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(Ne)Žinomas

„Pasaulio
lietuvis“

š

is mūsų žurnalo numeris išeina tarsi tarpušvenčiu, nors nežinia, ar žodis „šventė“ tinka vienai iš sukakčių –
Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, apibūdinti. Skaudi data, bet kartu kasmet ją minėdami galime švęsti mūsų
tautos žmonių drąsą ir pasiaukojimą dėl laisvės.
Kita šventė lyg ir vienareikšmiškai gali būti vadinama šiuo žodžiu – Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės
atkūrimo diena, tačiau, anot Rimanto Zagrebajevo, šiame numeryje apžvelgiančio išeivijos indėlį
valstybingumui atkurti, ne viskas tuomet buvo taip paprasta ir lengva (21 psl.). Tik daugeliui metų prabėgus ir
istorijai susigulėjus, galime sakyti, kad toji data verta mūsų džiaugsmo.
O tai, kad yra tokių puikių jaunų žmonių, kaip Boženos Bobinienės kalbintas Justas Bliūdžius (30 psl.),
savanoriavęs Ruandoje, bei Alicija Šidlauskaitė (25 psl.), ragavusi gestų kalbos vertėjos duonos, neleidžia
abejoti, kad ir šiandien reikalui esant atsirastų drąsių ir laisvę mylinčių bei ginančių žmonių. Tad negaliu
sutikti su šių dviejų įdomių interviu autore, sakančia, kad J. Bliūdžiaus bendraamžiai esą kitokie, ne
tokie atsakingi ir rimti. Manau, kad didžioji dalis mūsų jaunimo tiesiog nuostabūs žmonės, pasižymintys
kūrybingumu, verslumu, drąsiomis mintimis. Kaip ir priklauso kiekvienos kartos jaunimui.
Ir dar. Kaip minėjau anksčiau, dabar reziduoju Indijoje, Goa valstijoje, mažame kaimelyje. Ir lietuviai
čia tikrai ne dažnai pasirodo. Tačiau anądien kalbėjausi su lietuvaite, studijuojančia Delyje, kuri trumpam
su drauge buvo atvykusi į Goa. Jau esu įpratusi, kad naujai sutiktiems žmonėms apie darbą, kurį dirbu, turiu
paaiškinti išsamiau, nepakanka vien paminėti žurnalo pavadinimo. Tad maloniai nustebau, kai šioji lietuvaitė
vien išgirdusi, kad redaguoju „Pasaulio lietuvį“, pasakė žinanti mūsų žurnalą. Pasirodo jai teko dalyvauti
Lietuvos ambasados Delyje surengtame renginyje, kuris trumpai buvo aprašytas ir „Pasaulio lietuvyje“.
O štai už žurnalo veidą atsakingas mūsų maketuotojas Darius Markūnas net pats nežinojo, kad jo seneliai ir
tėvai (gyvenantys Lietuvoje) prenumeruoja „Pasaulio lietuvį“ ir yra dideli jo gerbėjai. O jie nė neįtarė, kad jų
sūnus bei anūkas irgi prisideda prie žurnalo kūrimo.
Šie du pavyzdžiai rodo, kaip kartais netikėtai žinomas yra „Pasaulio lietuvis“. O kad būtų dar plačiau
pasklidęs, kviečiu jį prenumeruoti sau ir savo artimiesiems.
Kaip visada Jūsų laiškų labai laukiu el. pašto adresu plietuvis@plbe.org. Smagu, kad gaunu daugiau malonių,
o neretai ir su mažomis dovanėlėmis – straipsniais (pvz., šiame numeryje nuo Algimanto Rastausko (34 psl.) ar
Romualdo Kriaučiūno (23 psl.)) O jei kritiškų – tai labai konstruktyvių.
Beje, tie, kurie naudojatės „Facebook“ socialiniu tinklu, galite prisijungti prie „Pasaulio lietuvio“ grupės
facebook.com//PasaulioLietuvis ir ten bendrauti ne tik su manimi, bet ir tarpusavyje.
Malonaus skaitymo!
Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė
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Lietuvoje

Statistika: per 2011 metus 3,3 karto
padidėjo iš užsienio grįžtančių
tėvynainių skaičius

Į Lietuvą pernai imigravo 15,7 tūkst. žmonių, arba 3 kartus
daugiau negu užpernai. Pernai į Lietuvą grįžo (reemigravo) 14 tūkst. (89 proc. visų imigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių, 2010 metais – 4,2 tūkst. (80 proc.).
2011 metais iš Lietuvos emigravo 38,6 tūkst. žmonių daušankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, giau negu imigravo (2010 m. – 77,9 tūkst.).
2011 metų pabaigoje šalyje buvo 3 mln. 199 tūkst. gyventojų, t. y. 1,4 procento (45,3 tūkst.) mažiau negu 2011 metų
Emigrantai, imigrantai ir neto
pradžioje. 2011 metais gyventojų skaičiaus sumažėjimą lėmė tarptautinė migracija 2005–2011 m.
neigiama neto migracija (daugiau emigravo negu imigravo),
sudariusi 85 procentus bendro sumažėjimo, ir neigiama natū- Tūkst.
Emigrantai
Imigrantai
Neto tarptautinė
40
migracija
ralioji kaita (daugiau mirė negu gimė), sudariusi 15 procentų.

I

20

Išankstiniai pagrindiniai 2011 m.
demografiniai rodikliai
Tūkst.

Gyventojų skaičius metų pabaigoje

0
-20

Palyginti su
2010 m.,
padidėjimas,
sumažėjimas (-)

3199,3

-1,4 proc.

Gimusiųjų skaičius

34,4

-3,4 proc.

Mirusiųjų skaičius

41,0

-2,6 proc.

Emigravo

54,3

-34,7 proc.

Imigravo

15,7

3 kartus

14,0

3,3 karto

iš jų Lietuvos Respublikos piliečių

šaltinis – Statistikos departamentas

2011 metais gimė 34,4 tūkst. kūdikių, arba 1,3 tūkst. mažiau
negu užpernai. Pernai mirė 41 tūkst. žmonių, arba 1,1 tūkst.
mažiau nei 2010 metais. Pernai mirė 6,6 tūkst. žmonių daugiau negu gimė kūdikių (2010 m. – 6,5 tūkst.).

Gimusieji, mirusieji ir natūrali kaita 2005–2011 m.
Tūkst.
50

Gimusieji

Mirusieji

Natūrali kaita

25
0
-25
-50 2005
1 pav.

2006

2007

2008
2009
2010
2011
šaltinis – Statistikos departamentas

2011 metais savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 54,3 tūkst.
emigrantų, tai yra 28,8 tūkst. mažiau negu 2010 metais.
Beveik pusę (44 proc.) 2011 metų visų emigrantų sudarė
20–29 metų amžiaus gyventojai.
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šaltinis – Statistikos departamentas

2011 metais susituokė 19,2 tūkst. porų, arba 530 porų
daugiau negu užpernai. Išsituokė 10,3 tūkst. porų, arba 335
poromis daugiau negu 2010 metais.

Lietuvos liaudies kultūros centras
išleido 2012–2013 metų kalendorių
„Lietuvių tautinis kostiumas.
Nuo pavasario iki žiemos“

J

au seniai pastebėta, kad apie skirtingų tautų papročius, pasaulėjautą ir grožio supratimą iškalbingiausiai liudija jų drabužiai. Ši mintis paskatino
išsaugoti etninių tradicijų savitumą ypatingoje
simbolinėje aprangoje – tautiniame kostiume.
2012–2013 m. kalendoriuje „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos“ lietuvių drabužiai
pristatomi iš naujo – leidinyje pirmą kartą akcentuojama
tradicinių išeiginių kostiumų dėvėsena skirtingu metų
laiku. Kalendorių iliustruojančios Lietuvos liaudies kultūros centro sukurtos visų Lietuvos etnografinių regionų drabužių kolekcijos, pastaraisiais metais papildytos
žieminiais ir vasariniais drabužiais, kostiumų detalėmis
ir aksesuarais, nuotraukos drauge su išsamiu tekstu leidiniui suteikia ne tik proginę, bet ir informacinę, edukacinę
vertę. Juolab kad jis išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.
Kultūros informacijos poskyris, Eglė Ladigienė, tel. (8 5) 261 47 63

Studijuojantieji
ES šalyse

neprivalo deklaruoti
išvykimo iš Lietuvos TMO Vilniaus biuras
prieš šv. Kalėdas

TMO darbuotojos su Valdu ir Alma
Adamkais Kalėdų mugės metu

TMO nuotr.

L

igonių kasos gauna studijuojančiųjų ES šalyse
prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę, suteikiančią teisę prireikus ES
valstybėse gauti būtinąją medicinos pagalbą.
Tačiau kartais išduoti šią kortelę ligonių kasoms
sutrukdo tai, kad besirengiantieji studijuoti ES šalyse
kažkodėl deklaruoja išvykimą, tai yra – toks asmuo praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą ir Lietuvoje
neturi teisės draustis privalomuoju sveikatos draudimu,
taip pat negali gauti nemokamų gydymo paslaugų.
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
6 straipsnio 4 dalies 7 punktas numato, kad apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės
lėšomis laikomi ne tik Lietuvos Respublikos bendrojo
lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų
dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, bet ir studijuojantieji Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose. Teritorinės ligonių kasos
Lietuvoje nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikos
piliečiams ir kitų valstybių piliečiams bei asmenims be
pilietybės, vykstantiems studijuoti į Europos Sąjungos
valstybių aukštųjų mokyklų dieninius skyrius, išduoda
Europos sveikatos draudimo kortelę.
Norint gauti Europos sveikatos draudimo kortelę,
ligonių kasoms reikia pateikti užpildytą prašymo
blanką, asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą
ar asmens tapatybės kortelę), akademinę pažymą,
išspausdintą ant firminio aukštosios mokyklos blanko,
kurioje turi būti nurodyti studento asmens duomenys,
skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų
programos laipsnis ir studijų laikotarpis, užpildytą ir
pasirašytą pasižadėjimą informuoti apie draustumo
statuso pasikeitimą (2 egz.).
Tad dar kartą primename, kad deklaruoti išvykimą
privalo tik asmenys, ketinantys kitose šalyse gyventi
ir dirbti ilgiau kaip 6 mėnesius. Studijuojantieji ES
valstybėse šiai asmenų kategorijai nepriklauso, todėl
neprivalo deklaruoti išvykimo.

kvietė prisiminti ir nudžiuginti
svetur gyvenančius artimuosius

N

uo Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais jau emigravo daugiau
nei pusė milijono lietuvių, todėl beveik kiekvienas iš mūsų turi
giminių, draugų ar pažįstamų užsienyje. Nors šiuolaikinės technologijos palengvina bendravimą su išvykusiaisiais, jos negali atstoti tų
emocijų, kurios užplūsta gavus nors ir smulkmeną iš gimtinės, joje
likusių artimųjų.
Todėl prieš pat šv. Kalėdas Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus
biuras surengė pašto akciją „Toli yra Arti“, kurios metu vilniečiai bei miesto svečiai
buvo kviečiami nudžiuginti svetur gyvenančius brangius žmones, nemokamai išsiunčiant jiems ranka rašytą atviruką. Iniciatyvos globėjas Prezidentas Valdas Adamkus
ir organizatoriai taip siekė priminti, kad šiltą asmenišką ryšį perteikiantis atvirukas
yra paprastas būdas „ištirpdyti“ kilometrus.
Pašto akcija „Toli yra Arti“ norėta parodyti, kad žmones siejantis tarpusavio ryšys
yra kur kas svarbiau nei juos skiriantis atstumas. „Keliauk, pažink, bet neprarask ryšio!“ – taip akcijos idėją apibendrino TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė.
Iniciatyva taip pat buvo skirta pažymėti, kad nuo pat įkūrimo 1951-aisiais – jau
šešiasdešimt metų – TMO tarnauja judančiam pasauliui. Tačiau šioje akcijoje
organizacija buvo tik tarpininkas, pagalbininkas tiems, kurie norėjo priminti savo
artimiesiems, kokie jie mylimi, kad ir kur bebūtų.
Pašto akcija „Toli yra Arti“ prasidėjo gruodžio 3 dieną Tarptautinės Kalėdų
labdaros mugės Vilniaus rotušėje metu, kai Prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė
pirmąjį atviruką. Visą savaitę akcija tęsėsi Vilniaus centriniame pašte bei Lietuvos
pašto skyriuose sostinės prekybos centruose „Akropolis“ ir „Panorama“, o gruodžio
11 dieną trumpam persikėlė į Aukštadvarį. Šio miestelio gyventojai eglutės įžiebimo
šventės metu taip pat turėjo galimybę išsiųsti atvirukus jų brangiems žmonėms.
TMO Vilniaus biuro specialiai šiai progai išleisti atvirukai buvo nemokamai
dalijami akcijos vietose, bendradarbiaujant su Lietuvos paštu ženklinami
suvenyriniu spaudu ir nemokamai išsiunčiami adresatams į bet kurią pasaulio šalį.
Nuo gruodžio 3–11 dienomis šimtai atvirukų keliavo ne tik į Europos šalis, JAV ar
Australiją, bet ir į tokius egzotiškus kraštus kaip Pietų Korėja ar Vietnamas.
2012 S AUSIs
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Lina Polikaitis, Amerikos lietuvė, kilusi iš Los Andželo, Kalifornijos
valstijos, tikrų tikriausiai įsimylėjo kraštą, iš kurio į Ameriką atvyko
jos protėviai. Šiuo metu Lina artėja prie mainų programos semestro
pabaigos LCC tarptautiniame universitete, įsikūrusiame Lietuvos
uostamiestyje, Klaipėdoje. „Apie galimybę studijuoti Lietuvoje išgirdau
iš draugės, kuri taip pat yra Amerikos lietuvė ir prieš keletą metų taip
pat mokėsi čia pagal mainų programą“, – pasakoja Lina, kuri studijuoja
sociologiją Kalifornijos liuteroniškajame universitete.

J

os santykis su Lietuva
išties ypatingas: Lina
kalba lietuviškai, jaučiasi esanti daugiau lietuvė
nei amerikietė ir nuo
pat pirmojo vizito į Lietuvą prieš septynerius metus vis
čia sugrįžta. Šį kartą jos apsilankymas dar prasmingesnis, nes jį
papildė jos patirtis LCC tarptautiniame universitete – išskirtinėje aukštojoje mokykloje, kurioje
kartu studijuoja studentai iš 27
pasaulio šalių. „Aš vis dar negaliu
suskaičiuoti šalių, kuriose dabar
turiu draugų, ir negaliu patikėti,
kad mums teko laimė mokytis
vieniems iš kitų“, – sako Lina
įkvepiančio pokalbio metu.
Lina, tavo šeima yra lietuvių kilmės.
Kaip tavo šeimos nariai atsidūrė
JAV?
Istorija – ar istorijos – bent jau
man išties labai įdomios. Visi keturi
mano seneliai gimė Lietuvoje ir
pasitraukė iš šalies karo metais,
siekdami išvengti rusų persekiojimo. Pirmiausia jie pasitraukė į
Vokietiją, iš kur galiausiai išvyko,
nes grįžti į Lietuvą nebebuvo saugu.
Jų pažįstami pasirūpino, kad jie
gautų kvietimus į Jungtines Amerikos Valstijas. Mano mamos mama
išvyko iš Lietuvos su giminaičiais
ir pasiekė Vokietiją be vargo. Mano

Tekstas
parengtas
bendradarbiaujant su LLC
tarptautiniu
universitetu

senelis, mamos tėtis, besitraukdamas patyrė daug sunkumų. Nors jis
pasitraukė su visa šeima, pakeliui jų
traukinį bombardavo ir jis vienintelis iš šeimos išgyveno. Per klaidą jį
palaikė vokiečių kareiviu ir nusiuntė į karo ligoninę. Supratę, kad jis
ne kareivis, perkėlė į kitą ligoninę
ir išsiuntė priverstiniams darbams.
Jis paspruko ir šiaip ne taip pasiekė
Vokietiją, kur sutiko mano močiutę,
susituokė ir susilaukė pirmojo vaiko
(mano tetos). Jie išvyko į Ameriką
1949 metais, kai sutiko žmones,
sutikusius būti jų rėmėjais. Kita

močiutė iš Lietuvos emigravo dar
būdama vaikas, kartu su savo tėvais.
Jie kėlėsi į Švediją, bet juos sustabdė
karinis vokiečių laivas. Vokiečiai
vyrus išsiuntė kasti griovių, o
moteris ir vaikus išsiuntė į Vokietiją,
kur moterys dirbo ginklų gamykloje. Galiausiai šeima vėl susitiko
ir pasitraukė į pabėgėlių stovyklą
kartu su daugeliu kitų lietuvių. 1949
metais jie išvyko į Ameriką ir ten
susitiko su savo rėmėjais. Tėčio tėtis
pasitraukė su vokiečiais, kai prasidėjo rusų invazija, ir kirto Vokietijos
sieną be problemų. Šeima atsidūrė
pabėgėlių stovykloje. Į Ameriką jie
atvyko taip pat 1949 metais.
Tu kalbi lietuviškai. Ar tai reiškia,
kad tavo šeima per visus metus išlaikė lietuvybę – kalbėjo lietuviškai,
laikėsi tradicijų ir taip toliau?
Tikrai taip! Aš pirmiausiai pradėjau
kalbėti lietuviškai. Angliškai turėjau išmokti nuėjusi į priešmokyklinę grupę, kur niekaip negalėjau
suprasti, kodėl kiti vaikai nesimoko
lietuviškai, jei aš turiu mokytis
angliškai. Kadangi mano seneliai
atvyko į JAV ne kaip emigrantai,
o kaip pabėgėliai, jie nenorėjo
prarasti savo lietuvybės. Mano
tėvai užaugo kalbėdami lietuviškai,
laikydamiesi lietuviškų tradicijų ir
labai įsitraukę į lietuvių bendruomenės gyvenimą. Man pasisekė,
kad mano tėvai taip pat buvo
patriotiškai nusiteikę Lietuvos
atžvilgiu ir išlaikė lietuvybę augindami mane ir mano brolį. Nors ir
keista, aš būdama antros kartos
JAV pilietė, save tapatinu daugiau
su Lietuva nei su Amerika.
Kurioje JAV dalyje tu gyveni? Ar ten
aktyvi lietuvių bendruomenė? Jei
taip, ar pati dalyvauji jos veikloje?
Gyvenu Kalifornijoje, netoli Los
Andželo. Ten gana didelė lietuvių
2012 S AUSIs
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Lietuvoje

Ar esi prieš tai buvusi Lietuvoje?
Kokie buvo pirmieji įspūdžiai apie
šalį, Klaipėdą, LCC?
Lietuvoje esu jau trečią kartą.
Pirmą kartą atvykau prieš septynerius metus su šeima, bet čia
praleidome tik dvi savaites. Tai
buvo nuostabus patyrimas – visą
gyvenimą Amerikoje aš suvokiau
save kaip tautinės mažumos
atstovę, nes dauguma žmonių net
nežino, kur Lietuva yra, jau nekalbant apie kažką daugiau. Tad kai
bendruomenė – apie 2500 aktyvių narių. Šiuo metu priklausau
tautinių šokių kolektyvui, aktyviai
dalyvauju lietuvių skautų veikloje,
lankausi lietuvių studentų renginiuose bei prisidedu prie ateitininkų veiklos. Beveik keturiolika metų
kone kiekvieną sekmadienį lankiau
lietuvių mokyklą. Čia išmokau
lietuvių gramatikos, literatūros,
istorijos, geografijos, tautinių šokių, dainų ir menų. Viskas, ko buvo
mokoma šioje mokykloje, siejosi
su Lietuva. Man labai patinka būti
lietuvių bendruomenės dalimi, todėl stengiuosi kaip galima aktyviau
dalyvauti jos veikloje.
Ką ir kur studijuoji JAV? Kaip
sužinojai apie galimybę studijuoti
Lietuvoje?
Aš studijuoju sociologiją Kalifornijos liuteroniškajame universitete.
Apie galimybę studijuoti Lietuvoje
išgirdau iš draugės, kuri taip pat
yra Amerikos lietuvė. Prieš keletą
metų ji taip pat buvo atvykusi į
Lietuvą studijuoti pagal mainų
programą. Aš norėjau pasinaudoti
galimybe praleisti bent pusmetį
šioje šalyje, kuri man buvo tokia
artima visą gyvenimą, tad nors
mano universitetas ir nepalaiko
10
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Aš dar labiau pamilau ir geriau supratau
šią šalį. Čia galiu būti jos kasdienio
gyvenimo dalimi ir patirti tą kultūrinę
gelmę, kurios turbūt neįmanoma
visiškai perteikti Amerikoje.

pirmą kartą atvykau į Lietuvą ir išgirdau žmones gatvėje kalbančius
lietuviškai, pamačiau tautinius
paminklus, apie kuriuos anksčiau
tebuvau skaičiusi, jaučiausi kaip
pasakoje. Man didžiausią įspūdį
padarė tai, kas tradiciškai ir palieka įspūdį žmonėms, kas akivaizdu.
Antrą kartą atvykau į Lietuvą su
savo šokių kolektyvu 2009-ųjų
vasarą. Čia su draugais praleidau
apie mėnesį ir viešnagės pabaigoje
jaučiausi jau nebe kaip turistė.
Šiais metais, prieš atvykdama į
Klaipėdą, praleidau visą vasarą Vil-

niuje, tad persikrausčiusi iš karto
pajutau, kad Klaipėda yra gerokai
mažesnis miestas. Iš pradžių nebuvau tikra, kad man ji patiks taip pat
kaip Vilnius, bet patikėkit, dabar
man čia labai gera. LCC padėjo
man pasijusti kaip namie, nes visi
buvo labai draugiški ir labai šiltai
mane sutiko.
Kuo tau, kaip Amerikos lietuvei,
naudinga ši LCC mainų programa?
Pagrindinis dalykas, dėl kurio
man ši programa prasminga – tai,
kad aš čia jaučiuosi kaip namie.
LCC labai šiltai sutinka žmones,
bet kaip Amerikos lietuvė aš tą
jaučiu dar labiau. Taip sakau,
nes visą gyvenimą buvau lietuvė,
gyvenanti JAV. Čia viskas atvirkščiai – aš esu amerikietė, gyvenanti
Lietuvoje. Tai labai naudinga, nes
aš dar labiau pamilau ir geriau
supratau šią šalį. Čia galiu būti
jos kasdienio gyvenimo dalimi ir
patirti tą kultūrinę gelmę, kurios
turbūt neįmanoma visiškai perteikti Amerikoje.
Jei palygintum LCC su savo
universitetu JAV – kuo jie panašūs
ir kuo skiriasi? Ar, tavo nuomone,
LCC iš tiesų suteikia amerikietiško
tipo artes liberales išsilavinimą, kaip
sakoma jo reklamoje?
LCC daug kuo labai panašus į tą
universitetą, kuriame studijuoju JAV. Dėstytojai taip pat labai
įsitraukia į studentų mokymosi procesą ir visada pasirengę
padėti. Čia galbūt net labiau nei
namuose. Šiek tiek skiriasi dėstymo metodika, bet ne drastiškai.
Manau, kad LCC išties suteikia
tokį išsilavinimą, kokį žada, ir
daugelyje paskaitų aš išmokstu
daugiau nei vien tai, ką duoda
dėstytojas. Vienoje paskaitoje,
kurioje būnu su 20 kitų studentų,
mes atstovaujame 10 skirtingų

Nuotr. iš asmeninio archyvo

tiesioginių ryšių su LCC, abu
universitetai man daug padėjo
įgyvendinant šį troškimą.

valstybių. Būtent tuos skirtingus
kultūrinius požiūrius ir tradicijas, kurios atsispindi paskaitų
metu vykstančiose diskusijose, aš labiausiai ir vertinu. To
aš niekada neišmokčiau savo
universitete JAV.
Kaip leidi šį rudenį Klaipėdoje?
Girdėjom, kad savanoriauji vienuose vaikų globos namuose.
Šis ruduo Klaipėdoje buvo
fantastiškas – bent jau kol kas.
Vis dar negaliu suskaičiuoti,
keliose skirtingose šalyse dabar
turiu draugų, ir negaliu patikėti ta
laime, kad galime mokytis vieni iš
kitų. Nepaprastai džiaugiuosi patirtimi, kurią įgijau per šią mainų
programą. Ir taip, kaip ir dauguma
LCC studentų, aš noriu kažkuo
prisidėti prie miesto gerovės. Kadangi šią vasarą beveik kiekvieną
dieną leidau vaikų globos namuose, kur pamilau visus iki vieno
vaikus, žinojau, kad ir čia noriu
daryti tą patį. Nors negaliu ten
būti kiekvieną dieną, stengiuosi
nueiti į vaikų globos namus bent
tris kartus per savaitę. Aš dirbu
su kiek vyresniais vaikais – pen-

Esu laimingesnis žmogus, nes
mane sieja ryšis su Lietuva.

Ir pabaigoje filosofinis klausimas:
ką tau reiškia Lietuva ir ryšys su ja?
Gal reikia būti atidesnei per filosofijos įvado paskaitas, nes dabar
kiamečiais ar panašaus amžiaus,
nerandu tinkamų žodžių atsakyti
tad jie jau patys moka viską daryti. į šį klausimą, bet pamėginsiu.
Žaidžiu su jais ir skiriu jiems dėMan ryšys su Lietuva reiškia
mesį, kurio jie taip išalkę. Norėčiau labai daug. Tai langas į mano
prisidėti ir daugiau – vaikai iš tiesų šeimos praeitį. Tai stipriausias
yra nuostabūs. Aš esu labai dėkinga ryšys, siejantis mane su seneliais.
už galimybę dalį savo laiko Klaipė- Tai ryšys, kuris vienija mano
Amerikos lietuvių bendruomedoje praleisti su jais.
nę. Dauguma mano artimiausių
draugų yra lietuviai, tad be mus
Ar turi kokių ateities planų, susijusių su Lietuva? Gal galvojai apie tai, vienijančio gyvenimo būdo ir
kad norėtum daugiau laiko praleisti kultūros, turbūt net nebūčiau
jų sutikusi. Tai ir priežastis, dėl
čia, o gal net apsigyventi?
Man labai patinka čia, ir vienokiu ar kurios aš tapau daugelio tautinių
kitokiu būdu norėčiau praleisti dau- ir tarptautinių įvykių dalimi. Bet
giau laiko Lietuvoje. Mano ateities
tai giliau nei vien patyrimai ar
planai, tiesą sakant, yra labai miglo- santykiai su žmonėmis. Lietuvyti. Aš jau įpusėjau savo trečiuosius
bė yra giliai įsišaknijusi manyje.
metus universitete, bet dar neturiu Būtent todėl aš jaučiuosi išdidi,
supratimo, ką toliau darysiu.
kai užsivelku sluoksnius raštuoLietuvoje jaučiuosi vis labiau kaip
tos vilnos ir strykčioju grojant
namie, tad yra tokia tikimybė, kad
akordeonui. Tai ir mano sociokada nors čia ir persikraustysiu.
loginio smalsumo priežastis. Tai
Bet galiausiai viskas priklausys nuo sąsaja tarp dviejų kultūrų. Tai
mano tapatybė. Paprastai tariant,
darbo, kurį gausiu, ir nuo to, kur
aš esu laimingesnis žmogus, nes
kraustysiuos dirbti. Kas žino, gal
mane sieja ryšis su Lietuva.
vieną dieną dirbsiu LCC!
2012 S AUSIs
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Lietuvių bičiulystę pasaulyje

siūloma
paversti kapitalu,

stiprinančiu šalies ekonomiką

Premjeras A. Kubilius
ir Dž. Mackas

Praėjusiame „Pasaulio lietuvio“ numeryje jau trumpai rašėme,
kad per šventes į Lietuvą sugrįžę užsienyje dirbantys, kuriantys
ir studijuojantys profesionalai rinkosi į organizacijos „GLL |
Globalios Lietuvos lyderiai“ šventinį vakarą ir diskusiją „Lietuva
globalioje arenoje. Kur mūsų stiprybės?“ (angl. „Lithuania goes
global. [Where] do we stand out?“) . Šįkart apie susitikimą ir
jame išsakytas mintis – plačiau.

A

pie Lietuvos ir lietuvių
pasiekimus ir būdus po
pasaulį išsibarsčiusius
„protus“ įtraukti į Lietuvos
gyvenimą diskutavo per
190 sėkmės versle, mene,
moksle ir kitose srityse pasiekusių
bei jos siekiančių lietuvių ir „Lietuvos draugų“ iš Jungtinės Karalystės,
JAV, Kinijos, Argentinos, Šveicarijos, Norvegijos, Airijos ir kitų šalių.
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Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo premjeras Andrius Kubilius;
iš Kinijos atvykęs Džonas Mackas
(John Mack), „CIE Automotive
China“ prezidentas; Milda Dargužaitė, ūkio ministro patarėja,
buvusi JAV investicinio banko
„Goldman Sachs“ viceprezidentė;
iš Jungtinės Karalystės atvykęs
Daumantas Mockus, Londono
Sičio lietuvių klubo prezidentas,

dirbantis „Royal Bank of Scotland“ investicinės bankininkystės
srityje. Diskusijai vadovavo GLL
valdybos narys Tadas Langaitis.
Džonas Mackas (John Mack),
„CIE Automotive China“ prezidentas paskutiniuosius septynerius
metus praleido vadovaudamas
globalios automobilių pramonės
korporacijos gigantei Kinijoje.
Lietuvis pradėjo savo karjerą „General Motors Australia“ kaip dizaino inžinierius, vėliau prisijungė
prie „BMW“ Vokietijos padalinio.
Po kelerių metų prisijungęs prie
„FIAT“ grupės, jis užkopė į karjeros
viršūnę, kai buvo paskirtas „FIAT
Thailand“, gaminančios „Alfa Romeo“ automobilius, prezidentu ir
vykdomuoju direktoriumi. Džonas
Mackas (John Mack) gyveno ir dirbo Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje,
Prancūzijoje, Lenkijoje, JAV, Tailande, Singapūre, Kinijoje ir kitose
šalyse. „Žmogiškasis kapitalas ir
lietuvių verslo bei asmeniniai ryšiai visame pasaulyje – didžiausias
Lietuvos, kaip nedidelės valstybės,
turtas. Gyvybiškai svarbu, kad ambasados, atsakingos institucijos
bei nepriklausomos organizacijos
aktyviai palaikytų ryšį su tais, kurie išvykę siekia karjeros aukštumų. Kol kas tai nėra išnaudojama.
Kitos valstybės aktyviai dirba,
siekdamos į ekonominį gyvenimą
įtraukti savo diasporą ir palaikyti
ryšį, kur jie bebūtų“ , – sakė iš
Biržų kilęs verslininkas.
Premjeras Andrius Kubilius pridūrė, kad kol politikai rašo ir derina
strategijas, kaip susisiekti ir palaikyti ryšį su užsienyje gyvenančiais
tautiečiais, GLL ir kitos profesionalus vienijančios nevyriausybinės
organizacijos visame pasaulyje
imasi iniciatyvos kurti įrankius,
leidžiančius susisiekti ir palaikyti
nuolatinį tarpusavio ryšį. Keliolika
metų Niujorke „Goldman Sachs“

GLL nuotr.

Lietuvoje

dirbusi ir gyvenusi, viena pirmųjų
lietuvių po nepriklausomybės
baigusi prestižinio JAV Prinstono
universitetą, Milda Dargužaitė
sakė, jog į Lietuvą sugrįžo vedina
ne vien patriotizmo, bet labiau
pragmatiško noro dirbti ir realizuoti save kaip patyrusią specialistę. „Daug lietuvių, kurie puikiai
įsitvirtinę dirba tarptautinėse
kompanijose visame pasaulyje,
nebūtinai idealizuoja Lietuvą ar
nori sugrįžti. Jie
puikiai jaučiasi
įsitvirtinę tarptautinėje aplinkoje. Tačiau juos
įtraukti būtų įmanoma pasiūlius
nuotoliniu būdu
dalyvauti ekspertinėje veikloje,
įsitraukiant į
valstybės ir verslo
valdymo procesus Lietuvoje“, –
sakė M. Dargužaitė.
Daumantas Mockus, Londono
Sičio lietuvių klubo prezidentas,
pasakojo apie klubo, vienijančio
finansų srityje dirbančius lietuvius, pradėtą profesinės mentorystės iniciatyvą „Big Brother“,
kuri leidžia versle ir kitose srityse
pasiekusiems lietuviams perduoti
žinias, patirtį ir padėti siekti karjeros visame pasaulyje studijuojantiems lietuviams. Daumantas
Mockus, dirbantis „Royal Bank of
Scotland“ investicinės bankininkystės srityje, minėjo pavyzdžius,
kaip Londono investiciniuose
bankuose dirbančių lietuvių
pagalba buvo platinamos Lietuvos
obligacijos užsienyje.
„Vienas esminių Lietuvos
ekonomikos variklių galėtų būti
žmonių verslumas ir kūrybinė
energija. Ji leistų sukurti socialinę
gerovę, ekonominį stabilumą bei

M. Dargužaitė
ir D. Mockus

galimybę konkuruoti globalioje
arenoje. Todėl labai svarbu surasti
sėkmingus jaunus žmones, juos
padrąsinti, paskatinti ir paremti. Jie patys atliks likusį darbą ir
sėkmė ateis“, – teigia renginį rėmusios advokatų kontoros „Raidla
Lejins & Norcous“ vadovaujantis
partneris dr. Irmantas Norkus.
Renginio dalyviai sutiko, kad
kvalifikuotų žmonių judėjimas,
naujos patirties ir galimybių pasaulyje paieškos yra neišvengiama
mūsų gyvenimo dalis. O vietoj
bandymų sustabdyti emigraciją
arba kovoti su jos pasekmėmis
galime kurti ryšius, santykius su
mūsų išeiviais, įtraukti juos į šalies
gyvenimą, ieškoti bendradarbiavimo ir partnerystės.
Kitais metais GLL ir VšĮ „Versli
Lietuva“ kartu kurs sėkmingiausių
lietuvių tinklą, kuris į Lietuvos
ekonominį gyvenimą įtrauks už Lietuvos ribų gyvenančius aukšto lygio

vadovus bei kvalifikuotus įvairių
sričių specialistus, siejančius save
su Lietuva. Pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis, šiam tikslui
planuojama sukurti virtualų tinklą,
kuris taps efektyviu įrankiu, kuriant
bendradarbiavimui reikalingą aplinką, skatinant glaudesnį ekonominį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos
diasporos narių ir Lietuvos verslo.
„Lietuva turi jau nemažai pavyzdžių, kuomet užsienyje pasimokę
ar pasidarbavę lietuviai su nauja
patirtimi ir kompetencija sėkmingai įsilieją į mūsų verslą, mokslą,
viešojo sektoriaus valdymą ir pan.
Yra pavyzdžių, kai ir nebūdami
Lietuvoje ekspertai dalijasi savo
žiniomis ir pagalba, tarpininkauja
Lietuvoje dirbančioms įmonėms
ar valstybės institucijoms. Stiprioji
verslo vadovų pasaulinio tinklo
pusė yra dalyvaujantys ir veikiantys nariai, o tokio įrankio gyvybingumas remsis tinklo narių privačia
iniciatyva ir atsakomybe“, – sakė
VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis
direktorius Paulius Lukauskas, į
Lietuvą sugrįžęs po darbo „Procter
& Gamble“ kompanijoje Londone.
„Viešąja ir privačia partneryste
grįsta iniciatyva sinergizuoja
skirtingas pajėgas ir kompetencijas. Be to, gali veikti greičiau,
dinamiškiau nei biurokratinėms
sistemoms paklūstančios institucijos. Kuriamo aukščiausio lyg
mens tinklo narystė bus paremta
tokiais kriterijais kaip aukšta
kompetencija, nepriekaištinga
reputacija, motyvacija teikti įvairiapusę pagalbą Lietuvos verslui.
Pritraukti aukšto lygio vadovus
iš viso pasaulio bus naudojamas
GLL sukurtas platus visame
pasaulyje gyvenančių sėkmingų lietuvių ir Lietuvos draugų
tinklas“, – sakė Tadas Langaitis,
GLL valdybos narys, verslininkas
ir investuotojas.
2012 S AUSIs
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TEMA

Diasporos
politikos
periodizacija 1990–2009 metais
Atgimusios Lietuvos diasporinė valstybės politika – ryšių su užsienyje gyvenančiais
tautiečiais visuma – nebuvo naujas reiškinys, nes turėjo senas ir gilias ištakas, kurios
formavosi per visą okupacijos laikotarpį po Antrojo pasaulinio karo. O nuo 1990 metų šie
pogrindiniai santykiai perėjo į visiškai naują lygmenį, kada diaspora suprato, jog jos valanda
išmušė ir jie gali pradėti įgyvendinti tuos uždavinius, kuriuos planavo keletą dešimtmečių.
Savo ruožtu, jaunos valstybės nauji politikos vedliai kūrė ne diasporos politiką kaip tikslą,
bet stengėsi, atsižvelgdami į šalies poreikius, derinti skirtingas veiklas su skirtingomis
diasporos grupėmis. Tai ypač aiškiai matyti iš pirmųjų vyriausybių programinių nuostatų.
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D. Dokšaitės ir TMID nuotr.

D

iasporinė politika,
kaip ir kiti šalies
raidos sektoriai, kūrėsi
chaotiškai, reaguojant
į iškilusias situacijas,
o ne kryptingai
planuojant. Ir tai vyko natūraliai,
jaunai valstybei perorganizuojant
visas ūkio valdymo struktūras,
kuriant naujos valstybės ateities
vizijas ir uždavinius.
Pirmuoju atkurtos valstybės
gyvavimo dešimtmečiu matyti,
kaip darniai ir tvirtai Lietuvos
naujausioje istorijoje persipina du
esminiai diasporinės politikos modeliai: vienas – paternalistinis, kai
valstybė-tėvynė imasi tarsi šeimos
galvos vaidmens ir pasklidusiems
po pasaulį tautiečiams padeda
išlaikyti tautinį tapatumą ir ryšį su
etnine tėvyne, remdama politiškai,
finansiškai, teisinio reguliavimo
priemonėmis, ir kitas – pragmatinis modelis, kai tėvynė siekia
diasporos potencialą išnaudoti
savo ekonomikai vystyti, specialistams pritraukti, investavimui
ir t. t. Lietuva nuo pat valstybės
atkūrimo derino abu šiuos modelius – pagal poreikį, sentimentus
ir diasporos grupių galimybes.
Daugiausiai globojamo dėmesio
buvo skiriama vadinamųjų etninių
kraštų lietuviams, gyvenantiems
Baltarusijoje, Kaliningrado srityje,
Lenkijoje. O iš lietuvių, gyvenančių JAV, Kanadoje, Australijoje,
buvo laukiama politinės paramos
valstybingumui įtvirtinti, investicijoms pritraukti, diplomatinėms
atstovybių funkcijoms kurti. Pati
Pasaulio lietuvių bendruomenė
buvo suinteresuota, kad Lietuvos valdžia pagal išgales remtų
atgimstantį lietuviškąjį judėjimą
buvusiuose sovietų kraštuose.
Ir tiktai paskutiniais aptariamojo laikotarpio metais, maždaug

nuo 2006 metų, kai Lietuva išgyveno ekonominį pakilimą, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
Vida
biudžeto skaičiai bei kitų minisBagdonavičienė, terijų aktyvi veikla su naujomis
VDU
diasporos grupėmis ėmė rodyti, jog
metodinė, finansinė, organizacinė
parama pradėjo krypti į naujosios
emigracijos šalis, o palei artimų
užsienio valstybių sienas veikiančios organizacijos savo veikloms
gaudavo žymiai mažiau dėmesio.
Mano siūloma periodizacija
yra sąlyginė, ribinėmis datomis
pasirenkant tam tikrus įvykius,
kurie žymėjo perėjimą prie naujo
kokybinio etapo santykiuose tarp
valdžios institucijų ir užsienio
lietuvių organizacijų. Skirstymas
į periodus paremtas empirine
analize ir politikos formavimui
lemiamos reikšmės turėjusiais
valdžios institucijų sprendimais
Lietuvoje. Pagrindinė institucija,
kurioje laikotarpiu nuo 1990 iki
2009 metų koncentravosi formuojama ir vykdoma valstybinė
politika, buvo Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Ši
TMID kasmet organizuodavo seminarus įvarių sričių užsienio lietuviams
visuomenininkams. Akimirka iš žiniasklaidos atstovų seminaro.

įstaiga pergyveno keletą administracinių reformų, pavadinimų ir
veiklos krypčių pokyčių, kol nuo
1998 m. iki uždarymo 2009 m.
gruodžio 31 d. veikė šiuo pavadinimu ir buvo nuosekliausiai veikusi
valstybės institucija šioje politikos
įgyvendinimo srityje.
Pagal iškylančius bendruomenių
poreikius ir vyriausybių siūlomas
jų įgyvendinimo priemones kai kurias diasporinės politikos funkcijas
įgyvendino ir atskiros ministerijos:
didžiausias įdirbis nuo pat pradžių
buvo Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros, vėliau prisijungė
Socialinės apsaugos ir darbo,
Užsienio reikalų ministerijos. Apibendrinant vykusius procesus tiek
Lietuvoje, tiek pasaulio lietuvių organizacijose, galima būtų bandyti
suskirstyti aptariamąjį laikotarpį į
keletą etapų, kurie padėtų pamatyti tam tikrus dėsningumus kuriant
valstybės politiką.

Pirmasis etapas: 1990–1998 m.
Šiuo pirmuoju periodu išeivių
organizacijos ir pavieniai asmenys
aktyviausiai reiškėsi dalyvaudami valstybės atkūrimo veiklose,
skirdami finansinę paramą, aukas,
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TEMA
Straipsnio autorė
(kairėje) viename iš
TMID rengtų mokymų

perduodami savo patirtį. Lietuvoje
vyko valstybės institucijų kūrimo
ir reorganizavimo laikotarpis,
diasporos galimybių ir poreikių
pažinimas, spontaniškų veiklų
(vėliau tapusių tradicinėmis,
tokių kaip mokytojų siuntimas į
bendruomenių mokyklas, etninių
kraštų vaikų aprūpinimas mokymo priemonėmis, bibliotekų kūrimas ir turtinimas vaizdine medžiaga apie Lietuvą, pirmųjų vaikų
stovyklų organizavimas, tremties
vietų ekspedicijos ir pagalba
grįžtantiems) proveržiai, mokyklų
ir kultūros centrų statybų lietuvių
gyvenamuose kraštuose pradžia.

Antrasis etapas: 1998–2003 m.
Palaipsniui beveik visos veiklos,
susijusios su tautinio tapatumo išlaikymu, užsienio lietuvių bendruomenių kultūros, švietimo klausimų
ir poreikių tenkinimu, susikoncentruoja vienoje įstaigoje, kuri
nuo 1999 m. pervadinta į Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą,
priskiriant jam ir naujas funkcijas:
„formuoti ir įgyvendinti valstybinę
ryšių su užsienyje gyvenančiais
lietuviais ir išeiviais iš Lietuvos
politiką“*. Valstybė pagal patvirtintą
16
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programą, numatytus uždavinius
pradeda finansuoti užsienio lietuvių organizacijų veiklas. Aktyvūs
buvusieji išeivijos planai ir darbai
išsikvepia tiek dėl sumažėjusių
finansinių išteklių, tiek dėl Lietuvos
visuomenės nesupratimo.

Trečiasis etapas: 200–2009 m.
Naujosios emigracijos bangos
proveržis Lietuvos politikos
padangėje. Rūpestis išvykusiųjų
telkimu, raginimai grįžti, naujo
strateginio požiūrio reikalavimai
žymėjo šio laikotarpio pirmuosius metus. Politikai, akademikai,
partijos, ministerijos, ambasados
užsienyje susidomėjo emigracija,
nes reiškinys tapo masiniu, o jo
priežastys ir pasekmės – neaiškios
ir sunkiai suvokiamos. Valstybės
institucijos performuoja tradicines
veiklas, kuria naujus strateginius
dokumentus, skirtus tiek emigracijos procesams identifikuoti, tiek
bendradarbiavimo formoms ir
mechanizmams nustatyti.

Ateitis parodys
Apibendrinant teikiamą diasporinės politikos periodizaciją, galima
teigti, jog per visą nagrinėjamą

laikotarpį 1990–2009 metais abi
dalyvaujančios pusės – diaspora ir
Lietuvos valstybė – patyrė dideles
transformacijas, vyko nuolatinė
bendradarbiavimo institucijų
kaita, kito bendravimo formos.
Pirmajame etape 1990–1998m.
diaspora buvo svarbiausias žaidėjas, ji turėjo patirtį, žinias, lėšas,
kurias norėjo perduoti atgimusiai
Tėvynei, o čia vyko struktūrinės
reformos, kristalizavosi nauji
Tėvynės ir po pasaulį pasklidusių
tautiečių santykiai. Antrajame
etape 1998–2004m. Lietuvos
valstybė sustiprino savo tarptautines pozicijas, tradicinių diasporos
bendruomenių aktyvistai Lietuvoje jautėsi nebe taip reikalingi ir
laukiami, o valstybės diasporinės
politikos prioritetai buvo stiprinti
posovietinio pasaulio valstybių
lietuvių bendruomenių potencialą.
Trečiuoju etapu, 2004–2009
metais, Lietuva „atranda“ naująją
emigracijos bangą, o naujoji diaspora aktyviai ieško savo veikimo
nišos Lietuvoje, vyksta aktyvi ir
atvira diskusija dėl diasporinės
politikos prioritetų, tikslų ir
įgyvendinimo priemonių formulavimo. Didelį emocinį pakilimą,
suplanuotas veiklas pakeičia užklupusi finansinė krizė, rinkimai į
Seimą ir nauja valdančioji dauguma, nusprendusi visiškai pakeisti
nusistovėjusias bendradarbiavimo
veiklas ir formas. Prisidengiant
biurokratijos mažinimu ir efektyvumu įvyko įvairių funkcijų bei
finansų išskaidymas. Ar atskirų
padalinių veiklos suma yra rezultatyvesnė nei vienos institucijos
veikimas parodys tolimesni diasporos politikos planai ir įgyvendinimo būdai.
*1998 m. lapkričio 24 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1370.

AKTUALU

Lietuviui gyvenimas be dainos –

kaip viralas
be druskos

Daina – tai tautos dvasios veidrodis, kuriame atsispindi
iš kartos į kartą žodinės tradicijos būdu perduota išmintis,
žmogiškosios vertybės, tautos kūrybinė išmonė.

Parengė
Loreta
Sungailienė,
LLKC

Ž

inios apie lietuvių dainas mus
pasiekė iš X amžiaus. Apie
jas užsimenama Christburgo
sutartyje, dainas ir dainavimą
aprašo X–XVIII amžiaus dvasininkai, istorikai, lingvistai ir keliautojai: Johanas Kanaparijus, Janas
Dlugošas, Aleksandras Gvanjinis,

Motiejus Strijkovskis, Eghardas
Vagneris, Teodoras Lepneris,
Pilypas Ruigys, Johanas Gotfrydas
Herderis. Pačios dainos pradėtos
skelbti tik nuo XVIII amžiaus.
Pirmuosius rinkinius parengę
tautosakos rinkėjai ir tyrinėtojai – Liudvikas Rėza, Simonas

Stanevičius, Simonas Daukantas, Ferdinandas Nesselmanas,
Christianas Bartschas, Antanas
ir Jonas Juškos, Zenonas Slaviūnas, Teodoras Brazys, Adolfas
Sabaliauskas, Augustas Robertas
Niemis, Jadvyga Čiurlionytė ir kiti
dainų skelbėjai – suprato ir vertino liaudies melodijų ir tradicinio
dainavimo ypatingumą. Jį nesunku pajusti klausant archyvinių
įrašų, Eduardo Volterio fonografo
plokštelėse įamžinusių XIX a.
pabaigos–XX a. pradžios dainų
skambesį, ir nūdienos folkloro
ansamblių atliekamų dainų.

Dainos turi magiškų galių
Iki šių dienų perduota ir išsaugota
liaudies daina mena tuos laikus,
kada ji buvo neatsiejama žmogaus
gyvenimo dalis, apeigų, papročių
ir švenčių dalyvė. Dainų pateikėjai
2012 S AUSIs
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ne kartą yra sakę, jog „gyvenimas
be dainos būtų kaip viralas be
druskos“, „dainuoti buvo įprasta,
navatna būtų buvę nedainuoti“.
Tad ir dainuota ištisus metus – ir
dirbant, ir ilsintis, ir vargelį vargstant, ir džiaugsmu dalijantis.
Nuo seno tikėta, jog daina ne tik
darbus lengvina, bet ir jų sėkmę
garantuoja. Dainos, kaip ir darbai,
turėjo savo tvarką, suderintą su
metų laikais. Pavasarį – arimo,
vasarą – šienapjūtės, rugiapjūtės,
avižapjūtės, grikių, linų rovimo,
rudenį ir žiemą – kūlimo, verpimo, audimo dainos. Nuo pavasario iki vėlyvo rudens – archajiškos
ganymo dainos, malimo – ištisus metus. Tik Aukštaitijoje ir
Žemaitijoje žinomi skambūs savo
šūksniais (Valio! Valioj!) ir puošnūs savo melodika šienapjūtės
valiavimai: žemaitiškieji variantai
senoviški, vienbalsės struktūros
ir labiau improvizaciniai, aukštaitiškieji – posminės struktūros,
atliekami keliais balsais.
Dzūkijos, Suvalkijos regionuose ir pietrytinėje Lietuvos dalyje
išlikusios unikalios senosios
rugiapjūtės giesmės, kurios lydėjo
ir archajiškus rugių pjovimo
papročius – nuo ryto iki vakaro,
nuo pirmojo pėdo (prapjovų) iki
rugiapjūtės pabaigtuvių. Solo,
vienbalsiai grupe ar pakaitiniu
būdu atliekamos dainos turi ir
specifinius priedainius: oi lelijėla,
žalia rūtele zaradlyvoja, rūta žalioj,
siūravo rasa an baro, slaunasai
žolyne rugeli, oi vėlus vėlus, vėlus
vakarėlis, oi jievar jievar žaliasai...

Jurginių, rugių lankymo ir Joninių
dainos bei sutartinės. Pietinėje
Lietuvoje advento laikotarpiu
dainuotos dainos su priedainiais
kalėda, leliumai, aleliuma loda ir
kt. stebina simbolinių motyvų,
fantastinių vaizdinių gausa ir nepaprastai gražiai piešiama gamtos
ir žmogaus paralele, simbolizuojančią gamtos atbudimo ir Saulės
sugrįžimo laukimą bei jaunimo ir
būsimos poros, šeimos santykius.
Žiemą dainuota troboje, o
artėjant pavasariui jau ir laukai
skambėjo nuo dainų. Užgavėnių
dieną, Rytų Lietuvoje važinėjant
po laukus, Žemaitijoje persirengėliams lankant žmones, garsiai
šaukiamos, dainuojamos tam
tikros dainos – pirmuoju atveju
apeiginės Užgavėnių pasivažinėjimo dainos, antruoju – šmaikštus,
humoristinio charakterio, čia pat
kuriamas ir improvizuojamas persirengėlių personažų folkloras.
Vienas gražiausių ir simboliškiausių pavasario apeiginių
veiksmų – supimasis – palydimas
specialiomis sūpuoklių dainomis.

Dainuota ištisus metus – ir
dirbant, ir ilsintis, ir vargelį
vargstant, ir džiaugsmu dalijantis.

Jose – ir magiškas supimosi bei
supimo judesio ritmas, ir pasigėrėjimo šūksniai lylia, liūli, ūcia, ir
graži liaudies poetika.
Pietų ir pietryčių Lietuvoje
Velykų tradicijos neatsiejamos
nuo pavasarinio kiemų lankymo
papročių ir lalautojų dainų bei
giesmių. Velykų lalavimus atpažinsi iš karto – vedybų tematika,
griežtas ritmas, pagavi, daugiausia vienbalsė melodija ir skambūs,
pavasarį, jaunystę ir žalumą simbolizuojantys priedainiai: ei lalo,
vynelis vyno žaliasai, vynas mano
žaliasai, lalu lalu...
Atėjus vis labiau sužaliuojančios gamtos, gyvulių pagerbimo
laikotarpiui, ganiavos pradžiai,
suskamba Jurginių dainos (žinomos tik Švenčionių krašte),
Sekminių oliavimai (užrašyti kai
kuriose Suvalkijos ir Žemaitijos
vietose), skirti pamigusiems piemenims pajuokti. Su pavasariniu
rugių ar kitų pasėlių lankymu
susijusios unikalios parugių
giesmės – atliekamos prie rugių,
skatinant jų augimą ir stambų
grūdą. Vyrauja augalinė tematika, būdingi priedainiai: dobilio,
ciutele, čiutele, lylia, galylia, tūta
rūta tata, čiūto ringo lingo, tatato
lingo rito ir kt. Paruginės dainos
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Martyno Vidzbelio nuotr.

Metai bėga su daina
Kalendorinių švenčių ratas sukamas taip pat su daina. Žiemą
dainuotos advento–Kalėdų, Užgavėnių, gavėnios dainos ir giesmės,
pavasario–vasaros laikotarpiu – sūpuoklių dainos, Velykų lalavimai,

ir sutartinės išliko nedidelėje Rytų
Lietuvos dalyje, jos buvo dainuotos nuo Velykų iki Petrinių daugiausia moterų. Muzikinė stilistika
apima ir vienbalsumą, ir įvairias
daugiabalsumo formas.
Negausiose Kupolių dainose ir
sutartinėse kalbama apie rugių lankymą, kupolių rovimą, rugių ir linų
laukus lankantį Joną, minimi vedybinių burtų momentai bei Kupolių
šventės apeigų objektai – degutas,
laužas ir kt. Sutartinės išsiskiria
savitais priegiesmiais – kukol rože
ratilio, kupolio rože, kūkal‘ kūkalėl‘.

Išskirtinės – sutartinės
Sutartinės – ypatinga lietuvių
liaudies daugiabalsės muzikos
rūšis. Šių giesmių (taip sutartinės
vadintos pateikėjų) specifika –
tai dvibalsė ir tribalsė polifonija, pagrįsta pačiais seniausiais
daugiabalsio dainavimo princi-

Nuo seno tikėta, jog daina ne tik
darbus lengvina, bet ir jų sėkmę
garantuoja.
pais: heterofonija, paralelizmu,
kanonu ir laisva imitacija. Senųjų
polifoninių giesmių užrašyta
įvairių formų, stilių ir atlikimo
būdų. Pagal tematiką ir funkcinę
paskirtį sutartinės aprėpia beveik
visus mums žinomus dainų žanrus: darbo, kalendorinių apeigų,
vestuvių, šeimos, karo-istorines
ir kt. Sutartinių paplitimo arealas
apima Biržų, Pasvalio, Rokiškio,
Kupiškio, Anykščių, Utenos, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, Ukmergės, Širvintų rajonus,
dalį Panevėžio ir Vilniaus rajonų.

Su daina gimstama, su daina mirštama
Be dainos neapsiėjo ir pagrindiniai
žmogaus, šeimos gyvenimo mo-

mentai: gimimas, jaunystė, branda,
vedybos, gyvenimas šeimoje, mirtis.
Lietuvių liaudies dainų skrynia gausi
vaikų, jaunimo-meilės, vestuvių,
šeimos ir kitų apeiginių bei lyrinių
dainų. Gausumu ir įvairove pasižymi
lietuvių karinės-istorinės dainos.
Tiesa, jų istoriškumo klausimas yra
gana problematiškas, nes lyrinės
karo dainos sudaro didžiausią šių
dainų dalį, o konkrečius karus
mininčių siužetų nėra daug. Karo
sutartinėse apdainuojami karai su
kryžiuočiais, brolio laukimas, būdingi priedainiai: sodauto, sodaičio, lado,
lado ir kt.
Iki šių dienų gyvybingas giedojimo šermenų ir laidotuvių metu
paprotys. Tikima, jog giedojimas,
raudojimas padedąs vėlei pereiti į
pomirtinį gyvenimą, o šiame gyvenime pasiliekantiems – išaukštinti
ir pagerbti mirusįjį. Pietų Lietuvoje išlikęs raudojimo paprotys
2012 S AUSIs
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atspindi unikalią dzūkų laidotuvių tradiciją ir vieną seniausių
muzikinės-poetinės kūrybos
žanrų – raudas.
Vestuvių ciklas turtingiausias
dainuojamosios tautosakos.
Vestuvių dainos išlikusios visoje
Lietuvoje. Dainos skirstomos
pagal vestuvių eigą, papročius ir
dainų funkciją. Bene daugiausia
buvo dainuota piršlybų, žiedynų
apeigų metu, per mergvakarį,
išvažiuojant į jungtuves, užsėdus
stalą, jaunųjų išlydėjimo ir sutiktuvių jaunojo namuose metu,
sugultuvių ir nuometo dėjimo
(gaubtuvių) apeigų metu. Unikali
vestuvinių apeigų jungiamoji
grandis – nuotakos verkavimai,
raudojimai (dzūkės rauda, o
aukštaitės verkauna). Vestuvių
dainos stilistiškai įvairios, tačiau
dauguma jų – apeiginės, skirtos
tik tam tikroms apeigoms palydėti
ir jų galiai sustiprinti bei šeimos
gyvenimo gerovei užtikrinti.
Na, o apie gyvenimą šeimoje –
džiaugsmus ir rūpesčius, netektis
ir likimus – kalbama šeimos dainose. Dvejopos krikštynų dainos:
vienos – dainos-užkalbėjimai, magiški palinkėjimai, kitos – humoristinio charakterio, pajuokiančios
kūmus, pribuvėją (pastarųjų
paskirtis – nukreipti nuo kūdikio
ir gimdyvės ligas, mirtį).
Vaikų dainų žanrui priskiriamos
suaugusiųjų dainos, kuriamos ir
atliekamos vaikams (lopšinės, žaidinimai), ir pačių vaikų kūryba (gyvūnijos apdainavimai, formulinės
dainos, erzinimai). Vaikų dainos
nesudėtingos, pagavios, puikiai
atitinkančios ir lavinančios vaiko
vaizduotę, kalbos, artikuliacijos ir
muzikinio intonavimo gebėjimus.

Dainavimo stilius išduoda regioną
Lietuvių liaudies dainų ornamentika labai įvairi – liaudies daini20
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ninkai dainas puošia melizmomis,
subtiliais vingeliais. Dainoms
būdingi subtilūs tempo kitimai,
nežymūs garso stiprumo svyravimai – visa tai melodijai suteikia
emocinio kolorito. Vienos dainos
atliekamos švelniai ir jautriai, kitos – oriai ar karingai. Kai kurios
apeiginės dainos išringuojamos
tiksliai ir santūriai, o kitos –
šūksmingai, pratisai. Lyrinės ir
vėlyvesnės kilmės dainos jausmingesnės, jose nemažai dainingumo.
Dainų ritmikai ir balso formavimui didelę įtaką daro etnografinio
regiono, vietos dialektas, teksto
artikuliacija. Antai, aukštaičiai
savo dainas ramiai, tolygiai
išringuoja, akcentuodami savitai tariamus balsius. Aukštaičių
dainos skamba gana aukštomis
tonacijomis, vedančiųjų balsai
dažniausiai šviesūs, malonaus
tembro. Šiaurės rytų Aukštaitijoje
išlikusios vokalinės sutartinės
giedamos jau kiek kitaip – pratisas
dainavimas, išdainuojamų balsių
„paspaudimas“ padeda sustiprinti
specifinį sekundinių sąskambių
šiurkštumą. Skirtingų melodijų, balsų „susimušimas“, savitas
garsažodžių žaismas – tai archa-

Lietuvių liaudies dainų skrynia gausi
vaikų, jaunimo-meilės, vestuvių, šeimos
ir kitų apeiginių bei lyrinių dainų.
jiški sutartinių bruožai, kuriuos
giedodamos stengiasi pajusti ir
išryškinti moterys – sutartinių
tradicijos gaivintojos ir tęsėjos.
Šiaurės vidurio Lietuvoje gyvenantys aukštaičiai, panašiai kaip ir
etniniai žemaičiai, dainuoja kiek
žemesnėmis tonacijomis, dainininkų tembrai tamsesni. Šiaurinių
žemaičių dainavimo stilistika
pasižymi neskubriu dainavimu,
vangia artikuliacija, gausiais

glissando.Vidurio ir pietų žemaičiams būdinga spontaniška, neretai
sinkopuota dainų ritmika, aktyvesnė išdainuojamo teksto artikuliacija. Reikia pastebėti, jog ritminis
nelygumas atspinti tiek žemaitiškos
dainos išraiškos tipą, tiek šnekamosios kalbos dialekto ypatybes.
Pats žemaitiškasis dainavimas, anot
J. Bukantaitės, panašus į giedojimą,
kuomet daina vedama žemai, o
pritariantieji balsai „užšaukia“ ir
žemiau, ir aukščiau. Taip sustiprinamas dainos skambesys, galia.
Dzūkų dainavimas dvejopas.
Lauko darbų dainos ir pavasario–vasaros laikotarpio kalendorinės dainos atliekamos „dideliu
balsu“, pratisai šaukiant, kartais
net specialiai įtempiant kalbos
padargus – taip dainuojant garsas
toliau sklinda, o daina darbų ir
kitų apeigų maginę galią stiprina,
sėkmę garantuoja. Lauko dainos
melodija gausiai improvizuojama,
tačiau ritmas, palyginti su sudėtingesne žemaičių dainų ritmika, yra
kur kas lygesnis, aiškesnis. Dzūkų
dainos garsas yra dinamiškas,
išraiškingas, dikcija pabrėžta, balsiai išdainuojami gana plokščiai.
Viduje, troboje, atliekamos darbo,
žiemos kalendoriaus bei šeimos
ciklo ir kitos dainos yra ramesnio
pobūdžio.
Suvalkiečių dainavimas išsiskiria aiškumu, konkretumu, tiksliai
išlaikomu ritmu, net tada, kai
jis kintantis. Dažnos sinkopės ir
neįprasti, dažnai net įmantrūs balsių patęsimai susiję su tarmiškos
kalbos dinamika. Tiek apeigines,
tiek lyrines dainas sūduviai atlieka
ramia, išlaikyta maniera, saikingai
papuošdami melodiją variantais,
melizmomis. Panašiai dainuoja
ir pamario krašto žmonės, pajutę
mąslią Mažosios Lietuvos ar Klaipėdos krašto dainų nuotaiką, ir jai
atliepia santūriu dainavimu.

Užsienio
lietuviai

padėjo atkurti

Tėvynės

valstybingumą
„Susirinkę vasario 16 dieną priešpiet Antano Smetonos
kabinetan Lietuvių Komitete, Didžioji g. 30, pasirašėme
visi santarmingai vasario 16 dienos deklaraciją. Jau be
konvencijų (gruodžio 11 dieną Pažadų Vokietijai), palikdami
Steigiamajam seimui nustatyti santykius su kitomis
valstybėmis. Diena buvo ūkanota, beveik lietinga, be saulės.
Nuotaika buvo ne kokia, nes visi jautėme, kad dar reikės daug
pakelti, kol atgysime tikrąją savo nepriklausomybę“, – tokius
signataro Jurgio Šaulio atsiminimus užrašė Lietuvos istorikai.

Rimantas
Zagrebajev

P

Vasario 16-osios
akto signatrai

rasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui, lietuviai pakilo į lemiamą
kovą dėl savo valstybės
atkūrimo. Taip gimė
1918 vasario 16 dienos
Nepriklausomybės aktas, lietuviai tapo pilnateisiai savo krašto
šeimininkai.

Vasario 16-osios ištakos
1917 metais vykusi Vilniaus konferencija buvo pirmas Lietuvoje
gyvenusių lietuvių diplomatinis žingsnis nepriklausomybės
link. Visi posėdžiai buvo uždari.
Atstovai daugiausia ginčijosi, kaip
siekti politinės Lietuvos nepriklausomybės ir kuria didžiąja tų
metų valstybe remtis.
Norėdami iškovoti nepriklausomybę, lietuviai turėjo laikytis
kompromisinės politikos, laviruoti tarp Rusijos ir Vokietijos.
Tuo metu bejėgei Lietuvai buvo
iškilęs klausimas: su kuo eiti?
Su vokiečiais ar su rusais? Vis
dėlto Antano Smetonos šalininkai tuometinėje situacijoje
savo viltis siejo su vokiečiais. Jie
norėjo sukurti Lietuvos valstybę,
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priklausomą nuo Vokietijos, ir taip
atsiskirti nuo Rusijos.

tis, buvo nedelsiant uždaryta.
Paskelbus Nepriklausomybės
aktą, padėtis Lietuvoje nepasikeitė – šalį valdė vokiečiai. Jie norėjo
pasirašyti amžinosios sąjungos
sutartį su Lietuva. Revoliucijai
prasidėjus vis dėlto Lietuva sugebėjo ištrūkti iš vokiečių valdžios.
Rusija vėliau taip pat pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir
pasirašė Taikos sutartį.
1918 metais rudenį Lietuva
pasuko realaus savarankiškumo keliu. Deja, kraštą dar valdė
vokiečių okupacinės grupuotės,
tačiau vėliau jie pamažu perleido
savo funkcijas Valstybės Tarybos
organams.

Lietuvių išeivių indėlis
Didelę reikšmę nepriklausomybės byloje turėjo lietuviai išeiviai.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą tauta
buvo išsibarsčiusi po visą pasaulį: kas važiavo ieškoti darbo, kiti
buvo ištremti sukilimo metu, treti
studijavo.
Lietuvių netrūko Rusijoje, JAV,
Šveicarijoje, Skandinavijos valstybėse. Turbūt nedaugeliui žinoma,
kad 1917 metais gegužės 27 dieną
Petrograde (Rusija) pradėjo darbą
Rusijos lietuvių seimas. Šis paskatino tautiečius Rusijoje politiškai
kovoti dėl Lietuvos valstybingumo
atkūrimo.
Tuo metu Amerikos lietuviai
reikalavo autonomijos Lietuvai.
Vėliau, aiškėjant karo pabaigai, jie
kėlė Lietuvos nepriklausomybės
klausimą. Amerikos lietuviai stengėsi supažindinti pasaulio visuomenę su valstybės problemomis.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės
veikla buvo labai efektyvi. Tam
pasitarnavo ir palanki šios
valstybės geopolitinė padėtis.
Kadangi Šveicarija buvo neutrali
ir karas jos nepalietė, čia lietuviai
galėjo laisviau užsiimti politine
veikla. Jų organizacijos („Lituania“) sugebėjo atkreipti pasaulio
dėmesį į Lietuvos padėtį.
Berne, Stokholme, Kopenhagoje
veikė lietuvių skyriai, kurie turėjo
skleisti informaciją apie Lietuvą,
gerinti ryšį su okupuota Tėvyne.
Visos šios bei kitos organizacijos
kitose šalyse siekė atkreipti savo
šalių vyriausybių, visuomenės
dėmesį į Lietuvos problemą – atkūrimą, laisvės siekį. Visų anksčiau paminėtų šalių išeiviai šaukė
konferencijas, kuriose nuspręsdavo, jog reikia skelbti nepriklausomybę, ir šį darbą dirbti įgaliodavo
22
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Laisvė šiandien arba laisvė sau
Signataras
J. Šaulys

lietuvių inteligentus, likusius
Lietuvoje. Taip užsienio lietuviai
padėjo atkurti savo Tėvynės valstybingumą.

Ryžtas aktui skelbti
Po Vilniaus konferencijos buvo
nutarta siekti Lietuvos valstybės su etnografinėmis sienomis.
Vėliau slaptu balsavimu buvo
išrinkta Lietuvos Taryba, kurią sudarė 20 asmenų. Ši turėjo sudaryti
sąlygas nepriklausomybei vystyti,
ieškoti būdų Lietuvos valstybingumui atkurti.
Kilus revoliucijai Vokietijoje,
Lietuvos politikams susiklostė palankios sąlygos Nepriklausomybės
aktui skelbti, kuris buvo
išspausdintas „Lietuvos
aide“. Šis laikraščio tiražas okupacinės valdžios
buvo konfiskuotas,
tačiau 300 egzempliorių
pasiekė užsienio lietuvius. Spaustuvė, kurioje
buvo leidžiamas laikraš-

Verta priminti, kad laisvė traktuojama kaip galimybė nevaržomai,
savo nuožiūra elgtis bei veikti.
Sustokime ties čia – kur bebūtume (autobuse, darbe, namuose
ant sofos, lėktuve) – ar esame
laisvi šiandien? Juk lyg ir užteko
skaudžių netekčių bei žmonių
pasiaukojimo vardan Tėvynės.
Turime galimybę būti su pasauliu,
esame pripažinti, turime laisvus
rinkimus, gyvename. Laisvę,
valstybingumą įtvirtinome aktais,
dokumentais. Čia teliko tik laisvė
sau – kas ji, kokia?
Lietuviai ne kartą įrodė, kad
laisvė jiems yra nepaprastai brangi
bei reikalinga it oras. Tai parodė: 1918 vasario 16 dienos aktas,
vėliau vykusių pasipriešinimų
režimui kovų dalyviai, iki 1953
metų kovoję partizanai. Ir 1991
metų sausio 13-osios įvykiai, kai
nekalta mergina su savo svajonėmis aukojosi guldama po tanku.
Daryta tai ne dėl medalių, visa tai
mums ir dėl mūsų.
Laisvė – jau rankose, teliko tik
išmokti nesinaudoti ja, o suvokti
ją ir gyventi kartu su ja.

„LIETUVA“ –
patraukli
pasaulio bendrakeleivė
Leidinio metrikoje rašoma, kad knygoje kalbama apie senuosius tautos mitus, lietuvių šventes
ir apeigas, istorinius įvykius ir asmenybes. Legendų turinys atskleidžiamas atveriant geografijos,
archeologijos, istorijos ir tautosakos sluoksnius. Kiekvienoje legendoje minima konkreti vieta:
piliakalnis, akmuo, medis, šaltinis, gyvenvietė ar statinys. Kokybiškos iliustracijos patenkins ir
reikliausią skaitytoją. „Visos knygoje pristatomos legendos liudija Lietuvos kultūrą, jos praeitį
ir dabartį. Autoriai kaskart sugrįžta prie lietuviškos temos, panaudodami tam mažai arba visai
nežinomus, neįkainojamus tautos turtus – iš kartos į kartą perduodamas legendas“.
Romualdas
Kriaučiūnas

Vykintas Vaitkevičius, Daiva
Vaitkevičienė. Lietuva. 101 legendinė
vieta. Alma littera, Vilnius, 2011. Kietais
viršeliais, 316 psl. Tiražas 5000 egz.

P

ratarmėje sužinome, kad
legendinių vietų knyga
tęsia įdomiausioms
Lietuvos vietoms skirtų
leidinių seriją ir pristato
legendas ir vietas kaip
nedalomą visumą, kaip nepaprastai svarbią, kertinę Lietuvos kultūros dalį. Knygos puslapiai mirga nuo legendų tekstų, piešinių ir
schemų, nuo žemėlapių, vietovių
aprašymų ir meniškų nuotraukų.
Buvo sena autorių svajonė tokią
knygą parašyti. Legendų rinkimas

truko daugelį metų. „Ne kartą kęsdami šaltį ir alinami kaitros ieškojome legendų. Atradome žmonių,
kurie perdavė išmintį, patikėjo
mums iš kartos į kartą perduodamą sakytinę tradiciją.“ (6 psl.)
Kraštui išsivaikščiojant į keturias
pasaulio puses ypač svarbu, kad
visi lietuviai tautos legendas brangintų kaip didžiausią savo gimtųjų
namų ir visos Lietuvos turtą.
Autorių teigimu, legendos yra
sakmės ir tikėjimai, prisiminimai
ir pasakojimai apie vietą, kuri yra
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23

kitokia, įdomi arba reikšminga.
„Legendos tekstas yra nesuprantamas be vietos kalno silueto, akmens
spalvos, šaltinio šniokštimo, pelkės
kvapo ir archeologinių radinių interpretacijos.“ (7 psl.) Autoriai ypač
pabrėžia glaudų ryšį tarp legendų
ir jų pasakotojų. Anot jų, legenda
įtvirtina žmogaus ryšį su gimtąja
žeme, tėvų namais, kaimo piliakalniu ar pamėgtu ežeru.
Tiksliai nežinoma, kiek legendoms metų. Seniausias, XVI a.
pirmoje pusėje užrašytų legendų ciklas apie Birutę ir Kęstutį,
Gedimino sapną, Vilniaus įkūrimą,
Palemono atvykimą, iškilmingas
Šventaragio laidotuves yra Lietuvos metraščio dalis. XIX a. pirmoje
pusėje šviesuomenės iniciatyva
pradėta senąsias legendas rinkti ir skelbti. Šiandien Lietuvių
tautosakos rankraštyne saugoma
daugiau nei 20000 legendų tekstų.
Mitams skirta pirmoji knygos dalis, kurioje aprašytos penkiasdešimt
septynios legendos. Ši dalis pradedama legendomis apie seniausius
Lietuvos gyventojus milžinus, kurie
pasižymėjo nepaprasta jėga, bet
24
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žuvo vėjo sukelto tvano vandenyse.
Senosios lietuvių religijos dievus
ir deives mena legendos, kuriose
gausu draugystės ir nesantaikos,
savitarpio pagalbos ir kovos, meilės
ir neištikimybės. Greta dievų ir
deivių iškyla baugus mirusiųjų vėlių
pasaulis, prie kurių gyvieji siekia
priartėti ir tapti laimingi. Dangus,
žemė, vandenys ir požemiai yra kupini legendose apsakytų paslapčių
ir stebuklų. Aušrinės rasa, saulės
krėslu vadinamas žolynas, Medeinos kiškiai, nepaprastos gyvatės
ir žalčiai, nepaliaujamai verdantis
šaltinių vanduo, pėdų žymės akmenyse ir Perkūno kulkomis vadinami
akmeniniai kirveliai yra mitų atspindžiai. Autoriai teigia, kad mitai
kaskart primena seniausią praeitį,
per simbolius ir poeziją kalba apie
vertybes – gyvybę, sveikatą, jaunystę, grožį ir laimę.
Antroje knygos dalyje – „Nuo
papročio iki legendos“ – sutelkta
dvidešimt viena legenda. Čia randame legendomis virtusius senojo
kaimo papročius. Tai išplečia mūsų
švenčių ir tradicijų sampratą, pagilina jų turinį ir atskleidžia šeimos
ir bendruomenės papročių prasmę.
Papročių privalu laikytis per gimtuves, krikštynas, vestuves, laidotuves,
siekiant užtikrinti derliaus gausą,
meldžiant sveikatos ir laimės,
norint nukreipti ateities įvykius
norima linkme. Papročiai artimai
susiję su mitologija, nes dauguma
jų yra senovės lietuvių religijos ir
krikščionybės apeigų dalis.
Pagaliau, trečioji knygos dalis –
„Nuo fakto iki legendos“ – aprašo
likusias dvidešimt tris legendas.
Legendos atspindi Lietuvos istoriją, atpasakoja reikšmingiausius
įvykius. Legendose apie kalvas,
akmenis, medžius ir šaltinius
atpažįstami ryškiausi Lietuvos
istorijos puslapiai. Tai baltų
genčių ir Lietuvos valstybės kova

su kryžiuočiais, narsus puolimas,
šventoji ugnis, krikščionybės įvedimas, kovos su švedais, raganų
persekiojimas, Didžiosios armijos
žygis per Lietuvą, sukilimai prieš
carinės Rusijos administraciją.
Autoriai pažymi, kad legendomis
tapę istoriniai veikėjai istorijos
įvykius papildo naujomis spalvomis, emocijomis ir ypatingomis
vietomis. Paskutinė knygoje
pateikiama legenda yra apie Žalią
velnią. Tai Lietuvos partizanų
vado Jono Misiūno slapyvardis.
Knygos pabaigoje pateikiamas
trumpas žodynėlis, šaltiniai ir
literatūra, iliustracijų šaltiniai ir
rodyklė. Knyga yra iliustruota
250 nuotraukų, 140 žemėlapių, 50
piešinių, ortografijų, schemų ir
melodijų, o reikliausiems skaitytojams pateikiama 50 autentiškų
legendų tekstų.
Pabaigoje dar porą žodžių apie
knygos autorius. Vykintas Vaitkevičius yra archeologas, Klaipėdos
universiteto vyresnysis mokslo
darbuotojas, Vilniaus universitete
įgijęs humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 2011 metais apdovanotas Jono Basanavičiaus premija.
Daiva Vaitkevičienė, humanitarinių
mokslų daktarė, yra Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo
darbuotoja Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute Vilniuje.
Padėka knygos autoriams bei
leidyklai Alma littera už tokį puikų
leidinį. Tai tikrai prasminga dovana
Lietuvoje gyvenantiems ir po platų
pasaulį pasklidusiems lietuviams,
savo širdyje visam laikui uždegusiems meilę Lietuvai. Seniau būdavo paprotys iš Lietuvos išvykstant
su savimi pasiimti gimtosios žemės
žiupsnelį. Tai atgaivintinas paprotys. Dabar su žemės žiupsneliu
reikėtų kartu pasiimti ir patrauklią
bendrakeleivę „LIETUVA. 101
legendinė vieta“. Bon voyage!

Nuotr. iš knygos Lietuva. 101 legendinė vieta.

AKTUALU
svečias

svečias

Nupiešti
pasaulį

Nuotr. iš asmeninio archyvo

gestais

Klausaisi radijo; eini į operą, simfoninius koncertus; grožiesi
paukščių čiulbėjimu; girdi jūros, miško ošimą, sraunaus upelio
vandens čiurlenimą… Ir, įsivaizduok, staiga kažkas tuos garsus
„išjungia“. Palieka tik spengianti tyla. Negirdi net pats savęs.
Nori kažką pasakyti: paprašyti, išaiškinti, bet niekas tavęs
nesupranta, nekreipia į tave dėmesio… O gyventi juk reikia
toliau: nueiti į parduotuvę apsipirkti, apsilankyti pas gydytoją,
sutvarkyti administracinius reikalus įstaigose, banke, eiti į
mokyklą… Be abejo, reikalingas būdas komunikuoti su aplinka,
žmonėmis. Juk visų reikalavimų ir norų nesurašysi lapelyje.
Dėl to ir buvo sukurta gestų kalba kurtiesiems.

Božena
Bobinienė

B

eje, viešajame gyvenime
nepakanka to, kad kurtieji
moka gestų kalbą. Norint
susikalbėti, tą kalbą turi
mokėti ir girdintysis. O
jeigu tokių sugebėjimų neturi,
tada pagalbon kviečiamas gestų
kalbos vertėjas. Lenkijoje nuo šių
metų balandžio 1-osios dienos
pradės galioti įstatymas, reguliuojantis gestų kalbą ir kitas
komunikacijos priemones. Tada
viešosios administracijos įstaigos, ligoninės privalės užtikrinti
kurtiesiems gestų kalbos vertėjus.
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svečias
Jie tarpininkaus tarp kurčiojo
asmens ir jo aplinkos bei socialinių institucijų. Šie specialistai turi
išmanyti kurčiųjų kultūrą, istoriją,
ugdymo istoriją ir metodus, turėti psichologijos žinių, naudotis
biuro technika ir kompiuteriu.
Gestų vertėjai tiek Lenkijoje, tiek
Lietuvoje dirba kurčiųjų draugijų
įstaigose ir organizacijose, gestų
kalbos vertėjų centruose. Atsižvelgiant į klientų interesus, tokiems
vertėjams tenka dirbti ir po darbo,
ir švenčių dienomis.
Alicija Šidlauskaitė, kilusi iš
Vaičiuliškių kaimo (Punsko valsč.,
Lenkija), ne tik išmoko lietuvių gestų kalbą, bet dar dirbo ir
gestų kalbos vertėja. Šiuo metu ji
studijuoja Kaune Vytauto Didžiojo universitete (VDU) viešąjį
administravimą. Tai jau ketvirtas
kursas, beliko vienas semestras. Jo
metu Alicija turi atlikti dvi praktikas ir parašyti baigiamąjį bakalauro darbą. Paskui laukia dveji metai
magistro studijų, greičiausiai
Vilniuje, panašia kryptimi.
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Laisvalaikiu mergina pasineria į
kokią nors knygą; labiausiai mėgsta lengvą romaną, kurį perskaito
per vieną vakarą, arba psichologinę
knygą apie žmogų, jo mąstyseną,
skirtumus tarp paskirų asmenų
ir pan. Pomėgių akiratis – kaip
pati tvirtina – neribotas. Mėgsta
pasivažinėti dviračiu, „kai plaukus
šukuoja gaivus vasaros vėjas“, o
praeitą vasarą atrado puikų užsiėmimą – plaukimą baidarėmis.
Kaip sužinojai apie gestų kalbos
mokyklą? Kas paskatino mokytis
tos kalbos, ar tai sudėtinga?
Apie gestų kalbą išgirdau, tiksliau
pamačiau pateiktame pasirenkamų paskaitų tvarkaraštyje
universitete, dar pačiame pirmame kurse, pirmame semestre.
VDU suteikia plačias galimybes
studentams mokytis pačių įvairiausių kalbų: pradedant anglų,
kuri yra privaloma, vokiečių,
rusų, prancūzų, ispanų, portugaAlicija su savo gestų kalbos grupe ir dėstytojais,
II lygmuo. III lygmenį lankė jau tik 6 merginos

lų, graikų, italų, hebrajų, serbų,
arabų, norvegų, danų, lenkų,
estų, latvių, baigiant korėjiečių,
japonų ar kinų kalba. Pačiame
laisvai pasirenkamų dalykų,
kuriuos gali rinktis, sąrašo gale
buvo ir lietuvių gestų kalba. Šį
dalyką pasirinkau iš paprasto
žmogiško smalsumo, tiesiog
buvo įdomu, kas tai yra ir kaip tai
atrodo. Tada dar negalvojau, kad
tokias pasekmes turės mano netyčinis, atsitiktinis gestų kalbos,
kaip laisvai pasirenkamo dalyko,
mokymasis dar pirmame kurse.
Smalsumas buvo numalšintas,
bet kita vertus – jis vis didėjo su
kiekviena minute, praleista gestų
kalbos paskaitose. Gestų kalbos
mokymasis buvo ypatingas, su
niekuo negaliu to palyginti... Na,
pavyzdžiui, kai mokaisi kokios
ekonomikos, tai juk esi girdėjęs
apie teorijas, priklausomybes,
terminus, skaičiavimus, o gestų
kalba buvo kažkas naujo, niekada
anksčiau nepatirto, nepaliesto...
Ar sudėtinga mokytis?.. Taip, nes
gestų yra begalė, įvairių įvairiausių. Negalima lyginti šios kalbos
mokymosi su žodinės kalbos
mokymusi, na gal truputį...
Beveik kiekvienas gestas turi
savo artikuliaciją (tam tikras garsas, raidės, kurias tari rodydamas
gestą), reikia mokėti juos parodyti
gan plastiškai, o ne sausai, reikia,
sakyčiau, netgi šiek tiek aktoriaus
sugebėjimų (šypsosi – aut. past.).
Bet jeigu kažkas yra įdomu ir nauja, nepatirta, mokslas tampa nebe
toks baisus.
Aš pati nesiruošiau specialiai
egzaminams ar kolokviumams,
nes žinios, gestai patys savaime
išsimokdavo, užteko lankyti visas
paskaitas. Jos buvo labai linksmos, įdomios, vyko du kartus
per savaitę po 1,5 val., jas vedė

du dėstytojai: Arūnas, kuris yra
kurčias, ir Ramunė – girdinti. Tai
puikūs žmonės, o po jų paskaitų aš pati lyg parskrisdavau ant
sparnų į bendrabutį, kad diena ir
kokia bloga būdavo – paskaitos
veikdavo lyg terapija ir vakaras
būdavo tiesiog puikus (šypsosi –
aut. past.).
Ką reiškia trys gestų kalbos mokymosi lygiai?
Trys lygiai, kuriuos aš baigiau, tai yra
tiesiog tas pats, kaip ir mokantis kitų
kalbų. Anglų kalbos taip pat yra mokomasi pagal tam tikrus nustatytus
lygius, mokantis gestų kalbos – panašiai. Pirmasis lygis: mokėmės paprastų kasdienių žodžių, kasdienių
paprastų sakinių, skaičių, jei gerai
pamenu – iki 50. Na, kaip pirmokėliai mokykloje (šypsosi – aut. past.).
Antrojo kalbos lygio paskaitose
mokėmės dar daugiau, o trečiame
lygyje jau mokėmės laikų, ilgesnių
sakinių, klausimų sudarymo, visų
skaičių ir t.t.

Kaip patekai į Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centrą
(KAGKVC)? Kaip atrodo gestų
vertėjo darbas? Ar daug yra žmonių,
kuriems toks vertėjas reikalingas?
Į KAGKVC patekau taip pat netyčia. Tiesiog po vienos gestų kalbos
paskaitos buvau paprašyta pasilikti
auditorijoje (galvojau – ot, tai jau
gausiu kokios pylos nuo dėstytojų
(šypsosi – aut. past.)). Bet tada
dėstytojai man pasiūlė pabandyti dirbti KAGKVC gestų kalbos
vertėja. Vertėjų visoje Lietuvoje

labai trūksta, Kaune taip pat, dėl
to dėstytojai stengiasi sugaudyti ir
studentus, kuriems geriau sekasi
mokytis gestų kalbos, kad prisidėtų prie vertėjų centro darbo.
Aš ne pirma ir ne paskutinė
studentė, kurią pakvietė dirbti į
KAGKVC. Gestų kalbos vertėjo
darbas – versti iš gestų kalbos į
žodinę ir / arba atvirkščiai. Tai yra
įvairiausios paslaugos – vertimas
mokyklose pamokų metu, universitetuose, kolegijose – paskaitų metu,
vertimas klinikose, pas gydytoją,
policijoje, teisme, banke, įvairiuose
renginiuose, seminaruose ir pan.,
kuriuose dalyvauja kurtieji, šv. Mišių vertimas į gestų kalbą (kiekvieno
mėnesio paskutinį sekmadienį Kauno šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – Sobore, Laisvės alėjoje). Darbas
įvairiose vietose – nes juk kurtieji
tokius pačius reikalus tvarko kaip ir
girdintys, turi tokias pačias problemas ir pomėgius. Pačiame Kaune,
jei neklystu, per 3000 kurčiųjų, o
vertėjų apie 10… Akivaizdu, kad
KAGKVC klientų turi nemažai.
Aišku, tie visi 3000 neina į centrą ir
kiekvienas jų neprašo vertėjo, bet
praktiškai kasdien bent pusdienį
kiekvienas vertėjas turi darbo. Taip
pat vertėjai atlieka vertimo paslaugas pačiame centre (darbo vietoje)
telefonu – ateina kurtysis ir, pavyzdžiui, nori užsiregistruoti pas gydytoją, vertėjas skambina, tuo pačiu
kalba telefonu ir verčia kurčiajam,
suderina laiką ir paslauga atlikta.
Ar dažnai teko vertėjauti? Koks
įspūdis?
Iš tikrųjų, man pačiai teko versti,
bet vertimų daug nebuvo ir jie
buvo paprasti, nesudėtingi: dokumentų tvarkymas banke, mokesčių
inspekcijoje, gydytojo konsultacijos, vaikams sporto stovykloje ir
dar keliose vietose... Mano gestų
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svečias
kalbos žinios tiesiog nebuvo pakankamos, kad galėčiau kokybiškai
atlikti vertimo paslaugą.
Kokie įspūdžiai? Iš pradžių buvo
baisu, kad nesuprasiu, kad blogai
išversiu, nes juk einant pas gydytoją tai nėra juokai… Tačiau, ačiū
Dievui, beveik visi mano klientai,
kuriems atlikau vertimo paslaugą,
buvo supratingi žmonės: jie tiesiog
suprato, kad aš dar tokia kvailelė,
puikiai nemokanti gestų kalbos, ir
nepyko, kad prašiau, ką nors pakartoti ar kalbėti gestais lėčiau.
Po kiekvieno vertimo jaučiausi
taip, lyg būčiau padariusi kažką
gero. Patiko padėti žmonėms,
nors tai toks darbas, kur susitinki
su daugeliu įvairiausių problemų,
kurios gali netikėtai priblokšti ir
tave. Kaip sakoma, reikia nusibrėžti ribą: čia – darbas, čia – mano
gyvenimas. Bet ir man pačiai (nors
neilgai dirbau), ir kitiems vertėjams
būdavo situacijų, kai po vertimo
visi tie blogi jausmai, emocijos,
kitų žmonių problemos persmelkė
ir tave patį, nors tu su tuo nieko
bendro neturi… Tačiau, galiu pasakyti, liko geri įspūdžiai – tai kažkas
naujo, nauja praktika, bendravimas
su žmonėmis.

I

š tikrųjų, gestų kalbos vertėjo darbas labai sudėtingas, reikalaujantis ne tik intelekto, bet ir fizinių pastangų. Vertėjas turi būti komunikabilus, taktiškas, dėmesingas,
turėti organizacinių gebėjimų. Svarbu: gera dėmesio koncentracija, sklandi kalba,
greita reakcija, gera atmintis.
Pavyzdžiui, vertėjui, dirbančiam studentų paskaitų metu reikalinga ilgalaikė koncentracija, susikaupimas, turi sąžiningai ir tiksliai pateikti informaciją, kurią perteikia
dėstytojas, taip, kad studentas suprastų, apie ką pastarasis kalba. Be to, tokio vertėjo
darbas nesibaigia paskaitomis – jis padeda kurtiesiems tvarkyti reikalus mokykloje,
dekanate, susitikimų, egzaminų, konsultacijų metu. Toks darbas yra varginantis,
dėl to gestų kalbos vertėjų dar vis labai mažai ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Tuo
tikslu yra organizuojami specialūs kursai socialinių įstaigų, mokyklų darbuotojams.
Laimė, gestų kalba tampa vis populiaresnė – jos mokosi ne tik administracijos ar
švietimo darbuotojai, bet ir girdintys studentai, kurie nori orientuotis ir bendrauti su
kurčiaisiais draugais, kolegomis.
Norintys įsigilinti ir puikiai išmokti gestų kalbą, būti tos kalbos vertėjais gali studijuoti ją kolegijose, universitetuose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje,
specialiuose seminaruose ir kursuose.
Beje, pravartu mokėti gestų kalbą ne vien dėl to, kad būtų galima susikalbėti su
kurčiaisiais, bet ir norint, pavyzdžiui, bendrauti su draugais per didelį atstumą ir po
vandeniu... Gestų kalba suteikia tiesiog galimybę susidraugauti ir susikalbėti su viso
pasaulio kurčiaisiais ir girdinčiaisiais.

Studentai, kilę iš Punsko ir Seinų krašto,
„laimės dobilo vaikai“ ir jų rėmėjai
Aldona ir Remigijus Gaškos
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Ar kiekvienos kalbos gestai vienodi?
Pvz., ar susikalbėtum tais pačiais
gestais su lietuviu, lenku, anglu?
Kiekviena žodinė pasaulio kalba
yra skirtinga, taip ir gestų kalbos –
jos skirtingos. Vėlgi, žodinėse
kalbose galima surasti panašumų,
analogiškai yra ir gestų kalbose:
yra pavienių identiškų gestų skirtingose gestų kalbose. Pavyzdžiui,
gestas „namas“ (sudėti abu delnus
stogeliu) lietuvių gestų kalboje yra
iš esmės toks pats kaip ir lenkų,
turkų, rusų, ispanų gestų kalbose.
Žodinės kalbos skiriasi gramatika
ir kitais aspektais, tas pats yra
ir gestų kalbose. Lietuvių gestų
kalboje yra daug gestų, paimtų iš
rusų kalbos, ką sąlygojo istorija. Senesni žmonės dar ir dabar
vartoja rusiškus gestus, kurių
mūsų dabar jau nemokė, nes yra
nauji lietuviški gestai. Istorija taip
pat lėmė, kad lietuvių ir lenkų
gestų kalbų abėcėlė yra tokia pati.
Beje, nors abėcėlė tokia pati, bet ji
naudojama tik, pavyzdžiui, vardui
daktiliuoti, miesto pavadinimui ar

kitam kokiam pavadinimui, kuris
neturi tam tikro gesto. Kalbėtis
naudojantis abėcėle yra įmanoma,
bet tai nėra jų (kurčiųjų) kalba, tai
tik gestas, atitinkantis tam tikrą
raidę. Ir nors lenkų ir lietuvių abėcėlė ta pati, gestų kalba skirtinga.
Taigi, nemanau, kad man pavyktų
susikalbėti su lenku kurčiuoju ar
kurios nors kitos šalies kurčiu atstovu. Norint be problemų susikalbėti su viso pasaulio kurčiaisiais,
reikia mokėti tarptautinę gestų
kalbą, kuri bendra visam pasauliui.
Tačiau, šios kalbos visi kurtieji taip
pat nemoka…
Ar ateityje galvoji tobulinti šios
srities žinias?
Ateityje, manau, kad gestų kalbą
prisiminsiu kaip puikų, įdomų,
linksmą nuotykį, kuris dar labiau
paįvairino mano studijų VDU metus. Nors, tikiuosi (labai norėčiau),
kad kažkada teks nustebinti kokį
kurčią sutiktą gatvėje žmogų ar
savo draugus, kad moku susikalbėti
gestų kalba (šypsosi – aut. past.).

Lietuviai pasaulyje

JAV mirė rašytoja
(1915-11-16 –2011-12-31)

Alė Rūta

Lietuvos rašytojų sąjunga su liūdesiu pranešė, kad
2011 metų gruodžio 31 dieną, eidama devyniasdešimt
septintuosius metus Santa Monikoje, Kalifornijoje mirė
viena žymiausių šiandienos lietuvių išeivijos rašytojų, poetė,
prozininkė, vertėja, JAV lietuvių visuomenės ir kultūros
veikėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Alė Rūta.

A

lė Rūta (tikroji pavardė
Elena Viktorija NakaitėArbienė) gimė 1915 metų
lapkričio 16 d. Petrograde, Rusijoje. Po Pirmojo
pasaulinio karo su tėvais
grįžusi į Lietuvą, mokėsi Rokiškio
gimnazijoje, pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete, Kaune,
1937 m. baigė Klaipėdos pedagoginį
institutą, mokytojavo. Pradėjusi
studijuoti literatūrą Kauno universitete, vėliau studijas tęsė ir 1943 m.
baigė Vilniuje. Pirmuosius kūrinėlius paskelbė dar mokydamasi
gimnazijoje, vėliau bendradarbiavo
žurnaluose „Naujoji vaidilutė“,
„Naujoji Romuva“. 1944 m. turėjo
pasitraukti iš Lietuvos. Trumpai
studijavo Vienos universitete, paskui persikėlė į Vokietiją. Ten išleido
pirmąsias knygas – poezijos ir
novelių rinkinius „Be tavęs“ (1946)
bei „Likimo keliu“ (1947). 1948 m.
persikėlė į JAV, apsigyveno Los
Andžele, Santa Monikoje. Išeivijoje
rašytoja aktyviai dirbo Lietuvių
bendruomenėje, buvo Bendruome-

nės tarybos narė, priklausė Lietuvių
rašytojų draugijai, ilgą laiką dirbo
jos valdybos sekretore. Kaip darbšti
apžvalgininkė ir organizatorė Alė
Rūta talkino daugeliui išeivijos
spaudos leidinių bei kultūrinių
sambūrių.
Alės Rūtos plunksnai priklauso
gausus ir vertingas literatūrinis
palikimas: kone trys dešimtys
įvairaus žanro leidinių – poezijos,
novelių rinkinių, apysakų, keturiolika romanų, kelionių įspūdžių,
prisiminimų knygų, draminių
kūrinių vaikams. Romanų cikle
„Didžioji meilė“ rašytoja pateikė
plačią Lietuvos istorijos panoramą:
valstybės susidarymą („Žvaigždė
viršum girios“, „Priesaika“), nepriklausomybės laikotarpio gyvenimą
(„Motinos rankos“), sovietinės
okupacijos pradžią („Broliai“). Romanuose „Kelias į laisvę“, „Vieniši
pasauliai“, trilogijoje „Išstumtųjų
dalia“ – „Pirmieji svetur“, „Daigynas“ ir „Skamba tolumoj“ – parodyta lietuvių išeivių kasdienybė,
tėvų ir vaikų psichologiniai konf-

Rašytoja Alė Rūta su dukra
Rasa Arbaite-Chamberlain

liktai. Daugelis Alės Rūtos kūrinių
susilaukė palankių įvertinimų bei
svariausių išeivijos literatūrinių
premijų, tarp jų ir paskutinysis,
2000 metais Lietuvos rašytojų sąjungos išleistas romanas „Vargingos Tėvynės vaikai“, apdovanotas
Lietuvių rašytojų draugijos premija. 2010 m. Lietuvoje pasirodė
rašytojos iliustruotų prisiminimų
knyga „Sklėriai“. Eleginių minčių
rinkinys „Tyloj kalbėsi“ yra išleistas
anglų kalba, o ji pati iš prancūzų
kalbos išvertė G. Flauberto romaną
„Ponia Bovary“ (1995).
Už nuopelnus rašytoja 2006
metais buvo apdovanota Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Riterio kryžiumi.
2012 S AUSIs
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J

Teisingu
gyvenimo keliu

ustas Bliūdžius, vaikinas iš Punsko, nuo pat
vaikystės žavėjosi gamta,
jos didybe ir įvairove.
Božena
Bobinienė
Tačiau visada labiausiai jo dėmesį traukė
abstrakčiu mąstymu išsiskiriantis
žmogus. Mintimis grįždamas į
metus, praleistus visose Punsko
mokyklose, jis nuoširdžiai prisimena savo biologijos mokytojus.
Lig šiolei šiltai mini mokytoją
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Marytę Misiukonienę, kuri
pamokų metu labai vaizdžiai pateikdavo ne tik žinias apie gamtą
ir jos dėsnius, bet ir daug gerų
gyvenimiškų pavyzdžių ir patarimų. Jos įskiepytas dėmesys biologijos mokslams tęsėsi ir licėjuje.
Čia Justą mokė mokytojas Alvydas Nevulis, kuris paskatino gabų
vaikiną stoti į Kauno medicinos
universitetą. Šiemet Justas baigia
jau 6-ąjį kursą. Beje, medicinos

mokslai – ne vienintelis dalykas,
kuris jį domina. Vaikino didžiausias pomėgis – pažintinės, gana
egzotiškos kelionės. Ilgainiui
Justas susidomėjo Afrika – ne
vien gamta, bet ir jos žmonėmis,
jų paprastu bei vargingu gyvenimu. Jaunuolis pabrėžia, kad nuo
pat pradžių rinktis gyvenimo
kelią, būdus įgyvendinti svajones
jam padėjo jo tėvai, kurie visada jį
labai palaiko ir remia.

Justas Bliūdžius: Būdamas 4-ame
kurse nusprendžiau įgyvendinti savo
svajonę ir pradėjau planuoti išvyką į
Afriką. Ruandą pasirinkau neatsitiktinai. Manau, dauguma girdėjo apie
1994 m. Ruandoje vykusį genocidą,
kai susikiršinus dviem vietinėms
gentims Tutsi ir Hutu, per 100 dienų
buvo nužudyta apie 1 mln. žmonių.
Tuos įvykius stebėjau filme „Ruandos viešbutis“ (Hotel Rwanda).
Pamaniau, kad norėčiau pamatyti
savo akimis ir patirti tos šalies žmonių kasdienę būtį. Man buvo įdomu,
kaip žmogus gali egzistuoti tokioje
žiaurioje aplinkoje.
Ruanda – viena tankiausiai
apgyvendintų Afrikos valstybių. Jos
plotas užima vos trečdalį Lietuvos ploto, o gyventojų ten net 11
milijonų. Šios šalies žmones niokoja
įvairios ligos. Daugelį jų galima
būtų išgydyti, tačiau tai
neįmanoma, mat statistiškai
šimtu tūkstančių gyventojų
rūpinasi tik 2 gydytojai (palyginti tokiam žmonių skaičiui
Lietuvoje tenka 80 gydytojų).
Kas penktas vaikas miršta
nesulaukęs 5-erių metų. Viena
didžiausių ne tik Ruandos,
bet visos Afrikos problema –
ŽIV. Šiuo virusu užsikrėtusiųjų skaičius labai didelis,
epideminio lygio, siekiantis
10 proc. populiacijos.
Jaunas būsimasis medikas
greitai susirado ligoninę, kuri priėmė jį atlikti savanores praktikas.
Gavo teigiamą atsaką iš Butarėje
esančio Valstybinio Ruandos universiteto universitetinės ligoninės,
chirurgijos skyriaus. Tokia žinia
labai jį nudžiugino ir jis su didžiausiu entuziazmu pradėjo ruoštis
pusantro mėnesio išvykai.
Justas: Ruanda – šalis, esanti
Afrikos širdyje, prie pat pusiaujo.

Jos kaimynės: Burundis, Kongo Demokratinė Respublika, Tanzanija
ir Uganda. Šalies sostinė ir svarbiausias miestas Kigalis išsidėstęs
Ruandos centre. Klimatas čia labai
malonus. Temperatūra
ištisus metus svyruoja 18–25oC. Daugelis
atvykusių tvirtina, kad
čia oras yra tiesiog
idealus. Būdingiausias
Ruandos kraštovaizdis –
bananmedžių miškais
ir pievomis padengtos
nedidelės kalvelės, todėl
ji vadinama „Tūkstančio kalvų šalimi“.
Deja, čia žmonės
gyvena labai vargingai.
Įprasta diena kaime
atrodo taip: keliamasi
su saule – 6 val. ryto.

Ruandiečiai pasiima indus ir
keliauja prie upės ar ežero pasisemti
vandens. Derlingi slėniai ir žemės
plotai, esantys vandens telkinių
pakrantėse, yra išpirkti europiečių
ar vietinių turtuolių, todėl paprastam kaimiečiui norint parsinešti
vandens tenka eiti keletą ar net
keliolika kilometrų. Daug vandens
nepasiimsi, todėl kelionę reikia
pakartoti du ar tris sykius.
Vanduo vartojamas ne tik kaip
gėrimas, bet ir maistui gaminti.
Maistas labai paprastas – virtos
saldžios bulvės ar manijokas (beje,
manijoko negalima valgyti nevirto,
mat termiškai neapdorotas sukelia
viso kūno paralyžių), pupos. Dažnai
žmonės neturi nei aliejaus, nei
druskos maistui pasiskaninti; valgo
tik vieną kartą per dieną. Be to, ir
medienos laužui kurti gauti labai
sunku. Medžių čia labai reta; dažniausiai vaikai eina ieškoti smulkių
šakų laužui kūrenti.
Mieste gyvenimas visiškai kitoks.
Čia surasi didžiulius kvartalus su
prabangiomis vilomis. Gaila tik, kad
tie žmonės nenori padėti savo tautiečiams išbristi iš skurdo. Jie greičiau
pasinaudoja kaime gyvenančių žmonių neraštingumu ir bejėgiškumu.
Turtuoliai išgrobia viską, ką anie
turi; už kaimiečių iš žemės rankomis
„išplėštus“ maisto produktus moka
juokingus pinigus, palikdami juos
gyventi visiškame skurde.
Justas pastebėjo, kad Ruandoje,
kaip ir pas mus, žmonės labai
skirtingi. Vaikinui artimesni
kaimiečiai, mat jie labai nuoširdūs.
Nepaisant vargingo gyvenimo, jie
visada pasitinka su šypsena ir rankos paspaudimu dėkoja už suteiktą
dėmesį. Beje, mieste – atvirkščiai:
nuolat kokie nors sukčiai traukė
jį už rankų, bandė išvilioti pinigų,
apiplėšti. Justas į sostinę vykdavo
tik esant svarbiems reikalams.
2012 S AUSIs
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Kigalio (sostinės) ligoninę, kurioje
buvo tinkamos gydymo priemonės,
ten galbūt mergaitė būtų išvengusi
negalios.

Vaikinas nesiskundžia gyvenimo
sąlygomis, kurios jam buvo suteiktos Afrikoje. Gyveno universiteto
bendrabutyje nuosavame kambaryje. Visada turėjo ką valgyti, buvo suteiktos sąlygos ir nusiprausti, nors
vanduo buvo tik šaltas ir dažnai jo
reikėdavo laukti net 4 dienas…
Justas: Įsimintiniausia man buvo
pirmoji praktikų diena Butarės
universitetinėje ligoninėje. Būdamas
priėmimo skyriuje, stebėjau gydytojų
ir seselių darbą. Mano dėmesį patraukė į skyrių atvykusi moteris su 4-mete
mergaite. Mažylė buvo labai nerami,
karščiavo, verkė. Po kiek laiko motina
atidengė jos pėdas ir delnus. Abi pėdos
ir delnai buvo pajuodę. Įtariau, jog tai
gali būti ligos padarinys, apie kurią
mums kažkada pasakojo dėstytojai
(pjautuvinė mažakraujystė). Vis dėlto,
ne liga mane sujaudino labiausiai.
Budintysis chirurgas nebyliai
apžiūrėjęs mergaitę, paėmė ją iš motinos rankų ir atidavė seselėms, kad
paruoštų operacijai. Motina buvo
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Justo, ruandiečių bei kun. H. Šulco susitikimas su jauniausiais Punsko mokyklų
moksleiviais (2012 m. sausio 4 d.)

sumišusi, nežinojo, kas vyksta. Buvo
paprašyta nurimti.
Tą pačią dieną mergaitei buvo
atlikta abiejų pėdų ir delnų
amputacija. Vos suspėjau sugauti
alpstančią moterį, kai ji išvydo
pooperacinėje palatoje gulinčią
dukrelę. Vėliau sužinojau, jog
motinai niekas nepaaiškino, kokia
bus atlikta operacija, nei kokia
liga mergaitė serga. Paaiškėjo dar,
kad jai tetrūko 4000 frankų (16
litų) nusipirkti autobuso bilietui į

Ruandoje, kaip ir kitose Afrikos
šalyse, veikia įvairios misijos, tarptautinės pašalpos organizacijos.
Justas turėjo progą pažinti daugiau
kaip 30 metų Ruandoje gyvenantį
ir veikiantį lietuvių kilmės kunigą
misionierių Hermaną Šulcą. Musha kaime, esančiame už 60 km nuo
sostinės, kunigas įkūrė „Jaunimo
sodybą“, kurioje našlaičiai vaikai
suranda užuovėją ir švietimą.
Jo įsteigtoje amatų mokykloje
ir gimnazijoje mokosi iki 400
vaikų iš aplinkinių vietovių, netgi
sostinės senatorių bei diplomatų
vaikai. Dalis auklėtinių patenka į
kitas gimnazijas, yra ir tokių, kurie
studijuoja arba yra baigę Vokietijos,
Italijos ir Ruandos universitetus.
Ruandoje našlaičių ypač daug. Šiuo
metu kun. Hermanas priglaudęs jų
per 150.

V. Baranauskaitės ir J. Bliūdžiaus asmeninio archyvo nuotr.

Justas: Svečiavausi pas kunigą dvi
savaites. Kartu su vietine sesele,
puikiai kalbančia anglų kalba, dirbau medicinos centre. Ten ateidavo
labiausiai nepasiturintys ligoniai.
Vaistus dalinome veltui – juos kunigas gauna iš rėmėjų Vokietijoje.
Hermanas nuolat grįžta į Europą
ieškodamas geros valios žmonių,
kurie norėtų padėti apleistiems,
niekam nereikalingiems vaikams.
Jis visada su savimi pasiima grupę
našlaičių, kuriuos nori atitraukti
nuo Ruandoje esančios žiaurios
realybės. Susitikimuose jaunuoliai
šoka tradicinį „Intore“ šokį, dainuoja
liaudies dainas, o kunigas Šulcas
pasakoja apie gyvenimą Ruandoje bei
savo vykdomą veiklą. Šiemet, pirmąją
sausio savaitę, jų grupė lankėsi ir
Punsko krašte. Punskiečiai neapvylė,
gausiai dalyvavo susitikimuose. Ypač
Punsko vaikų darželio auklėtiniams,
mokyklų mokiniams bendravimas su
ruandiečiais ir kun. Hermanu paliko
neišdildomų įspūdžių.
Justas dar nėra tikras, kokią turėtų
pasirinkti medicinos specialybę,
tačiau neturi abejonių dėl vieno –
būtinai dar kartą sugrįš į Afriką. Jis
negali užmiršti ten vyraujančios
ypatingos atmosferos. Nors tenykščius žmones nuolat alina didžiulis
skurdas, nepagydomos ligos, jie
visuomet išlaiko giedrą nuotaiką. Ir
Justas, ir kartu su juo keliavę draugai net neabejoja, jog kažkada dar
įkels savo koją į Kigalio oro uostą.
Beje, išvyka į Ruandą nebuvo
pirma kelionė į užsienį Justo
gyvenime.
Justas: Viena studijavimo privilegijų
yra ilgos atostogos. Kasmet, po ilgų ir
sunkių dešimties mėnesių norisi atitrūkti nuo mokslų, užsiimti kuo nors
kitu, kad protelis pailsėtų, gimtų
naujų idėjų, atsirastų jėgų naujiems
mokslo metams. Mano būdas įkrauti

akumuliatorių – kelionės. Be abejo,
tam reikia lėšų, o jų greičiausiai
galima įsigyti tik Vakarų valstybėse,
todėl pirmi mano kelionių taikiniai
buvo būtent jos. Studijų metais
buvau išvykęs į Australiją, JAV,
tarp kitko, Havajus. Vėliau truputį
važinėjau po Afriką, esu „iššukavęs“
didesnę dalį Europos.

turizmo biurai. Tokio keliautojo
rūpestis – nuvažiuoti ir suspėti
pamatyti tai, ką iš anksto numatė
kelionių agentūra. Justo tokios
išvykos nedomina. Jam patinka
sudėtingi sprendimai, jis stengiasi
pažinti svetimą šalį „iš virtuvės“
pusės. Vaikinas ne visada turi tiksliai suplanuotą kelionės maršrutą.

Justas, planuodamas išvyką į kurią
nors šalį, visada kruopščiai pasiruošia, ieško apie ją žinių internete, literatūroje, stengiasi ją geriau pažinti ir
išvengti nereikalingų nemalonumų.
Visada svarbiausia yra daug žinoti
apie tos šalies gyventojus.
Šiais laikais daugeliui žmonių
nėra sudėtinga pasiekti, tarkim,
Romos Koliziejų ar nusifotografuoti kartu su Afrikos vaikais.
Tai yra ta kelionių rūšis, kuomet
turistais rūpinasi ir aptarnauja

Justas: Be abejo, daug sudėtingiau
yra būti, pvz., eilinio italo namuose,
valgyti su juo kartu keptą picą, iš
jo lūpų išgirsti apie jo šalį, realią
jo paties ir jo šeimos padėtį. Arba:
kartu su Afrikos vaikais nešti keletą
kilometrų vandenį, po to eiti kartu
su jais į laukus padirbėti... Taip
pajuntu to krašto esmę, pamatau
tenykščių gyventojų kasdienybę.
Norėdamas kuo geriau pajusti šalies
specifiką, dažnai net ir turėdamas
pakankamai pinigų autobuso
bilietui nusipirkti, pasirenku kitą
keliavimo būdą – atsistoju šalikelėje, ištiesiu ranką ir ištraukiu pigiausią pasaulyje bilietą – savo nykštį.
Niekada nežinai, su kuo važiuosi,
kur nukeliausi, kur teks miegoti.
Ir keliaudamas, ir šiaip gyvenime
Justas vadovaujasi vienu Rytų
posakiu: „It’s better to travel well
than to arrive“, išvertus į lietuvių
kalbą: „Geriau yra teisingai keliauti
nei atvykti“. Vaikinas įsitikinęs, kad
su tokia nuostata jam pasiseks
praleisti gyvenimą be galo įdomiai
ir turiningai.

B

Autorės įspūdžiai susipažinus su Justu
e galo kuklus, nuoširdus, simpatiškas, atviras vaikinas.
Apie savo sugebėjimus, pažintis, keliones kalba labai
santūriai. Vadovaujasi autoritetais – savo tėvais, mokytojais, pastaruoju metu, po gyvenimo Ruandoje, taip pat
kun. H. Šulcu. Matau jo amžiaus jaunimą, ir man keista, kad
dar yra tokių rimtų, tinkamai išugdytų jaunų žmonių. Man
asmeniškai didžiulį įspūdį padarė ne tik jo pomėgiai, žinios,
bet jis pats kaip bręstanti asmenybė. Manau, ateityje apie jį
teks dar išgirsti daug gerų ir įdomių dalykų.
2012 S AUSIs
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Pietų Amerikos

D

augeliui skaitytojų
Pietų Amerikos lietuvių
bendruomenių egzistavimas yra seniai žinomas.
Jų atstovai jau daugelį
metų dalyvauja PLB
suvažiavimuose, papasakoja apie
to žemyno lietuvių veiklą. Tačiau
verta paminėti, kad jos yra vienos
iš seniausių pasaulyje užsienio
lietuvių bendruomenių. Jose ilgiau
kaip šimtą metų veikia draugijos,
susiorganizavusios savišalpos,
dabar daugiau kultūrinės veiklos
principais. Pavyzdžiui, Argentinos
Beriso mieste veikianti draugija
„Nemunas“ praėjusiais metais
minėjo 102-ąsias savo veiklos metines. Jau vien iš to galima spręsti
apie jų veiklos reikšmingumą,
atsparumą ir tęstinumą. Taip pat
34
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Algimantas
Rastauskas

galima suprasti, kad jų nariai ir
vadovai pergyveno jau ne vieną
kartų kaitą. Tuo skiriasi jos nuo
daugumos Europoje ir kituose
kraštuose susiformavusių vadinamųjų naujosios kartos emigrantų
bendruomenių. Tas skirtumas
yra svarbus derinant visų kraštų
bendruomenių veiklą, nustatant
veiklos gaires, organizuojant
suvažiavimus ir t.t.
Dėl ilgalaikio gyvavimo draugijų
nariai ir jų vadovai yra jau antros,
trečios ir net ketvirtos kartos
lietuvių emigrantų palikuonys. Jų
draugijose, renginiuose vyrauja
vietinė – ispanų arba portugalų –
kalba, nebe lietuvių, nes mažai
kas yra pramokęs lietuvių kalbos.
Lietuvių kalbos kursai, kurie
veikia beveik visose lietuvių drau-

gijose, nepajėgia lietuvių kalbos
išmokyti, tik su ja supažindina. Iš
tėvų pramokusių lietuvių kalbos
yra retenybė, nes daug yra jau iš
mišrių šeimų. Išimtis yra Vasario
16-iosios gimnazijoje lietuvių
kalbos pramokęs jaunimas, remiamas Lietuvių fondo stipendijų.
Sugrįžęs jis pastiprina, atnaujina
draugijų lietuvišką charakterį,
vadovauja renginių programoms,
moko vaikučius lietuviškų dainelių ir t.t. Reikia paminėti, kad
Pietų Amerikos kraštuose beveik
nėra naujųjų lietuvių emigrantų,
todėl nėra jaučiama ir jų įtaka.
Taigi, turime bendruomenes,
sudarytas iš skirtingų draugijų, kur
beveik nebekalbama lietuviškai.
Gali kilti klausimas, ar galima jas
laikyti lietuvių bendruomenėmis?

Juan Ignacio Forment Kalvelio ir Elenos Baronas nuotr.

lietuvių
bendruomenės
šiandien

Tačiau turėkime omenyje, kad jose
tebėra puoselėjamos kai kurios
lietuviškos tradicijos, tokios kaip Joninių šventė, kai kuriose draugijose
yra rengiamos lietuviškos Kūčios,
marginami margučiai, jaunimas
šoka lietuvių tautinius šokius,
kai kur dainuoja lietuvių dainas.
Beveik visose yra minimos Lietuvos
nacionalinės šventės: Vasario 16-oji,
Kovo 11-oji, Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės diena.
Toks mišinys – lietuviškų tradicijų
be lietuvių kalbos ir ne Lietuvoje gimusių – dar kartą kelia klausimą, ar
galima jas laikyti lietuvių bendruomenėmis? Bet jų nusistatymas yra
aiškus: jos laiko save lietuviškomis,
jos nori išlikti lietuviškomis, pripažįsta ir didžiuojasi savo lietuvių
kilme, todėl ir tęsia pagal išgales ir
savo supratimą lietuvišką veiklą. Ne
visi tą supranta, ne visi tai vertina.
Kas dar joms yra būdinga, tai kad
penkiasdešimt metų jos veikė neturėdamos ryšių su savo kraštu, su
tautos kamienu, ir dabar ryškiai yra
matomas jų atotrūkis nuo dabartinės Lietuvos gyvenimo. Tą jaučia
tų kraštų lietuvių palikuonys net ir
santykiuose su savo giminėmis.
Nemažą įtaką šiai padėčiai turi
didžiulis atstumas, kuris skiria
bendruomenes nuo Lietuvos. Nors

komunikacijos galimybės paskutiniais laikais tiesiog neapsakomai
pagerėjo, bet tiesioginis kontaktas, krašto aplankymas yra vis dar
sunkiai įmanomas, susijęs su ekonominėmis galimybėmis, kurios
gyvenantiems šiuose kraštuose
nebuvo ir nėra palankios. Tas atstumas riboja ir Lietuvos valstybės
vadovų, institucijų tarnautojų ir
giminų apsilankymą šiuose kraštuose. Taip ir susidaro tam tikras
atsiskyrimo jausmas.
Padėtis yra sudėtinga ir jau
senokai kelia mums didelį rūpestį. Žinome, kad turime ieškoti
išeities pirmiausia mes patys, todėl
ir siunčiame jaunimą į Vasario
16-osios gimnaziją, kad išmoktų
lietuvių kalbos ir parsivežtų daugiau lietuvių kultūros žinių, kad į
ją įsijaustų. Rezultatai, nors geri ir
kartais pastebimi, dar neišsprendžia pagrindinės mūsų problemos,
dar nematome mūsų bendruomenėse tikro atsinaujinimo. Tikimės,
kad su Lietuvių fondo daugiamete
parama, dabar matomu Lietuvos
institucijų supratimu ir noru padėti mums taip, kaip ir kitų kraštų
lietuvių bendruomenėms, turime
viltį, kad visų pastangų dėka galėsime užtikrinti mūsų bendruomenių
lietuviškos veiklos tęstinumą.
2012 S AUSIs
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Prie paminklo mirusiems
Altajaus krašte lietuviams

Nors trumpam
grįžti į Lietuvą...
Visuomet, kai nuvyksti į Sibirą, ypač ten, kur pats praleidai
17 metų, susitinki su ten tebegyvenančiais buvusiais
tremtiniais, gulago kaliniais ir jų atžalomis, pajunti jaudulį,
prisimeni savo šeimos tremties ryškesnius, dažniausiai
skaudžius epizodus... Tokios kelionės sunkios ne fiziniu
krūviu, bet dvasine ir emocine našta. Ne visi, kam tenka
susidurti su tokia praeitimi, nuslepia savo širdies virpulius,
dažną išduoda išriedėjusi ašara...
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Konferencija apie tremtį

Minint Lietuvos žmonių pirmųjų
masinių trėmimų į alkaną ir šaltą
Sibirą metines, Altajaus krašto
lietuvių bendruomenės iniciatyva
Barnaulo mieste surengta tarptautinė konferencija „Lietuva–Sibiras – 70 metų“. Konferencijoje,
be gausios Altajaus krašto lietuvių
bendruomenės, dalyvavo BuriatiVytas
jos, Jakutijos, Irkutsko ir TomsMiliauskas,
Lietuvos
ko sričių, Krasnojarsko krašto
politinių kalinių
atstovai. Dalyvauti konferencijoje,
ir tremtinių
bendrijos
susitikti su buvusiais tremtiniais
valdybos
atvyko solidi vienuolikos žmonių
pirmininkas
delegacija iš Lietuvos. Jos nariai
pagal savo kompetenciją atliko
svarbius darbus, juolab kad atvyko
įvairių sričių specialistai. Delegacijai vadovavo prof. Arimantas
Dumčius, LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių
asmenų teisių ir reikalų komisijos
pirmininkas, Lietuvos gyventojų

genocido ir rezistencijos tyrimo
centro (LGGRTC) generalinė
direktorė Birutė Teresė Burauskaitė, atstovai iš Užsienio reikalų
ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijų, verslininkai bei
delegacijos siela tapusi Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto
teatro solistė Rasa Juzukonytė.

Susitikimai su pažįstamais
ir naujos pažintys
Iš Vilniaus išskridome vidurdienį, o kitą dieną Barnaulo mieste
lėktuvas su Lietuvos delegacija
nusileido 5.30 val. vietos laiku. Įsikūrus viešbutyje, dalis
delegacijos išvyko visai dienai
į prof. A. Dumčiaus šeimos tremties vietą – Chabarinskio rajoną,
Martovkos gyvenvietę, kuri yra
už 300 km nuo Barnaulo. Nors
praėjo 70 metų nuo tų baisių
prievartos laikų, Arimantas dar
sutiko bendrų pažįstamų, rado
artimų žmonių kapaviečių, tačiau
negailestingas laikas paliko savo
naikinimo ir griovimo pėdsakus...
Kita delegacijos dalis aplankė
1941 m. trėmimo, įdomaus likimo
žmogų, mūsų tautietį Algimantą
Vaisiūną, kuris dėl labai prastos
sveikatos konferencijoje dalyvauti negalėjo. Delegacijoje buvę
verslininkai nuvyko į iš anksto
numatytą susitikimą su Altajaus
krašto kolegomis, dėl kurio bendradarbiavimui energetikos srityje atsivėrė įdomios galimybės. Tą
pačią dieną aplankėme Barnaulo
miesto centrinę biblioteką, kurioje, reiškiant pagarbą konferencijos „Lietuva–Sibiras – 70 metų“
dalyviams, surengta aukštos
kokybės M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų paroda. Vietos
menotyrininkas labai įdomiai
papasakojo apie M. K. Čiurlionio
gyvenimą ir kūrybą, apie jo paveikslus ir muziką, kartu pareiškė

pageidavimą glaudžiau bendradarbiauti su Kauno M. K. Čiurlionio meno muziejumi.

Konferencijos medžiagą
reikėtų publikuoti
Po poros dienų įvyko konferencijos „Lietuva–Sibiras – 70 metų“
atidarymas. Nuskambėjus Rusijos
ir Lietuvos valstybių himnams,
pristatyti visų delegacijų nariai,
pasakyta daug gražių sveikinimo
žodžių, tarp jų ir Altajaus krašto
administracijos atstovės, atsakingos už kultūrą ir tarptautinius
ryšius. Lietuvos delegacijos vardu
konferencijos dalyvius pasveikino
prof. Arimantas Dumčius, jis ir
pradėjo konferenciją savo pranešimu „Sovietų genocido pradžia:
1939–1941 m.“. Pranešimus taip
pat skaitė LGGRTC generalinė
direktorė Birutė Burauskaitė,
URM Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis
ir informavimo skyriaus vedėjas
Algimantas Misevičius, Lietuvos
pasiuntinybės Maskvoje atstovas
Donatas Aškinis. Savo pranešimus
pateikė Altajaus bei Krasnojarsko
kraštų, Irkutsko bei Tomsko sričių,
Buriatijos bei Jakutijos bendruomenių pirmininkai – delegacijų
vadovai. Maloniai nustebino Sibiro
bendruomenių delegatų pranešimai, kurių medžiaga buvo išsami,
vaizdingai pateikta, nuosekliai ir
sklandžiai išdėstyta, pateikta daug
statistinių duomenų. Nekomentuosiu pranešimų turinio, nes tai
būtų bandymas tik paviršutiniškai atskleisti ne visą jų prasmę.
Manau, kad visą šios konferencijos
medžiagą reikėtų išleisti lietuvių ir
rusų kalbomis, šiuo leidiniu aprūpinti visas bendruomenes, esančias
mūsų tautos trėmimo ir kalinimo
kraštuose. Būtų visai neblogai,
jeigu tokį leidinį gautų ir Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklos.

Šv. Mišios ir giesmės
nuskaidrino sielas
Kitą dieną visi sugužėjo į vienintelę katalikų Kristaus Karaliaus
bažnyčią, aptarnaujančią mieste
gyvenančius lietuvius, lenkus,
vokiečius bei armėnus. Čia buvo
laikomos šv. Mišios už žuvusius,
nužudytus ir mirusius Lietuvos
tremtinius, gulago kalinius.
Šv. Mišias laikė pasikeisdami
lenkų tautybės kunigas-klebonas
Bogdanas ir specialiai atvykęs
į renginius kunigas Viktoras
Bilotas. Viktoras gimė Tomsko
mieste, į šią sritį jo tėvai ištremti
iš Lietuvos 1941 m. Vėliau dvasi-

„Ačiū, kad suteikėt galimybę
nors trumpam grįžti į Lietuvą“
ninko mokslus baigė Peterburge,
o dabar kunigauja rajono centre
Krasnooziorskoje, Novosibirsko
srityje. Šv. Mišios buvo laikomos
rusų ir lietuvių kalbomis, o giesmės, atliekamos įvairių tautybių
tikinčiųjų, buvo lydimos vargonų
muzikos. Baigiantis šv. Mišioms,
nuskambėjus įžanginiam vargonų
akordui, pasigirdo nuostabus balsas, nuostabi giesmė, atrodė, prasivėrė bažnyčios skliautai. Dalyviai
iškilmingai susikaupę klausėsi, kai
2012 S AUSIs
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Lietuviai pasaulyje

Konferencijos organizatorė
apdovanota „Vilties žvaigžde“
Po šv. Mišių konferencijos dalyviai
nuvyko prie šiais metais Barnaule
pastatyto įspūdingo monumento
„Atsisveikinimas“, skirto sovietmečio politinių represijų aukoms
atminti. Apima keistas jausmas,
kai žinai, kad visai netoli, pačiame
miesto centre, yra dar nenugriautos trys Lenino statulos, centrinė gatvė tebevadinama Lenino
prospektu, o štai čia – labai įtaigus
paminklas Lenino ir jo pasekėjų
aukoms atminti... Tačiau nusikaltimai žmonijai ir žmoniškumui
daugiau neturėtų pasikartoti!
Nuo konferencijos dalyvių prie
monumento padėjome vainiką ir
bendrai nusifotografavome.
Po šių renginių visi grįžo į konferencijų salę tęsti darbo. Šį kartą salėje vyravo kamerinė nuotaika, Sibiro
bendruomenių atstovai kalbėjo apie
kasdienius darbus ir rūpesčius, apie
veiklos perspektyvas. Konferencijoje
pateiktas Rezoliucijos projektas,
kurį svarstant, dalyviai aktyviai sakė
savo nuomonę, teikė pasiūlymus.
Rezoliucijoje reiškiama padėka
Lietuvai už teikiamą paramą Sibiro
lietuvių bendruomenėms, tačiau
apgailestaujama, kad mažai skiriama dėmesio ten gimusiai jaunajai
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Konferencijos dalyviai dėmesingai
klausėsi Sibiro lietuvių pranešimų

kartai, kuri norėtų išmokti lietuvių
kalbos, susipažinti su tautos tradicijomis ir menu, kad mažai dėmesio
skiriama grįžusiųjų į tėvynę lietuvių
kalbos bei profesiniam mokymui,
kvalifikacijos kėlimui – visam tam,
kas reikalinga adaptacijai. Pareikštas nusivylimas, kad siaurinama
Politinių kalinių ir tremtinių bei jų
šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir
socialinės adaptacijos programa,
nes, įvertinant didžiulius Sibiro plotus, atstumus ir gyvenimo sąlygas,
ne visi galėjo sužinoti apie tokią
Lietuvoje veikiančią programą.
Rezoliucijoje daugiau kalbama apie
tremtinių vaikų ir anūkų problemas, tai reiškia, kad ten gimusi
jaunoji karta neabejinga savo proPrie monumento
„Atsisveikinimas“ sovietinių politinių
represijų aukoms atminti

tėvių kraštui, ir tai suteikia dokumentui optimistinį atspalvį. Pagal
sumanymą šią Rezoliuciją turėtų
gauti Lietuvos valdymo institucijos, dedamos viltys, kad tarp Sibiro
lietuvių ir jų Tėvynės ryšiai bus dar
glaudesni ir praktiškesni.
Pasibaigus darbinei daliai,
daugelis delegacijų vadovų ir narių
dėkojo Altajaus krašto lietuvių
bendruomenei ir jos pirmininkei
Irinai Koričko už profesionaliai
surengtą konferenciją, kuri skatins
glaudžiau bendrauti, bus stimulas
kitų bendruomenių aktyvesnei
veiklai. Atėjo laikas apsikeisti
dovanėlėmis ir suvenyrais. Įteiktos
atvežtos iš Lietuvos knygos:
vaikams, apie Lietuvą, tremtinių
prisiminimai, lietuvių kalbos
vadovėliai. Pristatyta Krasnojarsko
lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotojo Sauliaus Sidaro
trečioji knyga „Langas į pasaką“.
Aktyviausiems Sibiro lietuvių
bendruomenių nariams įteikti
Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie SADM padėkos raštai, kuriuos gražiai papildė
verslininkai Daiva ir Egidijus
Vakarinai, pridėdami prie raštų
dailius krepšelius su lietuviška
duona. Padėkos raštus ir dovanė-

Vyto Miliausko nuotr.

profesionali solistė Rasa Juzukonytė atliko C. Franko giesmę „Panis
Angelicum“. Šv. Mišios baigėsi, tačiau žmonės, lyg kažko tikėdamiesi,
neskubėjo skirstytis. Ir neapsiriko!
Rasa Juzukonytė papildomai padovanojo nedidelį koncertą – atliko
A. L. Veberio kūrinį „Pie Jesu“ ir
G. Hendelio Almiros ariją iš operos
„Rinaldo“. Klasikų kūriniai, atliekami dievišką balsą turinčios solistės,
skaidrino nuotaiką, taurino sielą.
Pakilia dvasia visi skirstėsi, rodydami vienas kitam didesnį dėmesį ir
mandagumą.

les įteikė Socialinės aprėpties ir
bendruomenių programų vyriausioji specialistė Rima Gudelytė
ir verslininkė Daiva Vakarinienė.
Įvertinant aktyvią visuomeninę
veiklą, nukreiptą jaunimo lietuvybei išsaugoti tolimajame Altajaus
krašte, glaudų bendradarbiavimą
su kitų kraštų ir sričių lietuvių
bendruomenėmis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos
valdyba apdovanojo Iriną Koričko
medaliu „Vilties žvaigždė“, kurią
įteikė šių eilučių autorius.

Idėja ateičiai ir jaunajai kartai
Konferencijos pabaigoje surengta
meninė programa. Tie patys dalyviai, atvykę iš kitų kraštų, jau persirengę lietuvių tautiniais drabužiais,
dainavo lietuvių dainas, skaitė eiles.
Vietinio ansamblio „Lorelei“ artistai
sušoko kelis lietuvių liaudies šokius.
Atmosfera salėje buvo nepaprastai šilta. Lietuvoje toks mėgėjiškų
meno kolektyvų koncertas nepadarytų ypatingo įspūdžio, tačiau
čia, toli nuo Baltijos krantų, toks
saviveiklininkų pasirodymas sukuria
kitą, ypatingą nuotaiką – Tėvynės
ilgesį, meilę ir pagarbą Bočių kraštui. Nepaprastai iškilmingai meninę
programą užbaigė mūsų delegacijos
solistė Rasa Juzukonytė, padainavusi Balio Dvariono „Žvaigždutę“,
R. Stolz Sisi dainą iš operos „Favoritas“ bei T. Leiburo „Giminės“. Po šio
dainininkės pasirodymo viena pagyvenusi 1941 m. tremtinė ašarodama
apkabino Rasą ir pasakė: „Ačiū, kad
suteikėt galimybę nors trumpam
grįžti į Lietuvą!..“
Reikėtų atskirai pažymėti, kad
nuo pat konferencijos pradžios
Lietuvos delegacijos nariai turėjo
daug darbo ir įvairių pertraukų
metu, ir baigiantis renginiams
bei individualiai bendraujant
su dalyviais. Daug aiškinta vizų
ir pilietybės klausimais, daugelį

domino socialiniai grįžtančiųjų į
Lietuvą reikalai, teisinio statuso
suteikimo, turto grąžinimo ir kiti
klausimai. Į visus klausimus buvo
atsakyta kvalifikuotai ir išsamiai
arba susitarta, pateikus papildomus duomenis, atsakyti raštu.
Po konferencijos Lietuvos ir
Sibiro lietuvių bendruomenių
delegacijų nariai išvyko į antrą
pagal dydį Altajaus krašte Bijsko
miestą aplankyti paminklo šiame krašte žuvusiems lietuviams.
Paminklo statybos iniciatoriai –
šio krašto tremtiniai – šviesios

Barnaulo centrinė biblioteka, prie M. K. Čiurlionio paveikslų:
B. Burauskaitė (LGGRTC), V. Raulinaitienė (URM),
A. Misevičius (URM), R. Gudelytė (SADM),
E. Vakarinas (verslininkas)

atminties Vytautas Tarasonis ir
Stasys Goberis, o projekto autorius – žinomas Lietuvoje architektas Vytautas Nasvytis. Obelisko apačioje esančiose plokštėse
iškalti užrašai lietuvių ir rusų
kalbomis: „Lietuvos piliečiams,
žuvusiems tremtyje Altajaus
krašte 1941–1955“. Paminklas
pastatytas Mytiščinskoje kapinių
aukščiausioje kalvoje. Oficialus
šio santūraus ir gražaus paminklo atidengimas įvyko 1999 m.
rugpjūčio 19 d. Kartu su išvykoje
dalyvavusiu kunigu Viktoru Bilotu sukalbėtos maldos už visus
žuvusius ir mirusius, paminklo
papėdėje padėtos gėlės. Grįždami

į Barnaulą aplankėme kelias gyvenvietes, kur dar visai neseniai
buvo didelės ištremtų iš Lietuvos
žmonių kolonijos. Nors pagal
paskutinį gyventojų surašymą Altajaus krašte dar gyvena per 500, o
pačiame Barnaule apie 80 lietuvių,
mažose darbininkų gyvenvietėse,
kur anksčiau buvo šiokia tokia
pramonė, o dabar tik jos liekanos,
lietuvį sutikti sunku – dauguma
išsikėlė į didesnius centrus, kur dar
ne viskas subyrėję.
Ankstų sibirietišką rytą Lietuvos
delegacija išskrido namo. Maskvoje laukdami lėktuvo į Vilnių,
turėdami 3 valandas laisvo laiko,
kavinėje gurkšnodami arbatą,
išgirdome netikėtą delegacijos nario, verslininko Ramučio Petrikio
samprotavimą. Ramutis pradėjo
nuo to, kad Lietuvoje yra daug
buvusių tremtinių, kurių vaikai ar
anūkai yra verslininkai. Jo pastebėjimu, ir Sibire daug gyvenančių
tremtinių palikuonių turi arba nori
turėti savo verslą. Tad ar nevertėtų Sibire ir Lietuvoje gyvenančių
tremtinių atžalų pagrindu įsteigti
bendrą jaunųjų verslininkų klubą.
Jie užmegztų tarpusavio ryšius,
atitinkamai padėtų vieni kitiems
stiprinti ir plėsti savo verslą, plėsti
akiratį bei veiklos erdvę, keistis informacija apie verslus, galiojančius
teisės aktus ir kt. Ramutis Petrikis
užtikrino, kad atsiradus tokiai
iniciatyvai, Lietuvos verslininkai suteiktų visokeriopą paramą
steigiant klubą ir padėtų įsibėgėti
jo veiklai. Idėja tikrai nuostabi, tik
reikia labai „nedaug“ – jaunų iniciatyvių verslininkų, kurie sudarytų
idėjos įgyvendinimo pamatą. Oro
uosto informacija pranešė, kad lėktuvas, skrendantis į Vilnių, laukia
savo keleivių...
Sudie, Altajau! Sudie, Rusija! Iki
pasimatymo, brangūs tautiečiai,
gyvenantys Sibire!
2012 S AUSIs

39

TRUMPAI

Konsulate Niujorke atidaryta
lietuvių dailininko akvarelių paroda

L

ietuvos generaliniame konsulate Niujorke gruodžio 20 dieną
atidaryta lietuvių dailininko Osvaldo Jablonskio akvarelių
paroda „M. K. Čiurlionio Lietuva“.
Parodą autorius skiria lietuvių dailininko 100-osioms mirties metinėms paminėti.
Parodą atidarė Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras
Sarapinas. Jis pakvietė susirinkusiuosius pažvelgti į Lietuvos gamta
alsuojančią, jautrią O. Jablonskio kūrybą.
Dailininko akvarelėse – senos kaimo trobos, šuliniai, lieptai, kiemai,
siauri keliukai, medžiai, bažnyčios, varpinės, bokštai, malūnai. Akiai malonūs žalsvai sidabrinio kolorito piešiniai dvelkia ramybe ir harmonija.
O. Jablonskio akvarelių turi Rygos, Talino, Berlyno, Paryžiaus,
Detmoldo (Vokietija) muziejai. Valstybės vardu jos buvo įteiktos itin
garbingiems Lietuvos svečiams – popiežiui Jonui Pauliui II, Prancūzijos prezidentui Fransua Miteranui (François Mitterrand), JAV
viceprezidentui Danui Kveilui (Dan Quayle).
O. Jablonskis gimė 1944 m. Telšiuose. Dirba Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete. 1968 m. baigė Lietuvos dailės institutą
Vilniuje, 1968–1972 m. dėstė Kauno S. Žuko taikomosios dailės
technikume, 1972–1985 m. – Kauno dailės gimnazijoje. Surengė
daugiau kaip 40 asmeninių akvarelės ir tapybos parodų Lietuvoje ir
užsienyje. Nuo 1978 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo
1993 m. – akvarelistų grupės „Aqua 12“ narys.

Lietuvos oro
uostuose –

rekordinis

keleivių skaičius

2011

-ieji Lietuvos tarptautiniams oro uostams
buvo patys sėkmingiausi per visą veiklos istoriją,
pralenkę ir prieškrizinių 2008 metų rezultatus.
Praėjusiais metais Vilniaus, Kauno ir Palangos
oro uostuose iš viso aptarnauta beveik 2,7 mln.
keleivių – 18,1 proc. daugiau nei 2010 metais ir
5,7 proc. daugiau nei 2008 metais.
Praėjusiais metais tarptautiniai Vilniaus oro
uostas aptarnavo 1712,5 tūkst., Kauno oro uostas – 872,6 tūkst., Palangos oro uostas – 111,1
tūkst. keleivių.
Per metus 25 proc. daugiau keleivių aptarnavęs Tarptautinis Vilniaus oro uostas praėjusių
metų pabaigoje tapo sparčiausiai augančiu ne
tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tarptautinės oro
uostų tarybos (ACI Europe) duomenimis, Vilniaus oro uostas 2011 metų spalio mėnesį užėmė pirmą vietą pagal keleivių skaičiaus augimą
tarp visų tarybos vertinamų 170-ties Europos
oro uostų. Vien gruodžio mėnesį sostinės oro
uoste keleivių padaugėjo 66 proc., palyginti su
tuo pačiu ankstesnių metų mėnesiu.

Naujas Lietuvos ambasadorius Rusijoje

R

enatas Norkus paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Rusijos Federacijoje. Naujasis ambasadorius darbą Maskvoje pradėjo nuo sausio 17-os dienos.
Prieš paskyrimą į Rusiją R. Norkus ėjo Lietuvos nuolatinio atstovo prie Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pareigas. Anksčiau diplomatas yra dirbęs įvairiuose Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų padaliniuose, taip pat Lietuvos atstovybėje JAV bei misijoje prie NATO. 2003 metais
R. Norkus apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 44 metų
amžiaus diplomatas moka anglų, rusų, italų ir prancūzų kalbas.
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Beriso lietuvių svečiai –

motociklininkai iš Lietuvos

G

ruodžio 29-ąją Beriso mieste Argentinoje lietuvių draugijos
„Nemunas“ valdyba kartu su lietuvių draugija „Mindaugas“
šiltai priėmė lietuvių grupę „Tamsta“. Grupė 6 motociklais
aplankė gražiausias Argentinos vietas, taip pat lietuvių bendruomenes ir palaikė Lietuvos komandą Dakaro ralyje bei jo dalyvį, 44-erių kretingiškį Gintautą Igarį,
kuris startavo 2012 sausio 1 dieną Mar del Plata mieste.
Viešnagė prasidėjo prie lietuviško Rūpintojėlio, vėliau aplankyta lietuvių draugija „Mindaugas“, o vakarienė, kurioje dalyvavo 40 bendruomenės valdybos narių, vyko lietuvių draugijos
„Nemunas“ patalpose.
Komandos vadas ir idėjos autorius, buvęs Vilniaus miesto meras Vilius Navickas ir jo žmona.

R. Aleksiūnas (SLA bibliotekininkas), Marija A.
Sarno, Mabel Lòpez Osornio (Azul bibliotekos
direkcijos narės) ir Eduardas Agûero (Ronco
bibliotekos ir parodos koordinatorius)

chotas ir Martynas Fierro1 joja per pasaulį“, kurioje dalyvauti buvo
pakviesta ir Susivienijimo lietuvių Argentinoje draugija (SLA). O
jai jau trečią kartą festivalyje atstovavo Roberto Aleksiūnas. Servantesui skirtoje parodoje, kurioje buvo pristatomos rašytojo knygos,
išleistos ne ispaniškai, tarp kitų buvo galima išvysti ir SLA dovanotą
lietuviškai išleistą (Vilnius, 2007) „Don Kichotą“.
Taip pat pristatytas ir SLA bibliotekos pasididžiavimas – „Don
Kichotas“, atspausdintas Nordlingene (Vokietija) 1947 metais,
ir „Martynas Fierro“, išverstas į lietuvių kalbą ir atspausdintas
Argentinoje 1958 metais. Be to, viena festivalio diena buvo skirta
lietuviams – lankytojai galėjo susipažinti su mūsų tautos istorija
ir dabartimi, mūsų krašto gamtos grožiu, tradicijomis ir papročiais, meno kūriniais ir kultūros paveldo medžiaga. Lietuvos
ambasada Argentinoje prisidėjo plakatais
bei kitokia iliustracine medžiaga.
Susirinkusiuosius ypač sudomino
knygnešių veikla – kaip jie narsiai keturis
dešimtmečius priešinosi carizmo priespaudai, bandančiai sužlugdyti lietuvių
kalbą ir literatūrą.
Vienas iš šių knygnešių, donkichotiškos kovos simbolių, Juozas
Pauga 1905 metais emigravo į Argentiną, kur toliau kovojo už savo
Tėvynės laisvę. 1914 metais J. Pauga SLA bibliotekai padovanojo
keliasdešimt knygų.
Servanteso parodos koordinatorius Eduardo Aguero SLA atstovui R. Aleksiūnui įteikė vertingą dovaną, skirtą draugijos bibliotekai – „Edouardo Ziero neskelbti Don Kichoto vaizdai“, vieną
iš tūkstančio sunumeruotų knygų, iliustruotą neseniai atrastais
garsaus prancūzų menininko XIX a. pabaigos piešiniais, skirtais
pretenzingam „Don Kichoto“ leidimui, kuris visgi taip niekada ir
nebuvo išleistas.

Argentinoje Don Kichotas ir
Martynas Fierro kalbėjo lietuviškai
Arnaldo Vezbickas

URM, D. Dokšaitės ir asmeninio archyvo nuotr.

2007

metais UNESCO Buenos Airių provincijos miestą Azul
paskelbė Argentinos Servanteso miestu. Tokia garbė miestui
teko dėl to, kad jame gyvenęs advokatas Bartolomé José Ronco
(1881–1952) savo namuose surinko didžiausią visoje Pietų Amerikoje garsiojo ispanų rašytojo Migelio de Servanteso Savedro
(Miguel de Cervantes Saavedra) „Don Kichoto iš Lamanšo“
knygų kolekciją. Mirus dr. Ronco Azul miesto savivaldybė jo
namą pavertė muziejumi, pavadintu advokato vardu ir oficialiai
pripažintu Ispanijos.
Gavus tokį tarptautinį pripažinimą, Azul visuomenininkai įsteigė
dabar jau puikiai visiems žinomą Servanteso festivalį „Argentina–Azul: esu Kichotas“, rengiamą jau penktus metus iš eilės. Šįkart
paroda, kuri vyko B. J. Ronco muziejuje, buvo pavadinta „Don Ki-



– garsaus argentiniečio rašytojo José Hernández sukurto epo herojus.
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DĖMESIO

Vasaros
kursai

„Refresh in Lithuania“
Visų norinčių aktyviai pailsėti laukia
vasaros kursai „Refresh in Lithuania“!

Vasaros kursų metu
numatomos šios veiklos:

1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno
paskaitos, vyks diskusijų klubai;
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės
lietuvių kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimas;
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno
renginiai);
4. Sesija Vilniuje: pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų
vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbu;
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomene.
Daugiau informacijos galite rasti adresu
www.iseivijosinstitutas.lt, rašykite mums
el. pašto adresu pla@isc.vdu.lt.
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Europos lietuvių kultūros centras
Vokietijoje kviečia dalyvauti fotografijų
parodos konkurse „Mūsų didelis mažas
pasaulis. Vasario 16-osios gimnazijos
dienoraštis“

P

er 60 metų daugelio žmonių objektyvuose sustingo Vasario 16-osios gimnazijos aplinka, įvykiai,
žmonės. Kiekvienas turi individualų santykį su
šia ypatinga lietuvių švietimo ir kultūros įstaiga. Kviečiame visus esamus ir buvusius gimnazijos
mokinius, mokytojus, bičiulius ir svečius siųsti savo
fotoaparatuose užfiksuotas Jums svarbias akimirkas
Vasario 16-osios gimnazijoje. Atrinktos 33 fotografijos
visus metus bus eksponuojamos Renhofo fotografijų
galerijoje. Paroda bus tradiciškai atidaryta Vokietijos
lietuvių bendruomenės Lietuvos Nepriklausomybės
pagrindinio minėjimo metu vasario 25 dieną. Parodą
lydės fotografijų katalogas.
Nuotraukas su aprašymu prašome iki vasario 5 dienos
siųsti adresu cuplinskas@elkc.org.

VDU nuotr.

Š

ių vasaros kursų idėja – suvienyti užsienyje gyvenančius lietuvius, atkurti jų ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.
Liepos 16–28 dienomis vyksiantys kursai yra skirti
studentiško amžiaus lietuvių diasporos atstovams
nuo 18 metų, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su
Lietuva, besidomintiems lietuvių kalba, kultūra ir istorija,
šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi. Paskaitos
bus derinamos su aktyviu poilsiu. Visiems dalyviams bus
išduoti VDU vasaros kursų diplomai.

