir erdve, kurioje bendromis pastangomis galime kurti globalios
arba el. Lietuvos idėją, leidžiančią
tos pačios valstybės piliečiais jaustis visus lietuvius, visai nesvarbu,
kur esančius – Gargžduose, San
Franciske ar Dubline.
2012 kovas
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Pirma knyga po
šimto metų apie lietuvius,

keliavusius

tai yra neatleistina, ypač minint
šimtą metų nuo 1,5 tūkst. gyvybių
nusinešusio įvykio“, – įsitikinusios
autorės.
Daugiausia informacijos yra
išlikę apie kunigą Juozą Montvilą,
plaukusį „Titaniku“ į Ameriką ir
nelaimės akimirkomis iki paskutinės minutės klausiusį pasmerktųjų išpažinties. Tačiau daug mažiau
kas žino dramatišką jo gyvenimo
istoriją, priežastis, paskatinusias
emigruoti iš Lietuvos, jo šeimos
narių likimą, atidėtą skelbimo
palaimintuoju bylą. Ne lietuviai, o
užsieniečiai yra sukaupę informacijos apie antrąjį „Titaniko“
keleivį – žydą šaltkalvį Eliezerą
Gilinskį (Gilinsky) iš Ignalinos.
Jis, pasakojama, galėjęs net
priklausyti prabangiausio to
meto laivo įgulai. Trečiojo
keleivio – Simo Baniulio – kelionės aplinkybės yra keisčiausios ir paslaptingiausios.
Įdomu, kad 1912 m. balandžio
14-osios nakties įvykiuose
dalyvavo ir lietuvis kapitonas
Liudvikas Stulpinas, laivu „Birma“
urnalistės, rinkdamos
plaukęs padėti
medžiagą, susidūrė su
begale klausimų ir mįslių. Jos „Titanikui“. Visos
šios istorijos,
būtų dėkingos, jei padedant
kurias žurnalistės
bendruomenėms atsirastų
sulipdė remdamoasmenų, galinčių pasidalinti
si XX a. pradžios
informacija apie lietuvius,
JAV, Kanados,
plaukusius „Titaniku“. Ypač
tikimasi pagalbos iš lietuvių,
Didžiosios Britagyvenančių Londone – prieš
nijos bei Lietuvos
išplaukiant „Titanikui“ į JAV, spauda, marinisčia laikinai buvo apsistoję
tinių ekspozicijų,
Juozas Montvila ir Eliezeras
archyvų medžiaGilinskis (Gilinsky), Sauga, originaliais
tamptone, iš kur išplaukė
„Titaniko“ kataslaivas, Belfaste, kur laivas
trofos aplinkybių
buvo statomas, Kvinstaune,
tyrimo komisijų
priešpaskutinėje „Titaniko“
iškviestų liudistotelėje, ar Niujorke, kuris
ninkų apklausų
buvo visų žuvusių lietuvių
dokumentais,
kelionės tikslas.
galiausiai užsi-

„Titaniku“

Šių metų balandžio 14 d. pasauliui
minint „Titaniko“ katastrofos Atlanto
vandenyne šimtmetį, Lietuva taip pat
galės pagerbti mažiausiai trijų savo
tautiečių, tragiškai žuvusių prabangiam
laivui susidūrus su ledkalniu, atminimą.

I

š gausių legendinio lainerio
avarijos bei žymių jo keleivių
biografijų tyrinėjimų šešėlio
ištrauktų lietuvių lemčių štrichai – dešimtmetį brandintoje
žurnalisčių Gerdos Butkuvienės ir
Vaidos Lowell knygoje „Titaniko“
lietuviai“ (leidykla „Obuolys“).
„Aptiktos žinios, faktų nuotrupos,
užsimezgę ryšiai su giminaičiais
mus savotiškai įpareigojo pasinerti į
lietuviškosios „Titaniko“ paslapties
tyrimus. Juk per šimtą metų po
nelaimės Lietuvoje nebuvo išleista
nei viena knyga apie lemtingos
1912 m. balandžio 14-osios nakties
istoriją, neskaitant anglų istoriko
Valterio Lordo romano „Paskutinė
„Titaniko“ naktis“ vertimo bei Petro
Montvilos JAV išleistų atsiminimų
„Kai grįžta praeitis“. Kai nežinai
apie mažiausiai trijų jaunų, net 30
metų nesulaukusių lietuvių šeimas,
kurios ne tik išgyveno netekties
skausmą, bet ir neturėjo galimybės
supilti žuvusiems kapo, „Titaniko“
istoriją suvoki kaip tragišką, tačiau
beveidę, beasmenę statistiką. O
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Ž

mezgusiais asmeniniais kontaktais
su minėtų lietuvių artimaisiais, istoriniame publicistiniame leidinyje yra papildytos retomis 1912 m.
fotografijomis bei povandeniniais
nuskendusio laivo kadrais.
V. Lowell, viena iš projekto
autorių, nukeliavo tūkstančius
kilometrų iki Halifakso (Kanada)
ir fotografijose įamžino „Titaniko“
aukų kapines, miestelio vietas,
menančias tragiškus įvykius, Naujosios Škotijos archyvuose tebeišlikusius unikalius daiktus, dokumentus. „Visi „Titaniko“ keleiviai
vyko į Niujorką, tačiau Halifaksas
daliai jų tapo netikėta paskutiniąja
stotele, amžinojo poilsio vieta,
kurią jie pasiekė drobiniuose
maišuose ir siauruose karstuose.
Apsilankymas „Titaniko“ aukų
kapinėse ir prisilietimas prie šimto
metų tragedijos paliko mažą viltį,
kad galbūt po kažkuriuo neatpažintų aukų antkapiu ilsisi ir bent
vienas lietuvis“, – tikisi žurnalistė.
„Suomis Mika Waltari yra pasakojęs, kad prieš rašant „Sinuhę
egiptietį“ jį sekiote persekiojo
egiptiečiai – brovėsi į jo kambarį, mintis, kvėpavo į nugarą. Jie
aprimo tik rašytojui ėmus rašyti
romaną apie senovės Egiptą. Deja,
negalime to paties pasakyti apie
save – net atidavusios leidyklai
rankraštį neapmalšinome mus
apsėdusių minčių, kur dar galima
ieškoti iki galo neįmintos 100
metų istorijos rakto“, – prisipažįsta G. Butkuvienė. Kad galėtų
tęsti tyrinėjimus ir toliau rinkti
informaciją, ji kartu su V. Lowell
įkūrė paskyrą „Titaniko lietuviai“
socialiniame tinkle „Facebook“,
kuriame kviečia pasisakyti visus
ką nors žinančius apie „Titaniku“
plaukusius lietuvius, bendrauti tarpusavyje ir kartu ieškoti
trūkstamų vienos nakties istorijos
mozaikos dalių.

svečias

Lietuva
kvepia.

Vienintelė
pasaulyje

Galbūt tai būdinga tik man, bet gal tik susireikšminu. Įvykiai, vietos ir žmonės man labai dažnai
asocijuojasi su vienu ar kitu kvapu. Pavyzdžiui, grįžusi iš viešnagės pas savo močiutę kaime visada
parsivežu ir lengvą malkų dūmo kvapą, nes troba šildoma krosnimi. Savo kvapą turi ir metų laikai, mano
mėgstamiausias rudens, nes krentantys nuo medžių lapai turi tiesiog neišpasakytai nuostabų aromatą.
Nesumaišomas su niekuo artimųjų kvapas – vienaip kvepia tėtis, kitaip mama, trečiaip – mylimas žmogus,
dar kitaip kada nors kvepės vaikai. O namai! Juk kiekvienų jie skleidžia vis kitokius aromatus.
Deimantė
Dokšaitė

O

štai prieš gerus metus turėjote išgirsti žinią, kad
savo kvapą turi ir Lietuva. Ir ji yra pirmoji bei kol
kas vienintelė pasaulio šalis, jį turinti.
Apie tai, kaip jis buvo sukurtas, kaip žinią apie
jį, kartu ir apie mūsų šalį, skelbė žiniasklaida nuo
Amerikos iki Indijos, taip pat apie tai, kas ir kaip kuria
šalių įvaizdžius, kalbėjomės su Mindaugu Stongvilu,
vienu iš „Lietuvos kvapo“ sumanytojų.
Pažvelgus iš šiokios tokios laiko perspektyvos, kas gi vis
dėlto pritraukė daugiau užsienio žiniasklaidos dėmesio –
Zuoko akcija su tanku ar Lietuvos kvapas?
Tai savo esme skirtingi įvykiai, todėl gretinti nelabai tinka. Mero ir tanko istorija skambėjo trumpiau ir intensyviau, o „Lietuvos kvapas“ – ramiau, bet ilgiau.
2012 kovas
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B. Kubartz‘as, vienas iš kvepalų
enciklopedijos autorių, pasakė, kad
„Lietuvos kvapo“ nėra su kuo lyginti, nes
tokiems projektams dar nėra sukurtų
kriterijų ir tradicijų.
kolegoms iš Lietuvos. Matyt, niekas negalėjo patikėti, kad tokia
idėja iš viso gali būti įgyvendinta,
ypač finansuojant savo asmeninėmis lėšomis. Na, o kodėl kilo
idėja ir kaip ji rutuliojosi, jau
nesudėliosim – kai prieš metus
leidinio „Vanity Fair“ žurnalistė iš
Niujorko teiravosi mūsų korespondencijos, projekto dokumentacijos, projekto archyvų, norėdama parašyti straipsnį, kaip gimsta
tokios idėjos, kaip jos realizuoja-

mos, mes to atsisakėme, suvokę, kad tiesiog neturime jokių
archyvų, be to – nieko užburiančio ir genialaus tame procese
neradome. Tiesiog turime platų
akiratį, domimės, kas vyksta,
daug keliaujame, vertiname savo
sukauptą patirtį, todėl ir kyla
įvairių minčių. Smagu, kad jos ne
tik gimsta, bet ir gyvena.
Kaip į jūsų sumanymą reagavo kvapų specialistai. Nustebinote juos
panorę sukurti šalies kvapą?
Projektą gana priekabiai nagrinėjo daugelis rinkodaros specialistų,
politikų, valstybės pareigūnų, parfumerių. Bodo Kubartz‘as, vienas
iš kvepalų enciklopedijos „Das
Grosse Buchvom Parfum“ auto-

„Lietuvos kvapo“ ir D. Dokšaitės nuotr.

Turbūt jau šimtus kartų pasakojote,
kaip kilo mintis sukurti ir pagaminti
kvepalus „Lietuvos kvapas“, bet turiu paprašyti dar kartą tą padaryti.
Idėjos gimsta labai įvairiai:
kartais pabudus paryčiais,
kartais prie vyno taurės, kartais
bendraujant bičiulių būryje.
„Lietuvos kvapo“ idėja pirmą
kartą užfiksuota 2008 metų
balandžio 1 dienos tarpusavio
korespondencijoje. To laiško
„subjektas“ taip ir vadinosi –
„Beprotiška idėja“. Idėja virto
realybe po 34 mėnesių. Džiugu,
kad per tiek laiko kitos šalys
mūsų neaplenkė, nors teko
bendrauti ir pristatyti šį projektą
tiek partneriams iš JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, tiek ir

rių, gana nuodugniai ištyręs kvapą,
jo kūrimo procesą ir pristatymą,
pasakė, kad visgi „Lietuvos kvapo“
nėra su kuo lyginti, nes tokiems
projektams dar nėra sukurtų kriterijų ir tradicijų. Kurdami kvapą
ėjome visai kitu keliu – iš pradžių
patvirtinome kvapo pavadinimą,
po to sudėliojome charakteristiką,
reikšmę ir legendą ir paprašėme
visa tai išreikšti kvapų kompozicija. Su kuo lyginti Lietuvos
kvapą – su „Chanel 5“ ar Antonio
Banderas’o kvepalais? Taip, daugelį erzino faktas, kad pirmoji savo
kvapą turi Lietuva, o ne Prancūzija,
Vokietija, JAV ar Japonija. Steven‘as
Colbert’as išsakė pasipiktinimą
savo tautiečių nerangumu satyrinėje laidoje, Prancūzijos, Kanados,
JK spauda, radijo stotys ir televizijos skelbė konkursus – „Koks
galėtų būti mūsų šalies kvapas?“,
bet diskusijomis viskas ir baigėsi.
Faktą, kad Lietuva yra pirmoji
šalis, sukūrusi sau kvapą, pirmoji
patvirtino „BBC World Service“
2011 metų sausio 5 dieną, nuo to
laiko kol kas ir liekame vienintelė
kvepianti šalis. Laukiame, kas bus
antrieji, o vėliau gal atsiras ir „kvepiančių“ šalių klubas.
Kaip atsakote tiems, kurie priekaištauja, kad Lietuva gi visai ne taip
kvepia, kad trūksta juodos duonos
ar Stelmužės ąžuolo kvapo jūsų
sukurtuose kvepaluose?
Tai nėra baisiausi priekaištai. Buvo ir
tokių, kurie pasigedo mėšlo, pagirių,
prakaito kvapo. Kiekvienam Lietuva
kvepia savaip. Mes siekėme sukurti teigiamą emociją apie Lietuvą,
susieti kvapus su Lietuvos charakteriu, o lietuviškos duonos, miško,
jūros kvapo nereikia kurti – jie jau
yra. Lietuvos kvapas yra sudėtinga
kompozicija, kurioje dalis kvapų
turi simbolinę prasmę, tačiau yra ir
pažįstamų mūsų gamtos kvapų.

Žinia apie Lietuvos kvapą pasirodė
lengvosiose (soft) naujienose. Ar
manote, kad bet koks pasirodymas pasaulio naujienų žemėlapyje
naudingas šaliai? Juk visai skirtingą
reikšmę turi žinios apie Sausio
13-osios įvykius ar Lietuvos kvapą?
Sunku lyginti oficialią informaciją apie Sausio 13-ąją ir žinią
apie Lietuvos kvapą. Nežinau,
ar galima priskirti prie lengvųjų
(soft) naujienų straipsnius „Der
Spiegel“, „The Monocle“, „The

Buvo ir tokių, kurie pasigedo mėšlo,
pagirių, prakaito kvapo.
Kiekvienam Lietuva kvepia savaip.
Guardian“, „The New York Fashion
Journal“, tiesiogines laidas BBC,
TV5 Monde, TVC ir šimtuose interneto portalų. Juokais sakome –
„tikriausiai įsivaizduojate, ką reikia
iškrėsti, kad apie tai praneštų
„Dviračio šou“? Šioje laidoje buvo
du reportažai, susiję su Lietuvos
kvapu. Dabar įsivaizduokite, ką
reikia nuveikti Lietuvoje, kad
apie tai padarytų reportažą laida
„Steven Colbert Report“, kurią
žiūri milijonai ...“ Mes nesiimame
spręsti, tai naudinga ar ne. Bet
kokiu atveju toks dėmesys Lietuvai
nieko nekainavo, o bendra žinutė
buvo tikrai pozityvi.
Ne kartą išsakyta mintis, kad tai, jog
Lietuva yra nežinoma, nėra jau toks
blogas dalykas. Vadinasi, galime
kurti savo įvaizdį nuo pagrindų ir
taip, kaip tik sugalvojame. Tačiau
iš esmės visi bandymai tai daryti
kažkokie nenusisekę. Kodėl?
Nereikia kurti jokio naujo įvaizdžio. Jokios valstybės institucijos,
jokie savi ar samdyti konsultantai,
jokios programos to nepadarys.
Lietuvos įvaizdis jau yra ir jį toliau
formuoja Lietuvos žmonės – ir
taksi vairuotojas, ir valdininkas,

Žurnalistas, TV laidų vedėjas
Andrius Užkalnis taip pat yra
kvapų entuziastas ir kvepalų
kolekcininkas. Jo komentaras
apie „Lietuvos kvapą“:
„Lietuvos kvapas“, kaip parfumerijos kūrinys, man atrodo
labai vykęs. Pirmiausia, jis gana
išskirtinis, ne „lengvas, tradicinis, neįkyrus“, o raumeningas ir
pasitikintis savimi. Dominuojanti
dūmų nata yra labai vykusi (net
jei ir sąsajos su pagonių laužais
atrodo, na, šiek tiek išfantazuotai). Tai gana vyriškas kvapas,
nepaisant lauko gėlių ir bergamotės natų, kurios jaučiamos
aromato viršuje.
Jei reikėtų kvapą apibrėžti pagal
laikmetį, tai Lietuvos kvapas –
gryni 1974–1977 metai, ūsuoti
vyrai ir įliemenuoti ryškūs sintetinio audinio marškiniai su ilgomis,
smailiomis apykaklėmis. Tai kartu
ir nostalgijos produktas.
Lietuvos kvapas daro įspūdį
savo kokybe. Ir išliekamumas, ir
silažas (sklaida) yra neįtikėtini.
Tie ginčai dėl to, ar „Lietuvos
kvapas“ yra Lietuvos kvapas, yra
absurdiški. Tai lyg įrodinėti kam
nors, kokia Vilniaus gatvė jam
turi būti gražiausia.
studentas ir emigrantas, tiek
ministras, tiek ir stoties prostitutė. Todėl įvaizdis niekada netilps
į vieną žodį ar sakinį, kad ir kaip
jis tiktų ar patiktų kūrėjui. Atlikite
paprastą paiešką – įveskite į „Google“ paskutinį Lietuvos įvaizdžio
lozungą „Brave Lithuania“ ir „The
scent of Lithuania“ ir pamatysite,
kiek skiriasi abiejų pavadinimų
paminėjimų skaičius. Dabar paly2012 kovas
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ginkite, kiek Lietuvai kainavo abu
projektai. Ir visgi galutinis rezultatas visiškai toks pat – nei Lietuva
tapo drąsi, nei kvepianti.

kad šalies oficialios institucijos
turėtų rūpintis ne naujo įvaizdžio
kūrimu, bet išgryninti ir pateikti
tai, ką geriausia turime šiandien.

Nelabai kas drįsta ginčytis apie užsienio lietuvių įtaką šaliai žvelgiant
iš istorinės perspektyvos. Tačiau
koks šiandien galėtų būtį užsienio
lietuvių indėlis kuriant Lietuvos
įvaizdį ir jį įtvirtinant pasaulyje?
Kaip vertinate svetur gyvenančių
potencialą?
Šio projekto eigoje teko bendrauti su išeivijos lietuviais. Tai labai
įdomūs žmonės. Labai įvairūs, su
kitokia gyvenimo patirtimi, kitokiu
požiūriu ir logika. O koks galėtų
būti kiekvieno jų indėlis į Lietuvos
įvaizdį – tegul sprendžia patys.
Manau, jei Lietuva su lietuviais
elgsis garbingai ir sąžiningai, juos
tinkamai vertins – jie irgi dės visas
pastangas palaikydami Lietuvą.
Pirmiausia išsiaiškinkime tarpusavyje, kurie esame „lygesni“ ar
„svarbesni“ , o tada suprasime, kas
esame ir kaip mus mato ir vertina
pasaulis. Mūsų yra tikrai daugiau
nei 3 milijonai, potencialas yra
milžiniškas, bet, matyt, yra kiti
prioritetai ir orientuojamasi ne į
rezultatą, o į procesą... Šiuo klausimu nieko naujo nepasakysiu...

Turbūt „Lietuvos kvapas“ labai smagus ir įdomus projektas, tačiau žvelgiant iš verslo pusės, ar naudingas?
Savo esme projektas „Lietuvos kvapas“ nėra komercinis. Mes tiesiog
norėjome parodyti, kad galima
šiuolaikiškai ir originaliai pristatyti
savo šalį. Tai buvo privati iniciatyva
ir verslu tai vadinti nedrįstame.
Tikimės, kad tai nebus vienadienis
ar metų projektas, tačiau kol kas
tik nuo mūsų komandos priklauso, ar jis gyvens toliau, ar bus
tyliai uždarytas. Jau dabar galima
pasakyti, kad šis projektas buvo
naudingas mūsų šaliai žinomumo
prasme. „Lietuvos kvapą“ savo
komunikacijoje tarptautinėse
parodose naudoja įvairios Lietuvos
įmonės ir organizacijos, tai yra
puikus „pokalbio stimuliatorius“,
pralaužiantis oficialaus pokalbio
ledus. Girdėjome, kad puikiai tinka
kaip originalus „kyšis“ arabų ir Rytų
šalyse. „Lietuvos kvapu“ kvėpinasi
moterys, šiuo kvapu kvepia net
jogos klubas Vilniuje. Vienas Lietuvoje gyvenantis amerikietis gamina
nuostabias rankų darbo Lietuvos
kvapo žvakes. Taigi, manau, kad
„Lietuvos kvapas“ gyvens ir toliau
bus naudingas visiems, kas sugebės
juo tinkamai pasinaudoti. Tuo pačiu
metu dirbame ir su kitais, ne mažiau įdomiais projektais – baigiame
kurti kvepalus Žydrūnui Savickui – stipriausiam planetos žmogui,
dirbame su keliomis Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis. Projektas
„Lietuvos kvapas“ pralaužė ledus –
verslas suvokė, kad kvapas yra stipri
rinkodaros priemonė, suteikianti
naujas komunikacijos galimybes.
Ir pagaliau – mes žinome, kaip tai
padaryti.

Nors jau užsiminėte, kad šalies
įvaizdis kuriasi savaime ir jokios
gerai suplanuotos kampanijos daug
naudos neduos. Visgi kokių šalių ar
šalies įvaizdžio kampanija, jūsų manymu, buvo efektyvi ir įspūdinga?
Daug kas teigia, kad Naujosios
Zelandijos įvaizdžio formavimo
kampanija buvo efektyvi ir pavyzdinė, tačiau visiškai tikėtina, kad
„Žiedų valdovo“ epas Naujajai
Zelandijai padarė dar didesnę
reklamą. Man asmeniškai nėra
svarbu, kokį įvaizdį kuria kažkurios šalies institucijos ar rinkoda32
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Reikia rūpintis ne naujo įvaizdžio
kūrimu, bet išgryninti ir pateikti tai,
ką geriausia turime šiandien.
ros specialistai. Kažkas skiria tam
pinigų, kažkas sugalvoja, kaip
juos išleisti. Aš pasikliauju savo
asmenine nuomone ir susidarytu įspūdžiu. Kaip turėtų elgtis
Prancūzijos įvaizdžio kūrėjai, kai
pusė Europos prancūzus laiko
pasipūtusiais, „pasikėlusiais“
kaimiečiais, valgančiais varles?
Kiek kainuotų pakeisti tokią
nuomonę, sukurti palankesnį
įvaizdį – išmokyti visus prancūzus užsienio kalbų ir išmokyti
gerai elgtis? Nieko nepaisant,
didžioji dalis pasaulio Prancūziją laiko svajonių atostogų
šalimi. Nors dauguma teigia, kad
sąlygos verslui Rusijoje siaubingos, bet netrūksta norinčių ten
įsteigti savo įmones. Kai mūsų
šalies svečiai pastebi, kad lietuvių moterys pačios gražiausios,
mes jiems bandome įteigti, kad
esame tiesiog drąsūs. Manyčiau,

AKTUALU

Punskas
ir jo

kolonijos

Ką reiškia būti svetimame krašte, turbūt supranta kiekvienas
skaitytojas. Kad ir trumpalaikis apsilankymas valstybėje, kurioje
vartojama kitokia kalba, išpažįstamos kitokios vertybės, veikia kita
politinė sistema, yra nepakartojama patirtis. Sakoma, kad kelionės
lavina, o aš sakau – todėl, kad žmogus sužino daug dalykų apie save.
Taip man atsitiko aptikus keistai savą kampą keliaujant po Kanadą –
lyg svetimas, lyg ne visai, Toronte gyvuoja antras Punskas.

S

isteminių pertvarkų ir
politinių neramumų laikais
į Kanadą emigravo dalis
Punsko gyventojų. Kai kurie
laikinai, užsidirbti. Kai kurie
pasiliko ilgesniam laikui ir taip
prigijo. Treti net neplanavo sugrįžti.
Ir štai, pagalvojus apie punskiečius
Kanadoje, apninka keistas jausmas.
Juk Punskas mažytis, turintis šiek
tiek daugiau nei 1000 gyventojų.
O Lietuva, palygti, didelė, turinti
apie 3 milijonus žmonių. Ir vis dėlto
tas pirmasis, Punskas, neištirpo
nei antroje didžiausioje pasau-

lio valstybėje, nei vietos lietuvių
bendruomenėje, bet sėkmingai
įsiliejo į kultūrinį Kanados lietuvių
gyvenimą. Keista, kad pirmą kartą
Tomas
Marcinkevičius sutiktam torontiečiui Matui, kurio
tėvai kilę iš Žemaitijos, nereikia
du kartus aiškinti, kas ir kur yra
Punskas. „Punskietis? Aha, kaip
Daiva ir Adomas, ar taip?“ – klausia
jis, linksėdamas galva link bendrų
pažįstamų. Turiu prisipažinti, jog
tai sukelia šiokį tokį pasididžiavimo
jausmą, nepiktybinį, bet ir ne visai
pelnytą. Ar tai tik atsitiktinumas,
kad šios nedidelės genties (moder-

nios, nevienalytės, tačiau tam tikra
prasme genties) atstovai vis atsidurdavo mano ir aplinkinių akiratyje?
O gal jie iš tikrųjų kažkuo išsiskiria,
pritraukdami dėmesį visur, kur tik
pasisuka?
Vienas veiksnys, darantis įtaką
punskiečių elgesiui Kanadoje,
pakankamai akivaizdus. Ten, kur
Lietuvos lietuvis ar Lenkijos lenkas
tik žengia pirmuosius žingsnius
kaip užsienio tautos atstovas,
punskietis jau supranta, kad pilietybė ir tautybė – du atskiri dalykai,
nebūtinai susiję. Juk ilgą laiką
įvairių valstybių valdomas kraštas
sugebėjo likti savitas ir neprarasti visiškai lietuviško prieskonio.
Tai susiję su sugebėjimu išlaikyti
tautybę nepriklausomai nuo
aplinkos spaudimo. Dar dažniau ta
pati aplinkos ir vietinių priešprieša
skatina savo tautybės puoselėjimą.
Juk vietiniai gyventojai traktuoja
atvykėlius kaip lietuvius, taip pat
reikalą mato tie patys imigrantai.
Nors kartais tai būna neigiamas ar
agresyvus elgesys, dažniau atvykėliai būna bent jau toleruojami.
Ypač Kanadoje, garsėjančioje savo
tautų katilu ir besididžiuojančioje
savo gyventojais, atkeliavusiais iš
visų pasaulio kampų. Visgi, išlikti
lietuviu Kanadoje iš principo
nedaug skiriasi nuo buvimo lietuviu Lenkijoje. Tereikia, kad vidinis
noras toliau identifikuotis su lietuviais sutaptų su aplinkos požiūriu.
Lietuvybės puoselėjimas visuomet reikalauja atidumo. Norint
sėkmingai tapti visaverčiu visuomenės nariu, negalima susikaupti
vien tik ties savo tautiečiais.
Nesant atviram, galima greitai susipriešinti su kaimynais ir prarasti
jų pasitikėjimą. Punskiečiams puikiai sekasi likti atviriems skirtingai
kultūrai, tuo pat metu išlaikant
kruopelę kritiško požiūrio. Kitaip
tariant, jie nepuolė beatodairiš2012 kovas

33

prasme sava. Ji prijaukinta, joje
jaučiamės saugiai, nes žinome, ko
iš jos tikėtis. Suprantame subtilius
juokelius kasdieniame gyvenime,
kad ir labai keisti vietos įstatymai,
rodos, įaugo į mūsų kraują, o tam
tikrų ydų net nepastebime. Visgi,
labiau vienalytėse tautine prasme
šalyse, kaip Lenkija ar Švedija, ga-

kai integruotis į naują aplinką,
sugebėdami vis dėlto sėkmingai
pritapti prie Kanados. Negaliu
šitaip apibendrinti visų iki vieno –
sutikau ir lietuvių, kurie atsisakė
kalbėti lietuviškai „iš principo“,
mat anglų kalba jiems atrodė kažkuo geresnė ir turtingesnė. Vis tik
dažniau teko bendrauti su drąsiu
ir supratingu jaunimu.
Pati didžiausia ir maloniausia
staigmena buvo išgirsti savo tarmę. Taip, išsiilgau lietuvių kalbos,
ir kartkartėmis vykę pokalbiai
su šeima telefonu ar per „Skype“
programą malšino šitą poreikį.
Taip, sutikau lietuvių ir Monrealyje, ir Šerbruke, ir kituose Kanados miestuose. Kai kurie jų kalba
taisyklinga bendrine lietuvių kalba, kiti – su tik Šiaurės Amerikos
lietuviams būdingu akcentu. Bet
išgirdęs punskietišką, dzūkišką
tarmę, supratau, kiek daug ji man
reiškia. Kad ir toli nuo namų,
staiga dangus tapo mėlynesnis,
maistas skanesnis ir tas pats
Punskas ne toks jau tolimas.
Galbūt patirtis nepakartojama ir
nesuprantama daugeliui žmonių.
Bet tikiu, kad ji puikiai tinka
visiems, kurie gimė ir augo kaip
užsienio lietuviai. Valstybė, kuri
suteikė mums pasą, yra tam tikra
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lima jaustis nevisaverčiu piliečiu.
Tarsi turėti pasą nėra pakankama
sąlyga, reikia turėti dar ir atitinkamą tautybę. Galbūt Kanados atvejis nėra pats tinkamiausias, mat
šalis yra sąlyginai jauna ir ji buvo
imigrantų pastatyta. Kalbant apie
Punską, padėtis jau kitokia – Lenkijoje visi būsime lietuviai, Lietuvoje – lenkai. Šiek tiek plačiau apie
tai rašiau straipsnyje „Praskiesta
lietuvybė – per
mažai lietuviškiems ir
nepakankamai
svetimiems“.
Nėra valstybės,
kuri atitiktų
visą mąstymo
logiką, kuri būtų
tiesiog puikiai
suprantama nuo A iki Z, su visomis savo ydomis ir privalumais.
Tad viena šalis prijaukinta, bet vis
dėlto ne visai sava, kita – Lietuva,
kurios dalimi jaučiasi visi žmonės,
laikantys save lietuviais – nors

sava, nėra taip gerai žinoma,
nėra taip pat prijaukinta. Belieka
džiaugtis tarpiniu variantu, t.y.
gimtuoju kraštu, kur visi kaimynai
ir draugai yra tiek pat lietuviai,
kiek ir tu, ir nereikalauja papildomų įrodymų. Tik ten ir visą
šį žinojimą, ir supratimą įkūnija
būtent ta specifinė, širdį glostanti
tarmė. Ir prašau manęs blogai
nesuprasti, nesakau, kad Punskas
yra rojus Žemėje. Toli gražu. Daugelį blogų įpročių norisi išrauti su
šaknimis, kad neliktų nei ženklo.
Vis dėlto tik ten jaučiuosi kaip
„šimtaprocentinis“, savas, niekam
nesvetimas asmuo. Ir štai staigmena – Toronte, toli nuo tos kitokios
kasdienybės ir nuo minčių apie
tai, ką man reiškia kultūra, kalba
ir visi tautiniai reikalai, netikėtai
pasigirsta garsai iš vaikystės ir
paauglystės.
Pats šokas, kurio iš pat pradžių
net nesupratau išėjęs, galėtų būti
palygintas su apelsinų kvapu.
Užuodęs apelsinų kvapą išsyk
prisimenu Kalėdas ir užplūsta
malonios mintys. Apie mūsų
pasididžiavimo ir nuolatinio
gyrimosi prieš kitataučius šaltinį,
lietuvių kalbą, parašytos jau ištisos
bibliotekos, tad neturiu daug
ką apie ją pridurti. Net mokant
keturias kitas kalbas ir nuolat
turint progų jas vartoti, atsiranda
savotiškas proto niežulys. Reikia.
Tiesiog reikia, ir taškas. Nežadu rašyti dar vienos apologijos
lietuvių kalbai. Taip pat skirti jai
tokį didelį vaidmenį, kaip žūtbūtinei sąlygai būti lietuviu, mano
manymu, yra kiek perdėta. Noriu
tiesiog atkreipti dėmesį į identitetų susisluoksniavimą. Kanados
lietuviai yra gražus pavyzdys, kaip
tuo pat metu galima būti lietuviu,
torontiečiu, punskiečiu, kanadiečiu ir dar jaunimo sąjungos nariu.
Toks... lietuviškas tortas.

Asmeninio archyvo ir D. J. Ross nuotr.
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Užsienio reikalų ministro užuojauta

Mirė

dr. Juozas Sungaila

V

asario 14 dieną Toronte (Kanadoje) mirė 92 metų amžiaus sulaukęs
dr. Juozas Sungaila.
Dr. J. Sungaila gimė 1919 m. kovo
19 d. Lietuvoje. Liko žmona Angelika
ir trys sūnūs – Morkus, Paulius ir Raimundas – su šeimomis.
Nuoširdi užuojauta žmonai, vaikams, jų
šeimoms, giminėms ir visai PLB.
Dr. J. Sungaila buvo pirmosios PLB valdybos (1958–1963) antrasis pirmininkas
(1961–1963). Amžinybėje taip pat ilsisi buvę
PLB pirmininkai Jonas Matulionis, Juozas
Bačiūnas ir Stasys Barzdukas.
Amžiną atilsį duok Jiems, Viešpatie.

PLB užuojauta
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekus dr. Juozo
Sungailos – iškilaus PLB nario, buvusio PLB valdybos pirmininko, daug prisidėjusio prie PLB kūrimo ir jos stiprinimo, aktyviai veikusio Kanados lietuvių bendruomenėje.
Savo darbais, siekiais, nuoširdžiu ir draugišku bendravimu
jis uždegdavo kitus, įtraukdavo į lietuvių bendruomenės
veiklą, siekė išlaikyti lietuvišką dvasią būnant toli nuo
Tėvynės, puoselėti ir kitiems perduoti meilę Lietuvai, savo
kalbai. Jis paliks neišdildomą pėdsaką visos išeivijos veiklos
istorijoje.
Su skausmu širdyse, liūdėdami kartu, tariame užuojautos žodžius Velionio šeimai ir artimiesiems. Dr. J. Sungailos šviesus atminimas išliks mūsų širdyse.
Regina Narušienė,
PLB valdybos pirmininkė

Toronte vasario 14 dieną mirus buvusiam
PLB pirmininkui Juozui Sungailai, Lietuvos
užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis
pareiškė nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai,
artimiesiems ir visiems jo bendraminčiams.
„Tegul skausminga netektis ir pagarba Velionio atminimui įkvepia tęsti PLB misiją – puoselėti lietuvybę ir meilę savo šaliai.“

Seimo Pirmininkės užuojauta
Kanados lietuvių bendruomenė neteko darbštaus bendruomenininko, gabaus organizatoriaus, šviesaus ir garbingo žmogaus, daugybę metų tyliai ir kantriai dirbusio
lietuvybės labui.
Dėl buvusio PLB pirmininko dr. Juozo Sungailos netekties reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio artimiesiems,
bičiuliams, Kanados lietuvių bendruomenei.
Nuoširdi mūsų visų pagarba ir dėkingumas telydi Juozo
Sungailos vardą ir atminimą.
Irena Degutienė,
Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkė

Seimo ir PLB komisijos užuojauta
Lietuvą pasiekė liūdna žinia apie buvusio
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininko, aktyvaus Kanados lietuvių bendruomenės nario dr. Juozo Sungailos mirtį.
Netekome lietuvio, ne vienerius savo garbingo gyvenimo metus paskyrusio kurti ir stiprinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, aktyviai ir
nuoširdžiai dirbti Kanados lietuvių visuomenėje puoselėjant lietuvybę ir meilę Lietuvai.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio
žmonai, vaikams, jų šeimoms, giminėms, Kanados lietuvių bendruomenei ir viso pasaulio
lietuviams.
Lietuvos Respublikos Seimo ir
PLB komisijos vardu
komisijos pirmininkas Paulius Saudargas
2012 kovas
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AABS taryba Čikagoje (iš kairės):
Mark Hyman, Giedrius Subačius,
Terry Clark, Olavi Arens, Irena
Blekys, Ain Haas, Janis Chakars,
Vėjas Liulevičius (prezidentas), Brad
Woodworth, Jordan Kuck ir Guntis
Šmidchens (2011 m. spalio 15 d.)

Tarptautinė konferencija , Globali Baltija:

ateinantys 20 metų“ –
bendrų vardiklių Baltijos
šalių moksle beieškant

K

artą per dvejus metus
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
šalių mokslininkai susirenka į tradicinę Baltijos šalių
studijų plėtojimo asociacijos
(Association for the Advancement
of Baltic Studies – AABS) konferenciją, kurioje su Baltijos šalimis
susiję jos dalyviai turi galimybę
pasidalinti ne tik mokslinėmis
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Adomas
Siudika,
23-ios AABS
konferencijos
organizacinio
komiteto narys

įžvalgomis, tyrimais ir idėjomis,
bet ir ieškoti bendrų vardiklių Baltijos šalių kultūroje, istoriniuose
išgyvenimuose, kalboje ir daugelyje kitų sričių.
AABS yra tarptautinė švietimo
ir mokslo ne pelno organizacija,
įsteigta 1968 metų gruodžio 1 dieną Merilendo universitete (JAV)
vykusioje baigiamojoje Pirmosios

Baltijos šalių studijų konferencijos
sesijoje. Tarp svarbiausių AABS
tikslų yra mokslinių tyrimų ir
švietimo skatinimas, konferencijų,
kuriose būtų galima pasidalinti
Baltijos tyrimų srityje sukaupta
patirtimi, rengimas, tyrimų publikavimas ir naujienų platinimas.
Keturis kartus per metus AABS
išleidžia ,,Baltijos šalių studijų

žurnalą“ (Journal of Baltic Studies)
ir ,,Baltijos šalių studijų žiniaraštį“
(Baltic Studies Newsletter). Narystė
AABS yra atvira visiems, besidomintiems Baltijos šalių studijomis,
norintiems dalyvauti asociacijos
veikloje, būti supažindintiems su
naujausiais Baltijos šalių studijų
tyrimais ir naujienomis. Dauguma AABS veikloje dalyvaujančių
asmenų – vienokiais ar kitokiais
ryšiais susiję su viena iš trijų
Baltijos šalių. Neretai tai trečios
ar net ketvirtos kartos emigrantų
palikuonys.
Pagal susiklosčiusią tradiciją
konferencija kaskart vyksta vis kitame Jungtinių Amerikos Valstijų
ar Kanados universitete. Šių metų
balandžio 26–28 dienomis Čikagos
mieste, Ilinojaus universitete
(University of Illinois at Chicago
(UIC)) įvyksianti AABS konferencija ,,Globali Baltija: ateinantys 20
metų“ gali tapti iki šiol daugiausiai
dalyvių sutraukusia konferencija
per visą AABS istoriją. Norą joje
dalyvauti jau pareiškė ir savo
pranešimų santraukas atsiuntė
daugiau nei 200 prelegentų. Vien
tik Baltijos šalių istorijai skirtoje
sesijoje žada dalyvauti 52 pranešėjai. Į konferenciją atvyks mokslininkų iš Australijos, Brazilijos,
Didžiosios Britanijos, Estijos,
JAV, Kanados, Latvijos, Lietuvos,
Prancūzijos, Rusijos, Suomijos,
Švedijos, Vengrijos, Vokietijos ir
kitų šalių. Jos plenarinėse sesijose
tikimasi sulaukti JAV Senato nario,
Latvijos parlamento nario, visų
trijų JAV reziduojančių Baltijos
šalių diplomatų, UIC vadovybės.
Paraiškas skaityti pranešimus
galėjo pateikti Baltijos šalių
regionu besidomintys specialistai.
Dabartinės konferencijos pritraukia dalyvius ir klausytojus ne vien
iš Šiaurės Amerikos, Baltijos šalių,
bet ir iš kitų Europos šalių, net

iš Azijos. Konferencijos pranešimus gali skaityti pedagoginius
laipsnius turintys akademinės
bendruomenės nariai, doktorantai
bei magistrantai. Pranešimai turi
atitikti konferenciją rengiančios
organizacijos parinktą temą, o
juos skaitantieji turi būti organizacijos nariai ar jais tapti.
Akademinėje konferencijos dalyje bus 17 sekcijų: Baltijos studijų
pažanga (vadovas Olavi Arens),
Politikos mokslai, tarptautiniai
santykiai ir teisė (vadovas Daunis
Auers), Estetika, kūrybiškumas
ir kultūra (vadovas Vilius Rudra
Dundzila), Muzikologija (vadovas
Kevin Karnes), Literatūra (vadovė
Daiva Markelytė), Antropologija
(vadovė Neringa Klumbytė), Sociologija, psichologija ir demografija
(vadovė Daina S. Eglitis), Verslas
ir ekonomika (vadovas Kenneth
Smith), Verslo etika ir socialinė
atsakomybė (vadovas Randy Richards), Komunikacija ir žiniasklaida (vadovas Andris Straumanis), Švietimas (vadovė Kara
Brown), Aplinkosauga ir sveikata
(vadovas Robert Smurr), Etninės
mažumos Baltijos kraštuose (va-

Organizacinis komitetas: 2011 metų balandžio 26 dieną, antradienį, Ilinojaus universitete Čikagoje įvyko pirmasis AABS konferencijos, kuri įvyks
2012 metų balandžio 26–28 dienomis Čikagoje, organizacinio komiteto
posėdis. Pirmoje eilėje (iš k.): Ieva Dilytė, Karilė Vaitkutė, antroje eilėje
(iš k.): Paulius Vertelka, Aurelija Tamošiūnaitė, dr. Robertas Vitas, Agnė
Vertelkaitė, dr. Dalia Cidzikaitė ir prof. Giedrius Subačius. Trūksta dr. Viliaus
Rudros Dundzilos ir Ramunės Kubiliūtės.

dovė Mara Lazda), Lyčių studijos
(vadovė Tiina Ann Kirss), Istorija
ir atmintis (vadovas Bradley Woodworth), Religija (vadovė Dace
Vainberga) ir Lingvistika (vadovė
Dzintra Bond).
Už konferencijos akademinę
programą atsakingas komitetas
šalia akademinių sesijų organizuoja
plenarines sesijas ir apskritojo stalo
diskusijas. Į vieną iš jų kalbėti apie
JAV ir Baltijos šalių istoriją bei ateitį
pakviestas JAV Kongreso senatorius iš Illinojaus valstijos, lietuvių
kilmės Richard J. Durbin.
Plenarinio apskritojo stalo diskusijoje apie globalizaciją ir Baltijos šalis per ateinančius dvidešimt
metų sutiko dalyvauti Vašingtone
reziduojantys trijų Baltijos šalių
ambasadoriai: Marina Kaljurand
(Estija), Žygimantas Pavilionis
(Lietuva) ir Andrejs Pildegovics
(Latvija).
Konferencijos metu veiks
Lituanistikos tyrimų ir studijų
centro parengta paroda, kurioje
galima bus išvysti retų leidinių ir
rankraščių, skirtų Baltijos šalims.
Dalyviai taip pat turės progą
susipažinti su naujausiomis apie
Baltijos kraštus parašytomis knygomis, žurnalais, kitais leidiniais.
Tuo pasirūpins leidyklos, dalyvausiančios konferencijoje.
Daugiau nei 40 metų organizuojamos AABS konferencijos
suburia dalyvius iš viso pasaulio
į simbolinį Baltijos kelią, kur
apžvelgiamos ir analizuojamos
įvairios mokslinės sritys, o diskusijose gimsta naujos idėjos. Organizatoriai viliasi, kad lietuvybės
puoselėjimo židiniu JAV tapusioje
Čikagoje Baltijos šalimis besidomintys mokslininkai sustiprins
tarpusavio ryšius ir prisidės prie
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įvairių
sričių mokslo šakų pažangos ir
vystymo.
2012 kovas
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Adelaidėje viešėjo

Alytaus šokių ir dainų
ansamblis „Dainava“

D

idesnio meno kolektyvo,
ypač iš Lietuvos, atvykimas į Australiją yra labai
brangus, todėl nedažnai
sulaukiame jų apsilankymo. Šių metų pradžioje į Australiją
atvyko pagarsėjęs savo dainomis
ir šokiais ansamblis „Dainava“
iš Alytaus. Ansamblį Alytuje dar
sovietiniais laikais, 1977 metais
subūrė Danutė Plytnikienė. Jis
garsus ne tik liaudies dainomis, bet
ir šokiais bei senovės lietuvių muzikiniais instrumentais: skrabalais,
kanklėmis, birbynėmis, skudučiais,
cimbolais ir kt.
Šis visoje Lietuvoje žinomas ansamblis apsilankė Australijoje adelaidiškės Reginos Veresss inicia
tyva. Ansamblio vizitu Adelaidėje
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rūpinosi ALB Adelaidės apylinkės
Viktoras
Baltutis
valdyba. „Dainavos“ koncertas
vyko vasario 5 dieną (sekmadienį)
Lietuvių namuose Adelaidėje.
Bilietai buvo platinami iš anksto.
Nors buvo abejojančių dėl koncerto sėkmės, ar pavyks surinkti
pakankamai publiAnsambliui „Dainava“
kos, bet adelaidiškiai
vadovauja: vadovė Danutė
svečių neapvylė. Į
Plytnikienė, choro vadokoncertą susirinko
vas Pranas Jurkonis, šokių
pilna Lietuvių namų
salė, apie 180 žmonių. grupės vadovė Laimutė
Insodienė, kapelos vadoKoncerto dieną,
vas Arvydas Mikalauskas,
sekmadienį 11 val.
liaudies instrumentų grudidesnė dalis ansampės vadovė Violeta Prablio narių apsilankė
kapavičienė ir ansamblio
Adelaidės lietuvių
prezidentas Romualdas
katalikų Šv. Kazimiero
Ambroževičius.
koplyčioje vykusiose

pamaldose. Ansamblio solistė
Rasa Juzukonytė, akompanuojant
Nemirai Stapleton vargonais, pagiedojo tris giesmes. Jos galingas ir
sodrus balsas melodingai nuskambėjo koplyčios skliautuose.
Antrą valandą po pietų Lietuvių
namuose prasidėjo koncertas.
Įžangoje ALB Adelaidės apyl.
valdybos pirm. Antanas Pocius,
kadangi buvo kviesta nemažai
valdžios atstovų ir kitų svečių,
angliškai visus pasveikino ir
kartu priminė, kad maža Lietuvos
valstybė, kažkur Europos šiaurėje
prie Baltijos jūros, švenčia savo
94-ąją Nepriklausomybės šventę – Vasario 16-ąją. Po įžanginės
kalbos prasidėjo koncertas, kurio
programoje – 30 pasirodymų: 15
dainų ir 15 tautinių šokių. Atrodė,
kad tokios ilgos koncerto programos teks klausytis net trejetą ar
daugiau valandų. Bet, visų nuostabai, programa lyg koks tikslus
laikrodis, be jokių sutrikimų ir
pertraukų nuotaikingai plaukė ir
baigėsi po 1 val. ir 45 min.
Čia tenka pastebėti, kad Alytaus
liaudies ir šokių ansamblio atvyko
tik maža dalelė: solistė, šeši dainininkai, aštuoni šokėjai ir šeši muzikinės grupės nariai. Ansamblyje
dainuoja apie 40 choristų, šoka
virš 30 šokėjų, o kapeloje – virš 20
muzikantų.
Koncertas prasidėjo tautiniu
šokiu „Kepurinė“, kurią grakščiai
ir išraiškingai pašoko jaunatvės
pilnos ansamblio šokėjos. Tik
rai buvo malonu stebėti ir net
didžiuotis tokiu menišku, atrodo,
paprasto tautinio šokio atlikimu.
Skoningi ir gražūs tautiniai rūbai,
visi judesiai suderinti, jokio bereikalingo kryptelėjimo ar posūkio.
Po to sekė dainos. Solistės R. Juzukonytės, mišraus choro, moterų
ir vyrų pasirodymai ir tautiniai
šokiai. Stebėtina, kad tarp dainų

ir šokių jokių pertraukų – viskas
plaukė lyg sraunus pavasario
upelis, maloniai nuteikdamas ir
žavėdamas pilną salę susirinkusių
adelaidiškių.
Dainų repertuaras įdomus,
liaudies dainos harmonizuotos ar
pagal poetų žodžius sukurtos jaunesniųjų Lietuvos muzikų-kompozitorių: E. Pilipaičio, A. Šlažo,
A. K. Mikalausko, Pr. Jurkonių,
T. Leiburo ir kitų kompozicijos.
Džiaugiamės ir žemaičių populiaria daina: „Pempel, pempel“.
Girdėjome ir vyresniųjų muzikų –
B. Dvarionio, J. Švedo, V. Klovos ir
kt. – harmonizuotas ar sukurtas
kompozicijas.
Po koncerto buvo pasikeista dovanomis: adelaidiškiai apdovanojo
atvykusiuosius, o atvykusieji –
adelaidiškius. Salėje buvo galima
įsigyti ansamblio išleistų leidinukų-apybraižų, daugiausia apie
Alytų ir jo apylinkes, bei koncertinių įrašų. Po koncerto visi buvo

Islandų moters dieną drebino

lietuviškos raganos

R. Mickevičiaus nuotr.

V
pavaišinti kavute ir pyragais.
Bilieto kaina – 15 dolerių.
Manau, kad visi apsilankiusieji
buvo labai patenkinti koncertu ir
nesigailėjo atėję.
Dėkojame „Dainavai“ už atvežtas brangias mūsų širdžiai liaudies dainas, šokius ir muziką.

asario 19 dieną, tiesiogine
žodžio prasme, lietuviškos Užgavėnių raganos
stabdė eismą Reikjaviko
mieste ir apylinkėse.
Šią dieną Islandijoje švenčiama
Moters diena. Dauguma moterų
puošiasi, gražinasi, tačiau ši taisyklė visai negaliojo lietuviškoms
raganoms ir raganiams. Į Užgavėnių šventę prie Reynisvatno (Reynisvatn) ežerėlio traukė raganos,
velniai, žydukai ir dar daug kitų
personažų... gužėjo visi iš visų
kampelių. Dauguma į šventę vyko
ne šluotomis ar skraidančiais
kilimais, o automobiliais. Kadangi
vairuojanti ragana ar velnias Reikjaviko gatvėse nėra dažnas reiškinys, keletui vos pavyko išvengti

rimtų eismo įvykių, kai apstulbę
islandai negalėjo atitraukti akių
nuo raganos automobilio!
Šventėje buvo gausu lietuviškų
blynų, įvairių kepinių ir vaišių;
skambėjo muzika ir buvo šokami
šokiai. Įnirtingoje kovoje, neatlaikęs Kanapinio ir susirinkusiųjų
spaudimo, pralaimėjo Lašininis.
Neapsieita ir be grasinimų – Lašininis prižadėjo kitą žiemą sugrįžti
su trenksmu.
Jau ketvirtus metus Lietuviųislandų bendruomenė Islandijoje
organizavo Užgavėnių šventę. Kasmet ši šventė vis labiau įsisiūbuoja,
kasmet vis aktyviau dalyvaujama
ir atviriau linksminamasi, tarsi
vaizdą kokiam mielam Lietuvos
miestelyje stebėtum, o ne Islandijos sostinėje. Nors ir ne pirmą
kartą linksminamasi savų būrelyje,
ne pirmą kartą stebinami islandai,
tačiau ir mažieji bendruomenės
nariai, ir žingeidūs islandai noriai
klausosi apie Užgavėnių reikšmę ir
šventės tradicijas.
2012 kovas
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TRUMPAI

Šiemetis „Draugystės
tiltas“ – Airijoje

Aptartas ir sudėtingas
Berznyko klausimas

Lenkijos lietuvių draugijos
pirmininku perrinktas
A. Vaicekauskas

P

ortalo www.punskas.pl duomenimis, vasario 25 dieną Seinuose vyko XVII
Lenkijos lietuvių draugijos ataskaitinis rinkimų suvažiavimas. Suvažiavime
diskutuota lietuvių kultūros, švietimo, žiniasklaidos, sielovados, dvikalbių
ženklų, Berznyko paminklo klausimais, aptarti kiti aktualūs krašto lietuvių reikalai.
Suvažiavimo delegatai slaptu balsavimu išrinko Lenkijos lietuvių draugijos pirmininką, kuriuo vėl tapo Algirdas Vaicekauskas, bei 20-ies asmenų draugijos tarybą.
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Uždaromo Lietuvių
išeivijos instituto veiklą

tęs V. Adamkaus
biblioteka-muziejus

K

auno miesto taryba pritarė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) inicijuotam siūlymui likviduoti Lietuvių
išeivijos institutą.
Kauno miesto savivaldybė kartu su VDU prieš
dvylika metų įkūrė Lietuvių išeivijos institutą. Ši įstaiga vykdė išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio,
politinio ir mokslinio palikimo kaupimo, tyrimo, išsaugojimo ir
eksponavimo funkcijas.
Praėjusiais metais VDU Atkūrimo tarybos garbės narys,
Universiteto garbės daktaras Prezidentas Valdas Adamkus
kartu su VDU ir Kauno miesto savivaldybe įsteigė Prezidento
Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų. Ši įstaiga, anot Kauno
savivaldybės pranešimo, perėmė ne tik visas Lietuvių išeivijos
instituto vykdytas funkcijas, bet ir papildė savo veiklos sritį.
Išeivijos instituto direktoriaus prof. habil. dr. Egidijaus
Aleksandravičiaus teigimu, kilniausias šios naujos bibliotekos
uždavinys – įrašyti idėjas, kurios gali vesti tolyn bendro gėrio
link. Uždarius Lietuvių išeivijos institutą, visas jo funkcijas perims Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, dėl to
archyvai turėtų ne tik nenukentėti, bet bus papildyti vertinga
Universitete kaupta medžiaga.
„Veikla nenutrūks, tik ji taps efektyvesnė – tokia, kokią mes
ją įsivaizduojame bei tikimės. Šis žingsnis nėra pabaiga, tai
naujo kelio pradžia, kuri padės įgyvendinti visas tauriausias
idėjas“, – teigė likviduojamo Išeivijos instituto direktorius
prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
Biblioteka-muziejus siekia tapti kultūros, meno ir mokslo
centru, kuriame didžiausias dėmesys teikiamas pasaulio lietuvybės ir Lietuvos politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo
XX–XXI a. sandūroje tyrinėjimams.

URM, D. Dokšaitės ir S. Šišulin nuotr.

A

irijos lietuvių bendruomenė Korke kviečia šeimas, lituanistinių mokyklų mokinius, mokytojus ir bendruomenių
atstovus dalyvauti Europos lituanistinių mokyklų suvažiavime „Draugystės tiltas“.
„Draugystės tiltas“ šiemet bus nutiestas birželio 15–18
dienomis per nuostabią, uolėtą Airijos įlanką mažame atostogų
miestelyje netoli Korko.
Daugiau informacijos klausti el. paštu draugystestiltas2012@alb.ie.

P

o šešių didžiųjų avantiūristinių kelionių senais automobiliais,
kurių reportažai sulaukė didžiulio susidomėjimo, kelionė į Hamburgą keliautojams ir žurnalistams Martynui Starkui ir Vytarui
Radzevičiui egzotika gal ir nekvepėjo. Tačiau Vokietijos uostamiestyje
jų laukė gerbėjų būrys. Sausio viduryje Hamburgo lietuvių bendruomenė suorganizavo susitikimą su keliautojais, kurių nuotykiai prie
ekranų pritraukia lietuvius visuose pasaulio kampuose.
Nuotraukos ir gyvas, humoru pagardintas pasakojimas iš
M. Starkaus ir V. Radzevičiaus lūpų susitikimui prailgti neleido.
Pasakotojai nuoširdūs, kaip ir jų kelionių reportažai bei dvi išleistos knygos („Šilko kelias“ ir „Tuk tuk Indija“), darniai papildantys
vienas kitą – nenuostabu, nes jie ne tik geri draugai nuo studijų
laikų, bet ir kartu įveikę 37 tūkstančius kilometrų. O tai juk visas
Žemės rutulys! „Ko reikia geram bendrakeleiviui? Gero humoro
jausmo, tolerancijos, kantrybės ir supratimo, kad kelionėse pykčiams laiko švaistyti neapsimoka“, – dalijosi patirtimi keliautojai.
Salėje buvo galima girdėti: „Ech, ir aš su jais norėčiau važiuoti“.
Vargu ar jų ekipaže būtų tiek vietos visiems norintiems sutalpinti.
Tačiau susitikimo metu buvo suteikta galimybė – laimėti knygą iš
jų kelionių. Keturiems Hamburgo lietuviams labai pasisekė.

Hamburge svečiavosi
keliautojai

M. Starkus
ir V. Radzevičius

Meksika ir Lietuva pasirašė sutartį
dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

L

ietuvos ambasadorius Meksikai Žygimantas Pavilionis Lietuvos Vyriausybės vardu kartu su Meksikos finansų viceministru
Jose Antonio Gonzalezu Anaya pasirašė Lietuvos ir Meksikos
vyriausybių sutartį dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo
išvengimo.
Lietuva tapo trisdešimt trečiąja šalimi, su kuria Meksika pasirašė
tokio pobūdžio sutartį. Nuo 2004 metų rugsėjo 1 dienos Meksika
taiko Lietuvai bevizį režimą.

Išleistas pašto ženklas Maironiui

P

ašto ženklų katalogą papildė dar vienas pašto ženklas – „2012 metai – Maironio metai“. Maironio metams paminėti skirtas pašto ženklas
išleistas 100 tūkst. tiražu, jo nominalas – 3,35 Lt. Pašto ženklas kortiškas,
atspausdintas lapeliais po 10. Ženkle – Maironio portretas eilėraščių rinkinio „Pavasario balsai“ fone. Naująjį pašto ženklą sukūrė dailininkė Valdonė
Bručienė.
Jonas Mačiulis-Maironis – kunigas, poetas, dramų autorius, Peterburgo
imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos profesorius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, Lietuvos universiteto garbės profesorius.
1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio
ordinu, 1931-aisiais – popiežiaus tituluotas protonotaru.
2012 kovas
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DĖMESIO

Seminaras
Norvegijoje

dirbantiems
lietuviams

N

orvegijos lietuviai kviečiami į seminarą, kuriame bus
kalbama apie mokesčius Norvegijoje, mokesčių lengvatas,
pajamų ir mokesčių deklaracijos pildymą bei kitus susijusius klausimus.
Seminare dalyvaus Rytų regiono Mokesčių tarnybos patarėja
Anna Feiring ir Paslaugų centro užsieniečiams darbo teisės konsultantė Daina Bogdanienė.
Seminaras vyks balandžio 23 dieną, pirmadienį, 16.30 val. „Skatt
øst“ pastate, adresu Schweigaards gate 17, tarnybinis įėjimas
(kairėje nuo pagrindinio įėjimo, stovint veidu į pastatą). Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą. Renginio trukmė – 3 valandos.
Seminaras nemokamas. Organizatoriai – Norvegijos lietuvių
bendrija.
Privaloma registracija el. paštu nlbendrija@gmail.com, nes vietų
skaičius ribotas.

„Pasaulio
lietuvis“

internete
I

ki šiol „Pasaulio lietuvio“ elektroninę versiją pavėluotai buvo galima skaityti internete – oficialioje PLB svetainėje. Tačiau norint
paskatinti skaitytojus prenumeruoti žurnalą, o ne naudotis juo
nemokamai, į internetą PLB nusprendė kelti tik žurnalo viršelį ir
turinį. Todėl susirūpinusius „Pasaulio lietuvio“ gerbėjus skubame
nuraminti – tai ne techninė klaida. Sprendimas priimtas tikintis
pritraukti daugiau prenumeratorių.
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Mokslo
premijų užsienio
lietuviams

mokslininkams

konkursas

L

ietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija skelbia
mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursą. Užsienio lietuvių bendruomenės bei Lietuvos mokslo ir
studijų institucijos kviečiamos teikti
siūlymus dėl galimų 2012 m. premijų
laureatų. Šiais metais numatoma skirti
3 premijas iš galimų 5 kategorijų:
n premija

už pastarojo dešimtmečio
pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

n premija

už pastarojo dešimtmečio
pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių,
biomedicinos ir technologinių mokslų
srityse;

n premija

už viso gyvenimo nuopelnus
mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse;

n premija

už viso gyvenimo nuopelnus
mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;

n premija

už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.
Premijos dydis – 13 000 Lt.
Kandidatų dokumentai priimami iki
balandžio 30 d.
Daugiau informacijos apie konkursą
galima rasti adresu: http://www.smm.lt/
konkursai/kiti.htm

