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egidijus aleksandraViČius

lietuvių diaspora turi ilgą istoriją, kurios, 
anaiptol, ne visi puslapiai iki šiol yra per-
skaityti. Tą istoriją nuolat žymėjo pastangos 
svetur kuo ilgiau išlaikyti atsineštą lietuviš-
ką pasaulėvaizdį ir tokias tapatybės formas, 
kurios buvo susiformavusios iki paliekant 
savo gimtąjį kraštą. Šeima ir organizuotos 
papildomo švietimo pastangos buvo svar-
biausias būdas šiam tikslui pasiekti. lietuvių 
diasporos istorija yra kupina liūdnų pavyz-
džių, rodančių, kiek ilgai šių pastangų užteko 
palaikyti tradicinę lietuvybę.

lietuvių išeivijos švietimo ir savišvietos 
raida turi savo tyrinėtojus ir istoriografiją. 
Vokietijoje karo pabėgėlių (dP) stovyklose 
plėtota švietimo sistema detaliai buvo apra-
šyta V. liulevičiaus2. jo darbas atskleidė tą 
unikalų lietuvių diasporos istorijos epizodą, 
kada karo pabėgėlių arba išvietintų asmenų 
stovyklose, susikūrusiose Vakarų Vokieti-
joje, buvo trumpam atkurta beveik visa ne-
priklausomos lietuvos švietimo sistema. ji 
buvo pagrindinė pabėgėlių vaikų ir jaunimo 
lavinimo erdvė. 

karo pabėgėliams virstant emigrantais 
Vakaruose, ypatingai jungtinėse amerikos 
Valstijose, vaikai neišvengiamai įsijungė į 

globalizacijos iššūkiai 
lietuvių išeivijos švietimui1

imigracijos krašto mokyklas, o lituanisti-
nis švietimas virto paralelinio, šalutinio 
ir papildomo ugdymo veikla, kuriai laiko 
atsirasdavo tik savaitgaliais. Po ii pasau-
linio karo lituanistinio švietimo išeivijoje 
penkiasdešimtmetis paskatino Pedagoginį 
lituanistikos institutą Čikagoje išleisti solidų 
jubiliejinį leidinį, skirtą Šiaurės amerikos 
lietuviškajam švietimui3. Šiame darbe sudė-
ta medžiaga atspindi ilgą, sudėtingą ir itin 
aktyvios veiklos pėdsakais pažymėtą litua-
nistinių mokyklų kelią.

Tautinio paveldo ir 
globalizacijos poveikis 
lituanistiniam išeivijos 

švietimui

Praeitį palikime specialiems istorikų tyri-
nėjimams. Šiame straipsnyje siektinas kitoks 
tikslas. Šiandien, kai iš praėjusio amžiaus vi-
durio paveldėta lituanistinio švietimo siste-
ma ima aptarnauti naujausios lietuvių emi-
grantų bangos poreikius, iškyla būtinybė 
peržiūrėti paveldo ir globalizacijos įtampos 

šiuolaikiniai migracijos
procesai
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poveikius naujosios bangos išeivių litua-
nistinio ugdymo turiniui ir organizacinei 
praktikai. klausimas, kaip lietuvybės išsau-
gojimo siekiai sietini su įsigyvenimu į nau-
jųjų tėvynių, t. y. imigracijos kraštų tikro-
vę, nuolat buvo keliamas išeivijos spaudoje. 
Buvo daug prognozuota, ginčytasi ir laikui 
bėgant skaudžiai tikrintos prielaidos. Bene 
daugiausia šiame bare nusipelnyta filosofo 
juozo girniaus, kuris, pradedant konceptua-
liais straipsniais pirmaisiais pokario metais4 
ir baigiant savotišku diasporos lituanistinio 
ugdymo vadovėliu tapusia knyga Tauta ir 
tautinė ištikimybė5, svarstė lietuviškosios ta-
patybės saugojimo ir jos likimo problemas.

Šiandienė globalizacija ir naujoji lietuvių 
posovietinės emigracijos banga iš naujo ke-
lia lemtingus uždavinius. skaičiuojant nuo ii 
pasaulinio karo pabaigos ir antrosios sovie-
tų okupacijos (reokupacijos) pradžios, tai jau 
trečias lituanistinio švietimo išeivijoje lūžio 
momentas. Štai ankstyvasis pokaris – dP 
stovyklų laikotarpis tarp 1944 ir 1950 metų – 
buvo pažymėtas sugrįžimo į tėvynę vilties 
ir siekio pratęsti nepriklausomos lietuvos 
švietimo institucijų veiklą egzilyje. Mokyklų 
tinklas dP stovyklose buvo pagrindinė ir ofi-
cialiai pripažįstama švietimo sistema.

Po 1949 m. pabėgėliams įsikūrus skirtingo-
se imigravimo šalyse, lituanistinis švietimas 
tapo neoficialiu, paraleliniu papildomos edu-
kacijos būdu. iki lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 metais visa ši sistema neturėjo 
jokio esminio ryšio su imigracijos šalių švie-
timo sistema, išskyrus dP periodo gimnazijų 
tradiciją, simboliškai pratęstą Vasario 16-osios 
gimnazijos veikla Vakarų Vokietijoje. kita 
vertus, nei neformalusis lituanistinis švieti-
mas, nei oficiali lietuviška gimnazija Vokieti-
joje neturėjo betarpiško ryšio su sovietų oku-
puotos lietuvos mokykla. „geležinė uždanga“ 
visiškai atskyrė pavergtą kraštą ir išeiviją.

Padėtis lemtingai pasikeitė lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Paradokslu tai, kad pirmai-
siais laisvės metais išeivijos pedagogai paau-

kojo daug laiko ir energijos padėti pertvarkyti 
lietuvos švietimo vaizduotę. Buvo renkamos 
ir siunčiamos į lietuvą knygos, atsirado tokios 
išeivijos pedagogų iniciatyvos kaip Apple  pro-
grama. kiek gebėta pasinaudoti ta patirtimi, 
sunku pasakyti. greičiausiai – visai nedaug.

Po kelerių metų gal kiek netikėtai kilo di-
džiulė naujosios lietuvių emigracijos banga. 
Per dešimtį pereinamojo laikotarpio metų 
sunkumų kamuojamą lietuvą paliko iki pu-
sės milijono žmonių. neišvengiamai litua-
nistinėse mokyklose keitėsi ir jaunuomenės 
bei vaikų veidai. iš ankstesnių išeivijos kartų 
paveldėtos šeštadieninės mokyklos ėmė pri-
sipildyti trečiosios bangos lietuviukų. kūrėsi 
naujos bendruomenės airijoje ir ispanijoje, 
iš esmės naujas formas įgijo lietuvių ben-
druomenė jungtinėje karalystėje, kuri jau 
nuo XiX amžiaus buvo susidūrusi su lietuvių 
ekonominių emigrantų kolonijomis.

Pamažu ėmė ryškėti naujausia tendencija: 
lietuvos valdžia perėmė dalį lituanistinio 
švietimo rūpesčių ir tokiu būdu susidūrė su 
daugeliu itin sudėtingų klausimų, kuriuos 
lėmė globalizacija, posovietinių lietuvių būdo 
skirtumai nuo ankstesnių išeivijos kartų ir, 
galiausiai, ne itin skaidri padėtis pačios lie-
tuvos švietimo sistemoje. Tačiau vienų svei-
kinama, kitų peikiama vyriausybės politika 
finansiškai remti Vasario 16-osios gimnaziją 
bei lituanistines mokyklas, turi būti palydima 
rimtesnių intelektualinių pastangų, liečian-
čių visų pirma lituanistinio ugdymo turinį. o 
ši intelektualinė parama negalima be rimtų 
mokslinių tyrimų lietuviško identiteto kaitos 
srityje ir nuolatinės ugdymo žinovų diskusi-
jos. Šiandien jos labiausiai ir pasigendama.

lietuviškojo švietimo 
sunkumai emigracijoje

galima neabejojant teigti, kad išeivijos 
jaunuomenės lietuviškojo švietimo sunku-
mai yra susiję su keliom lemtingom aplin-
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kybėm. Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys 
į faktą, kad lituanistinio mokymo sistema 
šiandien be didesnių išlygų yra lygiagreti 
imigracijos šalių švietimo sistemai, visada 
yra papildoma, antraeilė, paprastai neturinti 
tame krašte oficialaus statuso (išskyrus jau 
minėtą, bet sunkias dienas gyvenančią Va-
sario 16-osios gimnaziją). Tačiau egzistuoti 
lygiagrečiai pagrindinei imigracijos krašto 
sistemai – dar nereiškia su ja neturėti kultū-
rinių ir edukacinių sąsajų. lituanistinis švie-
timas turi reaguoti į tuos skirtumus, kuriuos 
nesunkiai pastebėsime airijos, Vokietijos, 
jaV ar ispanijos švietime.

jei šiandien mūsų Vyriausybė ryžtasi tiesti 
bendradarbiavimo ir paramos ranką išeivi-
jos lituanistinėms mokykloms, neišvengia-
mai susiduriama su skirtumais tarp lietu-
voje viešpataujančios edukacijos kultūros ir 
tų Vakarų kraštų, kuriuose veikia remtinos 
lituanistinės mokyklos. jei į lituanistinį švie-
timą žiūrėsime iš lietuvos pusės, turėsime 
pripažinti, kad didele dalimi tai bus bėdų ir 
uždususios švietimo reformos nuvargintos, 
mūsų valdžios politika nusivylusios moky-
tojų bendruomenės žvilgsnis į švietimo sis-
temos darbą geriau išvystytų, toliau pažen-
gusių ir mums patiems pavyzdžiu galinčių 
būti šalių – didžiosios Britanijos, airijos ir 
net ispanijos bei amerikos. Patys nelabai 
žinodami, kaip keistis ir reformuotis, ima-
mės patarti ir padėti labiau pažengusių šalių 
švietimo bendruomenių pakraštyje atsidūru-
siam lituanistiniam švietimui. Tai yra tikras 
iššūkis, kuris verčia realistiškai vertinti savo 
pačių gebėjimus ir skatina gerai pamatuoti 
pažadus bei pasirenkamas priemones. Pavo-
jų nuolat kelia lietuvos politinio elito siekis 
tik agitaciniais tikslais demonstruoti rūpes-
tį išeivijos likimu. kasdienio švietimo barų 
darbininkai nesunkiai galėjo tai atpažinti.

Taigi pažvelkime į savo ketinimus iš jau ap-
tartų pozicijų. svarbiausia susigaudyti, kokie 
sunkumai mūsų laukia, o tada tikėtis, kad su 
jais susidūrus nenusvirs rankos. Pradėkime 

nuo to, kad remdamiesi savo traumuota patir-
timi turėsime patarti, kaip įgyvendinti litua-
nistinį švietimą už mus pačius geriau susitvar-
kiusiose šalyse, turinčiose gilias edukacijos 
tradicijas. Tai paradoksalu, bet ne beviltiška. 
Tiesiog turime suvokti, kad be imigracijos ša-
lių edukacinės kultūros gilaus pažinimo mes 
neapsieisime. kiekvieno krašto bendruome-
nėse tikrai yra atviros galimybės tą padaryti. 
reikia gerai išmanyti, kas darosi vietinėse 
mokyklose, kad geriau derėtų savaitgaliais 
lituanistinėse mokyklose siūlomi dalykai. 
kitaip iš oficialių mokyklų parėję mokiniai 
parsineš vienokius edukacinio elgesio pavyz-
džius, o šeštadieniais susidurs su kitokiomis 
mokytojų elgsenomis. Visais atvejais didžiau-
sias pavojus kils dėl to, kad vaikai šeštadieni-
nes mokyklas gali priimti kaip bausmę, nes 
jų vietiniai bendraamžiai visiškai kitaip leis 
savo savaitgalio laisvalaikį.

galima įtarti, kad šioje plotmėje vargiai 
galėsime Vilniaus pedagoginiame universite-
te atlikti visus namų darbus: žinoma, nebent 
galvosime, kad naujieji mūsų imigrantai yra 
ir ilgai bus tiesiog posovietinio šleifo, nutį-
susio į Vakarus, dalis, kuriems rusų kalba ir 
posovietinės rusų kultūros etalonai yra ar-
timesni už anglų, airių, ispanų ar amerikie-
čių papročius. naujosios lietuvių emigrantų 
bangos kultūrinė savimonė ir atmintis yra 
paveikta stokholmo sindromo ir dėl to net 
svetur išlieka rusų kultūrinių – antropolo-
ginių įtakų lauke. Preliminarūs antropologi-
niai tyrimai būtent ta linkme kreipia mūsų 
diagnozes. kitais žodžiais tariant, kaip lie-
tuvoje, taip ir svetur susiduriama su sunkiai 
įveikiama kliūtimi, kuri iškyla mentalinių 
lūžių metu. lietuvių švietimui it baronui 
Miunhauzenui reikia save už plaukų ištrauk-
ti iš balos. negana sakyti, kad lituanistinio 
švietimo užduotis – tiesiog pratęsti iš gim-
tosios lietuvos atsineštą tapatybę. lietuvoje 
taip pat sunkiai sekasi ugdyti nuo sovietinio 
palikimo ar postkolonijinių ydų išsivadavu-
sią jaunąją kartą, nes patys ugdytojai ir tėvai 
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negali atsikratyti to palikimo. Visad sunku, 
kai sąmoningai siekiama taip mokyti vaiką, 
kad jis būtų kitoks, nei mes patys esame.

apibendrinimui tiesiog pasakykim, jog 
lituanistinio švietimo diasporoje organiza-
toriai iš lietuvos patys atstovauja miglotai 
save suvokiančiai ir reformuotis nesugeban-
čiai sistemai, kurios pats liūdniausias požy-
mis yra biurokratiniu centralizmu dvelkian-
ti mokinių pasiekimų vertinimo praktika ir 
pats didžiausias vaikų prislėgtumas bei paže-
minimas visoje europos sąjungoje.

Tačiau yra ir kita, vilties teikianti šios 
bylos pusė. jei lietuvos švietimo valdžios 
bendradarbiavimas su išeivijos lituanistinio 
švietimo sistema bus ne primityviai vien-
pusis, įsakmiai pamokantis, o sieks gauti ir 
grįžtamąjį ryšį, priimti tam tikrus signalus 
iš Vakarų, tai galės padėti keistis ir mūsų pa-
čių požiūriams į švietimo sistemą lietuvoje, 
teikti vilčių jos atsinaujinimui ateityje.

lietuviškojo tapatumo raiška 
globalizacijoje: kalbos ir 

istorinės atminties santykio 
įtampos

galime neabejodami pasakyti, kad šian-
dien pats didžiausias iššūkis iškyla lietuviško-
jo tapatumo sampratoms ir su tuo susijusiam 
lituanistinio mokymo turiniui – tiek savame 
krašte, tiek svetur. lietuvių literatūros ir lie-
tuvos istorijos pamokų vidurinėse mokyklo-
se turinys po senovei formuoja tam tikrus 
kolektyvinės atminties ir istorinės sąmonės 
bruožus, kurie neretai kertasi su globalizaci-
jos paveikta tikrove. lietuvių jaunuomenės 
išmokta lietuviškumo samprata yra archajiš-
ka ir pernelyg dvelkia iš XiX a. pabaigos at-
klystančiais etnonacionalistiniais vaizdiniais. 
Tikrovė, ypač emigracijoje, perša mintį, kad 
vien Vytauto didžiojo pulkų pergalių gali 
neužtekti. juolab kad ne Vytauto didžiojo 

pergalės bus filmuojamos lietuvos vardo 
tūkstantmečio iškilmėms skirtuose kino 
kadruose. Ten turėtume matyti mitologinį 
Margirį ir susideginančius Pilėnų herojus. 
Šiandien lietuvos tauta, kaip ir jono Šliūpo 
ir jono Basanavičiaus laikais, turi atsakyti į 
klausimą, kokios istorijos mums reikia. Mūsų 
karta negali tiesiog kartoti senų vaizdinių, nes 
neišlaikys savo epochos laikotarpio egzami-
nų. kiekviena karta iš naujo kuria savo tautos 
didįjį pasakojimą. dabar pasakytume – tokį 
pasakojimą, kuris didintų mūsų visų tautinį 
atsparumą, išsibarsčius po visą pasaulį.

Šiandien lietuvoje ir išeivijoje lietuvišku-
mo atsparos taškas yra lietuvių kalba. kaip 
sakė didysis lietuvis ir lenkų poetas czeslaw 
Milosz, šiuolaikiniai lietuviai atgimė į filolo-
gijos produktą. Šią metaforą jis priešpriešino 
seniesiems lietuviams, kurie buvo politinės ci-
vilizacijos kūrėjai. Ši dilema yra iškilusi visam 
lietuvių švietimui, tačiau būtent diasporoje 
laikas itin greitai tikrina etnolingvistinio ta-
patumo tvirtybę. kiek ilgai emigrantai kalbės 
lietuviškai? ar kalbos praradimas automatiš-
kai reikš mūsų tautos nario praradimą? Šimtai 
tūkstančių pavyzdžių iš senosios („grinorių“) 
bangos, taip pat ir pokario lietuvių emigrantų 
(„dipukų“) tik negausi vaikų saujelė dar šneka 
lietuviškai. jei vien kalba remsime savo tapa-
tybę, tuomet neapsimeskime – nutautėjimas 
emigracijoje yra neišvengiamas ir labai grei-
tas. jei taip, gal neverta kalbėti apie lietuvos 
mokesčių mokėtojų pinigų investavimą į litu-
anistinio švietimo rėmimą? juk darosi aišku, 
kad „trečiosios bangos“, t. y. išeivių iš posovie-
tinės lietuvos imuninė sistema neturi kelių 
pirmoms dviem bangoms būdingų bruožų: ji 
yra sekuliarizuota ir atsinešusi iš posovietinės 
aplinkos tam tikrą asocialumą (nesugebėjimą 
jungtis į laisvanoriškas asocia cijas). sudėjus 
tai krūvon su kolektyviniais nevisavertišku-
mo kompleksais, stiprėjančiais žemuosiuose 
socialiniuose imigravimo šalies sluoksniuose 
atsidūrusiose grupėse, paaiškėja šiuolaikinio 
lituanistinio švietimo kliūtys.
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supaprastinus lituanistinio švietimo sam-
pratą iki kalbinio tapatumo palaikymo užduo-
čių, tegalime tikėtis vieno pozityvaus rezulta-
to: reemigracijos atveju vaikams bus lengviau 
įsilieti į tėvų gimtinės mokyklų aplinkas.

diasporoje būtina galvoti apie kelis lietu-
viškojo imuniteto sluoksnius: negana aiškinti 
apie lemtingą lietuvių kalbos vaidmenį, lie-
tuvybės fronte reikia itin susirūpinti antrąja 
apkasų linija – istorine bei kultūrine atmin-
timi, kuri yra universalesnė ir atsparesnė už 
kalbą. istorinis pasakojimas formuoja laiko ir 
erdvės suvokimą, itin svarbų asmens tapaty-
bės klostymuisi. kalbos ir istorinės sąmonės 
pusiausvyros stoka nuolat iškildavo šiuolai-
kinės lietuvių tautos sąmonės ugdytojų deba-
tuose, pradedant nuo Aušros laikų ir baigiant 
XX a. antrosios pusės emigracijos bangomis.

neužmirština ir kita tema, kuri kadaise 
ii pasaulinio karo pabėgėlių bendruomenėje 
buvo pakankamai giliai nagrinėjama – tai 
tautinio charakterio ypatybių suvokimo ir 
jų išsaugojimo problema. 1954 m. straipsny-
je apie lietuvio būdą emigracijoje nuolatinis 
lietuvybės likimo svarstybų dalyvis sociolo-
gas Vytautas kavolis teigė, kad tautinis cha-
rakteris yra vienas svarbiausių žmogaus liki-
mą tremtyje ar išeivijoje lemiančių veiksnių. 
anot jo, net užmiršę savo tėvų kalbą, tuo sykiu 
išeivių vaikai dar nepraranda savo tautinio 
charakterio, kurie jį yra gavę įauklėtą iš savo 
tėvų šeimoje6. Šiandien simptomišku reiškiniu 
laikytinas tas faktas, jog ši tema nėra plėtoja-
ma nei rimtuose socialinių bei humanitarinių 
mokslų tyrinėjimuose, nei rimtesnėje publi-
cistikoje. Tai vienodai liečia lietuvos akade-
minį pasaulį, politikos formuotojus ir dias-
poros intelektualines aplinkas. internetiniai 
komentarai, kurie neretai įsiveržia į lietuviško 
charakterio arba būdo sritį yra daugiau me-
džiaga, liudijanti neįsisąmoninimo lygį, bet ne 
protingą elgseną laiduojanti aplinkybė.

Šiandien lietuvos viešojoje erdvėje mūsų 
bėdos ir laimėjimai dažniausiai yra lyginami 
su estų ir su airių. Čia išryškinčiau vieną aplin-

kybę, kuri verčia prisiminti airius. istorinis li-
kimas buvo negailestingas šiai senai katalikiš-
kai tautai. XiX amžiaus pabaigoje jungtinėse 
amerikos Valstijose airių ir lietuvių emigran-
tai dirbo tuos pačius sunkius rankų darbus 
ir dalijosi baltųjų visuomenės autsaiderių 
vaidmenimis. Tačiau airius nuo lietuvių sky-
rė vienas bruožas – jiems airių kalba nedaug 
reiškė arba net nieko nereiškė, o savo tapatybę 
jie puoselėjo bendra atmintimi, bendromis 
traumomis ir neapykantomis. Šiandien airija 
ir airiškumas išgyvena tikrą atgimimo ir kles-
tėjimo metą. Šiandien lietuviai emigrantai jau 
ištisais kaimais ir miesteliais dirba airiams.

Žinoma, tuo nenoriu teigti, kad nekreipti-
nas dėmesys į lietuvių kalbos likimą emigra-
cijoje. Bandau įrodyti tik tai, kad kalba toli 
gražu nėra vienintelė lietuviškumo atspara. 
ypatingai lietuvių diasporoje. Todėl lituanis-
tinio švietimo ugdymo turinyje turi būti itin 
akcentuojama bendroji atmintis, lietuviško 
istorinio mito svarba. reikia stiprinti etnopo-
litinio tapatumo elementus, kurie gali suar-
tinti lietuvius, Lithuanians, Litwaks, Litwins. 
kai litvakų palikuonys kur nors niujorke ar 
los andžele mūsų palikuonims taps artimes-
ni už sovietinius rusus, tuomet negalėsime 
tiesiog išnykti. Šią galimos lietuvių tapatybės 
elementų konfigūraciją reikia diskutuoti, gi-
linti, aiškintis. Šiame trumpame straipsnyje 
galima tik nedvejojant teigti, kad tokia ta-
patybė nėra išgalvota fikcija arba virtualybė. 
Bent kiek lietuvos istoriją pažinęs žmogus ją 
atpažins senovėje. lietuvių emigracija ir jos 
švietimui metami globalizacijos iššūkiai ver-
čia nenustoti iš praeities stiprybę semti.

Šiandienos pasaulio lituanistinio švietimo 
nukreipimas vien į kalbos sritį išduoda kelis 
nevienareikšmius dalykus. Pirma, naujoji ban-
ga išeivijoje iš esmės nesiruošia ilgam gilumi-
nio ir sąmoningo lietuviškumo išsaugojimui. 
antra, lietuvos švietimo ir ryšių su pasaulio 
lietuvija politikos plotmėje orientuoja masi 
išimtinai į sugrįžimo vilčių puoselėjimą. Tam 
neabejotinai turi pasitarnauti ir lietuvių kal-
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bos palaikymas išeivių jaunuomenėje, ir da-
bartinės etnokultūrinės lietuvių taptybės 
būklės išsaugojimas. Tai darytina tam, kad 
mentaline ir kultūrine prasme sugrįžimas į 
savo ar tėvų gimtinę būtų pakankamai leng-
vas. deja, jei sugrįžimui tiek gali būti gana, 
ilgalaikiui daugelio kartų lietuviškumui šito 
tikrai nepakaks. lietuva šiandien turi galvo-
ti ne tik apie emigrantų susigrąžinimą, bet 
ir apie ilgalaikį pasaulio lietuvijos įsikūrimą 
imigracijos šalyse – naujosiose tėvynėse, kurį 
lietuviai pasiekia savo gyvenimais.

lituanistinio švietimo turinys 
ir imigracijos krašto švietimo 

tradicijos
kiekvienas imigracijos kraštas turi savo 

specifiką: lituanistinio ugdymo sėkmė pri-
klauso ir nuo to, kaip bus derinamasi prie 
pilietinių imigracijos krašto tradicijų. litua-
nistinis turinys turi rasti darną su imigracijos 
krašto pilietinės taptybės bruožais. lietuviai 
svetur patogiai ir gerai gali jaustis tik tuomet, 
kai naujosios ar antrosios tėvynės pilietinio 
patriotizmo principai bus derinami su savo 
atsineštaisiais. neatsitiktinai savo lietuvišku-
mu daugiau linkę didžiuotis tie, kurie savaip 
užkariavo  imigracijos kraštą: padarė spin-
dinčią karjerą, sukūrė tą kraštą keičiančias 
idėjas, sampratas ar daiktus. nors stebėdami 
naujausios lietuvių emigracijos bangos atsto-
vų elgsenas galime atpažinti tik pavienius 
pilietinės integracijos ir švytinčios karjeros 
atvejus. jie nėra dažni, o ir tie, kurie verti 
būti pastebėti, lieka vulgarios žiniasklaidos 
paraštėse, kitaip tariant – plačiau nežinomi.

ir priešingai. gyvenimo negandų ir at-
stumtųjų gėdos iš savo tėvynės lietuvos 
išstumti emigrantai, kurie buvo priversti 
pasitenkinti arba patys pasitenkina pigių 
juodadarbių vaidmenimis, retai išdrįs nau-
josios tėvynės viešumoje didžiuotis savimi, 
savo tauta, tėvų ir protėvių šalimi. dažniau-

siai jiems belieka uždaro geto atmosfera, 
atverianti nedaug prošvaisčių ateičiai. Tada 
neabejotina, kad nauja karta, pasibodėjusi 
getiniu uždarumu, sieks kuo toliau nuo jo 
išsiveržti. Šis lietuviškosios išeivijos likimo 
bruožas jau seniai buvo pastebėtas tyrinėto-
jų, bet beveik nebuvo patikrintas naujosios 
išeivijos elgesių tyrimuose. anot to paties so-
ciologo Vytauto kavolio, tai susiję su lietuvio 
būdu, kuris per keletą paskutiniųjų šimtme-
čių buvo deformuotas baudžiavų, priespaudų, 
okupacijų ir pažeminimų. Tas būdas labiau 
atsiskleidžia per emocinį jausmingumą, bet 
ne per valingą racionalumą. V. kavolis rašė:

Lietuvio jausmingumas nėra efektyvus. Jis 
neišeina į pasaulį jo užkariauti, bet jį pajusti, 
iškentėti, ir arba visa asmenybe pergyventi, 
kaip vaižgantiškas Mykoliukas, arba jį to-
taliai ignoruoti (visiškai jo nepaisyti), kaip 
išeivis alkoholikas. Bet kliūtis nugalėti tokia 
asmenybė nėra pajėgi: ji per daug dominuo-
jama lietuvišką kultūrą ir net asmenybę už-
valdžiusio motiniško prado7.

Čia nėra vietos gilintis į sociopsichoanali-
tinę V. kavolio minties interpretaciją, tačiau 
jau dabar ryškėja, kad nepaisant posovietinio 
žmogaus treninguoto agresyvumo, kuris skiria 
dabartinius emigrantus nuo ankstesnių ban-
gų lietuvių, tai nepakeičia pagrindinių elgesių 
repertuaro: siekio savo talentu užkariauti pa-
saulį arba bent naująją imigracijos šalį tikrai 
nėra per daug. nesimato ir intelektualinių 
proveržių bei idėjų, kad pakelta galva lietu-
vybė gali žengti per angliją ar jaV tik tuo-
met, kai mūsų išeiviai patys tampa gerbtini tų 
šalių piliečiai. dviguba tapatybė, prisodrinta 
sąmoningo ir valingo visuomeninio veikimo, 
suteikia diasporai tą egzistencinę formą, kuri 
gali ištverti ilgus amžius. Tas atsitiko žydams, 
graikams, o pastaruoju metu – ir airiams.

Šiandienėje lietuviškumo ugdymo dias-
poros programoje turėtų atsirasti trys svar-
biausi principai, kurie privalo būti įpinti į 
kiekvieno krašto lietuvių bendruomenės 
švietimo kontekstą. jie ilgainiui geriausiai iš-
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ryškėjo tikroje emigrantų šalyje – jungtinėse 
amerikos Valstijose, nes buvo išplėtoti ne tik 
lietuvių, bet ir daugelio europos tautų dias-
porų. Tie principai rėmėsi istorine atmintimi, 
ir dar daugiau, jos mitologinėmis versijomis, 
kurios dėl to nenustojo savo pozityvios reikš-
mės tų diasporų ilgaamžiškumui. Tie princi-
pai grindžiami štai tokia trejybe:

mes čia buvome seniai (tarp pirmųjų);•	
mes praliejome kraują už šią tėvynę;•	
mes turime čia savo garsius atstovus, kū-•	
rusius šio krašto gerovę ir šlovę, ir dėl to 
mūsų (lietuvių, lenkų, norvegų, čekų, ai-
rių, etc.) tapatybė yra dalis amerikietiško-
sios taptybės8.
ką šita sena emigrantų bendruomenių 

patirtis sako šiandieniniams tyrėjams, poli-
tikos formuotojams ir lituanistinio švietimo 
užsienyje strategams bei kasdienių darbų 
darbininkams? Pirmiausia tai, kad pats lie-
tuviškumas, jau nekalbant apie viešu pasidi-
džiavimu juo imigracijos šalyse šiandien yra 
gniuždomas parsinešto kolektyvinio nevisa-
vertiškumo komplekso. dėl jo silpsta moty-
vai puoselėti savo ar tėvų gimtą kalbą. dėl 
jo stengiamasi kuo greičiau perimti išorines 
naujosios tėvynės žmonių elgsenos ir išvaiz-
dos formas. Posovietiniai lietuvos žmonės, 
kurie bent anglijoje ir airijoje sudaro for-
maliai aukščiausią išsimokslinimą turinčių 
juodadarbių imigrantų sluoksnį, savo trau-
muota atmintimi yra labai besiskiriantys nuo 
pokario emigrantų. jiems tikrai reikia skie-
pyti norą ne tik domėtis imigracijos krašto 
tikrove, praeitimi, kultūros tradicijomis, bet 
ir žūtbūtinai ieškoti iškilių lietuvių pėdsakų 
tų kraštų istorijose.

svarbu diegti supratimą, kad štai ameri-
koje mes buvome tarp pirmųjų: karolis alek-
sandras kurtius (Kuršius ) XVii a. viduryje 
naujajame amsterdame kūrė pirmąją ame-
rikoje lotynišką mokyklą, kuri vėliau išaugo 
į pirmąjį universitetą. Štai lietuvių ir lenkų 
tautinis herojus Tadas kosciuška jau senai 
tapęs vienu iš amerikos nepriklausomybės 

karo generolų, kovojo už šios pasaulio galy-
bės pradžią. o jau amerikai ir visam pasau-
liui kultūrinių nuopelnų turinčių lietuvių 
galėtume vardyti krūvomis, kad tiktų ir am-
žiaus, ir išsilavinimo, ir net skonio grupėms. 
Pradedant sportininkais (jonaitis-unitas, 
turėjęs įtakos visam amerikietiškajam futbo-
lui), operos ir kino talentais (kaskas, char-
les Bronson ar robert Žameckis) ir baigiant 
mokslininkais, tokiais kaip Martynas yčas, 
arvydas kliorė ar algirdas avižienis.

Žinoma šie pavyzdžiai atklysta daugiausia 
iš amerikos, tačiau jie yra tik būtinos eduka-
cinės elgsenos krypčių ženklai. lituanistinio 
darbo strategai kiekvienos imigracijos šalies 
istorijoje turi siekti atrasti tokių lietuvių, ku-
rie jiems ką nors reikštų autoritetu esančiuo-
se vietiniuose ir net aukštesniuose visuome-
nės sluoksniuose. gal anglijoje ii pasaulinio 
karo lakūno kapitono Marcinkaus ar kilnios 
lietuvių aristokratų giminės atstovo gielgu-
do asmenybės padėtų sutvirtinti nuovoką, 
kad ne visada lietuviai buvo tik angliakasiai, 
skerdyklų darbininkai ir artojai. net labai 
sofistikuotuose Prancūzijos sluoksniuose pa-
dėtų pokalbis iš algirdo juliaus greimo arba 
jurgio Baltrušaičio teminio repertuaro.

***
Šie apmąstymai apie globalizacijos iššū-

kius lituanistiniam išeivijos švietimui turi 
piršti kelias praktines išvadas. Pirmiausia, 
lietuvos valstybės institucijos, kurios pri-
siima atsakomybę už migracijos bei švieti-
mo politikos formavimą turi suprasti, kad 
mokyti galima tik visiems (ypač patiems 
mokytojams) kartu mokantis. Šiandien ne-
galima atskirti lituanistinio švietimo užda-
vinių nuo pačios lietuvos mokyklų ugdymo 
turinio kaitos tikslų. Pasaulio veidas ir lie-
tuvių vieta tame pasaulyje yra labai judrus 
ir dar labiau jautrus dalykas. diasporos 
ilgaamžiškumo viltis negali būti išimtinai 
uždengta sugrįžimo arba susigrąžinimo 
siekių. Todėl turimas lietuvių kalbos mo-
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kymo arsenalas privalo būti atnaujinamas, 
sodrinamas kolektyvinės atminties ir lie-

tuvių tautinio charakterio (savi)pažinimo 
darbų rezultatais.
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egidijus aleksandraViČius

THe cHallenges of gloBaliZaTion for liTHuanian 
diasPora educaTion

What challenges does globalization pose 
for lithuanian education in the diaspora 
communities—especially in relation to 
a diversity of conceptions of lithuanian 
identity and the way these conceptions have 
historically changed both in the diaspora and 
in lithuania itself? it is the thesis of this paper 
that in meeting these challenges lithuania 
should create a history that would fortify the 
national resilience of lithuanians dispersed 
throughout the world. This resilience is 
impossible without a conscious resuscitation 
of historical and cultural memory and 
without the strengthening of ethnopolitical 
identity, two tasks that should decisively 
augment the content of lithuanian education 
too often limited to the preservation of the 
lithuanian language.

When lithuanians emigrating abroad 
take the principles of civic and cultural 

participation that they’ve brought with them 
and harmonize these with the traditions of 
cultural and political expression they find in 
the receiving country, they can conquer that 
country not only by not losing their own 
identity but also by expanding the latter into 
a more complex construction combining 
the identities of several countries. Today the 
tasks of lithuanian education abroad are not 
to be separated from the tasks of changing the 
educational content of schools in lithuania. 
Hopes for the longevity of the diaspora 
cannot be exclusively exhausted by the goals 
of getting people to return and returning. 
Therefore the existing arsenal of teaching 
the lithuanian language must be renewed 
and enriched by the results of better efforts 
at collective memory and (self)knowledge of 
the lithuanian national character.
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Vida BagdonaViČienĖ

lituanistinio švietimo struktūra pasaulyje ir
TMid veiklos kryptys

straipsnį sudaro trys dalys: pirma, Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamento prie 
lietuvos respublikos Vyriausybės veiklos 
lituanistinio švietimo srityje teisinė bazė 
bei istoriškai susiklosčiusios prielaidos 
naujų švietimo įstaigų kūrimui už lietuvos 
ribų; antra, lituanistinio švietimo struktūra 
įvairiuose kraštuose: veiklos skirtumai ir 
bendrumai, mokyklų įvairovė bei mokymo 
programos; trečia, naujos bendradarbiavimo 
kryptys ir formos.

Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas nuo pat savo įsteigimo 1997 m. didelį 
dėmesį darbe su diasporos organizacijomis 
skiria švietimo klausimams. kiekviena lie-
tuviška mokykla ir pamoka priartina vaikus 
ir jaunimą prie ištakų, prie etninės Tėvy-
nės. kalbant biurokratine kalba – „užsienio 
lietuvių ugdymo įstaigos – tai formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo švietimo įstaigos, per 
kurias palaikoma ir skleidžiama lietuvybė, 
įvairiapusiškai supažindinama su lietuva, 
ir kuriose sudaromos sąlygos saviraiškai lie-
tuvių kalba“. lituanistinė mokykla palaiko 
lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę, ugdo 
lietuvybės perėmėjus ir tęsėjus, formuoja pa-
trauklų lietuvos, kaip šiuolaikiškos, demo-

kratiškos valstybės, įvaizdį užsienyje, sutei-
kia galimybę susipažinti su lietuvos istorija 
bei sociokultūros realijomis, sudaro sąlygas 
besidomintiems lietuvių kalba ir kultūra pa-
tenkinti savo poreikius, teikia informaciją 
apie galimybes mokytis lietuvoje.

lietuviškos mokyklos pasaulyje jau skai-
čiuoja savo antrą veiklos šimtmetį, kiekviena 
bendruomenė savo švietimo sistemą kūrė ir 
kuria savitai, pritaikydama prie to krašto tei-
sinės sistemos, prie tėvų ir vaikų poreikio bei 
skaičiaus.

Šiame straipsnyje aptariama Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento (toliau 
straipsnyje departamentas) pastarojo de-
šimtmečio lituanistinio švietimo užsienio 
valstybėse veikla. 

Pirmoji programa buvo patvirtinta 1997 m. 
liepos 4 d. lrV nutarimu 723 „dėl užsienio 
lietuvių bendruomenių kultūros ir švietimo 
rėmimo 1998–2000 metais“. departamentas 
tuo metu didžiausią dėmesį skyrė lituanis-
tinių mokyklų kūrimui lietuvos pasienio 
regionuose – etninėse žemėse. lietuvos res-
publikos lėšomis buvo statomos mokyklos 
Baltarusijoje, latvijoje, kultūros objektai 
lenkijoje, kaliningrado srityje. Visas dėme-
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sys buvo skirtas etninių žemių lietuvių kon-
solidavimui ir veiklos stiprinimui. Tuo metu 
kūrėsi lietuvių bendruomenės buvusiose so-
vietinėse respublikose, tada didžiausias dė-
mesys ir parama tiek iš lietuvos, tiek iš PlB 
buvo jauniausioms, nepatyrusioms lietuvių 
organizacijoms, padedant steigti ir kultūrinę 
veiklą, ir švietimo struktūrą.

2004 m. birželio 8 d. buvo patvirtinta at-
naujinta užsienio lietuvių bendruomenių rė-
mimo programa. Šios programos priemonių 
plane uždavinys „remti lituanistinį švietimą“ 
yra įrašytas pirmuoju numeriu. Šios progra-
mos priemonės iki šiol yra esminės depar-
tamento darbo gairės, padėjusios pamatus 
tai bendradarbiavimo krypčiai, kuri yra nu-
sistovėjusi tarp švietimo įstaigų pasaulyje ir 
lietuvos institucijų.

Vėliau, 2004 metais, buvo sukurti litua-
nistinių mokyklų bendrieji nuostatai, kurie 
skirti pasitarnauti kaip metodinė pagalba 
tiems, kurie kuria mokyklas kraštuose, kur 
anksčiau lietuvių nebuvo, o bendruomenės – 
kūrimosi stadijose. Šia departamento inici-
atyva pasiūlytoji pagalbinė priemonė padėjo 
sukurti lituanistinio ugdymo veiklos modelį 
daugeliui naujų savaitgalinių mokyklų.

Pasaulis greitai keičiasi – kinta tiek už-
sienio lituanistinių mokyklų, tiek ir depar-
tamento darbo formos, pareikalaujančios 
ir naujų sprendimų. dėl to departamentas 
parengė ir jau suderino su visomis atitinka-
momis ministerijomis naują – tarpinstitu-
cinę bendradarbiavimo su užsienio lietuvių 
bendruomenėmis programą iki 2012 m.

Pastaraisiais metais, ypač po įstojimo į 
europos sąjungą, padidėjo dėmesys užsienio 
lietuviams. Viešojoje erdvėje atsirado spe-
cialiai šiai tematikai skirti interneto pusla-
piai, TV ir radijo laidos, spauda mirga nuo 
laimingų ir liūdnų istorijų. reaguodamos 
valstybinės institucijos savo veikloje pradė-
jo numatyti priemones ar veiklas, įtraukiant 
užsienyje gyvenančius lietuvius. departa-
mento darbuotojai, siekdami, kad visų insti-

tucijų veikla būtų koordinuojama o renginiai 
lietuvoje ir užsienyje pasiektų kuo daugiau 
bendruomenių, parengė „Tarpinstitucinę 
bendradrabiavimo su užsienio lietuvių ben-
druomenėmis 2008–2012 m. programą“. Ti-
kimasi, kad šios programos įgyvendinimas 
bus ir naujas etapas, realizuojant valstybės 
santykių su diaspora politiką.

Vienas iš paminėtos programos tikslų yra 
„Vystyti lituanistinį švietimą“. Šiam tikslui 
įgyvendinti numatytos priemonės aprūpinti 
mokyklas metodinėmis priemonėmis, siūly-
ti kvalifikacijos tobulinimo renginius, siun-
čiant specialistus, didinant besimokančiųjų 
skaičių, ypatingas prioritetas numatytas 
bendriems projektams su lietuvos organi-
zacijomis, kuriant integralią lietuvių tautą.  
Ši programa Vyriausybės bus priimta arti-
miausiu metu.

lituanistinių mokyklų 
įvairovė pasaulyje

lituanistinis švietimas pasaulyje yra 
įvairialypis: beveik kiekviena mokykla yra 
skirtinga, pritaikyta to krašto reikmėms, 
tos bendruomenės poreikiams. Turimais 
departamento duomenimis, šiuo metu 32 
kraštuose veikia 179 užsienio lietuvių švie-
timo įstaigos, kuriose lietuviško žodžio mo-
kosi apie aštuonis tūkstančius jaunimo. Čia 
norėčiau pacituoti garsų XX a. filosofą dr. 
juozą girnių. jis argumentavo, kad lietuvis, 
gyvendamas išeivijoje, kasdieną pasąmonėje 
sprendžia, ar priešintis nelietuviškai aplin-
kai ir toliau likti lietuviu. apsisprendimas 
būti lietuviu tautiečių tėvynėje yra kartais 
lietuvoje nepastebimas asmens gyvenime, 
nes lietuvoje visiškai susiliejęs su kasdie-
nybe, tačiau išeivijoje yra sąmoningas, dra-
matiškas, net prieštaringas. nors j. girnius 
pripažino, kad išeivijos visuomet anksčiau 
ar vėliau nutausta, tačiau tikėjo, jog lietuviai 
išeivijoje tiek gyvuos, kiek patys norės.
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Taigi toliau straipsnyje kalbėsiu apie tuos, 
kuriuos žinome kaip norinčius ir siekiančius 
išlikti lietuviais.

Pagal mokymo trukmę ir apimtis bei ug-
domąją veiklą galima išskirti keletą pagrin-
dinių lituanistinių ugdymo įstaigų grupių:

Gausiausia grupė – 
lituanistinės mokyklos

Pasaulyje yra 126 lituanistinės mokyklos, 
išsibarsčiusios 30 užsienio valstybių ir talpi-
nančios apie šešis tūkstančius mokinių. juos 
moko per 600 mokytojų: iš jų su aukštuoju iš-
silavinimu – 79%, o iš jų 75% su aukštuoju pe-
dagoginiu išsilavinimu. jie visi nusipelnė di-
džiausios pagarbos ir dėkingumo, kaip, beje, 
ir jų šaunuoliai mokiniai, laisvalaikio dieną 
praleidžiantys papildomoje mokykloje.

daugiausia tokių lituanistinių mokyklų 
yra jaV – 29, jk – 18, ispanijoje – 9, rusijoje 
ir Baltarusijoje – po 8, airijoje ir Vokietijoje – 
po 7, ukrainoje ir kanadoje – po 5, po vieną 
lituanistinę mokyklą veikia dar 16 valstybių.

Tai yra „tradicinės“, mūsų suvokimu sa-
vaitgalinės mokyklos, kuriose vaikai mokosi 
suskirstyti pagal amžiaus grupes ir savo mo-
kytojų parengtas mokymo programas. jaV 
per dešimtmečius turi sukūrusi bendras vi-
sam kraštui programas, kitur, ypač naujai at-
siradusiose mokyklose, mokytojai pasirengia 
asmenininius planus, remdamiesi lietuvoje 
leistomis programomis bei vadovėliais. Mo-
kinių skaičius yra labai nevienodas: svyruoja 
nuo kelių šeimų iniciatyvos savo vaikams iki 
keleto šimtų kolektyvo, kaip, pavyzdžiui, Mai-
ronio mokykla Čikagoje. Tokioms dažniau-
siai vadovauja tėvų komitetai, kurie renkasi 
mokytojus, organizuoja patalpų gavimą, fi-
nansiškai remia mokyklos veiklą. Pateikusios 
mokinių sąrašus tokios mokyklos iš departa-
mento gauna pratybų sąsiuvinius, metodines 
priemones bei iš Švietimo ir mokslo ministe-
rijos nemokamai apsirūpina vadovėliais.

Šioje lituanistinių mokyklų grupėje stebi-
mas greičiausias naujų mokyklėlių augimas: 

vien per 2007 m. pradėjo veiklą 14 naujų mo-
kyklų airijoje ir Š. airijoje, Belgijoje, Čeki-
joje, jungtinėje karalystėje, jaV, japonijoje, 
Vokietijoje. jau esama naujų duomenų apie 
2008 m. įsisteigusias penkias mokyklas Šiau-
rės airijoje, jungtinėje karalystėje, Šveicari-
joje, australijoje.

užsienio šalių lituanistinėse mokyklose 
dirbantys mokytojai susiduria su didžiau-
siais iššūkiais savo darbe – tai skirtingas 
moksleivių lietuvių kalbos mokėjimo lygis, 
lankomumas (kiekvieną savaitgalį kinta 
dalis ateinančių mokinių, mokinių ir ypač 
tėvelių motyvacija). Šiai mokyklų grupei ak-
tualiausi yra patalpų ir finansinio išsilaiky-
mo klausimai. jos gyvos tik mokytojų ir tėvų 
entuziazmo dėka. Tai yra pati gausiausia ir 
svarbiausia tikslinė grupė, per kurią galima 
išlaikyti emocinį ryšį su Tėvyne ar kilmės ša-
limi. lituanistines mokyklėles galima laikyti 
kiekvienos bendruomenės veiklos prioritetu, 
pagrindu ir ateitimi.

Antroji pagal mokinių gausumą – 
bendrojo lavinimo mokyklų grupė
Bendrojo lavinimo mokyklų yra septy-

nios, kuriose mokosi apie 1400 mokinių. Tai 
užsienyje veikiančios bendrojo lavinimo 
mokyklos, kuriose dalis pamokų – lietuvių 
kalba, lietuvos istorija, muzika, bei kiti pagal 
mokytojų galimybes dalykai – yra dėstomi 
lietuvių kalba. lietuvių kalba tokiose moky-
klose gali sudaryti iki 50% pamokų.

Tokio tipo mokyklos veikia Baltarusijo-
je, latvijoje, rusijoje, lenkijoje, Vokietijoje. 
Į šias mokyklas yra siunčiami mokytojai iš 
lietuvos, jie dirba pagal kiekvienos šalies 
švietimo įstatymus.

naujausia tokio tipo mokykla lietuvos 
lėšomis buvo pastatyta 2005 m. lenkijoje, 
seinuose. Šioje mokykloje visi pedagogai yra 
vietiniai, t. y. to krašto lietuvaičiai, turintys 
pedagoginį išsilavinimą. Pagrindinį išlaikymą 
skiria lenkijos vyriausybė, lietuva prisideda 
tik iš dalies, išlaikydama mokytojų skaičių.
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Viena mokykla yra išskirtinė, kurioje mo-
koma vien lietuvių kalba. Tai Pelesos lietuvių 
vidurinė mokykla, kurios statusas yra privati 
mokykla, o vienintelis steigėjas yra Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas. Ši moky-
kla Baltarusijoje veikia jau penkiolika metų. 
Beveik visi abiturientai atvyksta studijuoti į 
lietuvą. Vienintelė lituanistinė mokykla, ku-
rią visiškai išlaiko lietuvos valstybė.

Į keletą smulkesnių pogrupių išskiriamos 
pagrindinės, vidurinės mokyklos, kurios 
yra lietuvių tankiai gyvenamose vietovėse ir 
vaikai lietuvių kalbą pasirenka kaip vieną iš 
mokomųjų kalbų. Vienose šalyse, kaip, pvz., 
lenkijoje, tokios mokyklos vadinamos su 
lietuviškomis klasėmis ar su lietuvių kalbos 
pamokomis, kaip kaliningrado srityje, ar 
fakultatyvais. Viso, departamento turimais 
duomenimis, tokio pobūdžio lietuviškasis 
švietimas vyksta 37 mokyklose įvairiuose 
kraštuose.

etninėse žemėse yra ir penki lietuviški dar-
želiai, ar atskiros grupės, kur jauniausieji mūsų 
tautiečiai supažindinami su lietuvišku žodžiu.

Prie bendruomenių veikia ir suaugusiųjų 
kalbos kursai, dar kitaip vadinami klubais. 
Čia yra mokomasi arba tobulinami šnekamo-
sios kalbos įgūdžiai. jau ne pirmi metai de-
partamentui pavesta koordinuoti dėstytojų 
iš lietuvos išvykimą į pasaulio lituanistikos 
ir Baltistikos centrus. Šiandien turimr septy-
niuose universitetuose dirbančius dėstytojus, 
kurie moko lietuvių kalbos tiek lietuvius, tiek 
užsieniečius Čekijos Brno ir Prahos univer-
sitetuose, jaV ilinojaus universitete, Pran-
cūzijoje – Paryžiuje, rusijoje – Maskvoje ir 
kaliningrade, o 2008 m. pavasarį išvyko dės-
tytoja į Maino universitetą Vokietijoje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
tas, kuruodamas lietuviškąjį švietimą, apima 
visą spektrą tiek amžiaus grupių – nuo darže-
linukų iki universiteto studentų ir dėstytojų 
bendradarbiavimo, – tiek ir geografinių vie-
tovių – nuo urugvajaus ir Brazilijos iki lydos 
ir Tilžės.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento lituanistinio 

švietimo veiklos kryptys

gali kilti klausimas: koks yra departa-
mento darbo, susijusio su lituanistiniu švieti-
mu, turinys? Ši veikla apima keletą sferų: tei-
sinę, informacijos sklaidos, vizitų į užsienio 
šalis ir ten veikiančias lituanistines įstaigas, 
tinkamos kvalifikacijos mokytojų suradimo 
atsakomybės, mokyklų aprūpinimą vadovė-
liais bei konferencijų organizavimą.

Pirmoji sfera kuruoja lituanistinio švie-
timo veiklos įtraukimą į departamento 
rengiamus teisės dokumentus: norminami 
trumpalaikio ir ilgalaikio turto perdavimo 
klausimai, bendruomenių ir kultūros, švie-
timo centrų turto, pastatų registaravimo 
užsienyje procedūros, sprendžiami remonto 
ir dotacijų poreikio ir darbų priežiūros klau-
simai.

antroji darbo sritis susijusi su departa-
mento specialistų veikla, teikiant informaciją 
įvairioms valstybinėms, nevyriausybinėms 
institucijoms apie lituanistinį švietimą pa-
saulyje, rengiant poreikio ir situacijos verti-
nimo analizes. dalis paminėtų naujai įsistei-
gusių mokyklų yra įkurtos konsultuojantis 
su departamento specialistais.

Trečiasis departamento veiklos laukas – 
mokyklų lankymas, susitikimai su to krašto, 
valstybės, savivaldybių atstovais, sprendžiant 
aktualius vietos lietuvių poreikius.

departamentas taip pat organizuoja mo-
kytojų atranką, konkursus ir veiklos koor-
dinavimą užsienio lietuvių mokyklose. Ši 
veikla vykdoma nuo 1997 metų. kiekvienais 
metais siunčiamų mokytojų skaičius auga, 
nes daugėja įstaigų mokinių. departamen-
to veiklą, susijusią su lituanistinio ugdymo 
dinamika, iliustruoja keletas skaičių: jeigu  
2001 m. buvo sudarytos sutartys su 69 mo-
kytojais, tai 2004 – su 90, o 2008 m. – su 105 
mokytojais, neskaitant kultūros darbuotojų 
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ir dėstytojų. departamentas sudaro išvyki-
mo sutartis, moka mokytojams atlyginimus 
už suteiktas paslaugas, analizuoja atliktos 
veiklos ataskaitas, dalyvauja renginiuose, 
teikia siūlymus, aprūpina metodinėmis ir 
mokymo priemonėmis.

departamentas aprūpindamas vadovėliais 
glaudžiai bendradarbiauja su lr Švietimo ir 
mokslo ministerija, kuri skiria lėšas vadovė-
liams įsigyti, per pilietinio ir tautinio ugdy-
mo programą aprūpina vaizdinėmis, tautinės 
atributikos priemonėmis, tačiau visus moky-
klų duomenis, mokinių skaičių, poreikį bei 
pristatymą organizuoja departamentas. 

lietuvos ambasados ir konsulatai talkina 
departamentui, geranoriškai padeda pri-
statyti minėtas lietuvos dovanas į tolimas 
ir artimas lietuviškas salas. dažnai patys 
mokytojai ar tėveliai atlieka knygnešių misi-
ją, parsigabendami vietoje asmeninių daik-
tų šį „lietuvybės kraitį“. jau kelinti metai iš 
departamento biudžeto metodinėms, mo-
komosioms priemonėms skiriama apie 150 
tūkstančių litų per metus.

departamento rengiami mokytojų kva-
lifikacijos seminarai yra tapę prasminga ir 
naudinga lituanistinio švietimo patirties 
mokykla. Prieš dešimtmetį pradėję nuo ku-
klių kalbos kursų sekmadieninių mokyklų 
mokytojams, dabar departamento darbuo-
tojai organizuoja bendrojo lavinimo mokyk-
lų, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, 
lituanistinių mokyklų atstovų seminarus 
su lietuvos specialistais, pasitarimus dėl 
bendrų programų kūrimo, tarpusavio patir-
ties sklaidos. seminarų metu išsiaiškinami 
poreikiai: kas yra aktualiausia mokytojams, 
kurie dažnai neturėdami patirties, stengiasi 
ir pritraukia gausų būrį lietuvių tėvų ir vaikų 
ilgamečiam bendravimui. Šiuose renginiuo-
se naujos patirties įgyja ir departamento 
darbuotojai, ir dalyviai.

kai kuriuose kraštuose mokytojai yra su-
sijungę į švietimo tarybas, asociacijas. Tokia 
veikla vertintina kaip ypatingai svarbi, nes 

ji vienija atskirus švietimo institucijų pada-
linius įvairiuose kraštuose, pvz., Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų ko-
misija, kuri koordinuoja lietuviškąjį švietimą 
tarp atskirų kraštų bendruomenių.

2007 metais departamentas universitetuo-
se pirmą kartą surengė lietuvių kalbą moki-
nančių dėstytojų konferenciją, 2008 m. kvie-
čia ir jų studentus į vasaros studijų savaitę.

labai mėgstamos yra bendruomenių vai-
kų stovyklos, kai aktyviausi jaunieji lyderiai 
su bendraamžiais iš viso pasaulio gali pail-
sėti ir pasimokyti vasaros stovykloje pagal 
specialiai jiems parengtą programą. kasmet 
organizuojamose stovyklose apsilanko apie 
šimtas vaikų, rekomenduotų savo krašto 
bendruomenių.

nuo 2000 metų veikia užsienio lietuvių 
rėmimo centras, kuris yra tapęs traukos 
centru lietuvių kilmės studentams, besimo-
kantiems lietuvos aukštosiose mokyklose. 
Švietimo ir mokslo ministerija skiria finan-
sinę paramą, o departamentas, savo ruož-
tu, koordinuoja ir finansuoja centro veiklą, 
skirtą bendradarbiauti su bendruomenėmis, 
skatina atvykusių studentų integraciją į lie-
tuvos gyvenimą per kultūrinius, švietėjiškus 
projektus. Šiandien, kada daug kalbama apie 

„Protų nutekėjimą“, „emigracijos bangas“, yra 
prasminga tokio organizacinės ir finansinės 
paramos centro veikla, kviečiant kasmet į 
lietuvą studijuoti per 50 jaunų, perspektyvių 
tautiečių ir iš tolimų, ir iš artimų kraštų.

Pagal savo misiją pagrindinė departa-
mento veikla ir yra skirta bendruomenių vei-
klai konsoliduoti, ryšiam su lietuva stiprinti. 
lituanistinio švietimo veikla yra tik viena iš 
departamento darbo krypčių. Pagal 2007 
metų finansavimą kultūrinei užsienio lie-
tuvių veiklai buvo skirta 42% skirtų visiems 
projektams lėšų, švietimui – 29%, informa-
cinei, leidybinei veiklai – 18% (nors sunku 
spręsti, ar bendruomenės šventė, koncertas 
yra tik kultūrinis renginys, nes dalyvaujan-
tiems tai gali būti ir šviečiamojo pobūdžio 
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įvykis). lituanistinės ugdymo įstaigos 2008 
metams pateikė 131 paraišką daliniam savo 
veiklos finansavimui. koordinacinės tarybos 
sprendimu skirta per keturių šimtų tūkstan-
čių litų organizuoti šiai veiklai.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
to bendravimas su užsienio lietuvių švietimo 
įstaigomis jau vyksta trečią dešimtmetį. yra 
susiklosčiusios įvairialypės veiklos tradici-
jos, aiški prasmė ir paskirtis. departamentas 
bendrauja su savo kolegomis kitų valstybių 
pareigūnais, kurie dirba panašų darbą. lietu-
vos valstybės bendravimas su tautiečiais už-
sienyje neatsilieka nuo laikotarpio galimybių, 
nei veiklos forma, nei turiniu ir lygiuojasi į 
didesnių valstybių patyrimą. departamentas 
sava patirtimi dalijasi ir su kitomis šalimis, 
yra atviras naujovėms ir pasiūlymams, toliau 
domisi didesnių valstybių patyrimu.

departamentas turi sumanymų 2009 me-
tams: planuojama atnaujinti lituanistinių 
mokyklų nuostatus, kuriamas virtualus mo-
kytojų bendravimui skirtas forumas TMid 
tinklalapyje. galima prognozuoti, jog kei-
čiantis komunikacijos priemonėms, keisis 
ir tradicinio lituanistinio mokymosi formos, 
bus galima lanksčiai ir per atstumą dalyvauti 

pamokose. Todėl departamento parengtoje 
ilgalaikėje valstybės santykių su užsienio 
lietuvių bendruomenėmis strategijoje, kuri 
buvo derinama su PlB, yra įvardijamos sil-
pnosios lituanistinio darbo sritys: nesukurta 
adaptuotų lituanistinio švietimo vadovėlių ir 
kompiuterinių mokymosi priemonių sistema 
bei nepakankamai reglamentuojamas litua-
nistinių mokyklų programų turinys, nepa-
rengti lituanistinių mokyklų darbo kokybės 
vertinimo kriterijai. lituanistinio švietimo 
forumas skirtas tam, kad lietuvos moksli-
ninkai, valdininkai, organizacijų atstovai 
bendrai išsiaiškintų poreikius, bendradar-
biautų ir prisidėtų tobulinant lituanistinio 
mokymo turinį. departamentas tikisi idėjų 
ir partnerių jau sumanytiems projektams 
įgyvendinti.

aptarusi lituanistinio švietimo pasaulyje 
struktūrą ir pagrindines departamento vei-
klos kryptis šioje srityje, pabaigai norėčiau 
pacituoti Vaivos Vėbraitės žodžius: „Mūsų ga-
liose  bet kur pasaulyje kurti savą pasauliuką, 
kurio kontūrai mums jaukūs, kuriame esame 
vienas kitam pažįstami ir jaučiamės reikalin-
gi, kurio raidos autoriais esame patys“.

Vida BagdonaViČienĖ

THe sTrucTure of liTHuanian-orienTed educaTion in 
THe World and THe acTiViTies of THe deParTMenT of 
naTional MinoriTies and liTHuanians liVing aBroad

The author describes both the legal ba-
sis for the activities in lithuanian-oriented 
education undertaken by the department of 
national Minorities and lithuanians living 
abroad (an agency of the government of the 
republic of lithuania) as well as the histori-
cally evolved conditions  for establishing new 
educational institutions outside lithuania’s 

borders. The  article discusses the structure 
of lithuanian-oriented education in various 
countries; how the schools and their pro-
grams differ and what they have in common; 
and in what directions and forms coopera-
tion in the field of lithuanian-orienred edu-
cation proceeds.
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su mokyklinio amžiaus vaikais į užsienio 
šalį emigravusiai šeimai iškyla pirmaeilis, 
tiek pat svarbus kaip susirasti darbą ir būstą, 
uždavinys – užregistruoti vaikus į mokyklą. 
apsigyvenusiems naujoje šalyje imigrantams 
mokykla yra svarbus vaiko ir pačios šeimos 
sėkmingos integracijos naujoje visuomenėje 
veiksnys ir garantas. Besikuriantiesiems mo-
kykla tampa tarpininke ir tarp visuomenės, 
kaimynystės (arba lietuvių etninės bendruo-
menės) bei šeimos ir tiltu sėkmingai integra-
cijai šios šalies visuomenėje.

Mokslinėje literatūroje apie šiuolaikinę 
tarptautinę migraciją plačiai nagrinėjamas 
jos poveikis šeimoms ir ypač jų vaikams, nes 
šiame procese šeimos patiria esminius poky-
čius, kurie ilgam paliečia ne tik išplėstinės 
šeimos narius, bet ir artimiausius asmenis 
branduolinėje šeimoje.1 kaip teigia migran-
tologai, antroji imigrantų karta – vaikai yra 
tie, kurie turi didesnę galimybę nei tėvai pil-
nai dalyvauti priimančios visuomenės gyve-
nime. imigrantų vaikai, pradėdami lankyti 
mokyklą, greičiau nei jų tėvai išmoksta inte-
gracijos2 – sėkmingo išlikimo naujame krašte 
strategijų, pasisavindami tos šalies lūkesčius 
jų, imigrantų, elgesio atžvilgiu. sėk mingos 

daiva kristina kuZMickaiTĖ

Vaikų švietimas užsienio šalyje

adaptacijos įsikūrimo krašte laikotarpis 
glaudžiai sietinas su imigrantų ryšiais ir so-
cialinio kapitalo ištekliais. 

Per ryšius, kuriuos jie sukuria su pažįsta-
ma aplinka, imigrantai išmoksta, kaip prisi-
taikyti naujoje šalyje. kaip teigia fernandez 
kelly ir schauffler (1996), imigrantų vaikų 
prisitaikymo naujame krašte sėkmė priklau-
so nuo to, kaip patys tėvai vertina save, šeimą, 
naują bendruomenę, kilmės šalį. anot auto-
rių, imigrantų gyvenimai išskirtinai tampa 
simbolinių ir faktinių ryšių bei praradimų 
rezginiu, kuriančiu jų savęs apibūdinimą.3 
Todėl mokykla vaidina svarbiausią reikšmę, 
nes čia vaikai bendrauja su tam tikra grupe 
naujos visuomenės atstovų – mokytojų ir 
bendramokslių, kurie mokydamiesi, ben-
draudami ir laisvalaikiu perteikia naujosios 
šalies pagrindines taisykles, normas, lūkes-
čius imigrantų atžvilgiu. Pats asimiliacijos ir 
adaptacijos procesas, kuriame aktyviai da-
lyvauja imigrantų vaikai, pirmiausia reiškia 
savęs identifikavimą, arba kitais žodžiais sa-
kant, savo vietos ir prasmės naujoje visuome-
nėje, kurioje jie yra naujausi nariai, suradimą. 
Šis paieškos procesas vaikams yra ne mažiau 
sudėtingas, o dažnai ir konfliktiškas, kelian-
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tis įtampas ir nevienareikšmis4. kai vaikai 
priklauso su sveikos kolektyvinės tapatybės 
bendraamžių grupei, tikėtina, kad jų adapta-
cija vyksta teigiamai ir sėkmingai.

Šio straipsnio pagrindinis tikslas – ana-
lizuoti, kokios vaikystės, kurią sutrikdo 
šeimos emigracija į užsienį, vaikų patirtys 
įsikūrimo naujoje šalyje laikotarpiu, pradė-
jus lankyti mokyklą. Pasirinkus kirovos ir 
emme (2006) fenomenologinę prieigą apie 
migracijos ištiktų vaikų patirtis, kurias jie 
priėmė kaip neišvengiamybę5, straipsnyje 
bus ieškoma atsakymų į klausimus: kaip 
vaikas patiria mokyklą kaip svetimas ki-
tokiame pasaulyje? kaip užsienyje gyve-
nančių lietuvių šeimos rinko savo vaikams 
mokyklas; kokiais atrankos kriterijais va-
dovavosi; su kokiais sunkumais susidūrė; 
kas padėjo apsispręsti, renkant vaikams 
švietimo įstaigą? kaip tėvai vertina jų vaikų 
švietimo sistemą naujoje šalyje ir kaip lygi-
na ją su vaikų mokymo patirtimis lietuvos 
mokyklose? 

Šiame straipsnyje bus analizuojami ir 
aptariami klausimai, susiję su emigravu-
siųjų į užsienį tėvų sprendimais, parenkant 
vaikams švietimo įstaigą svetimoje šalyje, 
sunkumais, kuriuos patyrė leisdami vaikus 
į mokyklą bei švietimo sistemų vertinimu 
ir lyginimu su lietuvos mokyklų mokymo 
sistema. straipsnyje naudojami susisteminti 
empirinio tyrimo „emigracija ir šeima: vai-
kų ugdymo problemos ir iššūkiai“, vykdyto 
2007 m. birželio–gruodžio mėn., kuriame 
dalyvavo 162 respondentai (emigravę arba 
sugrįžę lietuvių šeimų nariai) iš 13 šalių6, ap-
klausos duomenys.

Švietimo įstaigos 
parinkimo strategijos

imigrantų vaikų švietimas vyksta tam ti-
krame socialiai sukonstruotame istoriniame 
kontekste, kuriame atsispindi ir dominuojan-

tis emigrantus išsiunčiančios šalies požiūris 
į tai, koks yra teisingas vaikų ugdymas arba, 
kitaip išsireiškus, koks yra teisingas gero tėvo 
(motinos) vaidmuo. Paprastai šį „teisingo 
elgesio“ etaloną visuomenėje kuria viduri-
niosios klasės atstovai. aptariant iš lietuvos 
emigravusiųjų šeimų pasirenkamas vaikų 
švietimo strategijas svarbu pastebėti, kad po-
kalbiai ir apklausos duomenys rodo, jog tėvai 
atsakingai rūpinasi švietimo įstaigos suradi-
mu ir vaikų užregistravimu mokykloje.

Į užsienį išsivežtų vaikų švietimo klau-
simai jų tėvams yra svarbūs, nes glaudžiai 
siejasi su atžalos gyvenimo ateities darbais ir 
gyvenimo sėkme, o tuo pačiu ir tėvų adap-
tacijos kitoje šalyje savijautomis. kaip teigė 
austrijoje gyvenanti šeima: 

Apsisprendėme leisti į austriškas moky-
klas, nes taip vaikams lengviau bendrauti su 
bendraamžiais ir integruotis į visuomenę (dėl 
kalbos mokėjimo). [Austrija – 15 interviu] 

iš lietuvos išvykę tėvai panaudoja įvai-
rias strategijas, ieškodami savo vaikams 
tinkamos mokyklos. dauguma tėvų moky-
klą savo atžaloms parinko, pasitikėdami jau 
įsikūrusių kitų lietuvių arba bendradarbių 
siūlymais ir rekomendacijomis. Pavyzdžiui, 
jungtinėse amerikos Valstijose gyvenančios 
šeimos liudijimu, tėvai mokyklą rinko atsa-
kingai apsvarstydami: 

Mes pasirinkom šitą mokyklą per labai 
daug pažįstamų žmonių rekomendacijas. Tie-
siog rinkom informaciją apie mokymo įstai-
gas mūsų aplinkiniuose rajonuose. Šita įstai-
ga mums buvo rekomenduota kaip ypatingai 
gera. [JAV – 17 interviu]

Panašia patirtimi dalijosi ir kiti sutuokti-
niai, kaip jiems, apsigyvenus Čikagoje ir ne-
spėjus susipažinti su naujo krašto švietimo 
sistema, pažįstami patarė, kur rinktis geres-
nę mokyklą. jie, kaip ir dauguma imigrantų, 
įsigijo ir gyvenamąjį būstą mokyklos kaimy-
nystėje:

Tėtis: Mums rekomendavo… Mokykla čia 
gera, bent jau iki devintos klasės. Gana aukšto 
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lygio ir taip tvarkinga viskas: ir vaikai prižiū-
rimi, ir tėvai rūpinasi. Tarp geresnių mokyklų 

‘Ilinojuj’, aišku gal ne pačios geriausios, kur 
ten yra žydų rajonuose, bet gan gera.

Mama: dėl to ir namą pirkom čia, kad vai-
kas turėtų galimybę lankyti tą mokyklą. [JAV – 
5 interviu]

užsienio kalbos nežinojimas tėvams gali 
būti rimta kliūtis, ieškant atžaloms tinkamos 
mokslo įstaigos. Tokiais atvejais lietuviai imi-
grantai yra ypač priklausomi nuo pažįstamų 
ar giminaičių pagalbos. Pvz., Šiaurės airijo-
je daugiavaikė našlė motina su mažamečiais 
vaikais, apsigyvenusi pas vyresniąją dukrą 
ir nemokanti anglų kalbos, informaciją apie 
vaikų užregistravimą į mokyklą gavo iš duk-
ters: Padėjo [susirasti ir išsirinkti mokyklą] 
dukra. Pagalbą suteikė irgi dukra. Aš jai esu 
labai dėkinga. [Š. Airija – 9 interviu] airijoje 
gyvenanti šeima pasinaudojo draugų ryšiais, 
kad surastų tinkamą mokyklą, nes:

sunku buvo gal kiek morališkai, kadangi 
kalbos nežinojimas buvo didžiausia problema, 
tai atsirado draugų, kurie turi kitų draugų, kas 
moka kalbėti angliškai, tai ir padėjo įveikti šią 
mažytę problemą“. [Airija – 1 interviu]

Vokietijoje gyvenančios šeimos teigė, kad 
vieni gavo raštą, kad vaikas turi pradėti lan-
kyti mokyklą, kiti ieškojo patarimo lietuvių 
bendruomenėje: „padėjo vietos, kur gyvena-
me bendruomenė“ [Vokietija – 17 interviu].

kiti tėvai mokyklai susirasti pagalbos 
kreipėsi į kaimynus ar šeimininkus, pas ku-
riuos nuomojo butą: 

Kreipėmės į kaimynus pagalbos dėl an-
gliškos mokyklos, klausti, kuriai priklausom. 
Pasakė vieną mokyklą, nuvažiavom, pasi-
rodo, yra dvi mokyklos, kurios skirstomos 
pagal adresą. Mus tada, ta kita mokykla 
nukreipė į mokyklą, kurioj turim mokytis. 
[JAV – 10 interviu]

Pasiklausinėjom žmonių aplinkinių, ku-
rių vaikai jau yra vyresni ir jau yra kaž-
ką pasiekę, yra mokęsi gerose mokyklose. 
[JAV – 17 interviu]

Paklausiau pas mūsų namo šeimininką, 
kuri mokykla priklauso, ir viskas. Nuvažia-
vau, užsiregistravau, ir viskas. [JAV – 16 in-
terviu]

Vienos šeimos, sugrįžusios iš airijos, tė-
vas pasakojo, kad su šeima išvykę į užsienį 
nežinojo, kur vesti vaikus į mokyklą. Patyrę, 
kad vietiniai gyventojai malonūs ir linkę pa-
dėti, pastovėję gatvėje ir paprašę pirmą pa-
sitaikiusį praeivį patarimo, į kokią mokyklą 
turėtų vesti sūnų ir dukterį. Tėvams, kaip jie 
teigė, pasisekė – jiems gatvėje sustabdytasis 
airis paaiškino, kur ir į ką reikėtų kreiptis, 
kad vaikai būtų priimti į gerą mokyklą.

Šeimų tėvai, mokantys užsienio šalies kal-
bą arba neturintys pažįstamų su mokyklinio 
amžiaus vaikais, galinčiais suteikti informa-
cijos apie mokyklas, dėl vaikų švietimo įstai-
gos kreipėsi į gyvenamosios vietos biblioteką, 
švietimo skyrių ar savivaldos įstaigą. Šiaurės 
airijoje įsikūrusi motina teigė, kad mokyklą 
vaikui surasti nebuvo sunku. Mama pasako-
jo: „Pagalbos kreiptis taip pat neprireikė, nes 
kalbu angliškai pakankamai gerai, o ir švie-
timo sistemą neblogai išmanau“. [Š.Airija, 
2007 – 4 interviu].  Panašia patirtimi pasida-
lijo ir Čikagoje gyvenantys tėvai: 

Žmona pagal draugus dar, pasiūlė jie, ir be 
problemų susiradom. Mes patys, susitvarkėm. 
Susiradom, nuėjom, davė visą informaciją, ir 
tiek. Mes, palyginus, jau šnekėjom angliškai, 
tai nebuvo sunku. [JAV – 18 interviu].

keleto mišrių šeimų motinos teigė, kad 
vaikui surasti norimą mokyklą sunkumų 
nebuvo, nes užsienietis vyras gerai žinojo 
švietimo sistemą šalies, kurioje šeima gyve-
no, kaip, pavyzdžiui, austrų šeima:

Man gal tai buvo šiek tiek paprasčiau, nes 
mano vyras yra austras ir jis galėjo bendrauti 
su pedagogais ir pasirinkti geriausią varian-
tą. Todėl sunku nebuvo. Mokykla ir gimnazija 
yra šalia namų. [Austrija, 9 klausimynas]

Trijose šalyse – jungtinėje karalystėje, 
jungtinėse amerikos Valstijose ir austri-
joje – gyvenančių šeimų interviu ištraukos 
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iliustruoja, kaip tėvai surado atžaloms mo-
kyklą, kreipdamiesi į gyvenamoje vietovėje 
veikiančias įstaigas:

Kl.: O kaip ieškojot tų mokyklų?
A: Šiaip sako, kad reikia bibliotekoj nuėjus 

klaust. Mokyklos tau duoda patarimą, viską. 
Kl.: Čia, mokyklos bibliotekoj, ar toj vie-

tinėj?
A: Rajono bibliotekoj reikia klaust, kokios 

mokyklos yra, adresus, biblioteka duoda to-
kią informaciją. Iš kažkur pusseserė gavo 
telefono numerį, kur skambint dėl mokyklų. 
Ir mums paaiškino, kokioj mokykloj yra vie-
tų šiuo metu, o paskui, jau gyvendamas tam 
rajone susižinai, kuri geresnė, kuri prastesnė 
mokykla. O paskui jau sužinojom, kad vis 
dėlto katalikiškos mokyklos yra pačios ge-
riausios, ir tada jau į vidurinę mokyklą pa-
sistengėm kad jau eitų į katalikišką mokyklą. 
[JK – 7 interviu]

Mums ją pasiūlė “City Hall” (miestelio 
sasvivaldybė). Pasakė būtent, kad yra nemo-
kama programa i, kad galim pabandyti ten. 
Ir iš tikrųjų mus priėmė, nes ten daugiau jie 
orientuojasi į būtent tų šeimų vaikus, kurie 
namuose kalba kita kalba, ne anglų. Šita mo-
kykla nepriklauso viešosios mokyklos sistemai. 
Taip gavosi, kad nuvažiavo vyras į “City Hall” 
paklausti ir nurodė būtent šitą programą. 
[JAV – 3 interviu]

austrijoje gyvenančiai šeimai rūpėjo už-
registruoti vaikus į austrų mokyklą, kurią 
pagal tėvų prašymą paskiria gyvenamosios 
vietos valdininkai:

Apsisprendėme leisti į austriškas mo-
kyklas, nes taip vaikams lengviau ben-
drauti su bendraamžiais ir integruotis į 
visuomenę (kalbos mokėjimas). O konkre-
čią mokyklą parenka vietinės savivaldos 
atstovai pagal mūsų pateiktus prašymus. 
[Austrija, 15 klausimynas]

kita šeima austrijoje teigė, kad mokyklą 
surasti buvo sunku, tačiau „padėjo mokymo 
įstaigų sąrašas; lankėmės atvirų durų dieno-
se“ [Austrija, 9 klausimynas]. kiti tėvai vai-

ko užregistravimą į mokyklą vertino kaip 
paprasčiausią gyvenimo rutiną: „Nuvažiuoji 
pagal priklausančią vietą, į tą ‘school district’ 
(mokyklų rajoną) ir ten jau iškart nurodo, 
pagal gatves“ [JAV – 7 interviu]. o Čikagoje 
apsigyvenusi šeima stebėjosi, kad į mokyklą 
be trukdymų registruojami ir nelegalių imi-
grantų vaikai:

Dėl mokyklos išvis jokių problemų nebuvo, 
visi labai tolerantiški, viskas labai paprasta ir 
lengva. Niekas nesigilino nei, ar tu legalus, ar 
nelegalus. Vaikas juk turi mokytis. Labai man 
tas irgi patiko, kad niekas neskaito, kad jeigu 
tu neturi dokumentų, neklausia tavęs, nei kas 
tu, nei iš kur tu, – lygus su visais. Reikėjo tik 
atnešti įrodymus, kad gyveni (tam rajone) ir 
popierius užpildyti. Nereikėdavo net apmokė-
ti. [JAV – 1 interviu]

kiti tėvai nurodė, kad informacijos apie 
mokymo įstaigas ir mokyklos mokymo lygį 
ieškojo internete. Pavyzdžiui, Čikagoje gyve-
nančios šeimos tėvas pasakojo:

Jau tada internetas buvo, yra vis tiek in-
formacijos. Duoda duomenis kokius statisti-
nius apie tuos testų rodiklius (kurie parodo 
mokyklos lygį pagal vaikų turimas žinias), tai 
nelabai sunku. Viską patys susiradom [JAV – 
5 interviu].

ieškodami geros mokyklos suradimą tėvai 
pasinaudoja įvairiomis informacijos galimy-
bėmis. Pvz., viena šeima atskleidė, kad pasi-
rinkdami valstybinę mokyklą, kur mokslas 
nemokamas, pasinaudojo ir internetu, ir ki-
tais informacijos šaltiniais, dažnai neforma-
liais, tokiais kaip pažįstamų patarimai ar ne-
kilnojamojo turto agentų rekomendacijos:

Mokyklą tau automatiškai paskiria pagal 
gyvenamą vietą. Nebent į mokamą eitum, 
tada gali ieškoti. Tos katalikų mokyklos yra 
mokamos. O pagal gyvenamą vietą tai tu ne-
ieškai, tau ją priskiria. Rinkomės pirkdami 
namą pagal tai, kokiam lygyje mokykla. Per 
internetą gali pasižiūrėti. Kai perki namą, jau 
yra parašyta, kokios mokyklos rajonui pri-
klauso ir tu gali įeiti ir pasižiūrėti, kokiam ly-
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gyje. Nes vaikai laiko testus, Ilinojaus valstijos 
testus laiko kiekvienais metais pagal, kuriuos 
nustato, kokiam lygyje mokykla yra, o paskui 
internete gali pasižiūrėti. Pažįstami, kas turi 
namus, jau daugmaž orentuojasi apie tai ir 
agentas, per kurį perki namą, irgi pataria. 
Mes turėjom lietuvį, jis jau žinojo, kur kokios 
mokyklos. [JAV – 2 interviu]

Tėvų pasakojimai tik patvirtina migran-
tologines studijas, kuriose teigiama, kad įsi-
kūrimo naujame krašte laikotarpiu vyksta 
intensyvus imigrantų santykis su nauja vi-
suomene, jos kalba, o per ją ir su tos visuome-
nės kultūra. Turinčios vaikų imigrantų lietu-
vių šeimos turi daugiau galimybių greičiau 
užmegzti stipresnį santykį su užsienio šalies 
visuomene ir geriau pažinti, kaip ji funkcio-
nuoja per mokyklos suradimo paieškas, lygi-
nant su tais lietuviais, kurių pirmosios pažin-
tys su nauja šalimi yra siauresnės – atsiranda, 
kai ieškoma darbo ir gyvenamojo būsto.

Mokyklos vaikams parinkimo 
kriterijai

kaip iliustruoja tyrimo duomenys, moky-
klą tėvai rinko atsižvelgdami į keletą kriteri-
jų. svarbiausi, kuriuos nurodė tyrimo daly-
viai tėvai, buvo šie: patogumo – kad būtų arti 
gyvenamosios vietos, nemokamo mokslo, o 
kitiems, ypač geriau įsikūrusiems ir kele-
tą metų gyvenantiems užsienio šalyje – dėl 
mokymo turinio kokybės. Tėvai, ieškoję mo-
kyklos arti namų, jei buvo galimybė, rinko-
si geresnę švietimo įstaigą, kurioje mokslas 
buvo nemokamas. Buvo tėvų, kurie nurodė, 
kad rūpėjo prestižinės mokyklos, tačiau tik 
nepakankamos atžalų mokslo žinios apribo-
jo norimos švietimo įstaigos pasirinkimą.

dažnai pradėję vesti vaikus į priskirtą 
pagal gyvenamąją vietą mokyklą tėvai pir-
miausia rūpinasi, kad mokykla būtų arčiau 
namų. Tai iliustruoja ištraukos iš Š. airijoje 
ir anglijoje gyvenančiųjų pasakojimų:

Šios mokyklos buvo arčiausiai mūsų gyve-
namosios vietos. Mergaitėms buvo patogu į jas 
nueiti. <...> Tai vien iš didžiausių pradinių 
mokyklų, labai geroje vietoje, pačiame miesto 
centre. [Š. Airija, 4 klausimynas]

Kl.: Kaip radote mokyklą?
Ats.: Kad nežinau, kažkaip nuėjom čia iš-

kart už gatvės ir yra ta jos mokykla.
Kl.: Ai, tai patogu?
Ats.: Nu, tai iš vis čia. Ir nieko, ir priėmė. 

Be problemų iš viso.
Kl.: Ir laukt nereikėjo?
Ats.: Ne. nieko iš viso. Tiesiai. Kitą dieną 

jau ėjom normaliai.
Kl.: Bet taip ir norėjot, kad arti namų būtų 

ar ne?
Ats.: Kažkaip čia mama gyveno, atvažia-

vom, sakom gerai, ir mokykla šalia. Kažkaip 
neieškojom tos vietos. Pasisekė. Nes yra pro-
blemų žinau. Vežioja toliausiai tuos vaikus.

Kl.: O tai kodėl vežioja? Nepriima į tas vie-
tines?

Ats.: ... toliau kiti gyvena ir reikia tuos vai-
kus vežti. Arba tas vaikas su autobusu ar kaž-
kaip. [JK – 11 interviu]

Vėliau tėvai susidomi ir vaikų mokymo 
kokybe:

Paprasčiausiai, mums priklausė pagal 
mūsų teritoriją, kur mes gyvenam. Aišku, 
aplinkui buvo daug mokykų, bet kažkaip 
man krito į akį, aš užsukau ir paklausiau, ar 
mes čia galim paduot pareiškimus. Jie pati-
krino mūsų duomenis, kur mes gyvenam ar 
mes priklausom tam ‘districtui’ (teritorijai). 
Gal, sakyčiau, šita mokykla buvo arčiausiai, 
labiausiai pakeliui. Per daug ir nesirinkom, 
tik paskui, vėliau, iš kitų žmonių sužino-
jau, pradėjau daugiau gilintis, kad, palygi-
nus, nebloga mokykla ir aš gan patenkinta. 
[JAV – 9 interviu]

iš pažįstamų tėvai taip pat sužino, kad 
kiekviena mokykla turi savo mokymo lygio 
reitingus, kuriuos jie gali patikrinti interne-
to puslapiuose ir palyginti su kitų mokyklų 
pasiekimais:
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Aš rinkausi panašiai iš penkių mokyklų. 
Man ta mokykla pasirodė geriausia, apie ją 
daugiausiai girdėjau gerų rekomendacijų. 
Internete domėjausi, koks tos mokyklos lygis. 
Ruošimas stiprus, aukštas lygis. Iš tiesų pasi-
teisino. [JK – 13 interviu]

Tėvams, ypač jei neleidžia galimybės, svar-
bu, kad vaikas patektų į gerą, bet nemokamą 
mokyklą. Čikagoje gyvenanti mama teigė, 
kad džiaugiasi valstybine mokykla, kurioje 
mokiniai gerai paruošiami ir mokslas nemo-
kamas:

Lėmė tai, kad ji nemokama ir, kad stipri 
programa. Kad toks laikas ir sistema visa kaip 

“kindergarten” ir tai, kad mes lietuviškai šne-
kame namuose ir visi pažįstami tik lietuviai. 
Jam būtų buvę labai sunku pradėti “kinder-
garten” ar tai pirmą klasę nemokant kalbos. 
[JAV – 3 interviu]

užsienyje keletą metų gyvenusios ir finan-
siškai sustiprėjusios šeimos, ruošdamosi įsi-
gyti gyvenamąjį būstą, dažniausiai jo ieško 
pagal švietimo įstaigų mokymo lygį. daugu-
ma ilgiau užsienio šalyje gyvenančių šeimų 
interviu metu papasakojo, kaip derino būsto 
įsigijimą su mokyklos vaikams suradimu:

Iš tikrųjų tai pagal gyvenamą vietą paski-
ria mokyklą. O kai pirkom namą, tai jau do-
miesi pagal mokyklų rajonus. Kai perki namą, 
kur apsigyveni, ten jau žiūri kokios mokyklos, 
kokiam lygyje. Namą pirkom šitoj vietoj dėl 
mokyklos. Šita mokykla nėra geriausia, bet 
prie geresnių. [JAV – 2 interviu]

Pagal gyvenamą vietą. Mokyklos įtakojo, 
kai rinkomės, kur gyvensim. Buvo čia pažįsta-
mų mūsų, kurių dukra pabaigus vidurinę mo-
kyklą. Ir jie papasakojo mums, kad jinai yra 
gera mokykla ir sakė, kad jei čia gyveni, jūs 
priklausot tai mokyklai. [JAV – 8 interviu]

Tyrimo metu paaiškėjo, kad vieni tėvai rin-
ko valstybines viešąsias mokyklas, kiti, kurių 
tyrime pasitaikė vienetai, – ieškojo privačių, 
aukšto lygio mokyklų. Pavyzdžiui, Čikagoje 
gyvenanti šeima sūnaus mokymu privačioje 
mokykloje rūpinosi nuo jo kūdikystės:

Mūsų sūnus lanko mokyklą, kuri vadinasi 
Avery Coonley. Tai yra privati mokykla. Ji yra 
įkurta privačių asmenų. Šiemet buvo šimtas 
metų kaip jinai įkurta. Ta mokykla yra viena 
iš geriausių privačių mokyklų, ne viešoji mo-
kykla, aplinkiniuose rajonuose. Kadangi yra 
labai didelis konkursas patekti į tą mokyklą, 
jie paprastai atsirenka vaikus. Priima vaikus 
nuo trijų metų, į pirmą darželio lygį. Kad 
patekti į tą mokyklą vaikai būna testuojami 
dviejų su puse metukų. Testą vykdo mokyto-
jos. Vaikai turi būti šiek tiek pasiruošę, kad 
patekti į tą mokyklą. Turi pilnai kalbėti, saki-
niais, turi kažkiek mokėti skaičiuoti, kažkiek 
pažinti raides, pažinti pagrindines geometri-
nes figūras, skirti spalvas. Jie turi tam tikrus 
reikalavimus, kad vaikas patektų į tą mokyklą. 
Ta mokykla kažkiek žaidybinio pobūdžio, bet 
daugiau mokomojo pobūdžio. Tai nėra vieta, 
kur nuveži vaiką, kad jis tiktai praleistų laiką. 
Jau juos ten iš karto mokina. Toje mokykloje 
vaikai gali pasilikti iki aštuntos klasės. Bet 
taip pat yra atrankos būdu. Vaikai yra tes-
tuojami dviejų su puse metukų ir dar kartą 
keturių. Jie vėl laiko testą, kad toliau pasiliktų 
toje mokykloje, jei tėveliai nori ir gali mokėti. 
[JAV – 17 interviu]

Tėvų ir jų vaikų, kurie emigravo dėl stu-
dijų, lūkesčiai buvo prioritetiniai lyginant 
su lėšomis, reikalingomis privataus švieti-
mo paslaugoms. respondentų pasakojimai 
atskleidžia ir tai, kad mokamos gimnazijų 
ir privačių universitetų paslaugos nepalygi-
namai kokybiškesnės už valstybinių įstaigų 
organizuojamą švietimą. Tai ypač iliustruoja 
austrijoje gyvenančių lietuvių pasakojimai:

Dukrai pasirinkau gimnaziją dėl išsilavini-
mo kokybės ir tolimesnių galimybių. Tikiuosi, 
kad nuo kitų mokslo metų ir sūnus įstos į gim-
naziją. [Austrija, 4 klausimynas]

Bakalauro studijas dukra baigė privačia-
me Websterio universitete 2002–2006 metais. 
Į magistrantūrą buvo įstojusi į austrų vals-
tybinį Technikos Universitetą. Nors mokslai 
kainavo šiame universitete nebrangiai, ta-
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čiau dėl darbo (studijų) organizavimo stiliaus 
ir netvarkos, jį paliko ir vėl grįžo į Websterio 
universitetą. [Austrija, 5 klausimynas]

Šiuo metu mano vyresnysis sūnus lan-
ko Vienos gimnaziją vokiečių kalba. Jis yra 
pirmoje gimnazijos klasėje. Prieš tai metus 
lankė pradinę mokyklą taip pat Vienoje, tai 
buvo katalikų privati mokykla, kurioje jam 
buvo suteikta galimybė papildomai mokytis 
vokiečių kalbos. Tris pradinės mokyklos kla-
ses jis baigė Lietuvoje. Austrijoje klasių kar-
toti nereikėjo, tai yra jis mokosi kaip ir visi 
kiti vaikai pagal tą pačią programą. Privati 
pradinė mokykla buvo pasirinkta dėl to, kad 
vaikui ten buvo sustriprintas dėmesys ir viso-
keriopa pagalba mokytis. Deja, turiu pasakyti, 
kad ir mokymo metodai, ir programa gerokai 
skiriasi nuo lietuviškos mokyklos, kurią anks-
čiau lankėme. Per metus jis puikiai išmoko 
kalbą, ir nors vokiečių gramatika vis dar yra 
šiokia tokia problema, iš kitų dalykų jis turi 
aukščiausius įvertinimus. Šiuo metu lanko 
gimnaziją, kurioje yra sustiprintas kalbų mo-
kymasis (šiuo metu – anglų, nuo trečios gim-
nazijos klasės – lotynų ir prancūzų arba rusų 
(mano sūnus taip pat puikiai kalba rusiškai 
ir pakankamai gerai angliškai)). Gimnazijoje 
taip pat yra nemokomi kursai vaikams, ku-
riems vokiečių kalba nėra gimtoji. [Austrija, 
14 klausimynas]

Paskutiniajame motinos pasakojime apie 
privačių gimnazijų austrijoje privalumus iš-
reikštas pasitenkinimas mokymo metodais, 
kurie leidžia optimaliai panaudoti mokslei-
vio gabumus ir taip gaunami akivaizdūs re-
zultatai – keleto užsienio kalbų mokėjimas.

Todėl dauguma tėvų teigia, kad nors į „ei-
linę“ valstybinę mokyklą patekti nesunku, ta-
čiau yra šeimų, siekiančių vaikus registruoti į 
privačias mokyklas, dažniausiai katalikiškas, 
kas yra žymiai sunkiau. dažniausiai, kaip 
teigia tėvai, katalikiškos mokyklos garsėja 
aukštesniu mokslo lygiu ir geresne „discipli-
na“. londone lankančio katalikišką mokyklą 
berniuko mama pasakojo:

Kl: O kodėl keitėte mokyklą į katalikišką?
A: Nu šiaip visi šneka, kad katalikiškos yra 

geriausios, antroj vietoj po privačių mokyklų. 
Mes irgi katalikai, ir norim, kad tas vaikas 
būtų geriau išmokintas ir geriau išauklė-
tas. Internete procentaliai pažiūrėjom pagal 
mokymą, tai skaičiai yra didesni, negu kitų 
mokyklų. Nes paskui jau ir į tą secondary mo-
kyklą yra lengviau.

Kl: Po katalikiškos ar ne?
A: Taip. Į secondary katalikišką. 
Kl: O pvz., ar ten kontingentas skiriasi? Ka-

talikiškose ir nekatalikiškose?
A: Nežinau. Turiu pažįstamus, kurių vai-

kai irgi eina į katalikišką mokyklą, ir ta pati 
mama sakė, kad labai šūstras tas berniukas 
buvo, labai neklaužada. Ir kai pradėjo eiti į 
katalikišką mokyklą, labai sutvarkė jį ten. Ir 
dabar labai geras yra. Yra drausmė iš tikrųjų, 
nes, pvz., mano vaikas pareina ir sako, kad 
neleidžia bėgioti, kaip kad, pvz., būna play-
time. Sakė, išsitampo marškinėliai, liepia su-
sikišt iš karto. Mergaitės irgi – jokių palaidų 
plaukų, plaukai turi būti surišti. Jokių aus-
karų. Yra tvarka, yra drausmė. Yra uniforma, 
juodi batai. Bet nėra rugsėjo pirmosios šventės, 
jokių gėlių, nieko. [JK – 14 interviu]

jei nepavyksta užregistruoti vaiką kata-
likiškoje mokykloje, kartais tėvai renkasi 
tarpinį variantą – apsisprendžia vaikus vesti 
į kitos konfesijos, bet gerą mokyklą. Taip atsi-
tiko kitai londone gyvenančiai šeimai, kuri 
dėl to, jog gyvenamoje apylinkėje nebuvo 
katalikiškos mokymo įstaigos, vardan geres-
nių mokslo rezultatų pasirinko anglikonų 
bažnyčios mokyklą:

A.: Skiriasi labai mokyklos. Labai skiriasi 
council mokyklos nuo religinių mokyklų. Ir ta 
mokykla, kurią mes suradom savo dukrai, tai 
yra religinio pobūdžio mokykla. 

Kl.: O tai, kad ji ne anglikonė, jiems ne-
trukdo?

A: Ne, jiems netrukdo. Galbūt šiek tiek 
trukdė mums, kadangi kreipiausi dėl reko-
mendacijos į mūsų parapijos kleboną, tai 
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gavau barti, ką jūs galvojate, į kokią moky-
klą jūs leidžiate vaiką. Bet kadangi aš jam 
paaiškinau, kad tai yra gera mokykla ir la-
bai sunku gauti vietą į tą mokyklą, kad mes 
eilėj laukiam, ir kad galų gale sulaukėm, po 
interviu. Netgi nebūtume tos vietos sulaukę, 
bet šiaip ne taip isšsiprašėme interviu ir po 
interviu, pasikalbėjusi direktorė su pačia mer-
gaite, davė sutikimą ir atsirado vieta. Gana 
netikėtai. [JK – 13 interviu]

Pokalbių metu kai kurių Čikagoje gyve-
nančių tėvų požiūris į privačias katalikiškas 
mokyklas skyrėsi nuo jungtinėje karalystė-
je gyvenančių lietuvių nuomonės: leisdami 
savo atžalas į šias mokyklas, jas vertino kaip 
šiltnamio sąlygas, per daug uniformuotas, 
struktūruotas ir perkrautas religine pro-
grama. Tėvai norėjo, kad mokykloje vaikai 
daugiau išmoktų praktinių dalykų, neteik-
dami ypatingesnės reikšmės privačios mo-
kyklos misijai. Tai iliustruoja šis mamos 
pasakojimas:

Kadangi mūsų Montesori lituanistinė mo-
kyklėlė buvo privati, mes mokėjom už ją. Tai 
paskui, čia tos privačios man nelabai patiko. 
Aš galvojau į privačią Montesori leisti, bet 
man nepatiko vienas dalykas, kadangi čia 
privačiose mokyklose pirmoj eilėj yra tikė-
jimas, o antroj eilėj mokslas. Truputį, kiek 
domėjausi, aš su tuo susidūriau. Aš, pavyz-
džiui, tikintis žmigus, aš neturiu nieko prieš 
tikėjimą. Bet aš tikrai nenorėčiau, kad mano 
vaikui tai būtų pirmoj eilėj. Aš norėčiau, kad 
būtų mokslai ir prie jų tikėjimas. Tos unifor-
mos ir viskas, man truputį priminė tarybi-
nius laikus. Ir tos vienuolės mokytojos, nu 
ne visur, bet vis tiek būna. Ir aš suabejojau. 
Čia, Amerikoje, tiek daug žmonių ir įvairu-
mo. Aš norėjau, kad mano dukra patirtų tą 
įvairumą nuo pat pradžių, kad grūdintųsi. 
Kas toliau, kai ‘high school’ prasidės ir rei-
kės išeit iš katalikiškos? Ir tada vaikui toks 
perversmas, kad ji nežinos, kur pult tada. 
Ar kirps tuos plaukus, augins tuos plaukus, 
ar atvirkščiai. Katalikiškoj mokykloj reikia 

specialiai apkirpt plaukus, berniukam nega-
lima ilgų plaukų, tos uniformos, man atrodo, 
juos įstato į tokius rėmus. Automatiškai, tai 
man primena, kaip mes mokėmės. Tai dėl 
to aš kažkaip suabejojau. Kodėl nevesti į tą 
paprastą mokyklą, kur gali ji bendrauti ir pa-
tirti? Mes tai irgi, kaip lietuviai, bendraujam 
tik su lietuviais, mažai mes irgi iš tų rėmų 
iššokstam. Tai galvoju, aš noriu, kad ji turėtų 
įvairių pažinčių.

Jinai dabar septintoj klasėj. Pradėjo Ame-
rikoj į mokyklą eiti. Lietuvoje ėjo į darželį, 
baigė paskutinę grupę, ir jau būtų nuo rugsėjo 
pradėjusi eiti į mokyklą, bet mes atvažiavome 
kovo mėnesį tai jai jau neteko eiti į mokyklą 
Lietuvoje. Pradėjo čia eiti. Tai visą laiką, pra-
džioj, tuos kelis mėnesius ėjo į privačią. Bet 
privati katalikiška buvo, nei kiek negeresnė 
negu valdiška, mano požiūriu. Mano ma-
nymu, katalikiška, jeigu nebūtų tiek tos reli-
gijos kišama, būtų gerai. <...> Aš nemanau, 
kad tiek reikia. <...> Į pirmą klasę ji pradėjo 
eiti Market Parke į ‘public school’, ‘elemen-
tary’. Paskui čia atsikraustėm, į šitą rajoną, 
ir dabar trys metai mokinasi čia, aplinkui. 
[JAV – 7 interviu]

Buvo tėvų, nurodžiusių, kad jie norėjo 
savo atžalas leisti į gimnaziją, tačiau, kaip 
teigė viena motina, pasirinko mokyklą pagal 
vaiko pajėgumus: „Jo žinios gimnazijai buvo 
per silpnos, todėl pasirinkome šią mokyklą“. 
[austrija, 9 klausimynas]

dalis tėvų, klausiami apie mokyklos su-
radimą, labiau nei mokymosi turinio įsisa-
vinimo svarbą pabrėžė vaikų gerą savijautą, 
mokinių ir mokytojų teigiamus tarpusavio 
santykius. interviu ištrauka atskleidžia ypa-
tingai individualizuotos, į naujoje aplinko-
je atsidūrusio vaiko poreikius orientuotos 
mokymo sistemos ypatumus, kai mokyklos 
darbuotojai sukuria vaikui jaukesnę – arti-
mesnę aplinką:

Mes kai čia atvažiavom, jau buvo atvažia-
vus vyro sesuo su vyru. Ir jau buvo jie savo 
berniuką atsivežę. Mes ir leidom mergaitę su 
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tuo tikslu į mokyklą, kad jinai turės kažkokį 
artimą žmogų, kuris jai padės, išvers į anglų 
kalbą. Tai iš pat pradžių, sakė, buvo tokia 
problema, kad tą vaiką, nes jisai trim metais 
vyresnis už mūsų dukrą, tai tą vaiką vesda-
vo mokytoja, kad išverstų, ką mūsų mergai-
tė sako, ko jinai nori, ko jinai verkia ir pan. 
Tai ji vis verkdavo: „Aš noriu močiutės, noriu 
močiutės“. Nu tai tas berniukas išverčia. Tai, 
sakė, rado mokykloj kažkokią seną mokytoją 
ir jinai buvo mano mergaitei močiutė tas ke-
lias savaites, sėdėjo su mergaite klasėj ta mo-
čiutė. Sakė, juoda kažkokia, bet jinai buvo 
močiutė mergaitei. [JK – 2 interviu]

Teigiama. <...>. Direktorius bei direkto-
riaus pavaduotoja labai palankiai žiūri į už-
sieniečius, mielai bendradarbiauja, padeda. 
[Š.Airija, 2007 – 4 interviu]

Ją išrinko vaiko tėvas belgas, nes šią mo-
kyklą žinojo. Kaip žinia, mokyklas šičia, 
bent jau Briuselyje, žmonės renkasi itin 
selektyviai (pagal „įvaizdį“, pagal tai, kas 
kalbama apie mokyklą). Man kaip lietuvei 
ir apskritai ne vietinei, labiau rūpi bendraž-
mogiški ir praktiniai dalyklai, pavyzdžiui, ar 
mokykla negarsėja smurtu, ar pakankamai 
ugdomas pagarbus požiūris į kitus žmones, 
ir ar mokykla švari, jauki, myli pati save. 
[Belgija – 1 interviu]

Per pokalbius tėvai nurodė ir sunkumus, 
kuriuos patyrė rinkdamiesi norimą mokyklą. 
Pavyzdžiui, londone gyvenanti šeima, žino-
jusi apie pradinių mokyklų lygį ir pasirinkusi 
keletą mokyklų, į kurias norėtų leisti vaiką, 
savo pageidavimą tvirtai pareiškė švietimą 
koordinuojančioje įstaigoje. Motina papa-
sakojo, kaip turėjo „išsikovoti“ vaikui vietą 
norimoje mokykloje:

Dabar jis eina į Aleksandra Park school, 
aš ją labai sunkiai gavau, nu bet čia taip yra, 
reikia kovot už viską. Nes čia iš tos „prima-
ry scool“ jie siūlo pačias prasčiausias ir kiša 
vaikus į prasčiausias. O jeigu nori į tas iš 
geresnių, aš tik tokias dvi pasirinkau, ir aš 
gaunu laišką iki spalio 20 d., kada ten reikia, 

prieš metus. Aš gaunu laišką, kad vietos nėra 
ir žodžiu, pasirinkit tą jau prastesnę moky-
klą. Aš tiesiai į tą „Education service“, ir aš 
jiems sakau: „Arba man duodat šitas, arba 
aš jo iš viso neleisiu į mokyklą“. Nu ir ką, aš 
po dviejų dienų gaunu laišką, atsirado vieta. 
[JK – 12 interviu]

Populiaresnėse (labiau pripažintose) mo-
kyklose vietą gauti žymiai sunkiau. Kartais 
tenka laukti keletą mėnesių ar metų, kol vai-
kams paskiriama vieta pasirinktoje mokslo 
įstaigoje. Tai iš tėvų, kurie naujoje šalyje pa-
tys grumiasi su įsikūrimo sunkumais, parei-
kalauja daugiau pastangų ir laiko, kol atžala 
pradeda lankyti mokyklą:

Kl: O ar sunku yra pakeisti ar rasti moky-
klą, kad priimtų?

A: Šiaip sako, kad sunku. ... Man kai ta 
mokykla nepatiko, aš laukiau, vienam vaikui 
iškart buvo vieta, o kitam aš laukiau gal pusę 
metų. Jisai vis tiek turėjo likti toj mokykloj, kur 
man nepatiko. Pralaukiau gal pusę metų. O į 
katalikišką, aišku, jau ten yra visa dokumen-
tacija, tu turi būt tikrai katalikas. Kadangi 
mes tikrai einam į bažnyčią ir vaikai prileisti 
išpažinties... Ir krikšto, ir Komunijos, ir visų 
tų dokumentų reikia. [JK – 7 interviu]

dauguma tėvų teigė, kad mokyklą surasti 
nebuvo sunku, ypač jei neieškojo geriausios 
mokyklos, tik siekė, kad vaikas ją lankytų:

Kl: Ir kaip jiems čia mokyklą suradai?
A: Labai lengvai. Nebuvo kaip kitų žmonių, 

kai girdžiu, kad jie turi labai daug problemų 
ieškant mokyklos ir laukiant eilėse. Pas mus 
nieko iš tikrųjų nebuvo. Nuėjom į pačią pirmą 
mokyklą, pasakė kad užpildykit formas. Už-
pildėm formas ir rugsėjo 1 d. skaityk atėjom 
į mokyklą. 

Kl: O kaip tą pačią pirmą radai, vis tiek?
A: Arčiausiai namų. [JK – 8 interviu]
Per pokalbius tėvai atvirai pasidžiaug-

davo mokyklomis, kurias lanko jų atžalos 
ir sėkmingai besimokančiais savo vaikais 
bei gerais mokytojais, tačiau pasitaikė tėvų, 
kurie kritiškai vertino savo pasirinkimus ir 
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lūkesčius, įvardydami ir kitas jų „laimės“ su-
dedamąsias: 

Ir mokykla labai gera. Gal dėl to gera, kad 
čia pradėjai, čia patiko, čia draugai. Bet, iš tik-
rųjų, čia gera mokykla“. [JAV – 15 interviu]

citatos iliustruoja, kaip ir dėl kokių 
priežasčių tėvai vertina mokyklos darbo su 
vaiku kokybę, kuri nulemia ne tik sėkmin-
gesnį imigranto moksleivio įsijungimą į ar-
timiausią – švietimo sistemą, bet ilgainiui 
ir į platesnę visuomenę. kaip teigia Portes ir 
rumbaut (2006), išmokti gyventi vienu metu 
dviejuose socialiniuose pasauliuose (lietuvių 
atveju, paliktame gimtajame ir apsigyventoje 
užsienio šalyje) yra būtina „sėkmingos“ imi-
grantų adaptacijos sąlyga. Pasaulyje, kuris 
labai skirtingas nuo gimtosios šalies, reikia 
išmokti su juo dorotis nuo pat pradžių.7 Todėl 
dauguma emigravusių lietuvių šeimų, įsikur-
damos naujoje šalyje rūpinasi ir palankių są-
lygų suradimu savo vaikams tiek mokyklose, 
tiek ir ikimokyklinio amžiaus įstaigose.

ikimokyklinio amžiaus 
vaikų priežiūra

Šeimos, į užsienio šalį imigravusios su 
mažamečiais mokyklos nelankančiais vai-
kais, patiria daugiau sunkumų, kai nori at-
žalas vesti į darželį, nei kad išruošti į moky-
klą. Tėvai nurodo, kad norėdami vaiką leisti 
į darželį, turi į jį užregistruoti iš anksto. Tė-
vams, labiau pratusiems prie lietuvoje 12 val. 
dirbančių lopšelių ar darželių ir vaiko pilnu 
maitinimu ugdymo įstaigoje, būna sunku su-
derinti savo darbo valandas su trumpesniu 
ikimokyklinių įstaigų užsienio šalyse darbo 
ritmu ir, kai kuriais atvejais, maisto vaikui į 
darželį įdėjimu. Taip pat ne visos, ypač naujai 
imigravusios šeimos yra pajėgios sumokėti 
darželio mokestį. kai kurių ikimokyklinių 
įstaigų, ypač kooperatinių, tėvai, turi prisi-
dėti prie vaikų užimtumo ir priežiūros or-
ganizavimo.

kaip teigia keleto kraštų šeimos, turinčios 
mažamečius vaikus, svarbu iš anksto pasi-
rūpinti atžalos užregistravimu darželyje dėl 
didelės paklausos gyvenamoje apylinkėje. iš 
anksto užrašius vaiką ikimokyklinėje įstai-
goje, kaip, pvz., Belgijoje gyvenančiai šeimai, 
sunkumų nekilo: „Nesunku, nes buvome ‚už-
sisakę‘ vietą iš anksto“. [Belgija – 1 interviu] 
o Švedijoje gyvenanti šeima, turėjusi sūnų 
leisti į darželį, patyrė rūpesčių:

Darželį lanko dėl to, kad mes, abu tėvai, 
dirbame/studijuojame. Darželis, kurį Jonu-
kas lanko, yra tėvų kooperatyvas. Darželį 
buvo sunku surasti mūsų miesto dalyje, nes 
yra labai didelis vaikų bumas ir dėl to eilės. 
[Švedija – 2 interviu]

kaip paaiškino austrijoje gyvenanti mo-
tina: „darželiai mokami ir kainuoja po 300 
eurų per mėnesį. Ir dar sūnui reikia valgyti 
patiems įdėti, nes ten nemaitina“ [austrija, 6 
interviu]. dirbantiems tėvams vaikų darže-
liai mažiau populiarūs tarpe informantų dėl 
to, kad brangūs.

Šiaip tai nėra tos eilės darželiuose.
Kl: O tai jis ne per mažas?
A: Ne per mažas, priima, bet tai praktiškai 

kur į eilę atsistojau, tai 250 svarų už 5 dienas, 
tai galima sakyti mėnesį galima dirbti, kad 
sumokėti už darželį. Tai kam? Aš tada galiu 
pati abu vaikus prižiūrėti.[ JK – 11 interviu]

ypač dėl to, kad mokestis už darželį bran-
gus, tėvai šeimoje arba tarp pažįstamų lie-
tuvių su mažamečiais vaikais organizuoja 
alternatyvią ikimokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūrą. kartais šeima atžaloms pasaugoti 
kviečiasi močiutes ar giminaičius, būna, kad 
pačios mamos apsisprendusios pasilikti vai-
ko prižiūrėti namuose, priima ir kitų šeimų 
panašaus amžiaus vaikus arba suranda lie-
tuves aukles:

Jos bent dvi draugės turi bent po penkis vai-
kus namie, truputį vyresnio amžiaus, jau ne 
leliukai. Ima ten dvidešimt svarų per dieną ir 
žiūri ten tuos vaikus.

Kl.: Žodžiu augina ir savo, ir kitus?
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Ats.: Nebūtinai netgi, nebūtinai savo. Ne-
būtinai dirba, o tiesiog taip žiūri tuos vaikus. 
Yra moterys vyresnio amžiaus, gal nebeturi 
sveikatos dirbti.

Kl.: Jeigu dvidešimt svarų į dieną, penki 
vaikai.

Ats.: 100 svarų per savaitę, be mokesčių be 
nieko. Nei tau kelionė, nei nieko. Jeigu dar 
tėvai parūpina vaikui maisto, ir dar pinigai. 
[JK – 1 interviu]

Tuo tarpu Švedijoje gyvenanti studentų šei-
ma savo mažametį sūnų veda į tėvų koopera-
tyvo darželį. iš jų pasakojimo galima atpažinti 
Švedijos švietimo sistemos ir ypatingai sti-
praus trečiojo – pilietinio sektoriaus vaidmenį, 
kai laikomas reikšmingu ir tėvų įsitraukimas į 
vaikų švietimo organizavimą. Pvz.:

Darželį lanko, dėl to, kad mes abu tėvai 
dirbame/studijuojame. Darželis, kurį Jonu-
kas lanko, yra tėvų kooperatyvas. Kadangi tai 
yra kooperatyvas, tėveliai turi kartais padėti 
darželyje, jei viena iš auklyčių suserga. [Šve-
dija, 1 klausimynas]

svarbu pažymėti ir tai, jog buvo tėvų, nu-
rodžiusių, kad jie norėdami apsaugoti savo 
vaikus nuo nežinios ir galimų sunkumų, pa-
liko lankyti mokyklą lietuvoje:

Aš negaliu vaiko vežtis, kol nežinau pati, 
kaip aš atsistosiu ant kojų. Ir ačiū Dievui, kad 
nesivežėm, nes į kokias situacijas papuolėm! 
Jeigu dar su vaiku, – tai būtų tragedija ir neno-
rėjom, kad pergyventų visokių sunkumų, nes 
mes jau žinojom, ką mes Anglijoj pernešėm. 
Nėra lengva iš pradžių. [JAV – 1 interviu]

sunkumai leidžiant vaikus į 
užsienio šalies mokymo įstaigą

Tėvų, pasakojimuose apie jų pačių ar vaikų 
sunkumus, patirtus leidžiant atžalas į moky-
mo įstaigą užsienio šalyje, išryškėjo kelios 
kliūtys: administracinės, patirtos, norint 
užregistruoti vaikus į perpildytas mokyklas, 
naujos kalbos sunkumai tiek vaikams, tiek ir 

jų tėvams, laiko atžalų vežiojimui į mokyklas 
problema, lietuvos švietimo programų nea-
titikimas pervažiavus į užsienio šalį, dažni 
gyvenamos vietos keitimai ir su tuo susijęs 
vaiko prisitaikymas naujame kolektyve, ne-
žinojimas kur kreiptis informacijos ir kaip ja 
pasinaudoti, finansiniai sunkumai ir, galiau-
siai, kultūriniai skirtumai. Buvo tėvų, kurie 
paminėjo, kad vaikų patirti išgyvenimai buvo 
laikini, nes įgimti gabumai padėjo prisitaiky-
ti. kai kurie teigė, kad jų šeimos sunkumų, 
susijusių su mokyklos lankymu, nepatyrė.

administraciniai iššūkiai, su kuriais susi-
dūrė tėvai, iškilo panorus vaikus leisti į aukš-
tesnio lygio mokyklą. londone gyvenanti 
motina prisiminė:

Esam jau labai seniai, jau nuo gruodžio 
mėnesio padavę dokumentus į katalikų mo-
kyklą. Bet po pusės metų, liepos mėnesį, jeigu 
neturi jokių žinių, niekas nepaskambino, ne-
pranešė, kad tu jau ten priimtas esi, reikia vėl 
jį perregistruoti, pastatyti, žodžiu, į naują eilę. 
Ir mes nuėjom, sakau, mano vaikas stovi eilėj 
pas jus mokykloj. Sakau, ar galit pažiūrėt, ar 
ji turi vietą rugsėjo mėnesiui. Buvo metų ga-
las. Ieškojo ieškojo, o paskui kaip niekur nieko, 
sako: ‚Atsiprašom, dokumentų nėra‘. Sakau: 
‚Kaip suprasti – dokumentų nėra?‘ Tikrai, 
labai susinervavau, nes tiek laiko laukėm ir 
norėjom tikrai į tą mokyklą. Sakau: ‚Kaip su-
prasti?!’ Mes turėjom labai daug dokumentų 
į tą mokyklą priduoti: visi banko, visi bilai, 
važiuot turėjom į lietuvių bažnyčią – parašai, 
štampai, kad tikrai tavo vaikas katalikas, kad 
jis krikštytas... Žodžiu, jie sako: ‚Dingo‘. Nu 
ir ką, ir vėl mes laukiam dabar iš naujo eilėj. 
[JK – 9 interviu]

naujos kalbos barjeras – tai dažniausia tik 
ką imigravusiųjų problema, susijusi su įvai-
riais kitais sunkumais tiek vaikams, tiek jų 
tėvams:

Pagrindiniai sunkumai pradžioje yra kal-
ba, nes vaikai atvykdami nežino beveik nei 
vieno užsienio kalbos žodžio, ypač mažesnieji. 
[Š. Airija, 2007 – 4 interviu]
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kalba laikoma pagrindine kliūtimi, kurią 
sutinka imigrantai, nesvarbu kas jie būtų – 
maži vaikai ar jų tėvai, seneliai. kaip teigia 
migracijos reiškinius tyrinėjantys mokslinin-
kai, imigrantams išmokti užsienio šalies kal-
bą gali būti neįveikiamas sunkumas, tačiau 
tai vienintelis būdas – svarbiausias žingsnis 
įgalinti juos dalyvauti priimančios visuome-
nės gyvenime: įgyti išsimokslinimą, susirasti 
darbą, gauti sveikatos ir socialines paslaugas, ir 
aplikuoti pilietybei. kalbos įsisavinimas, ypač 
imigrantų vaikams valstybinėse užsienio mo-
kyklose yra visapusiškos adaptacijos sudėtinis 
ir palaipsnis procesas. Pavyzdžiui, austrijoje 
gyvenančios šeimos motina, vartodama dau-
giskaitą, dalijosi vaiko, o tuo pačiu ir tėvų pa-
tirtimi, kai ribotas užsienio kalbos mokėjimas 
apribojo vaiko įsisavintų žinių rezultatus:

Mūsų sunkumai kol kas susiję tik su kalba, 
nes vaikai Lietuvoje nesimokė vokiečių kalbos, 
o čia ne tik svetima kalba, bet ir kitus dalykus 
mokykloje turi mokytis šia kalba, todėl kartais 
rezultatai būna susiję ne su dalyko mokėjimu, 
o su vokiečių kalbos žinių stygiumi. [Austrija, 
4 klausimynas]

Mamos atvirai dalijosi tuo, kaip vaikai, 
nemokėdami užsienio kalbos, sunkiau pri-
tapo naujame kolektyve:

Be abejo, iš pradžių, tai buvo kalbos bar-
jeras ir sunkumas įsilieti į naują kolektyvą. 
Gimnazijoje tokių problemų jau nebebuvo 
[Austrija – 14 interviu]

kita mama papasakojo apie ikimokykli-
nio amžiaus dukters sunkumus, pradėjus 
lankyti švietimo įstaigą, nurodydama, kad 
mergaitei svetimas pasaulis su svetima kalba 
buvo ypatingai gąsdinantis. Mamos pasako-
jime atskleidžiama ir tai, kad mergaitė suau-
gusiems šeimos nariams palaipsniui tampa 
ryšiu su nauja visuomene ir jos kalba:

Sunku buvo, nes anglų kalbos nemokėjo. 
Keturių metukų pradėjo eit į tą mokyklą, tai 
visko būdavo. Ir su kelnėm pilnom pareidavo, 
nes nežinojo, kaip paprašyti, bijodavo, verk-
davo. Bet po poros savaičių, man sakė, nes aš 

su mokytoja kalbėdavau dažnai, pamatysi, 
sako, apsišlifuos, tie vaikai prilimpa greitai. 
Jinai pradėjo eit nuo rugsėjo mėn., sako, prieš 
Kalėdas jinai susikalbės angliškai. Sakau, ne-
gali būti. Iš kur vaikas? Mes namuose kalbam 
lietuviškai. Taip, prieš Kalėdas jinai kažkaip 
pavieniais žodžiais, bendratim, jinai susikal-
bėdavo rankom. Atsimenu, jinai lietuviškus 
žodžius anglindavo, kaip pasakyt. Be galūnių 
sakydavo lietuviškus žodžius, jau tipo su tuo 
akcentu, ir jau tipo jau čia ji baisi anglė. At-
simenu, mums buvo toks juokas iš pradžių. O 
paskui žiūriu, kad jinai ir mokykloj su tais 
vaikais taip bendraudavo, kalba, kalba, tiktai 
kokio žodžio nežino, tiktai na kokį žodį lietu-
višką be galūnės ir jau gerai būna. O paskui su 
mokytoja kalbėjau, čia gi tie tėvų susirinkimai 
būna, ir paskui jau sako ta mokytoja, žinok, 
per Velykas jau jinai kalbės. Taip ir buvo. Sa-
kau, aš nepatikėjau, bet taip ir buvo. O dabar 
mano mergaitė kalba be akcento, galiu pasa-
kyt. Mes iš jos mokomės. Nes jinai kaip pasa-
ko, tai jinai iš tikrųjų gerai pasako tą sakinį, 
tai paskui galvoji, o kodėl aš taip nesakau? 
[JK – 2 interviu]

jei vaikai užsienio kalbos pagrindus įsisa-
vina paprastai per pusmetį ar metus, tėvams 
reikia jau ilgesnio laiko tarpo. kaip teigia 
Portes ir rumbaut (2006), „imigrantų vaikai 
išmoksta „apverstus“ vaidmenis savo šeimo-
je: tampa savo tėvų tėvais. Taip atsitinka, kai 
jie išmoksta naujos šalies kalbą ir perima jos 
kultūrą tiek, kad tarp jų ir tėvų atsiranda di-
džiausia praraja ir vaikai yra priversti tapti 
vyresniųjų (savo tėvų) vadovais imigraci-
jos šalyje. Toks disonansas yra pagrindinis 
akultūracijos proceso bruožas, kuris yra 
neišvengiamas ir universalus“ 9. dažnai už-
sienio šalyje atžalos tėvams tampa užsienio 
kalbos mokytojais. kitaip sakant, apverčia-
mi šeimos narių vaidmenys, kai vaikai, užuot 
mokęsi iš tėvų, tampa jų mokytojais, nebent 
šie stengiasi išsaugoti savo pozicijas ir neat-
silieka. apie panašius patyrimus papasakojo 
mama, gyvenanti Čikagos apylinkėse:
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Kad anglų kalba viskas. Dažnai reikia at-
siversti žodyną ir pasižiūrėti ką reiškia žodis, 
kurį jis vartoja mokykloje, nekasdieniniai 
žodžiai, kuriuos jie turi išmokti. Paklausia 
kokio žodžio, o aš nesugebu jo paaiškinti. 
Sunku jam padėti yra ir jeigu jis paklausia ir 
aš nežinau ką reiškia, nes nekasdieninis žodis 
ar mažai vartojamas, gal išvis net nevartoja-
mas pas mus. Bet turi ieškoti vertimo, ką tas 
žodis reiškia ir aišku sunku jam padėti. Viskas 
kitaip, kad ir atimti ir pridėti ar ten dalyba ir 
daugyba, jau reikia žodyno, jau reikia versti. 
Aišku knygos, kai reikia kokias skaityti ar pa-
tarti apie autorius kažką tai. Daug jie daro 
projektų duoda kažkokią tai temą ir reikia 
ieškoti informacijos. Gerai dabar, va praeitais 
metais jis darė apie Lietuvą, reikėjo apie savo 
gimtąją šalį, tai interneto pagalba aš jam tu-
rėjau padėti išrinkti, ką jam sudėti ant lapo. O 
dabar, kai daro anglų kalboj, tai aš jam galiu 
tik padėti, patarti jau nelabai galiu jam ką. 
Sunku, sunku jam padėti, jau penktoj klasėj 
sunku. Turi daug laiko praleisti, kad padėtum. 
Pats turi visa tai išmokti, nes aš irgi daug ko 
nežinau, turiu viską skaityti. Nieko nežinau 
apie Ameriką, kaip istorijos. Gal, kai eisiu lai-
kytis pilietybės, išmoksiu daugiau (juokiasi). 
[JAV – 2 interviu]

Panašiai, nors santūriau apie tėvų sunku-
mus, susijusius su ribotu užsienio kalbos mo-
kėjimu, išsireiškė informantas vyras:

Kol kas jokių sunkumų. Į mokyklą nuveža 
autobusas. Nėra sunkumų. Sunkumas tik tai, 
kad aš jiems pamokų negaliu padėt paruošt, 
nes viskas angliškai. [JAV – 8 interviu]

kita motina, taip pat gyvenanti jaV, at-
skleidė kitą svarbų aspektą, susijusį su užsie-
nio kalbos įsisavinimu ir integracijos naujoje 
šalyje sėkme – neįvaldžius vietinių gyventojų 
kalbos, yra sunku visaavertiškai dalyvau-
ti visuomenės gyvenime, suprasti elgesio ir 
santykių prasmes. 

Galėčiau pasakyt, kad jokių [sunkumų]. Iš-
skyrus vieną sunkumą, kur, manau, ne tik aš, 
bet ir kiti susiduria. Tai yra, kad anglų kalba, 

vis dėl to, yra mūsų antra kalba. Tai didžiau-
sias sunkumas. Nėra lengva kitąkart suprast 
taip, kaip amerikonai, kad supranta. Būtent 
kalbos barjeras. [JAV – 3 interviu]

dauguma tėvų minėjo, kad jiems sunku 
suderinti darbą su vaikų vežiojimu į moky-
klą. Pavyzdžiui, jungtinėse amerikos Vals-
tijose ar jungtinėje karalystėje tėvai negali 
palikti vaikų vienų ar be priežiūros iki 11 ar 12 
metų. Tai reiškia, kad tėvai privalo atžalas at-
vesti į mokyklą ir iš jos pasiimti, todėl vienas 
iš tėvų (paprastai mama) dirbti nebegali arba 
turi derinti savo darbo valandas su mokyklos. 
Tai pailiustruoja šios apklausos citatos:

Į pradinę mokyklą vaikus privalo atlydėti ir 
pasiimti iš mokyklos tėvai, o tai sudaro sun-
kumų, derinant darbo valandas su pamokų 
laiku. [Š. Airija, 2007, 4 klausimynas]

Didžiausia problema yra ta, kad tu negali 
dirbti, nes tu vaikus turi vedžioti ir viskas taip 
susiriša. Jeigu tu kažką ieškosi, samdysi, kad 
tau kažkas vedžios, tada tu turi turėt tokį dar-
bą, kad tau apsimokėtų tam žmogui mokėt, 
plius pirkt visus bilietus, važinėjimas, laikas, 
visa kita, o jeigu tu tik kažką valysi už tuos 
kelis svarus, tai ten nei pinigų, nei malonumo 
nebus, žodžiu. [JK – 15 interviu]

Tėtis: vienintelis sunkumas tai būtų tik toks, 
kad jeigu vaikas nori kažką papildomai lanky-
ti, kažkokį būrelį ar kažkokią užklasinę veiklą, 
tai juos visur reikia vežioti. Nuvežti, valandą 
pabūt, parvežti. Ir kai yra trys vaikai ir visus 
reikia atskirai vežiot, tai, praktiškai, vienas 
turi nedirbti šeimoj. [JAV – 4 interviu]

kita Čikagos apylinkėse gyvenanti šeima 
įvardijo ir finansines išlaidas, kurios susiju-
sios su vaikų švietimu ir vežiojimu į mokyklą 
ar darželį:

Aišku kaina, ne kiekvienas gali leisti į to-
kias mokyklas, nes privačios ir geros mokyklos 
čia labai brangiai kainuoja. Manau, kad ei-
linei lietuvių šeimai pagrindiniai sunkumai 
tai būtų tikriausiai kaina. Ir kitas dalykas tai, 
kad turi vaiką pats nuvežt ir pats parvežt. Jei 
vaikas eina į darželį turi pasirinkt tokį darželį, 
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kuris turėtų autobusą vežantį vaikus. Bet tas 
viskas vėl papildomai kainuoja. Tai būtų tokie 
pagrindiniai sunkumai. [JAV – 17 interviu]

dažnai, jeigu tik yra galimybė, šeima vai-
kų palydėjimui kooperuojasi su giminaičiais 
arba kitais lietuviais, galinčiais padėti. lon-
done gyvenanti moteris su savo mama deri-
no darbo grafikus, kad pakaitomis galėtų į 
mokyklą palydėti ir parsivesti vaikus:

A: Jo, darželis čia prieky, o toliau mokykla. 
O dar toliau yra ta high school, vidurinė.

Kl.: Ai tai čia viskas vietoj?
A: Jo, čia visi trys tie pastatai vietoj. Čia 

tai pasisekė.
Kl.: Bet vis tiek reikėjo nuvest, parvest?
A: Jo, jo.
Kl.: Tai dirbt negalėjot, ar galėjot?
A: Paskui aš jau pradėjau dirbt, derinau-

si su mama. Dirbau kada jai išeiginės. Tris, 
keturias dienas dirbdavau viešbuty. O paskui, 
kada pradėjau tiesiogiai dirbt, pakėlė par-
eigose darbe, grafiką pasidariau. Nuo pusės 
dviejų iki 10 val. vakaro. Tai aš nusivesdavau, 
o mama parvesdavo iš darželio. Labai gerai 
buvo. [JK – 11 interviu]

airijoje gyvenanti moteris, kai negalė-
davo suderinti savo darbo grafiko su vaikų 
preižiūros valandomis, būdavo priversta 
samdyti auklę:

Patiriu sunkumų su vaiko priežiūra po 
mokyklos. Kaip žinia, mes čia neturime nei 
sesių, nei močiučių, nei dėdžų, kurie galėtų 
vaiką prižiūrėti po mokyklos. Tad tenka suktis 
patiems, nes samdyti aukles yra labai bran-
gu, tačiau kartais nėra išeities ir samdome 
pažįstamas lietuves moteris tam reikalui“. 
[Airija – 31 interviu]

dar viena mama, paminėdama jau aptar-
tą vaikų vežiojimo į mokyklą sunkumą, taip 
pat paaiškina, kaip, susidūrę su kultūriniais 
skirtumais ir skirtingais visuomenių reika-
lavimais tėvams, šeimos palaipsniui perima 
naujos šalies įpročius ir normas. Tuo pačiu 
tėvai išlieka kritiški ir neprisitaiko prie tai-
syklių ir apribojimų, varžančių vaiko raidos 

laisves ir poreikius, kuriems patenkinti nau-
jieji imigrantai neturi lėšų, būtinų vaikų svei-
katos „prabangai“ garantuoti:

Sunkumus, (susimąsto, galvoja). Nežinau. 
Anksti keltis reikia (juokiasi). Ai, visos mes, 
tos mamos, – keliesi ir sutepi tą sumuštinį, 
ir palydi pro duris, ir pamojuoji rankele, ir 
pažiūri, kad autobusas nuvažiuotų. Kažkaip, 
dar tada ramiau dūšiai, nes vistiek dar jam 
vienuolika, ne dvylika. Vistiek čia ta tvarka. 
Gal, sakyčiau, ta tvarka ir sukelia daugiau-
sia sunkumų. Nes tu dirbi, vaikas grįžta iš 
mokyklos ir lyg tai negalėtų pasilikti vienas 
namuose. Prigąsdino, kad jis, neduok Dieve, 
neatidarytų niekam durų ar neišeitų į lau-
ką. O vaikas visą dieną namuose sėdi tokiu 
gražiu oru, nu, skauda širdį. O turi dirbti, 
negali sėdėti kartu su vaiku, kai jam yra 
dar tik dešimt ar vienuolika metų. Lietuvoj 
tokių problemų nėra. Lietuvoje aš nuo pir-
mos klasės sėdėdavau namuose ir išeidavau 
į kiemą pažaist su draugais. Kažkaip būdavo 
tam tikros taisyklės. O čia iki dvylikos metų 
vaikai negali būti palikti namie vieni. Aš 
pilnai suprantu, kad yra čia tų pavojų vi-
sokių aplinkui. Ir tas gyvenimas: ir tų žmo-
nių, ir tų tautų daug, ir tų charakterių, ir 
nesuprasi kokių aplink yra. Baimė yra dėl 
to, bet va tas toksai uždarymas to vaiko, tai 
man yra labai skaudu. Užtai ir televizoriai 
tada, kompiuteriai – neatsiplėšia ir viršsvo-
ris prasideda, nes nėra normalios, raciona-
lios mitybos, nes vaikas neišsikrauna. Man, 
sakyčiau, gal tai ir yra didžiausia problema. 
[JAV – 9 interviu]

ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčios 
moterys atranda ir daugiau skirtumų, lygin-
damos su patirtimi lietuvoje – jos skundžia-
si, kad, pvz., anglijoje dekretinės atostogos 
trumpos, todėl dažnai motinoms tenka rink-
tis: išeiti iš darbo atostogoms pasibaigus, kad 
galėtų toliau auginti savo vaiką arba ieškoti 
vaikui priežiūros. Todėl šiuo metu lietuvos 
valstybės vykdomą motinystės atostogų po-
litiką moterys vertino teigiamai:
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Gerai gal, kad tu gali neiti į darbą ir leis-
ti tam vaikui kažkiek su tavim būti. Bet irgi, 
kaip pasakyt, jeigu tu dirbi, pvz., aš dirbau, aš 
dekretines turėjau pusę metų ir paskui aš ga-
lėjau dar pusę metų pasiimt nemokamų atos-
togų, nes buvau išdirbus pakankamai. Tai aš 
jį galėjau auginti iki metų laiko tiktai. Ir jau 
paskui turėjau grįžti į darbą, noriu ar neno-
riu. Lietuvoje tu gali auginti iki trejų metų. Ir 
dar moka Lietuvoje. O čia niekas tau nemoka. 
[JK – 3 interviu]

kitas, tėvų paminėtas iššūkis vaikams – 
tai naujosios šalies mokyklų multikultūriš-
kumas. Pavyzdžiui, tėvai mano, kad juo-
daodžių vaikų elgesys londono mokyklose 
skiriasi nuo lietuvių vaikų elgesio:

Mano sūnus eina į katalikišką mokyklą, ir 
ten pagrinde yra juodaodžiai. Mano sūnus 
yra labai jautrus vaikas, ir jam tokie stumdy-
maisi, kažkokie tai telefonų vogimai yra ne-
suprantamas dalykas ir jam yra baisu. Kad 
ir vakar, parėjo, žiūriu, labai liūdnas. Sakau, 
pasakyk, kas yra. Nu ir pradėjo šnekėt, sako, 
ėjau koridorium, ir kažkoks berniukas juodas 
bėgo ir su žurnalu kaip dėjo per petį. Aš jo 
klausiu, kodėl, už ką. Jisai sako, negražius 
žodžius panaudojo ir nubėgo. Mano sūnus iš 
karto nuėjo pasiskundė mokytojai. Aš jam sa-
kiau, jei kas, eik sakyk mokytojai iš karto.

Kl.: Na o mokytojai palaiko juos?
A: Taip, palaiko. Iš karto tas vaikas buvo 

surastas ir paliktas po pamokų. Ir sakė, jei pa-
sikartos dar kartą, praneš tėvams. Na o pas 
dukrą yra kitaip, gal todėl dukra biškį kitaip 
jaučiasi, kadangi ten yra tas aukštesnis lygis 
ir geram rajone ta mokykla, tai sakė yra to-
kie daugiau balti žmonės ir tokie su stilium. 
Tai jinai sako, anglų vaikai su stilium. Ir 
tvarka, aišku, visai kitokia. Ne palaida bala. 
[JK – 8 interviu]

Nu, gera mokykla, viską, ir, aišku, mano 
vaikas yra toks judrus, jis yra draugiškas la-
bai, ir nukenčia vis nuo tų. Aš nesu rasistė, bet 
nuo tų juodų, žinokit. Jis čia susidraugavo su 
vienu berniuku pernai, šalia gyvena, apvogė 

tas berniukas. Dabar jau nebedraugauja. Bet 
klasėj jis neskirsto vaikų. O iš tų va kitų tau-
tiečių, žinokit, jaučiasi. Būtent, va kad mes, 
tie baltieji, jaučiasi. O jisai tai ne, neturėjo 
dėl rasizmo problemų. Arba jis gal nesupran-
ta, kad tai yra dėl to. Aš biškį geriau matau, 
aišku, kaip ten yra. [JK – 12 interviu]

Tėvai tolimos kultūros vaikų elgesį ver-
tina neigiamai, netiesiogiai laiko juos „be 
stiliaus”, kai prieš pastato „baltųjų“ – anglų 
vaikus – kaip turinčius stilių. Tokiu būdu 
mokykla atlieka ir stereotipų perteikėjos 
funkciją, nes austrijoje gyvenanti šeima 
turėjo panašią diskriminacijos patirtį bū-
tent ne iš imigravusiųjų, o iš vietinių vai-
kų netinkamo elgesio. Tėvai išvardydami 
didžiausius sunkumus užsienio šalyje, pir-
muoju nurodė priešišką elgesį prieš imi-
grantų lietuvių vaikus: „vaikų teroras, gyve-
nimo lygis, mokymo priemonių brangumas 
[Austrija – 12 interviu].

Vesdami vaikus į mokyklą tėvai „pagauna“ 
ne tik mokyklos švietimo sistemų skirtumus, 
bet ir įvairius etninių grupių niuansus, apie 
kuriuos dažnai sužino vieni iš kitų. lietu-
vių imigrantai mano, kad juodaodžiai arba 
indai vaikai taip pat laikomi mažiau šva-
riais nei lietuviai, todėl, tėvų manymu, nuo 
keleto vaikų asmeninės higienos trūkumo 
nukenčia visi likusieji klasėje. Pavyzdžiui, 
motinos pasakojo, kad anglijos mokyklose 
plinta utėlės:

A: … O kas liečia pagrindinę problemą 
mokyklose Anglijos, tai yra utėlės, kad ir kaip 
skaudu sakyt. Jau kiek aš supirkus ir kiek ant 
jos galvos supylus chemikalų, tai baisu, dar 
nuostabu, kad plaukai auga… Jinai kai atva-
žiavo į Londoną, jos plaukai buvo garbanoti, 
gražūs. Pradėjo eit į mokyklą, pradėjo atsi-
rast tų utėlių, aš nežinau, mes nekirpom… 
Seselė ateina kas du-tris mėnesius, patikri-
na vaikam galvas ir paskui tėvam laiškus 
siunčia, pas ką randa. Ir viskas. Nu ir dar, 
tipo, jums čia kaip pagalba, pasako, kur ga-
lima ko nusipirkti. Tipo, tikrinkit vaiko galvą 
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kiekvieną dieną. O jeigu aš pareinu iš darbo 
10 val. vakaro, kaip man tą galvą patikrin-
ti? Miegančiam? Aš jos nepatikrinsiu. Čia 
yra nenormalu. Kaip berniukam, sakė, yra 
buvę, nu ką, paima mašinėlę, nuskuta plikai, 
ir viskas. O ką su mergaitėm daryt? Aš su 
daug kuo šnekėjau, iš pradžių tai buvo gėda 
sakyt. Bet paskui papasakojo viena bendra-
darbė, kad jos sesuo veda Londono centre į 
privačią mokyklą, už kurią moka 600 svarų 
per mėnesį, ir kiekvienas vaikas klasėj turi 
utėlių. Tai čia, vadinasi, yra Londono, o ne 
kad Rytų Londono problema. Sakė čia po-
puliarus dalykas mokyklinio amžiaus. Mane 
mokytoja mano vaiko nuramino, atseit, vė-
liau bus rečiau, nes atseit, didėja vaikai ir aš 
nežinau kodėl, bet atseit, mažiau būna. Nu 
iš tikrųjų, dabar mažiau. Nes anksčiau bū-
davo, kiekvieną mėnesį tą galvą plaudavom, 
o dabar jau nėra, nelabai. Nors aš jai saky-
davau, tas vaikas, kuris smirdi, iš tikrųjų, 
ar ten kur matai, kad drabužiai, ar rankos 
purvini, tai stenkis nesiliesti, nes jos gi nuo 
nešvaros, iš kur daugiau gi. Iš pradžių jinai 
draugą tokį turėjo, indas toksai, tas vaikas 
gal toks nesveikas biškį, aš jo tėvus kai pama-
čiau, tai aš sakiau, nežinau, kas pas juos te-
nai. Tai galbūt nuo to vaiko visi užsikrėsdavo. 
[JK – 2 interviu]

Tyrime dalyvavusi studentė teigė, kad 
studijuoti austrijoje jai buvo sunku, nes ne-
turėjo informacijos apie užsieniečių studijų 
galimybes: 

Nežinai kokios taisyklės, kur eiti, kur kreip-
tis. Mažai informacijos, ypač užsieniečiams. 
Praradau galimybę finansinei pagalbai Aus-
trijoje kaip studentė dėl informacijos stokos“. 
[Austrija, 2 klausimynas]

kita moteris, taip pat gyvenanti austrijo-
je, dalindamasi patirtimi aiškiau apibūdino 
austrišką švietimo sistemą:

Tiesiog pirmiausiai pats turi žinoti, ko nori 
ir kokios tavo galimybės. Internetinėse svetai-
nėse gali rasti atsakymus į visus klausimus. 
Tiesa, šiek tiek buvo klausiamasi bendra-

darbių, kurių vaikai mokosi vienoje ar kitoje 
aukštojoje mokykloje, nuomonės. [Austrija, 5 
klausimynas]

Buvo tėvų, kurie pasakojo, kad iš lietuvos 
atvykusiems vaikams mokytis nesunku ir 
kad jie greitai prisitaiko prie naujos aplinkos, 
nes yra gabūs, kaip kad erikos vaikai, lan-
kantys londono mokyklas:

Nelabai mėgsta mokytis, gabus, bet tingi. O 
mažasis yra labai gabus. Kiek va pakeičiau, 
aš jau va ketvirta mokykla vaikui, tai visose 
mokyklose mokytojai girdavo, sako labai ta-
lentingas vaikas, ir jeigu net mokytojas, apie 
60 metų, pagyrė, sakė, per visą savo karjerą 
neturėjau tokio gabaus vaiko. Tai jau kaž-
ką sako. Nors visų mūsų lietuvių vaikai, aš 
skaityčiau, yra šiek tiek gabesni už vidutinius. 
Pagalvoji, tik tiek, kad ateities kartą išvežėm 
iš Lietuvos. Protą išvežam iš Lietuvos, kai pa-
galvoji. Tokius, kaip mano mažasis – visur ga-
bus: piešt, matematikoj, viską supranta labai. 
[JK – 7 interviu]

Šios motinos pasakojime atspindima tai, 
ką jau XX a. viduryje kanados mokslininkai 
Peal ir lambert (1962), ištyrę dešimtmečių 
dvikalbių vaikų pasiekimus moksle, nusta-
tė. jų teigimu, dvikalbių vaikų neverbalinių 
testų rezultatai (sąvokų supratimas, kognity-
vinis simbolinis suvokimas) buvo aukščiausi. 
Šie vaikai nuo ankstyvo amžiaus išlaisvėja 
nuo ligvistinių simbolių, kaip konkretumas, 
sutartinumas ir žodžių „tironija“ ir išplėtoja 
analitinį pajėgumą susitelkti į esmę bei mąs-
tyti abstraktesnėm kategorijom ir ryšiais, ne-
priklausomais nuo tikroviškojo pasaulio.10

Pasakojimuose apie savo ir vaikų patirtus 
sunkumus, susijusius su mokyklos lankymu, 
tėvai juos dažniausiai susiejo su pakankamu 
anglų kalbos nemokėjimu ir naujos visuome-
nės nepažinojimo. užsienio kalbos įvaldymas 
imigrantams tampa raktu ir naujosios kul-
tūros pažinimui. kaip rodo tėvų atsakymai, 
jei vaikams keičiant vieną kalbą kita šeimoje 
išsaugoma dviejų skirtingų kultūrinių perp-
sektyvų pusiausvyra, atsiveria „praturtintos 
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aplinkos“ erdvė, kurią suteikia dalyvavimo 
dvejose kultūrose galimybės. Tokie rezulta-
tai patvirtina ankstyvuosius Peal ir lambert 
(1962) ar Portes ir rumbaut (2006)11 išvadą, 
kad dvikalbystė pagerina intelektinius vai-
kų sugebėjimus ir su jais susijusius įgūdžius, 
nors nacionalinio tapatumo bei kultūrinio 
homogeniškumo idėjai yra metamas iššū-
kis. Šios dviejų kultūrų perspektyvos šeimų 
įsikūrimo ir galbūt pasilikimo naujoje šalyje 
atvejais neturėtų būti supriešinamos. jas la-
biau tiktų vertinti kaip viena kitą papildan-
čius ir praturtinančius projektus.

Tėvų pasakojimai byloja, kad kalbos įsisa-
vinimas tėra vienas adaptacijos naujoje šalyje 
aspektas, nors ir esminis, bet atskleidžiantis 
ir kitus savitumus. ypač tai, ką tėvai greitai 
išmoksta – kad imigrantus priimanti šalis 
jiems reikliai siūlo savo lūkesčius ir reikala-
vimus, kaip, pvz., tam tikro lygio mokyklas 
vaikams ar tam tikrą informacijos kiekį apie 
imigrantų švietimo galimybes, požiūrį į imi-
grantus apskritai ir išankstines stereotipines 
nuostatas tam tikrų tautinių, rasiniu grupių 
atžvilgiu. Tėvai dažnai nelikdavo tik pasy-
vūs tokių lūkesčių perėmėjai. Tais atvejais, 
kai reikėjo pasirūpinti savo šeima, ypač vai-
ku, tėvai per asmeninius ryšius, draugus ar 
pažįstamus spręsdavo savarankiškai, dažnai 
vadovaudamiesi iš anksčiau suformuotomis 
nuostatomis. Tai pailiustruoja ir tėvų apsis-
prendimas parenkant vaikams vieną ar kitą 
švietimo įstaigą.

Mokyklos keitimas

apklausos metu neatsitiktinai buvo do-
mėtasi, kaip dažnai ir kodėl tėvai keitė vaikų 
mokymo įstaigą. Tik dalis tėvų atsakė, kad 
mokyklos ar vaikų darželio nekeitė, o dau-
guma teigė, kad keitė, o kai kurie ir keletą 
kartų. Mokymo įstaigą tėvai keitė dėl keleto 
priežasčių: kai šeima persikelia į kitą gyve-
namąją vietą, keičia mokyklą ar darželį, kai 

netenkina mokymo lygis, drausmė mokyklo-
je ir jeigu mokytojai skiria nepakankamai 
dėmesio vaikui.

naujame krašte apsigyvenusiems imi-
grantams yra būdinga apsistoti ir, jei gyve-
nimo sąlygos patenkinamos, suleisti šaknis. 
naujakuriams ne visuomet iš pirmo karto 
pavyksta atrasti tenkinantį darbą, saugią 
gyvenamąją vietą ar tinkamą mokymo įs-
taigą vaikams. dažnai imigrantų gyvenime 
vienas pasikeitimas lemia kitą – jei keičiamas 
darbas, surandama ir artimesnė gyvenamo-
ji vieta, dėl parankumo pakeičiama ir vaikų 
mokykla. Tokie pokyčiai dažnai stebimi pir-
mąjį gvyenimo užsienio valstybėje dešim-
tmetį. yra šeimų, kurių vaikams tie pokyčiai 
buvo dažnesni: jei tėvai juos buvo palikę 
lietuvoje, tik po to atsivežė ir keldamiesi iš 
vienos gyvenamosios vietos į kitą, keitė vaikų 
mokyklas, šie išgyveno intensyvesnį ir daž-
nesnį praradimų ir pasikeitimų ciklą. Tokiais 
atvejais vaikai patiria nemažai prieraišumo 
praradimų, kuriuos tyrinėjo suarez-orozco 
c., Todorova i. l.g. ir louie j. (2002.)12. 

Mokyklos keitimas dėl gyvenamosios 
vietos, kai nuomojamas kitas butas ar įsigy-
jamas namas – dažnas reiškinys imigrantų 
lietuvių gyvenime:

Mes anksčiau gyvenom Burbank ir ten jie 
ėjo į tas ‘public’ mokyklas. Nėra labai didelio 
skirtumo tarp tų rajonų, kur mes gyvenom 
prieš tai ir čia. Tik tiek, kad mums buvo ma-
žai vietos gyvent, tai nusprendėm persikraus-
tyti. [JAV – 11 interviu]

Pirmus metus darželis, paruošiamoji, ir 
paskiau pirkom namą, keitėm mokyklą, ne-
buvo problemų. Šiaip siūlė kitą, toliau nuo 
namų esančią mokyklą, bet mums netiko. Ir 
mes turėjom dar laiko iki rugsėjo mėn. Sakom, 
mes dar palauksim. Nes dabar kur eina į tą 
mokyklą, ji yra visai šalia, penkios minutės. 
Aišku, aš ją vedžioju, nes ji dar maža viena 
eit. [JK – 9 interviu]

kita londone gyvenanti šeima vaikų mo-
kyklą keitė du kartus – kai persikraustė gy-
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venti į naują namą ir kai norėjo vaikus per-
kelti į geresnę katalikišką mokyklą:

A: ... Iš pradžių lankė darželį, paskui mo-
kyklą, toj pačioj vietoj, paskui 2006 m. keitėm 
mokyklą, nes nusipirkom namą.

Kl.: Tai todėl, kad kėlėtės į kitą namą, vai-
ką į kitą mokyklą?

A: Taip. Buvo, kad reikėjo palaukti, nes ne-
buvo vietos iš karto. No paskui, kai pradėjom 
eiti į tą kitą mokyklą, sužinojom, kad čia visai 
netoli yra katalikiška mokykla. Tai mes ten 
irgi nuėjom, visas formas užpildėm, palau-
kėm 3–4 mėn. ir dabar jau einam į katalikišką. 
[JK – 14 interviu]

Panašiai ir austrijoje gyvenanti mama pa-
sidalijo savo šeimos patirtimi, kai apsispren-
dė vaiką perkelti į geresnę mokyklą:

Mokyklą mes pakeitėme, dėl to, kad nu-
sprendėme, kad vaikas yra pakankamai 
gabus mokytis gimnazijoje, ir buvo į ją pri-
imtas. Mano minėtoji privati mokykla tu-
rėjo tik pradinės mokyklos ir vidurinės mo-
kyklos skyrius (tai yra, tai nėra gimnazija). 
[Austrija – 14 interviu]

Čikagoje gyvenančios šeimos pasakojime 
apie tai, kaip mažametį sūnų leido į ikimoky-
klinę įstaigą, kad šis išmoktų anglų kalbą, at-
skleidžiamas ne tik šeimos sprendimas vaiką 
perkelti iš vienos ugdymo įstaigos į kitą, bet ir 
darbuotojų kaita pačiame darželyje. darželio 
ištaigingumas ir aukšta specialistų kvalifika-
cija neapsaugojo mažo gabaus vaiko nuo su 
dažnais pokyčiais susijusių sunkumų:

Kadangi sūnus labai gerai kalba lietuviškai, 
tai mes norėjom, kad jis truputį geriau išmok-
tų anglų kalbą. Tai jis ėjo į dvi įstaigas: į Peter 
Pan darželį ir Carefree. Peter Pan pasirinkom 
todėl, kad buvo arti namų, labai tvarkingas 
darželis. Jie turi labai daug visokių priemo-
nių, labai tvarkingai įrengtas. O kitą darželį 
mes pasirinkom todėl, kad mums jį taip pat 
rekomendavo. Tai buvo labai gražiai įrengtas 
darželis. Kai mes nuvažiavom, tai mus pri-
bloškė to darželio įrengimas, nes jis kaip Dis-
ney Land. Viduj atsiduri kaip kokiam parke. 

Kiekvieno amžiaus vaikai turi atskirą grupę 
ir taip gaunasi, kad po stogu tu dar vaikštai 
po atskirus namelius. Yra ir gatvė įrengta, 
fontanai ir prūdas su žuvim. Po stogu visas 
miestas vaikam, labai žaismingas, įdomus. 
Mes ten jį leidom, bet mums ten nepatiko, nes 
labai keitėsi specialistai. Kai pradėjom vaiką 
lesti tai per kokius keturis mėnesius jo grupėje 
pasikeitė trys mokytojai. Tai mes jį iš karto 
išėmėm, nes jis dar buvo mažiukas, dviejų su 
puse metų ir tik pripranta prie vienų mokyto-
jų ir jau pasikeičia kiti.

Pirmiausia mes pabandėm vieną, suradom 
tą, kur labai gražiai įrengtas, nes mums reko-
mendavo. O tada mes jau žinojom apie Avery 
Coonley mokyklą, jis jau išlaikė egzaminą ir 
žinojom, kad jis pradės lankyti nuo rudens. 
Bet mes norėjom, kad per vasarą jis dar eitų 
kažkur kitur, kad išmoktų geriau kalbėti an-
gliškai. Tai tada susiradom Peter Pan, kurį 
lankė visą vasarą. Jame iš tikrųjų buvo neblo-
gai. Tik tai, kad mokytojai keitėsi, bet ne taip 
dažnai kaip Carefree. Per tris mėnesius mo-
kytojos pasikeitė vieną kartą. Bet mokytojos 
buvo labai malonios. Tas darželis buvo geras, 
tačiau mums atrodė, kad galėtų būti daugiau 
užsiimama su vaikais. Jie atsinešdavo tokių 
darbelių, bet jau labai paprastų, jautėsi, kad 
jam nepakankamai sudėtingos užduotys. 
[JAV – 17 interviu]

dažnai tėvai, užjausdami vaikus dėl nuo-
lat patiriamų pasikeitimų, lemiančių ir už-
simezgusių ryšių – draugysčių nutrūkimą, 
stengiasi galimais būdais jiems padėti. Pvz., 
Čikagoje gyvenanti šeima pasidalijo savo 
rūpesčiu apie paauglį sūnų, kuris persikėlus 
gyventi kitur ir pakeitus mokyklą, ilgėjosi 
draugų. Tėvai berniuką nuveždavo susitikti 
su buvusiais mokyklos draugais:

Nieko, viskas gerai. Praeitais metais, kai 
atsikraustėm čia, tai sūnus ilgėjosi anos mo-
kyklos, ten draugų, aišku. Tai buvo šiek tiek 
sunkiau, nelabai jam patiko šitoj mokykloj. 
Šiaip ana mokykla buvo labai jau gera, skai-
tėsi, o šita šiek tiek prastesnė. Nelabai jam 
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čia buvo pradžioje. O šiemet tai jau garai ir 
mokslai gerai sekasi. Čia gal lengviau mokytis, 
ana gal stipresnė buvo. Žiūriu, kad šitoj ge-
riau pradėjo mokytis, ar jau į protą suėjo jau 
keturiolikos metų, kad reikia pradėti rūpin-
tis (juokiasi). Pagrinde tai dėl draugų buvos 
sunku. Vežiodavau jį į aną miestelį susitikt su 
draugais. [JAV – 1 interviu]

o londone gyvenančios erikos pasako-
jimas atskleidžia visą kompleksą priežasčių, 
kodėl teko keisti vaiko mokyklą keturis kar-
tus: dėl gyvenamosios vietos pakeitimo, dėl 
netenkinančio mokymo lygio ir dėl bendros 
tvarkos trūkumo ankstesnėje mokykloje:

Kl.: O kodėl keitėt mokyklą? Sakėt, dažnai.
A: Keitėm gyvenamą vietą iš pradžių. Ir mo-

kyklose niekada, nežinau, nėra vietų. Kokioj 
mokykloj gavom vietą, tokioj pradėjom leist. 
Pasimokė tenai vaikai metus ir aš pamačiau, 
kad ten yra visiškai prastai, vaikai buvusioj 
mokykloj prieš metus laiko praėjo tai, ką jie 
dabar mokosi. Labai atsilikusi mokykla, nors 
pagrinde mokykloj buvo vien anglai. Nors jie 
buvo tokie, iš šitų daugiabučių, kur valstybės 
išlaikomi. Ir jautėsi labai, ir tarp vaikų jautė-
si, kad jie yra skriaudžiami, ir mokytojai kitą 
kartą galbūt nesupranta. Pakeičiau mokyklą, 
palaukiau eilėj, užrašiau vaikus į eilę, palau-
kiau. Gavo daug geresnę mokyklą. O dabar 
jau jie pabaigė pradinę ir nuėjo į vidurinę mo-
kyklą. [JK – 7 interviu]

Įdomu, kad net kelios austrijoje gyvenan-
čios šeimos nurodė, jog mokyklą keitė dėl ne-
patenkinamo mokytojų darbo ir smurtinio 
vietinių vaikų elgesio, pabrėžiant socialinio 
statuso skirtumą imigrantų atžvilgiu:

Kartą keitėm, nes mokytoja ignoravo vaiką, 
su psichologo pagalba, buvo pasirinkta kita 
mokykla [Austrija, 10 klausimynas]

Negalima gaišti laiko, kai pati įstaiga nesi-
rūpina tinkamu darbo organizavimu [Austri-
ja, 5 klausimynas]

Turčių vaikai terorizavo mano vaikus tik 
dėl to, kad jie iš kaimo [austrija, 12 klausi-
mynas]

nuomonė apie 
vaikų mokymo įstaigą

Per apklausą šeimai apibūdinant vaikų 
mokymo įstaigą išsiskyrė keletas nuomonių: 
vieni tėvai užsienio šalies mokyklas vertino 
teigiamai, kiti, priešingai, – buvo nepaten-
kinti ir nuogąstavo dėl vaikų ateities, treti – 
vertino vidutiniškai, nuosaikiai. Pastarosios 
grupės atstovai, svarstydami, kokie mokyklų 
privalumai ir trūkumai, nurodė, jog ypač 
daug reiškia mokytojo geranoriškumas ir 
profesionalumas, todėl pasitaiko, kad vie-
nas tos pačios šeimos vaikas patenka į gerą 
mokymo įstaigą, o kitam nepasiseka. Pavyz-
džiui, austrijoje gyvenanti motina pasidali-
jo savo vaikų patirtimi viduriniojo mokslo 
švietimo sistemoje:

Apie gimnaziją susidariau kuo puikiausią 
nuomonę. Visų pirma, man, kaip mamai, su-
teikiama nuolat visa informacija apie vaiko 
bei mokyklos veiklą (galima į klasės vadovą 
kreiptis tiek gyvai, tiek telefonu, tiek e-paš-
tu). Be to, dukra mokėsi Lietuvoje 5 viduri-
nės mokyklos klasėje, čia atitinkamai lanko 1 
gimnazijos klasę, ir čia mokoma daugiau da-
lykų (biologija, geografija, žinoma, vokiečių 
kalba prisidėjo. Daug išsamiau, rimtai ruo-
šiamasi mokyklos kontroliniams darbams, 
daug užklasinės veiklos, bendrų projektų. 
Dėl sūnaus mokyklos nesu visiškai patenkin-
ta, trūksta informacijos tėveliams, mokymo 
procese trūksta individualumo. [Austrija, 
4 klausimynas]

Šiaurės airijoje atžalą į mokyklą leidžian-
ti šeima išvardijo teigiamus dalykus ir tai, 
kas nepatinka – kad anksti nustatomi vaiko 
pajėgumai ir vėliau atsiskleidus gabumams 
iš „negabiųjų“ grupės jam sunku prasiveržti 
į gerų mokinių skaičių, nes nepakankamai 
dėmesio ir pastangų skiriama šių vaikų mo-
kymui:

Čia, Š. Airijoje mokslas tikrai nemoka-
mas. Priemonės duodamos mokiniams ne-
mokamai. Galimybė naudotis kompiuteriu, 
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spausdintuvu, internetu tiesiog klasėje. Pa-
grindinis dėmesys čia, Š. Airijoje, skiriamas 
sugebėjimui panaudoti žinias praktiškai, o 
ne mokytis tik sausus faktus. Vienas gal iš 
neigiamų dalykų yra tas, kad žinios gana 
paviršutiniškos, mažai dėmesio skiriama 
gabiems mokiniams (bent jau mūsų moky-
kloje), per anksti vaikai rūšiuojami į mo-
kytis galinčius ir nesugebančius mokytis. 
[Š.Airija, 2007 – 4 interviu]

Čikagos apylinkėse vedanti sūnų į mokyklą 
mama nurodė, kad jai patiko vaikų mokykla 
tuo, kad mokytojai su tėvais apie mokymąsi 
ir kitus asmeninius klausimus aptaria priva-
čiai, ne per bendruosius susirinkimus:

Pati geriausia. Čia ‘counselors’ (patarėjų) 
yra. Man labai patinka, kad problemas... aš 
kiek atsimenu, kad Lietuvoj mokytojai su-
sirenka ir visai klasei, tu toks lodarius, ar 
tu toks, ir tėvų susirinkime skanduoja, tas 
blogiausias, o ta geriausia. O čia mes visas 
problemas spręsdavom... jei yra su mokslu 
sunkumų, nes jis turi mokymosi problemų, 
tai susirinkdavo mokytojai, ‘counselor’, aš ir 
sūnus. Ir viskas būdavo tik tarp mokytojų ir 
tarp mūsų. Visi jam padėdavo. Jei sunkiau, 
tai duodavo jam lengvesnius testus. Ar jei 
ko nesupranta, tai gali nueiti po pamokų 
ar per pamoką, yra kas padeda. Visi yra 
ant tiek geranoriški, kad jei tu ieškai pa-
galbos, tai ją visada rasi. Nes aš būtent jos 
ieškojau. Visi ir mokytojai, labai geri buvo. 
[JAV – 19 interviu]

kita mama taip pat pasakojo, kad mokyto-
jai privačiai kalbasi apie moksleivį su jo tėvais 
ir kad tėvus kviečia savanorišku darbu prisi-
dėti prie mokyklos veiklų įgyvendinimo:

Jei turi entuziazmo ir noro tai gali ir sava-
noriu dirbti, ir į ekskursijas gali vaikus vežti. 
Bet kažkaip man tie darbai susiklostė, kad 
negaliu nieko, nesu įsijungus į tą darbą, bet, 
jei norėčiau, tai yra galimybės įsijungti. Vai-
kai parneša tokius lapus ir ten būna visokių 
pasiūlymų (tėvams), kad reikalingas tas, rei-
kalingas tas. Sūnaus mokykloje būna susirin-

kimai į metus du kartus. Ir ten ateini tu vienas 
su mokytoju bendrauji, nėra kitų tėvų, apie 
vaiką jie tau gali papasakoti. O pas dukrą – 
tai jeigu tu nori, pats, ten nėra privalumo. 
[JAV – 8 interviu]

Panašiai ir Čikagoje gyvenantys sutuokti-
niai pasidalijo įspūdžiais apie vaikų mokyklą, 
kuri taip pat siekia artimo bendradarbiavi-
mo su moksleivių šeimomis. lietuvoje už-
augę tėvai dažnai lankytis mokykloje negali 
dėl darbų ir dėl to, kad patys užaugę kitaip – 
savarankiškai – be didesnio tėvų dėmesio 
vaikų mokslui ir mokyklai:

Mokykla labai nori sujungti tėvus, bet, kad 
mūsų gyvenimo sąlygos nelabai to leidžia, nes, 
paprasčiausiai, nėra tam laiko, nes didžiąją 
laiko dalį užima darbai, o toliau apie moky-
klos gyvenimą žinome kiek iš vaikų.

Tėtis: ir būna susirinkimai. Bendros moky-
klos būna ir su mokytojais gali. Bet kadangi 
aš, asmeniškai, kai augau, mano tėvai labai 
pasitikėdavo.<...> Tai mes kažkuom panašiai 
vadovaujamės. Žinai, jeigu vaikas žino savo 
siekius ir ko jisai nori, nes mes už vaiką ne-
išmoksim, mes tik galim nuteikti tam ir jeigu 
jam reikės kažkokios pagalbos tai prašau, visą 
laiką. Vaikai labai savarankiški, patys į mo-
kyklą ryte išeina.

Mama: taip, kad būtų savarankiški. Jeigu 
yra problema tegul kreipiasi į mus. O šiaip tai 
reikia patiems rūpintis, o ne, kad tėvai rūpin-
tųsi. Taip ir Lietuvoje buvo, viskas savarankiš-
kai. [JAV – 4 interviu]

apie skirtingą nei lietuvoje mokymo 
sistemą, kurią įvertino teigiamai, pasakojo 
londone mokyklą lankančios šešiolikmetės 
mama. Moteris paminėjo:

A: … Čia jiems reikia anksčiau pasirinkti 
dalykus, o Lietuvoje jie mokosi viską. O čia 
jinai atvažiavo, jai reikėjo rinktis. 

Kl.: Jau atvažiavus reikėjo rinktis? 
A: Taip, iš karto atvažiavus reikėjo rinktis. 

Pvz., ji pasirinko geografiją, ir jai istorijos ne-
buvo iš viso. Kiek Lietuvoje spėjo istoriją porą 
metų pasimokint, ir viskas. Tai bus tokia jau 
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nežinanti istorijos, jei pati savarankiškai ne-
sidomės tuo. 

Kl.: O kaip jūs vertinat tokią programą? Ar 
ji geresnė, nei Lietuvoje?

A: Iš dalies geresnė. Neapsunkina vaikų 
per daug dalykais. Ne tiek plačiai imami, bet 
tie dalykai, kurie mokomi yra, jie yra stipriai 
paruošiami. Dėl to negalėčiau kažkaip tai 
neigiamai vertinti. Nors gaila, kad pasirinkus 
vienus dalykus, negali mokytis kitų. O tokių, 
kad nereikalingų dalykų, nėra. Nes vėlgi, gali 
rinktis, gali atsisakyti. Yra privalomi dalykai, 
bet jų nėra daug. Anglų kalba, ir kaip religinė 
mokykla, tai religija privaloma, bet tai nėra 
vien to tikėjimo propagavimas, mokymas. 
Tai yra tiesiog filosofija, supažindinimas su 
visomis religijomis…Yra daug tokių praktinių 
dalykų, ko jie mokykloje mokinami. Ne tiek 
teorinė ta mokykla. [JK – 13 interviu]

darželinio amžiaus sūnų auginanti moti-
na pasidalijo patirtimi, kaip ikimokyklinės 
įstaigos darbuotojai, padedant pačiai mamai, 
ugdė berniuko savarankiškumą disciplina:

Gera nuomonė. Iš tikrųjų, turi savo gerą 
sistemą. Nes ten priima nuo trijų metų vai-
kučius, kurie jau gali savarankiškai nueiti į 
tualetą. Tai išmokinti trimečius disciplinos 
ir žaisti kolektyve ir sukaupti dėmesį, aš ma-
nau, labai nelengva. Ir, iš tikrųjų, mes su ki-
tom mamom, ne lietuvėm, iš tos pačios klasės, 
pirmus metus kai atėjom į pirmą susirinkimą 
ir pamatėm juos sėdint visus ratu, ir klausant 
ir paskui pagal mokytojos pasakytą frazę, kad 
dabar eis berniukai į tualetą ir jie visi rikiuo-
jasi, kaip viščiukai paklusniai ir žygiuoja be 
jokių problemų. Mes buvom visos nustebę, nes 
mes galvojom, kad jie nėra iki tiek savaran-
kiški. Mokykla turi kažkokią sistemą. Pirmus 
metus man buvo daug problemų, ne tik man, 
bet ir mokytojai, aišku, su mūsų sūnum. Bet 
po pusės metų jį kažkaip bendrom jėgom mes 
perlaužėm ir dabar jokių problemų, absoliu-
čiai. [JAV – 3 interviu]

kita Čikagoje gyvenanti mama džiaugėsi 
dukros mokyklomis dėl gero mokymo, už-

klasinės veiklos, saugumo ir mokytojų nuo-
latos palaikomo ryšio su tėvais:

Labai gera mokykla. Ir viena, ir kita. Da-
bar ji jau du metus eina į ‘ junior high scho-
ol’. Gera, ir saugumo atžvilgiu. Mokykla, kai 
pamokos vyksta, užrakinta. Jeigu nori vaiką 
pasiimti anksčiau, netgi jei ateini penkiom 
minutėm anksčiau, turi pasirašyti, kad vaiką 
pasiėmei. Vaikai yra pilnoj priežiūroj, saugo-
mi. Jei neateini, už pusvalandžio iš mokyklos 
skambutis, klausia kodėl. Jeigu patys nepra-
nešėm, kad neateisim, jie iš karto galvoja ar 
čia vaikas neatėjo (nesakęs tėvam), ar kas at-
sitiko. Reikalaujama yra, kad būtų pažyma 
iš gydytojo, jei vaikas dėl ligos neateina. Dėl 
mokslo, sakyčiau, priklauso nuo mokytojų, 
kaip ir Lietuvoj. Ketvirtoj klasėj buvo labai 
stiprus mokytojas, tikrai. Ir pamokų daug 
užduodavo ir reikalaudavo labai. Paskui taip 
ramiau, o dabar vėl stiprūs mokytojai. Da-
bar mano dukra yra ‘honor student’ (garbės 
moksleivė), tai jai viskas aukštesniame lygyje 
yra. Ir tie mokytojai yra pakankamai stiprūs. 
Man patinka. Aš iš čia nenoriu niekur kraus-
tytis, nes man patinka mokykla. Jinai dar 
lanko dramos būrelį mokykloje. Užimtumas 
po mokyklos nėra labai toks didelis. Nes jinai 
ne viską gali dėl stuburo lankyti. Fizinių jinai 
nelabai, bet dramą gali. Šokius taip pat galėtų, 
bet nusprendė, kad ten per silpna grupė, neį-
domu. Nes ji yra lankius pas lietuvius, ‘Dance 
Du’ mokyklą. [JAV – 7 interviu]

Tėvams pasitenkinimą teikia tai, kad pra-
dinės mokyklos mokytojai puikiai pažįsta 
savo mokinius ir gerai moko:

Jisai ėjo į tą vadinamą ‘elementary scho-
ol’ (pradinę mokyklą). Man labai patiko, nes 
labai nedidelė mokykla, matėsi, kad labai 
užsiėmę visi vaikais. Bet kurio mokytojo pa-
klausi, jis viską žino apie vaiką. Patiko man 
labai tas, būtent atsinešimas ir į mokslą ir 
gan atrodė aukšti rodikliai toj mokyklėlėj. 
[JAV – 9 interviu]

Belgijoje į pradinę mokyklą pradėjusi leisti 
sūnų moteris pabrėžė, kad ypač vertina ne tik 
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mokyklos siekį gerai mokyti, bet ir išugdyti 
visavertį ir moralų asmenį:

Puiki <...> joje kiekviename žingsnyje jauti, 
kad vaikai mokomi jautrumo kitiems, kad ug-
domos normos yra: neskriausti, būti atidžiam, 
nesukčiauti, o atvirai pasakyti, ko reikia, ko 
norisi.... Žodžiu, ugdo laisvą, ne ieškantį, kaip 
čia apsukti taisykles, ir moralų žmogeliuką. 
[Belgija – 1 interviu]

Panašūs atsiliepimai ir austrijoje vaikus į 
gimnaziją leidžiančių tėvų:

Mano nuomonė apie mokymo įstaigas yra 
labai gera. Tiek privati mokykla, tiek gimna-
zija ugdo asmenybes, ieško ir stiprina geriau-
sius vaiko sugebėjimus ir padeda juos atskleis-
ti. [Austrija – 14 interviu]

apklausoje dalyvavusių tėvų dalis įvardi-
jo savo nesaugumą, kai nesupranta mokymo 
sistemos – kodėl vaikams lengva mokytis ir 
už tai jie gauna gerus pažymius:

Ai, kad mokyklos tos keičiasi. Dabar ji, šiais 
metais, pradėjo šitą mokyklą. Tai sunku kaž-
ką pasakyt. Apskritai, tas vaikų mokslas čia, 
grubiai pasakius, tai tragedija (nusijuokia). 
Bet, aš nežinau, kaip baigsis tai, gal viskas gali 
normalizuotis, bet dabar tai, aš nežinau. Ką, 
palyginus, mes mokydamiesi praėjom ir dabar 
tie vaikai, kai pasižiūri, kaip mokosi, tai juo-
kas. Nežinau, nebent sustiprintos yra kokios 
mokyklos. Bet kiek kalbėjau, tai dauguma pri-
taria, praktiškai namų darbų į savaitę du kar-
tus užduoda. Iki tiek viskas... nėra, kaip pasa-
kius, vaikam tos mokyklinės įtampos. Pareina 
iš mokyklos, ir maksimum, valandą pasėdi ir 
pamokos paruoštos, viskas padaryta. Bet svar-
biausia, tai savaitė po savaitės taip ir eina. Ir 
tie pažymiai tai, palyginus, mus patenkina. Ir 
nesuprantam, ar iš tikrųjų gerai moko, ar iš vis 
nieko nemoko. [JAV – 18 interviu]

kita mama plačiau paaiškino savo rūpestį 
dėl „žemo“ mokslo lygio britiškose mokyklo-
se ir kad ieškojo išeities šeštadieninėje moky-
klėlėje, kur vaikai galėtų „prisidurti“ papil-
domai reikalingų žinių, kurios gali praversti, 
jei šeima apsispręs sugrįžti į lietuvą:

Kl.: Kokia jūsų nuomonė apie tas moky-
klas čia?

A: Nu nežinau, mokslo lygis čia yra že-
mesnis gal dviem metais negu Lietuvoje. Aš 
taip manau, nes kaip vos atvažiavę vaikai 
pažįstamų, bendradarbių, sako, mokytojos 
namų darbus užduoda, ar ką, ir klausia, iš 
kur jūs mokat? O vaikai sako, mes pernai mo-
kykloj tą jau mokėmės. O jie dar tik šiemet 
per mokslo  metų vidurį pradeda mokintis. Ir 
dabar mano mergaitė, jinai skaitosi trečioj 
klasėj, viskas vos ne žaidimo forma. Yra ten 
tų namų darbų, bet, man atrodo, kad aš tą 
mokiausi pirmoj ar antroj klasėj. Pridėtis, 
atimtis šimto ribose, pernai dar buvo pie-
šinukai visokie, sakau, labai daug žaidimo 
forma, man yra žemas lygis. Jeigu mes kada 
nors grįšim į Lietuvą, tai aš dėl to mokslo 
bijau. Tai jau nuo šių metų pradėjom papil-
domai leist šeštadieniais į lietuvių mokyklą. 
[JK – 2 interviu]

austrijoje gyvenanti šeima taip pat išsakė 
savo nepasitenkinimą mokymo sistema ir 
rūpestį, kad imigrantai vaikai neturi sąlyčio 
su vietiniais austrų vaikais:

Atrodo, kad vaikų nelabai spaudžia, iš vai-
kų nereikalaujama. Labai jaučiasi užsienie-
čių diskriminacija: realiai užsieniečių vaikai 
mokosi atskirai ir su austrų vaikais nelabai 
bendrauja. [Austrija, 10 interviu]

griežta ir vienareikšmė mamos nuomonė 
pareikšta apie japonijos švietimo sistemą, 
nepaisant to, kad sūnaus tėvas yra japonas: 

Man labai nepatinka japoniška moky-
kla.<...> Šitos mokyklos švietimo sistema nėra 
labai gera, nes yra kita kultūra, kita kalba. 
<...> Japonijos mokyklose yra labai dideli stor-
žieviai užsieniečių vaikams. Didelė problema 
leisti vaiką į darželį.

Tėvų nuomonė apie užsienio mokyklas 
yra svarbi keletu požiūrių. Pirmiausia, ji at-
skleidžia tai, ką favre ir Manigand (2000) 13 
yra pastebėję, kad imigrantų moksleivių (ir 
jų šeimų) požiūris į mokyklą yra svarbesnis 
nei tėvų socioekonominės sąlygos vaikų sė-
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kmingam mokymuisi ir integracijai į moky-
klos, o vėliau ir platesnę visuomenės sistemą. 
kai kurie tyrime dalyvavę tėvai intuityviai 
nujausdami diskriminavimo ar apleistumo 
atvejus, ieškojo būdų, kaip vaikų būklę pa-
gerinti. kita vertus, pasyvus šeimos bendra-
darbiavimas su mokykla gali tapti kliūtimi 
ar apribojimu sėkmingam vaikų prisitaiky-
mui bei vėlesniam pozityviam mobilumui 
kuriant socialinį ir ekonominį statusą. kai 
tėvai sudaro sąlygas vaikams mokytis pri-
vačiose mokyklose ar gimnazijose, bet patys 
neperima to visuomenės sluoksnio vertybių 
ir elgesio normų, jie ir jų atžalos apribos 
savo galimybes. Todėl, kaip teigia ameri-
kos imigrantų adaptaciją studijavę Portes ir 
rumbaut (2006), „yra tiksliau klausti ne, ar 
imigrantų vaikai adaptuojasi naujoje šalyje, 
bet kuriame priimančios imigrantus šalies 
visuomenės sektoriuje ši vaikų akultūracija 
vyksta. Pastarojo laikotarpio skirtingų etni-
nių grupių imigrantų vaikų „amerikoniza-
cija“ rodo, kad dažnai socializacija į viduri-
niąją visuomenės klasę neįvyksta, nes nėra 
perimamos šios visuomenės grupės normos 
ir vertybės. Tokiame kontekste tėvų gyveni-
mo būdo atmetimas dar nereiškia imigrantų 
vaikų (net ir gimusių imigracijos šalyje) so-
cialinio priėmimo ar ekonominės sėkmės“14. 
Todėl aptariant vaikų sėkmę mokykloje svar-
bus sėkmingos adaptacijos faktorius yra ir 
tėvų įsitraukimas bei bendradarbiavimas su 
vaikų lankomomis švietimo įstaigomis.

lietuvos ir užsienio šalies švietimo siste-
mos palyginimas – tėvų vertinimas

lygindami mokymo įstaigas lietuvoje 
ir užsienio valstybėje tėvai pastebi įvairius 
skirtumus: skirtingas mokslo krūvis, nevie-
nodi prioritetai (pvz., perduoti ir įsiminti kuo 
daugiau informacijos ar išmokyti mąstyti bei 
laisvai ir kūrybingai reikšti mintį), skirtin-
gas streso lygis klasėje ir kitokie santykiai su 
mokytojais bei moksleiviais. kaip lietuvos 
mokyklų privalumą kai kurie tėvai įvardija 
intensyvų informacijos perteikimą ir papras-

tesnį mokinių bendravimą su mokytojais, ki-
tiems, priešingai atrodo, kad lietuvos moky-
klose vaikai dažniau susiduria su agresyviu 
bendramokslių elgesiu ir smurtu. užsienio 
mokyklose, tėvų manymu, yra daugiau pri-
valumų: ir vaikų motyvacijos skatinimas, ir 
visapusiškas asmenybės ugdymas, ir aktyvi 
veikla mokykloje: projektai, išvykos, daug 
mokytojų dėmesio vaikui. užsienio mokyklų 
trūkumais tėvai įvardijo kai kurių mokytojų 
žemą kvalifikaciją, trumpas vasaros atosto-
gas ir gimtosios kalbos trūkumą. Buvo tėvų, 
kurie ryškių skirtumų tarp lietuvos ir užsie-
nio šalies mokyklų neįžvelgė.

Tėvų manymu, lietuvoje vaikams dides-
nis mokslo krūvis nei užsienio šalies moky-
kloje. dažnai, lietuvoje vaikai gauna perte-
klinę informaciją:

Čia yra žymiai lengviau. Lietuvoje po 
mokyklos tu pareini ir tau duoda daug dar-
bo, namų darbų, čia tokių nėra. čia jis tris 
kartus per savaitę knygučių parsineša, pas-
kaityt, skaito visai noriai. O rašyt žodžius 
ar matematiką jis ten iš viso vieną kartą per 
savaitę parsineša. Jie viską padaro mokykloj. 
[JK – 14 interviu]

Kl.: O kaip vaikai lygina mokyklą Lietuvoje 
ir mokyklą čia?

A: Lietuvoj, jie galvoja, kad yra iš vaikų per 
daug reikalaujama. Kad yra per daug užduo-
dama namų darbų, ir ta prasme, jie į mokyklą 
eina su baime. O čia jie eina labai drąsiai, ir 
jei ko nors nepadaro, jie nebijo paklausti mo-
kytojos, ar ten nueiti į tuos užklasines visokias, 
kai būna, valandas. [JK – 8 interviu]

Panašūs atsiliepimai ir norvegijoje gyve-
nančių tėvų: „Norvegijoje ne taip spaudžia 
vaikus, neapkrauna tiek daug, manau, kad 
toks mokymo būdas geresnis“ [Norvegija, 1 
klausimynas]. Tėvai taip pat minėjo, kad 
jungtinėje karalystėje daugiau dėmesio ski-
riama, kad vaikai išmoktų mąstyti ir reikšti 
nuomonę:

Pavyzdžiui, toj mokykloj man patinka 
tas, kad nuo pat mažens, nuo trijų, keturių 
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metukų jiem duoda pasisakyt savo nuomonę. 
Ką tu galvoji? Papasakok, kokia tavo mintis. 
<...> Pvz., kaip mano sūnui tema buvo, šie-
met ar pernai, neprisimenu, žodžiu, savo 
gero draugo mintis aprašyk. Kaip tu galvoji, 
ką tavo draugas galvoja? Ir jo rašinys buvo 
iškeltas kaip geriausias klasėj. Labai įdomiai 
parašė, sunku pamatyt kito žmogaus mintis, 
bet pagal jo elgesį, pagal mūsų bendravimą. 
Nuo pat mažens duoda vystyt savo nuomonę, 
ir už tai gal jie čia auga laisvesni. Jie nebi-
jo išreikšt savo nuomonės. Ko mes Lietuvo-
je neturėdavom. Būdavo tik nutilk, sėdėk ir 
tylėk. Atpasakojimą parašyk, ką girdėjai. 
Va tas gal labai didelis pliusas, aš manau. 
[JK – 7 interviu]

užsienio šalies mokyklose mažiau streso, 
pavyzdžiui, egzaminus galima perlaikyti ke-
letą kartų:

Ji pernai matematiką perlaikė, žodžiu, tas 
pirmas perlaikymas 15 svarų, antras brangiau. 
Žodžiu, tu tik perlaikinėk, sudaro sąlygas. Ir 
sako, čia būtų keista, jei tu neperlaikytum, 
tipo tau tinka toks rezultatas. Ir jinai dabar 
tuos perlaikys. Tai sakau, kaip čia pildys da-
bar? Nieko, sako, įrašys, kad jie bus perlaiko-
mi, ir tas jos klasės auklėtojas, ar kaip, neži-
nau, sako, čia yra tavo ne gimta kalba, sako, 
tu žinai, o kai reikia, žodžiu, sako, trūko ten 
tokios dalelytės, labai nedaug. Tie dėstytojai 
jai sako, tu nenusimink, mes parašysim ir 
tai, kad čia yra tavo antroji kalba ir  tu ti-
krai moki daugiau ir tau tiktai sunku yra tai 
atskleisti. Žodžiu, sakė, jie mane labai gerai 
nuteikinėja, kad parašys taip ir taip, ir sa-
kau, labai geranoriškai nusiteikę. Niekas čia 
nei gąsdina, kaip tikrai grįždavo Lietuvoje – 
vos ne iki ašarų tuos vaikus.<...> o čia, sako, 
jie labai nuoširdžiai išaiškina, jokio streso. 
[JK – 6 interviu]

užsienio švietimo įstaigose tėvai vertina 
draugiškesnius mokinio ir mokytojo san-
tykius:

Grupės čia, Švedijoje, yra mažesnės, kas 
yra svarbu norint dėmesį skirti kiekvienam 

vaikui. Viena auklytė turi daugiausia 5-6 
vaikus. Vaikai yra mokomi savarankiškumo, 
atsakomybės. [Švedija, 2 klausimynas]

Tai visiškai skirtingi dalykai – Lietuvos 
konclageriai ir Airijos mokyklos. Gal tik 
mums taip papuolė, bet aš esu labai blogos 
nuomonės apie lietuvių mokyklas. Nenorė-
čiau burnoti, bet čia su vaikais elgiamasi pa-
garbiau. Airija tokia šalis, kuri gerbia ir myli 
savo vaikus. [Airija – 20 interviu]

lietuvoje, daugumos apklaustųjų tėvų 
manymu, mokytojų ir mokinių santykiai for-
malesni, o pedagogų reikalavimai griežtesni:

A: … santykiai tarp mokinio ir mokytojo – 
kad yra labai betarpiškas bendravimas čia. 
Labai draugiškas, nėra tos įtampos. 

Kl.: Lietuvoje daug didesnis atstumas tarp 
mokinio ir mokytojo ar ne?

A:  Taip, yra turbūt kažkoks atstumas. Kiek 
aš pamenu, kai patys mokėmės, tai buvo tas 
atstumas. Jis turbūt išlikęs ir dabar. Ji tokia 
netgi įkyriai mėgstanti klausti ir mokytojai 
nemėgsta, kai atima jų papildomai laiko. O 
čia buvo pasakyta, mielai, jei tau kažkas ne-
aišku, visada sakydavo pasilikit papildomai, 
padėsim. [JK – 13 interviu]

kita Šiaurės airijoje gyvenanti motina ly-
gina mokymosi patirtis lietuvoje su dukros 
mokymusi naujame krašte ir geriau vertina 
užsienio šalies mokymosi sistemą:

Lietuvoje mokslai kur kas rimtesni, bet di-
džiuliai tempai ir krūviai virsta minusu. Kai 
kurie tėvai skundžiasi, kad čia vaikų nemo-
ko, tačiau mūsų dukra mokosi skaityti, rašyti, 
skaičiuoti, kas dieną užduodami namų dar-
bai. [Š.Airija, 2007 – 8 interviu]

Tėvų apklausoje išryškėjo ir ambivalentiš-
kos nuomonės apie lietuvos švietimo siste-
mą. Pvz., viena mama kritiškai vertino abiejų 
šalių mokymosi patyrimus: 

Labai didelis skirtumas tarp mokyklų Lie-
tuvoje ir čia. Manau, kad pradinukams tai 
gerai, bet vyresnių klasių mokiniams yra tru-
putį per lengva. Bet Lietuvoje yra per sunku! 
[Š.Airija, 2007 – 10 interviu]
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Motina, lygindama sūnaus ir savo mo-
kymosi lietuvoje patirtis su užsienio šalies 
mokymo sistema, atskleidžia įdomų aspek-
tą – mokytojų siekį, kad mokykla vaikams ir 
jų tėveliams taptų antraisiais namais, kuriuo-
se svarbus ne tik mokslas, bet ir tarpusavio 
santykiai, kurie garantuojami pastovumu, 
sukurta sistema:

Lietuvoj tai tik vienus metus mokinosi, 
pirmoje klasėje. Tai nelabai palyginsi. Viskas 
gerai buvo, viskas patiko ir mokytojos. O aš 
savo tarybiniais laikais, tai ką ten ir lygin-
si, kai mokytojos galvas daužydavo vaikam. 
Nėr ką ir lygint. Net nenoriu ir apie tai kalbėt, 
nes dabar visiškaip kitaip Lietuvoj negu, kad 
anksčiau buvo. Čia jeigu nori tai gali įsitrauk-
ti į mokyklos veiklą. Gali dalyvauti visokiuose 
renginiuose, veiklose. Kartais buna vakarėliai 
kur gali budėt. Yra daug visokios veiklos jeigu 
tu nori padėt tai gali dalyvaut. Gali pasirinkt. 
Aš pakolkas nelabai dalyvavau nes kai mes 
čia atsikraustėm gimė dukra ir neturėjau 
kada. Čia tai dar nebuvo jokių tėvų susirin-
kimų. Iš tikrųjų tai ir anoj nebuvo. Tik pra-
dinėse klasėse būdavo. Dabar tai visokie pa-
sirodymai, ar dainuoja, ar šoka jie tai einam 
žiūrėti. Ar dar kažkas tai vyksta tai sūnus 
pats labai nori, kad ateitume. Jis viską rodo, 
vedžioja po mokyklą. Jam labai svarbu, kad 
mes pamatytume kur jis mokinasi, kaip jam. 
Kaip šeimininkas jaučiasi (juokiasi). Mokyto-
jos visos tokios kaip draugės. Tiesiog pribėga 
bendrauja, su vaikais kaip lygios, tokios lais-
vos. Labai man patiko... Bet kai mažesni (pra-
dinėse) tai labai jau šiltai taip. Nors negaliu 
pasakyt, Lietuvoj irgi mes turėjom labai gerą 
mokytoją irgi tokią labai švelnią ir fainą. Bet 
ten turėjom vieną, o čia tai daug jų mokytojų. 
[JAV – 1 interviu]

skirtingose šalyse gyvenantys tėvai pami-
nėjo kaip vieną svarbiausių užsienio šalies 
pedagoginės sistemos privalumų – integra-
lios ir pilnutinės asmenybės ugdymą, kuris 
nesikerta su mokymo turinio perteikimu, o 
yra įpintas į mokymo procesą:

Austrijoje sena, stabili, laiko patikrinta 
švietimo sistema, orientuota į paprastas gyve-
nimiškas vertybes, estetinį, religinį aulėjimą, 
visuomeniškumą, atsakingumą, socializaci-
ją. Lietuvoje vaikus moko daug, bet ne taip 
svarbių tobulai ir komunikabiliai asmenybei 
dalykų. Lietuvos mokymo įstaigose vaikai yra 
labai agresyvūs ir nekomunikabilūs, tarp jų 
tvyro konkurencija. Austrijoje formuojami 
komandinio darbo įgūdžiai ir meilė, pagarba 
artimam. [Austrija – 7 interviu]

ir kiti tėvai teigia, kad užsienio mokyklo-
se nepastebimas vaikų atviras agresyvus ar 
smurtinis elgesys:

Jisai buvo geras vaikas, tai neturėjo pro-
blemų nei močiutė ten Lietuvoje. Net neži-
nau, bet jisai pasakė, kad čia visai kitokie 
vaikai. Čia daug geresni. Ten tai būdavo to-
kių, kad ir prasivardžiuoja per pamokas ant 
mokytojų. Mokytojai bijo žodį pasakyt tiem 
vaikam, o vaikų tėvam dar labiau bijo pa-
sakyti. O čia jie visi klauso daugiau. Ir per 
pamokas, kaip jis sako, per pamokas čia tyla. 
Čia visi tyli ir skaito. Ten nėra tokio dalyko 
kaip ramybė. Ištisai mokytoja turi juos tram-
dyt. Aš nustebau iš tiesų, man buvo keista, 
nes vaikai, kaip skirtingi, kitokie. Sūnus sakė, 
kad čia daug geriau, nes čia nieks netrukdo 
mokintis. Kaip pasakyt, čia ateini mokintis. 
[JAV – 6 interviu]

Teigiamai apie užsienio šalies mokymo sis-
temą pasisako ir Vokietijoje gyvenantys tėvai, 
paminėdami vaikų kūrybingumo skatinimą, 
projektines veiklas ir tai, kad mokykloje pe-
dagogai nedaro papildomų rinkliavų:

Vienas didelis privalumas – tikslus ir 
atsakingas vaikų žinių vertinimas. Pra-
dinėse klasėse daug kūrybinių užduočių, 
įdomių projektų, daug dėmesio atskiram 
vaikui. Verta dėmesio ir tai, kad nė kar-
to nebuvo jokių rinkliavų mokytojoms. 
[Vokietija – 16 interviu]

kaip rodo tyrimo duomenys, lietuvių imi-
grantų šeimos yra linkę bendradarbiauti su 
valstybės, į kurią imigravo, švietimo sistema 
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tiek, kiek tai svarbu jų vaikų švietimo, sau-
gumo ir ugdymo poreikiams. apibendrinant 
tėvų pasakojimus apie vaikų švietimo įstai-
gos parinkimo naujame krašte strategijas ir 
kriterijus, patirtus sunkumus bei rūpesčius, 
nuomones ir palyginimus su lietuvos švie-
timo sistema, stebimas dvikryptis santykis: 
imigrantų su priimančia šalimi ir priiman-
čios šalies su imigrantais. kaip atskleidžia 
tėvų pasakojimai, jų vaikų sėkmei švietimo 
įstaigose šalia asmeninių ypatumų didelės 
reikšmės turėjo tėvų bendravimas ir ben-
dradarbiavimas su kitais žmonėmis. fernan-
dez kelly M.P. ir schauffler r. (1996) teigia, 
kad įsikūrimo „procesas glaudžiai sietinas 
su imigrantų ryšiais ir socialinio kapita-
lo ištekliais. ir kolektyvine tapatybe. nors 
imigrantų likimai ypač priklausomi nuo 
makrostruktūrinių pokyčių, jie taip pat sie-
tini ir su kolektyviniu savęs tapatinimu. sti-
gmatizuota tapatybė gali asimiliaciją pavers-
ti sužeidžiančiu pokyčiu, nebent imigrantai 
sieja savo tapatumą su nacionaline ar religine 
tapatybe. Vienos tapatybės apsaugo imigran-
tus, kitos – silpnina, paversdamos juos ne-
pageidaujamomis etninėmis mažumomis.15 
Tikėtina, kad svetur gyvenančioms lietuvių 
šeimoms autorių minėta kolektyvinė tapaty-
bė ir tarnaus kaip nepajudinamas socialinio 
kapitalo pamatas, teikiantis pastovumą ir 
perspektyvą.

išvadų vietoj

išanalizavus empirinius tyrimo duome-
nis apie lietuvių vaikų švietimo užsienio ša-
lyse ypatumus ir susumuojant pagrindines 
mintis, belieka išvadų vietoje skaitytojams 
pasiūlyti Belgijoje gyvenančios motinos sva-
jonę apie ateities lietuvos mokyklą. jos žo-
džiuose – viltis ir palinkėjimas, kad lietuvos 
mokyklose gležni žmogiškumo pradai suve-
šėtų tikruoju žmoniškumu, tikintis, kad juos 
puoselėti padės ir į tėvynę sugrįžusieji.

„nesu savo vaikų leidusi į mokyklas lie-
tuvoje. negaliu ir kritikuot labai to, ko pati 
savo akimis nesu mačiusi....Bet dievaži, čia 
jau vieša paslaptis, kad tokio dėmesio ŽMo-
giŠkuMo ŽMoniŠkuMo ugdyMui 
kaip šioje mokyklėlėje ne tik lietuvoje tikėtis 
nereikia, bet netgi šičia ne visur surasi.

Tačiau štai koks, mano manymu, jeigu jau 
lyginčiau, pagrindinis lietuviško mokyklinio 
švietimo minusas bendrai – vaikui pabrėžia-
mas <...> standartų atitikimas. ir tai išlieka 
svarbiausiu per 18 metų dalyku. Šičia, visų 
pirma, svarbiausia, kad vaikas neturėtų agre-
sijos intencijų kitų atžvilgiu, nes iš to daro-
ma išvada, kad jis savyje turi priežasčių būti 
toks, taigi arba tai problemos šeimoje, arba 
problemos mokykloje. kodėl stengiamasi su 
vaikais kuo labiau įmanoma demokratiškai? 
nes grynasis (griežtasis ir tik reikalaujantis) 
autoritetas nieko neugdo, tik pasipriešinimą 
ir žemina žmogišką vaiko orumą (net jei jie 
šito nesuvokia taip). Todėl taip sudaromos 
visos sąlygos tarpti vaikams – išsisukinėto-
jams, bėginėtojams, tokiems, kurie išsikrau-
na neigiamas emocijas ant draugų, kurie iš 
viso nevertina mokyklos kitaip, kaip tik tra-
gišką laiko praradimą. 

Šičia nuo mažiukų demokratiškai, per 
pakartojimus, paaiškinimus, per vyresnių 
klasių bendravimą su mažesniais ugdomas 
PoZiTyVus BendraViMas, pozityvus 
požiūris į save, savo aplinką. aišku, sten-
giamasi ypač mažiukams sukurti kuo kū-
rybiškesnį ir turiningesnį pamokėlių turinį, 
atitinkantį supratimą ir poreikius. aš iš viso 
nesusidūriau lietuvoje su tokiais koncep-
tais, kaip mažo, maždaug 2,5 – 3 metų vaiko 
dideli poreikiai!!!! kuriuos tenkinti ne tik 
būtina, bet jų netenkinimas atsilieps vaiko 
raidai ir t. t.!! 

girdėjau tik tokius standartinius dalykus, 
kad tokio amžiaus „vaikui tereikia mamos“, 
bet kad tokiam vaikui gali reikėti (kaip tos 
mamos!) demokratiško požiūrio, draugišku-
mo, dalyvavimo jo žaidimuose, jo kūrybiš-
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kumo skatinimo per žmoniška ir kreipiant 
dėmesį į jo interesus, bendravimą su juo – 
šito aš lietuvoje neišgirdau jokiam kampely, 
iš niekieno lūpų, iš jokio dokumento. 

Taigi šičia mano vaiką moko, visų pirma, 
vertinti kitus kaip žmones, ugdomas supra-
timas, kad kitų poreikiai ir interesai tokie 
patys svarbūs, kaip jo ir nevalia jų pažeisti, 
vaikai nėra baudžiami už nesupratimą arba 
netinkamą elgesį, kadangi vaiko atveju tai 
neefektyvu – todėl tokiais atvejais viskas 
remiasi aiškinimu ir taip nėra pažeminami 
jokie vaikai. Vaikai nejaučia agresijos iš pe-
dagogų, jaučia, kad jie yra artimi, o ne peda-
gogai, kurie siekia sukišti medžiagą ir paskui 
pareikalaus atsiskaityt. 

Mano vaikas namuose piešia piešinius, 
daro aplikacijas ir rašo laiškus savo mokyto-
jai. net ne todėl, kad jis būtų jos numylėtinis, 
anaiptol, o todėl, kad ši mokytoja parodė savo 
susidomėjimą vaikais, jų mažutėm asmeny-
bėm, todėl dabar vaikui kyla noras dalintis 
su ja. dalintis savo pomėgiais, sugebėjimais 
ir galbūt dar daug kuo.

esmė ta, kad šita mokykla save taip ir pri-
stato, proklamuoja kaip šių vertybių udytoją, 
kaip mokyklą, kuri savo „darže“ kreips dė-
mesį į būtent šiuos dalykus labiau, nei į kitus. 
gal todėl žmonės, kurie šičia atveda savo 
vaikus, yra visų pirma suinteresuoti būtent 
tuo pažadu išsiugdyti būtent šias vertybes 
pas vaiką.

Visi mėgsta pabrėžti, koks svarbus mo-
kyklos ir tėvų kolaboravimas. Tačiau, jeigu 
mokykla visai nesirūpina tam tikrų bendraž-
mogiškų vertybių skiepijimu, tai naminis 
auklėjimas niekad vaikui to neatstos. ir dar 
atvirkščiai, vieną dieną mokyklinis auklė-
jimas paims viršų, nes vaikai suauga ir pa-
tampa paaugliais, kur jiems yra svarbiausia 
kiti jaunuoliai. Tačiau jeigu mokykloje peda-
gogai vieningai neišugdo tokių dalykų, kaip 
pagarba kitam žmogui, o pagarba „kitam 
žmogui“ suprantama kaip nuolankumas ir 

„geras elgesys“ mokytojo akyse, ką sugeba pa-

daryt net didžiausi triukšmadariai – tai nėra 
tas auklėjimas. Vaiką tik išmokome slėptis 
po įvairaus elgesio, kurio iš jo reikalaujama, 
kaukėmis. kai vaiką, visų pirma, auklėja ne 
būti, o elgtis – taip ir turime gaujas švelnuo-
lių, kurie per pertraukas spardo savo drau-
gus arba jaunesnius mokinius. 

išeitis tikrai yra, ji yra visiems prieinama 
kiekvieną akimirką – tai mūsų viduje esanti 
motyvacija, noras dirbti su vaiku kaip asmeny-
be, tačiau pedagogas tokiu atveju turėtų būti....
nelyginant ąžuolas, kuris būtų stipresnis už vi-
sas neigiamas aplinkybes ir neigiamas įtakas. 
ir net savo paties norą įrodyti savo autoritetą 
ne tokiomis demokratiškomis priemonėmis, 
priversti jį šitaip „gerbti“. <...> Tiesiog būkime 
savimi ir leiskime vaikams būti savimi.

dažnai girdžiu lietuvoje linksniuojama 
demokratija kaip nežabota laisvė. Žinoma, 
kad nežabota laisvė yra blogai. Tačiau kas 
paleido šią bacilą, kad būtent tai yra demo-
kratija? <...> Taip išugdomas kreivas vaiko 
supratimas ir jis tik nutolinamas nuo demo-
kratinių vertybių. demokratija auklėjime 
visų pirma reiškia principingą turinį (kurį 
išmokti privalu.<...> juk toks ir yra tikslas) ir 
demokratišką formą (pateikimo būdą). Tas 
pats galioja visam kitam vaiko elgesiui moky-
kloje. jam turi būti aišku, kad jo laisvė neturi 
žeisti kitų. Tačiau jis neturi būti žeminamas, 
sankcijos turi būti adekvačios ir turėti ome-
ny, kad kuo didesnis spaudimas, tuo didesnis 
atvirkštinis rezultatas. o apskritai, aš tiesiog 
norėjau pasakyt – gėrėkimės vaikais, tokiais, 
kokie jie yra nuo mažų dienų, bendraukime 
su jais, skatinkime vaikų tarpusavio pozity-
vias bendravimo formas ir tam, kad nepa-
garba kitam būtų vaikui aiški, suprantama. 
Visų pirma, patys mes, suaugusieji, suraski-
me kokį tik norime kitą būdą išreikšti mūsų 
nuomonei <...>, išskyrus atmetantį kitą ir 
žeminantį kito orumą. 

darykime lietuvišką auklėjimą lietuvoje 
orų, pagarbų žmogui, silpnesniam, princi-
pingą savo tiksluose.“ [Belgija]
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daiva kristina kuZMickaiTĖ

THe educaTion of cHildren in foreign counTries

a family emigrating with their school-age 
children to a foreign country faces a task as 
important as finding a job and a place to stay: 
that of enrolling their children in school. This 
article analyzes the experiences that families 
which have emigrated from lithuania with 
their children have had in finding schools 
and learning in them. it is the author’s con-
tention that for lithuanian immigrant fami-
lies establishing themselves in a new land the 

school performs the function of a mediator 
between the broader society, the neighbor-
hood (or the lithuanian ethnic community), 
and the family. The school becomes a mir-
ror of the new country’s cultural and social 
norms and values, and at the same time it 
serves as a bridge to a successful and ever 
more complete integration into that coun-
try’s society.
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Į užsienio valstybes emigravusios lietu-
vių šeimos skirtingai suvokia ir vertina savo 
vaikų lituanistinį ugdymą, jo reikalingumą 
bei šio ugdymo strategijas. respondentų po-
žiūrius, veiksmus bei lituanistinio ugdymo 
galimybes nulemia keletas veiksnių. Tai mi-
gracijos priežastys, tėvų ateities planai, lie-
tuvių migrantų socioekonominė padėtis tose 
šalyse bei šeimos sudėtis.

didžioji dauguma dabartinių emigrantų 
gimtąją šalį ryžtasi palikti ieškodami ge-
resnių gyvenimo sąlygų, didesnio uždarbio 
arba tikėdamiesi surasti darbą, nes to nepa-
vyko padaryti lietuvoje. Visi be išimties sve-
čioje šalyje tikisi gyventi visavertį gyvenimą, 
ne tik dirbdami gerai mokamą darbą, bet ir 
siekdami suteikti savo atžaloms nieko ne-
stokojantį gyvenimą. interviu medžiaga at-
skleidžia, jog vienas didžiausių tėvų rūpesčių 
ruošiantis emigruoti yra jų vaikų ugdymas 
ir integravimas į tos šalies visuomenę, nors 
užsienio šalyje gimusių vaikų tėvai su šia 
problema nesusiduria.

dažniausiai neturėdami didelių galimy-
bių rinktis patinkančios ugdymo įstaigos, 
dauguma imigrantų vaikus leidžia į arčiau-
siai namų esančią mokyklą, kur pamokos 

ingrida celeŠiŪTĖ

lituanistinio vaikų ugdymo
užsienio šalyse ypatumai 

vyksta užsienio kalba, o lietuvių vaikų ten 
yra vienas kitas, tad lietuvių kalbos, lietu-
vos istorijos bei kultūros vaikai yra mokomi 
savaitgalinėse lituanistinėse mokyklėlėse. jų 
lankomumą nulemia tėvų finansinės gali-
mybės bei tėvų ir vaikų noras ir motyvacijos 
mokytis tose mokyklose. Būtina paminėti, 
jog vienas iš pagrindinių kriterijų, darantis 
įtaką vaikų lituanistinio ugdymo galimy-
bėms, yra ir pati emigracijos valstybė.

sąlygos lankyti lituanistines mokyklėles 
kiekvienoje šalyje skiriasi, nes nevienodas 
ten būna lietuvių bendruomenių dydis bei 
aktyvumas, tad tiriant šiuolaikinės lietu-
vių migracijos priežastis, įsikūrimo užsie-
nio šalyse procesus ir siekiant išsiaiškinti 
lituanistinio ugdymo svarbą emigracijoje, 
dėmesys bus kreipiamas į du šalių blokus. 
Pirmojo bloko, kurį sudaro dažniausiai mi-
grantų pasirenkamos šalys – jaV, d. Brita-
nija, airija ir Š. airija, interviu medžiaga 
pasitarnaus pristatant bendras migracijos 
tendencijas. antrojo bloko, kurį sudaro ma-
žesniais migracijos srautais pasižyminčios 
šalys (Vokietija, norvegija, Švedija, danija, 
Belgija, rusija, japonija), interviu medžiaga 
bus naudojama norint pristatyti individua-
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lius, šioms šalims būdingus atvejus. atskira 
antrojo bloko analizės dalis bus skiriama 
rusijos mokyklų lituanistiniam ugdymui, 
nes jis gana ryškiai kontrastuoja su kitų šalių 
interviu medžiaga.

interviu klausimynai buvo suskirstyti 
į kelias temines sritis (emigracijos istorija, 
šeima, vaikų ugdymas: švietimas, vaikų li-
tuanistinis ugdymas mokykloje, vaikų litua-
nistinis ugdymas namuose ir ateities planai), 
iš kurių šiame straipsnyje dėmesį kreipsime 
į tris paskutines temas ir aptarsime šiuolai-
kinių emigrantų iš lietuvos požiūrį į vaikų 
lituanistinį ugdymą užsienio šalies švieti-
mo įstaigose, lituanistinėse mokyklėlėse ir 
šeimoje. siekiant išplėtoti rūpimas temas ir 
pateikiant interviu citatas, atspirties tašku 
pasirinkti respondentų atsakymai ir jų po-
žiūriai į iškeltas problemas.

Tad analizuojant interviu medžiagą ga-
lima išskirti tris respondentų grupes pagal 
jų požiūrį į gyvenimą lietuvoje ir ateities 
planus, nes tai turi tiesioginės įtakos rūpi-
nimusi (arba ne) vaikų lituanistiniu ugdymu 
užsienio šalyje. Vieni respondentai į lietuvą 
grįžti neketina, nes, jų nuomone, ten (lie-
tuvoje) gyventi yra sunkiau – „į Lietuvą kol 
kas nežadame grįžti, nes nemanome, kad ten 
bus lengviau gyventi“, – o čia (užsienio šalyje) 
jie jau turi viską, – „Airijoje turiu gerą dar-
bą, nekilnojamą turtą, dukra lietuviškai tik 
kalba, laukiame Airijos pilietybės suteikimo“ 
(airija 16, 28). Šie emigrantai į lietuvą grįžta 
vos kartą arba du kartus per metus atosto-
goms ir savo, kaip ir vaikų ateities su lietuva 
nesieja. Šie žmonės nėra ypatingai suinte-
resuoti vaikų lituanistiniu ugdymu, tad ne 
tik nededa didelių pastangų leisti vaikus į 
lietuvių savaitgalines mokyklėles, bet ir ne-
sureikšmina lituanistinio auklėjimo šeimo-
je. d. Britanijoje gyvenančios respondentės 
nuomone, dalis tėvų nesirūpina vaikų litua-
nistiniu auklėjimu, nes jaučia pyktį „ant savo 
šalies, nes čia niekas atvažiavęs nekaraliavo, 
visi vergavo pradžioje, todėl manau, kad tas 

pyktis ant savo šalies, kad mes vis tiek negrį-
šim“ (d. Britanija 7).

kitą grupę sudaro tie tėvai, kurių atei-
ties planai dar nėra aiškūs. dažnai išvažiavę 
trumpam, kelių mėnesių laikotarpiui uždar-
biauti, respondentai savo buvimą užsienio 
šalyje vis pratęsdavo, laukdami palankių 
grįžimo sąlygų ir sakydami, jog šiuo metu 
grįžti būtų per brangu, o ekonominė ir finan-
sinė situacija lietuvoje nesikeičia. kiti teigė, 
jog neaišku kada, bet tikrai planuoja grįžti į 
lietuvą. Šie asmenys yra suinteresuoti, jog jų 
atžalos nepamirštų lietuvių kalbos įgūdžių, 
nes jų prireiks grįžus į tėvynę. kai kurių 
respondentų nuomone, nepamiršti lietuvių 
kalbos vaikams ateityje gali būti naudinga, 
jei šie nuspręstų dirbti ir gyventi lietuvoje. 
Šiems migrantams vaikų lituanistinis auklė-
jimas yra svarbus, nes pagerėjus gyvenimo 
kokybei, anot respondentų, „atsiranda vidi-
nis optimizmas“, leidžiantis sieti savo ateitį su 
gyvenimu ir darbu lietuvoje (airija 29).

labiausiai vaikų lituanistiniu ugdymu 
yra suinteresuoti tie imigrantai, kurie tvirtai 
žino, jog grįš gyventi į lietuvą. savo planus jie 
argumentuoja „gimtinės trauka“, siekiu plės-
ti savo verslą (airija 39). konkrečios grįžimo 
datos respondentai nenusako, nes, jų nuomo-
ne, tai ypač priklausys nuo jų vaikų moks-
lų. respondentai pabrėžia, kad nenorėdami 
traumuoti vaikų, lauks, kol šie pabaigs moky-
klas / universitetus užsienio šalyje, o tada grįš. 
dauguma tėvų nori pasinaudoti palankiomis 
užsienio šalies švietimo sistemos sąlygomis, 
todėl yra suinteresuoti laukti, ir į lietuvą 
grįžti su savo atžalomis, šiems jau pabaigus 
mokslus užsienio šalies ugdymo įstaigoje.

lietuvos migrantų portretai
emigrantai, puoselėjantys planus grįžti 

į tėvynę, stengiasi, jog grįžę į lietuvą vaikai 
sėkmingai adaptuotųsi. Pagrindinė strate-
gija, siekiant užtikrinti sėkmingą adaptaciją 
lietuvoje, yra ryšio su Lietuva (su lietuvoje 
gyvenančiais tėvais, giminėmis, draugais) ir 
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lietuviškumu (kalba, kultūra ir istorija) palai-
kymas. Migracijai skirtoje literatūroje šis ryšio 
palaikymas yra įvardijamas kaip veikla tarp 

„čia“ ir „ten“, kur „čia“ – tampa emigracijos vie-
ta, o „ten“ – gimtoji šalis1. Teorinėje medžia-
goje aptariant ryšio tarp „čia“ ir „ten“ palai-
kymą, dažnai yra akcentuojamas materialinis 
gimtoje šalyje likusių giminių rėmimas. celia 
falicov šį procesą vadina „transnacionalizmo 
šerdimi“, sakydama, jog ryšį su gimtine imi-
grantai palaiko ir per kalbą, lankydami savo 
gimtąsias šalis bei domėdamiesi šalies nau-
jienomis2. david fitzgerald ryšio tarp „čia“ ir 

„ten“ palaikymą, reguliariai siunčiant pinigus 
artimiesiems, vežant vaikus į gimtinę pas se-
nelius atostogoms bei patiems grįžtant su nau-
jomis idėjomis ir emigracijoje įgytais įpročiais, 
taip pat įvardija kaip transnacionalizmą3.

nors lietuvių migrantų šeimos dažnai 
planuoja savo ateitį lietuvoje ir nenutraukia 
ryšių su gimtine, t. y. išvykdami neparduoda 
butų, planuoja verslo galimybes lietuvoje, o 
ryšį tarp „čia“ ir „ten“ palaiko aktyviai ben-
draudami su lietuvoje likusiais artimaisiais, 
šių šeimų negalime užtikrintai vadinti trans-
nacionaliomis. Transnacionalizmas, yra ter-
minas, nusakantis stiprius migrantų ryšius su 
daugiau nei viena užsienio šalimi, kai namų 
samprata migrantų gyvenime pakinta. d. k. 
kuzmickaitė savo straipsnyje Teoriniai tarp-
tautinės lietuvių migracijos diskursai teigė, 
kad „migrantai dažnai sąveikauja ir tapatina-
si su keletu nacijų, valstybių ir bendruome-
nių – šie veikėjai kuria transnacionalias ben-
druomenes arba naujo tipo transnacionalias 
socialines erdves (šias teorines įžvalgas iš lie-
tuvių tarptautinės migracijos patirties galima 
pailiustruoti pora pavyzdžių: pirmas – tai ats-
kirų Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų 
ir bendruomenių narių sukurtas institucijų 
tinklas, glaudžiai ir vis intensyviau bendra-
darbiaujantis su lietuva; antras – kai užsie-
nio valstybėse kontraktuojami aukštos kva-
lifikacijos kultūros, meno ar mokslo atstovai 
ilgam įsikuria keliose valstybėse ir keliauja iš 

vienos vietos į kitą, užmegzdami naujas pa-
žintis, darbo ryšius, formuodami naujus įpro-
čius, įsikurdami ne vienus namus ir sunkiai 
įvardindami, kur yra jų tikrieji namai). Todėl 
tarptautinis mobilumas tampa svarbus mi-
gruojančiųjų tarpusavio santykiams, ryšiui 
su vieta, identitetu bei prieraišumu – veiks-
mams, kurie labiausiai apibūdina migranto 
priklausomumą tam tikram lokalui“4.

kitaip tariant, dauguma migrantų yra 
„linkę išlaikyti ryšius su kilmės šalimi“5.

labai dažnai migrantai ne tik palaiko 
ryšius su gimtine, bet gyvena tiek „čia“ tiek 
ir „ten“, taip savo gyvenamąją erdvę pavers-
dami translokalia. Toks translokalumas gali 
būti cristina núñez-Madrazo tyrimas apie 
darbo migrantų judėjimą iš lotynų ameri-
kos į jaV ir atgal. anot Madrazo, ryšio su 
namų bendruomene palaikymas, migran-
tams reiškia priklausymą tai bendruomenei, 
nes migruojančių iš Verakruzo (Meksika) į 
jaV tikslas ir gyvenimo svajonė yra pagerinti 
savo ekonominę padėtį, grįžti namo ir pradė-
ti verslą gimtinėje. Taigi šie žmonės nuolat 
migruoja tarp „čia“ (migracijos vieta) ir „ten“ 
(namų bendruomenė). núñez teigimu, „jie 
gyvena dviejuose pasauliuose tuo pat metu“, 
todėl jų gyvenamoji erdvė yra translokali, o 
jų gyvenimas suprantamas kaip kasdieninė 
sociokultūrinių ryšių patirtis ne tik siunčiant 
pinigus namo, bet ir aktyviai dalyvaujant so-
ciokultūriniame gimtosios šalies gyvenime.6

Translokalumo sąvoką iš dalies galėtume 
taikyti ir tiems migrantams, kurie į gimtinę 
grįžta pablogėjus gyvenimo sąlygoms už-
sienio šalyje. jorge duany teigia, kad „nors 
ekonominės, politinės ir kultūrinės sąlygos 
skatina migrantus vykti į jaV, šie grįžta 
namo, kada socio – ekonominės sąlygos už-
sienio šalyje tampa nebe tokios patrauklios 
ir vėl palieka gimtinę, kada vietinė situacija 
jų nebetenkina.7

kai kurie respondentai taip pat mano, jog 
į lietuvą grįš tik pablogėjus gyvenimo sąly-
goms užsienio šalyje (airija). Šie migrantai 
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namus kuria ir gimtinėje, ir užsienio šalyje, 
tad galime kelti klausimą – kas šiems žmo-
nėms yra tikrieji namai ir ar ši sąvoka jų 
gyvenimuose egzistuoja. anot aileen More-
ton-robinson, socialinei „namų“, „vietos“ ir 

„nuosavybės“ sampratos konstrukcijai lemia-
mos reikšmės turi ne tik etniškumas ir ryšiai 
su užsienio šalimi, bet ir legalus socialinis sta-
tusas bei ekonominiai ir politiniai santykiai 
naujoje šalyje“8. Migrantams, kurie išvyksta 
tikėdamiesi susikurti geresnį gyvenimą, yra 
svarbu tapti visaverčiais užsienio šalies pilie-
čiais, todėl galvodami apie ateitį ne tik lietu-
voje, bet ir kitoje šalyje, migrantai siekia įgyti 
užsienio šalies pilietybę – t. y. legalaus darbo 
ir gyvenimo leidimą, kaupia materialinį tur-
tą, leidžia vaikus į tos šalies mokyklas, kitaip 
tariant, po truputį tampa tos visuomenės 
dalimi ir vis lengviau užsienio valstybę įvar-
dija savo namais. Taigi „vieta ir lokalumas 
gali būti apibrėžti per gyvenimo praktikas, 
bendruomenių socioekonominius santykius 
bei per jas siejančias kultūrines vertybes. Tai 
leidžia manyti, kad „namai“ yra ten, kur yra 
žmogaus pragyvenimo šaltinis“9.

Žvelgiant į šio tyrimo respondentų atsa-
kymus matyti, jog vieni respondentai savo 
namais įvardija lietuvą arba užsienio šalį, į 
kurią emigravo, o kiti ir lietuvoje, ir užsieny-
je teigė besijaučiantys vienodai svetimi (arba 
abi šalis laiko namais). Verta pastebėti, jog to-
kia padėtis, kada sunku nusakyti tikruosius 
namus, migrantams nėra maloni. nemažai 
jų jaučiasi nuskriausti, neva išvyti iš lietuvos, 
todėl kartais su liūdesiu ir nuoskauda kalba 
apie tai, jog nors lietuva ir yra gimtinė, bet 
užsienio šalį taip pat gali vadinti namais:

„...manau visi esame girdėję istorijų apie 
motinų paliktus ir pamočių užaugintus vai-
kus. Taip, tie vaikai yra traumuoti, galbūt 
pilni pykčio, pilni nepriimtos meilės, bet ar 
pastebėjote – jie niekada nepamiršta savo bi-
ologinės mamos, jie nori žinoti, kas ji yra, ko-
dėl ji jų atsisakė... Pamotės užauginti vaikai 
(dažniausiai) yra daug stipresni už biologinės 

mamos augintus vaikus. Mano motina yra 
Lietuva, o pamotė – Airija. Tiek pamotę, tiek 
motiną myliu vienodai...“ (airija 31). jaV gy-
venanti respondentė tvirtino, jog „nei vienas 
lietuvis gyvendamas Lietuvoj nežino, kas yra 
Tėvynė. Tiktai kai išvažiuoja iš jos, supranta, 
kas yra Tėvynė, kokia ji brangi ir kokia reika-
linga. Bet ką aš žinau, kai vaikai užaugs ir čia 
bus anūkai, vėlgi, nebus turbūt sąlygų sugrįžti, 
nes tada čia jau bus tavo gyvenimas. Bet grįžti 
visada, aišku, norisi“ (jaV 1).

Taigi tinkamai apibūdinti šiuolaikinius mi-
grantus nėra lengva. Migracijos tikslai, požiū-
ris į lietuvą, ateities planai ir veikla tarp „čia“ 
ir „ten“ leidžia sukurti kelis emigranto iš lie-
tuvos portretus. Vienus respondentus galima 
būtų pavadinti „laimės ieškotojais“. juos tai iš 
dalies priartintų prie kosmopolito portreto. 
Šie žmonės į užsienio šalį ryžtasi emigruoti 
norėdami patobulinti užsienio kalbos įgū-
džius, įgyti naujos patirties. laimės ieškoto-
jais galima būtų pavadinti ir tuos, kurie trum-
pam išvykę padirbėti ar studijuoti į užsienio 
šalį, joje pasilieka ilgesniam laikui. kitų veiklą 
galima būtų „pritempti“ prie transnaciona-
lizmo ir geresnio gyvenimo, darbo, pinigų ar 
meilės išvykusius ieškoti lietuvius būtų gali-
ma vadinti transmigrantais, nes, respondentų 
teigimu, jie nuolat palaiko ryšius su gimtine, ir 
kelis kartus į metus sugrįžta į ją.

Toks gyvenimas tarp „čia“ ir „ten“ po kiek 
laiko baigiasi. dauguma respondentų į už-
sienį išvyksta tikėdami, jog grįš, bet laikui 
bėgant, trumpalaikė migracija virsta igalaike 
ir nemaža dalis migrantų savo ateitį ima sieti 
su užsienio šalimi. Šį teiginį iliustruoja roger 
Waldinger studija, kurioje kalbėdamas apie 
migraciją iš Pietų amerikos į jaV autorius 
teigia, kad tik nedaugelis atvykusiųjų lieka 
transmigrantais, nes dauguma ima suvokti, 
jog jų ateitis bus kuriama jaV10. Be to, da-
lis respondentų, nors ir yra apsisprendę likti 
gyventi užsienio šalyje, neatmeta galimybės 
pagerėjus gyvenimo sąlygoms, arba užaugi-
nus vaikus, grįžti gyventi į lietuvą.
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Tėtis: „Niekad neatsižadam savo tėvynės. 
Priklausomai nuo to, viso ekonominio gyveni-
mo. Labai sunku pasakyt, kaip mes neplana-
vom, kad mes čia kažkada gyvensime. Tai ži-
nai, jeigu reikės, su malonumu grįšime į savo 
tėvynę“. Mama: „Atrodo, gyvenam, kuriamės, 
leidžiam savo šaknis čia, bet niekad neatsi-
žadam tos minties, kad jeigu reikės kažkurią 
dieną, tai reikės važiuot atgal“ (jaV 4).

Taigi nors nemažai šeimų yra nusiteikę 
ateityje prireikus grįžti į lietuvą, kai kurie 
respondentai teigė, jog kurį laiką pabuvę da-
bartinėje emigracijos vietoje, po kelių metų 
emigruos dar kitur. Tikėtina, jog tokių šei-
mų, kurios dėl įvairių priežasčių nepritam-
pa užsienio šalyje, yra nemažai, tad ateityje 
užtikrintai jas bus galima vadinti transnaci-
onaliomis.

lituanistinio ugdymo svarba

Tie migrantai, kurie savo arba savo vaikų 
ateitį sieja su lietuva, siekia palaikyti (ypač 
vaikų) ryšį su gimtine ir rūpinasi lituanisti-
niu vaikų auklėjimu. dauguma migrantų, į 
lietuvą grįžta tik 1 – 2 kartus per metus, tad 
ryšį palaiko šeimoje vartodami lietuvių kalbą, 
dažnai bendraudami su lietuvoje gyvenan-
čiais giminaičiais, taip pat per vaikų lituanis-
tinį ugdymą. Tie išvykusieji, kuriems aktyvus 
vaikų lituanistinis ugdymas nėra ypatingai 
svarbus, dažniausiai pabrėžia, jog kartą ar du 
kartus per metus grįžta su vaikais atostogų 
į lietuvą ir to, jų nuomone, visiškai pakan-
ka, kad lietuvių kalba nebūtų pamiršta. Štai 
d. Britanijoje gyvenanti respondentė minėjo, 
jog į lituanistinę mokyklą vaikų neleidžia, nes 
ši esanti toli nuo gyvenamosios vietos, tad lie-
tuvių kalbos (nors tam skiriama nedaug laiko) 
vaikai yra mokomi namuose. respondentė 
pabrėžė, jog kas kartą grįžę iš atostogų lietu-
voje, vaikai vis geriau kalba lietuviškai.

„Mes grįžom pirmą kartą į Lietuvą, kai jai 
buvo 6 metai. Tai ji kalbėjo tik angliškai. Po 

pirmų atostogų Lietuvoje ji pirmas tris dienas 
tylėjo, o paskui pradėjo lietuviškai. Ir nebuvo 
įmanoma iš jos net angliškų žodžių išpešti. 
Ir po kiekvienų atostogų pradėjo kalbėti vis 
geriau. Pirmos atostogos labai daug davė. 
Grįžom paskui rudenį, iš viso kalba pagerėjo, 
atsirišo viskas. Jinai klauso, tyli, paskui jau 
viską užfiksuoja. Praktiškai atostogos viską ir 
davė“ (d. Britanija, 11).

kasmetinius grįžimus į lietuvą respon-
dentai vertina ne tik dėl to, jog vaikai gali pa-
būti lietuviškoje aplinkoje, atgaivinti lietuvių 
kalbos žinias, bet ir dėl laiko, praleidžiamo 
lietuviškame kaime su seneliais, gamtoje:

„Tai aš visą laiką vieną kartą į metus va-
žiuoju. Aš ten kokius 2-3 mėn. praleidžiu. Aš 
visą vasarą ten praleidžiu, nes vis tiek nedir-
bu, o vaikui dėl to yra geriau. Ir daugiau tos 
aplinkos, ir tos žalumos. Ir kaimą turim – uoš-
viai kaime. Tai dažnai važiuojam. Ir seneliai. 
Nu smagiau. Vasarą tikrai smagiau. Čia (D. 
Britanijoje) gal irgi smagu. Mes dar nežinom 
daug vietų, plius atstumas. Čia turi žinot, 
kur važiuot ir pasiskaičiuot, kiek užtruks ta 
kelionė. O ten kažkaip viskas arčiau. Kau-
nas – Alytus, tu kažkaip greičiau sulakstai“. 
(d. Britanija, 14).

kitaip tariant, nemažai migrantų ilgisi 
laisvės – didesnio vaikų ir jų pačių mobilu-
mo, o taip pat galimybių pasireikšti dides-
niam vaikų savarankiškumui:

„... čia visur turi nuvežt su mašina, jis (sūnus) 
kadangi pats vairuoti negali. O ten (lietuvoj), 
išeina ir važiuoja jie patys per visą miestą su 
dviračiais, troleibusais, mikroautobusais. Ten 
jie savarankiškesni jaučiasi“ (jaV, 1).

kalbėdami apie ateities planus, apie gyve-
nimą lietuvoje bei apie vaikų galimą grįžimą 
į gimtinę, tėvai akcentuoja lietuvių kalbos ir 
kultūros svarbą. Tėvų manymu, lituanistinis 
vaikų ugdymas yra svarbus tam, jog vaikai 
nepamirštų kalbos ir kultūros, kuri ateityje 
jiems gali būti naudinga.

Taigi rūpindamiesi lietuvių kalbos ir kul-
tūros išsaugojimu, imigrantai ne tik vežasi 
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vaikus atostogauti į lietuvą, bet ir įgyvendi-
na lituanistinio ugdymo „programą“ šeimoje 
bei už šeimos ribų, t. y. savom jėgom ir ini-
ciatyva rūpinasi vaikų lituanistiniu ugdymu. 
Ši „programa“ susideda iš kelių dalių: ugdo-
mi lietuvių kalbos įgūdžiai, siekiama vaikus 
įtraukti į lietuvišką aplinką bei skatinamas 
domėjimasis lietuvos istorija ir kultūra.

Verta pastebėti, jog tokia lituanistinio ug-
dymo „programa“ prasmę įgauna tik migra-
cijoje. gyvenant užsienio šalyje ir siekiant 
išlaikyti tautinį tapatumą, labai svarbu, kad 
vaikas girdėtų lietuvių kalbą ir žinotu apie 
lietuvos istoriją bei kultūrą, todėl šeimos sa-
vais būdais, pagal galimybes rūpinasi vaikų 
lituanizacija ir įgyvendina lituanistinio ug-
dymo „programą“. Pagrindiniu pagalbininku 
mokant vaikus lietuvių kalbos emigracijoje 
tampa lituanistinės mokyklos, kurios, nors ir 
ne visada patenkina tėvų lūkesčius, reikšmin-
gos ugdant migrantų vaikų lietuviškumą.

lituanistinių mokyklų 
reikšmė

dauguma tėvų suinteresuoti leisti savo 
atžalas į lituanistines mokyklėles tam, kad 
vaikai neprarastų lietuvių kalbos įgūdžių 
(arba, kad pradėtų mokytis kalbos, jei vaikai 
yra gimę užsienio šalyje), ryšio su lietuvos 
kultūra, tradicijomis, kad galėtų bendrauti 
su lietuviais vaikais ir pabūti lietuviškoje 
aplinkoje. Šeimoms yra svarbu, kad vaikai 
išmoktų rašyti, skaityti ir susikalbėti lietu-
viškai. Toms šeimoms, kurių ateities planai 
nėra aiškūs, arba kurios savo ateities su lie-
tuva nesieja, svarbu, kad vaikai turėtų bent 
minimalius lietuvių kalbos įgūdžius. jie 
nebūtinai turi išmanyti istoriją ir tradicijas, 
bet privalo mokėti susikalbėti: „Gal, sakykim, 
tos istorijos daug ko ir nežinos, bet kad rašyt, 
skaityt [išmoktų], aš labai noriu. Vis tiek čia 
jų pagrindinė kalba. Man būtų gaila, jei jie ją 
prarastų“ (jaV, 8).

kitos šeimos yra suinteresuotos, jog vai-
kai ne tik mokėtų skaityti ir rašyti lietuvių 
kalba, bet kad liktų kultūriškai susieti su 
lietuva. Štai Vokietijoje gyvenanti respon-
dentė teigė, jog į lituanistinę mokyklą savo 
vaikus leidžia ne tik tam, kad šie išmoktų 
kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai, bet ir 
kad „suvoktų, kad tėvų ir senelių kalba yra 
didelė vertybė“ (Vokietija, 4).

Paprastai, tai yra vienintelė galimybė vai-
kams susirasti draugų lietuvių (jaV, 5), nes 
dėl gyvenamos vietos dažnai tai padaryti yra 
neįmanoma. jaV, d. Britanijoje ir airijoje 
gyvenančių šeimų vaikams sunku susirasti 
lietuvių draugų dėl didelių atstumų:

„Čia vėlgi tas gyvenimas nėra kaip Lietu-
voj, kai gyveni penkiaaukščiam ar rajone, kur 
namas prie namo ir visi vaikai išbėga į kiemą 
ir susidraugauja. Čia taip nėra. Čia tas gyve-
nimas, ritmas kitoks. Automatiškai ir draugų 
mažiau“ (jaV, 18).

Vokietijoje, Švedijoje, norvegijoje ir kito-
se rečiau lietuvių migrantų lankomose šalyse, 
ryšius šeimoms sunkiau sekasi užmegzti dėl 
mažo lietuvių skaičiaus bei dėl šalies politi-
kos imigrantų atžvilgiu. Štai viena Vokieti-
joje gyvenanti šeima, paklausta, su kokiais 
sunkumais susiduria lituanistinio ugdymo 
srityje, atsakė, jog „didelių sunkumų nėra, 
nors aplamai Vokietijoje, tai [lituanistinis ug-
dymas] nėra labai skatinama. Daugiau sten-
giamasi kitataučius integruoti“ (Vokietija, 4).

Švedijoje įsikūrusi šeima tvirtino, jog li-
tuanistinė mokykla nėra efektyvi, nes patys 
tėvai neprisideda prie jos veiklos gerinimo, 
tačiau ji tampa lietuvybės centru ne tik vai-
kams, bet ir tėvams:

„Man asmeniškai atėjimas į mokyklą taip 
pat yra proga pabendrauti lietuviškai, nes 
paprastai aktyviai nebendrauju su lietuviais“ 
(Švedija, 2). d. Britanijoje gyvenanti šeima 
dėl lituanistinių mokyklų nebuvimo kaltino 
ir tėvus, ir tos šalies vyriausybę:

„Nežinai, čia man atrodo tėvų intelekto ly-
gis. Nes patys tėvai, nežinau, nėra ten ypatingi 
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kažkokie. O šiaip, aišku, paprastos, normalios 
šeimos, jie kalba lietuviškai. <...> Gerai būtų 
tie darželiai, tos mokyklėlės. Nu mūsų čia 
problema, kad čia jų nėra.Ten aš gyvenčiau 
East [rytų] Londone, rasčiau kažkurį, kuris 
atitiktų tikrai. Nes jei ir tas vaikas nenorėtų, 
vis tiek priverstum eit ir mokytis. Čia tai bri-
tų vyriausybė tikrai neįdės tos lietuvių kalbos 
niekur, čia tai faktas“. (d. Britanija 10).

nepaisant to, kaip efektyviai lituanistinė-
se mokyklose mokoma lietuvių kalbos, jos 
svarbios ir telkiant lietuvių bendruomenę. 
Mokyklėlėse yra švenčiamos pagrindinės 
lietuviškos šventės, minimi su lietuva susiję 
įvykiai. Tėvai dalyvauja ir kituose mokyklų 
renginiuose, artimiau bendraudami vieni su 
kitais ir stiprindami tos vietos lietuvių ben-
druomenę.

lituanistinės mokyklos, kaip bendruo-
menės telkimo ir stiprinimo centrai yra 
svarbios ne tik tėvams. neretai, jos telkia ir 
lietuvių vaikų/ paauglių bendruomenę. ne-
mažai tėvų tvirtino, kad geriausi jų vaikų 
draugai yra iš lituanistinės mokyklėlės. Šis 
benduomeniškumas ypač akivaizdus į ru-
siją emigravusių šeimų interviu medžiago-
je. dažnai tėvai pabrėžia imigrantams (tuo 
pačiu ir lietuviams) skirtų, bei lituanistinių 
mokyklų jaukią, šeimynišką aplinką, geras 
mokymosi sąlygas:

„Savaime suprantama, tai yra rusiška mo-
kykla, valstybinė, tačiau su visais taip lietu-
viškais komponentais. Yra lietuviškų šokių, 
žurnalistų būreliai ir kt. Švenčiame ir rusiš-
kas ir lietuviškas šventes: Kalėdos, Velykos, 
Vasario 16, Kovo 11, rengiamos lietuvių kultū-
ros dienos,labai populiari yra Kaziuko mugė, 
kuri suburia ne tik mokyklą, bet ir vietinius 
verslininkus, bendruomenę ir pan. Apskritai 
mokykloje yra tokia šeimyniška atmosfera, 
asmeninė, betarpiška. Vaikai ir mokytojai 
puikiai vieni kitus pažįsta“ (rusija, 7).

lituanistinės mokyklos lietuvių ben-
druomenėms užsienyje reikšmės neturi tuo 
atveju, jeigu lietuvių bendruomenė yra maža 

ir jei vaikų lituanizacija toje šalyje nesusi-
laukia didesnio tos šalies valdžios dėmesio. 
lituanistinių mokyklų efektyvumas be abe-
jo, priklauso ir nuo pačių tėvų iniciatyvos 
ir jų požiūrio į lituanistinės mokyklos vei-
klą, jos reikalingumą. Pavyzdžiui, airijoje, 
skirtingai nei rusijoje ar jaV, respondentų 
teigimu, lietuviškos šventės mokyklose nėra 
švenčiamos, taigi nėra formuojama lietuvių 
bendruomenė, o lietuvių vaikai neturi tiek 
progų pabendrauti ir kartu praleisti laiką, 
kiek jaV ar rusijos lituanistinėse moky-
klose besimokantys vaikai. Tose šalyse, kur 
yra sąlygos kurtis paauglių bendruomenei, 
garantuojamas ir lituanistinio ugdymo tęs-
tinumas.

lituanistinių mokyklų 
trūkumai

nepaisant to, jog tokios mokyklėlės yra 
kone vienintelė vieta, kur migrantų atžalos 
gali pabendrauti su lietuviais vaikais, šeimos 
bei mokyklėlių mokytojos įžvelgia ir tam ti-
krus šių įstaigų trūkumus.

jaV gyvenančios šeimos skundėsi litua-
nistinių mokyklėlių pamokų neefektyvumu 
sakydamos, kad kai kuriose vaikai tarpusa-
vyje daugiau kalba angliškai nei lietuviškai, 
tiek mokytojos, tiek tėvai pastebi, jog stinga 
naujos metodinės medžiagos, sakydami, jog 
mokyklėlėse yra naudojamos senos, dar dipu-
kų leistos knygos, trūksta priemonių ir gro-
žinės literatūros. aktualus ir patalpų klausi-
mas – nuomos mokestis dažnai pabrangina 
mokyklų paslaugas, o tėvai nėra linkę kasmet 
mokėti vis daugiau (fokus gr., Čikaga).

kita problema, su kuria susiduria litua-
nistinių mokyklų mokytojai, tai – skirtingų 
lygių lietuvių kalbos žinios. Pedagogai mato 
didelį skirtumą tarp lietuvoje ir užsienyje 
gimusių vaikų ir teigia, jog mokyklėlėse nau-
dojama metodinė medžiaga užsienyje gimu-
siems vaikams netinka. Šiems reikia specia-
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lizuotos, naujos medžiagos, nes dažniausiai 
jie labai prastai kalba lietuviškai bei daug ko 
nesupranta:

„Mes labai džiaugėmės savo sugebėjimais 
mokykloje išmokinti daugiau teisingai rašyti, 
skaityti ir visas taisykles. Bet nepamirškim, 
kad <...> mažiukai ateina, kurie vos pakal-
ba lietuviškai. Ir labai greitai mums tų visų 
taisyklių nebereikės, mes tik norėsim, kad jie 
minimaliai kažką išmoktų ir pasidžiaugtų 
lietuvybe. <...> Turėsim tuoj susidėt savo va-
dovėlius ir imt kažką kitą, nes jeigu vaikai 
silpnai kalbės lietuviškai, tu negalėsi pradėt 
mokint gramatikos ar dar ko nors. Ir visai 
nesvarbu, jeigu bus du, trys klasėje, kurie ne-
seniai atvažiavę, ir kurie tikrai šeimoje vien 
lietuviškai kalba ir jų lietuvių kalba stipri, bet 
jei dauguma bus kitokių, mums reikės kažką 
keisti“. (Mokytoja, fokus gr., Čikaga).

Mokytojų teigimu, tokiems vaikams (kal-
bama apie mažuosius) ir tiems, kurie tik 
pradeda skaityti, ne tik lituanistinių moky-
klėlių, bet ir iš lietuvos parsivežta metodinė 
medžiaga yra per sunki, nes „jiems gražu tos 
pasakos, bet jie negali jų perskaityti. Su vi-
sais mažybiniais, penkių skiemenų žodeliais 
jie negali, jų neperskaito. Aš apvaikščiojau 
Lietuvoj visus knygynus, nėra vaikam, pa-
gal jų sugebėjimą skaityt knygų. Tol, kol jie 
neskaito laisvai, vaikam knygų nėra“ (Mo-
kytoja, fokus gr., Čikaga). „Taip ir yra, skai-
tai ir vaikas klausia kas antrą žodį, ir kol 
paaiškini, vaikas tos pasakos neatsimena“ 
(Mama, fokus gr., Čikaga). Tiek mokytojai, 
tiek tėvai sutinka, jog nors vaikų knygelės 
apipavidalintos gražiai, žodžiai vaikams yra 
per sunkūs:

Mama: „Mes vakar pasiėmėm iš biblio-
tekos knygą. Tai ačiū Dievui, kad tėvai turi 
skaityti, nes, pavyzdžiui, mano vaikui, ku-
riam yra sunkiau, nes jo tėvas ne lietuvis, yra 
tikrai sunku perskaityti, kai 6-7 skiemenys žo-
dyje. O man sunku paaiškinti, ką tas žodis 
reiškia. Knygutės tikriausiai dar sovietiniais 
laikais leistos“.

Mokytoja: „Ir dabar tas pats, tik kokybė 
geresnė, paveiksliukai gražesni, bet žodžiai 
lygiai tokie pat sunkūs“ (fokus, gr., Čikaga)

Mokyklos kritikuojamos ir dėl mažo pa-
mokų skaičiaus, nes užsiėmimai dažniausiai 
vyksta kartą per savaitę, būna ir du kartus 
per mėnesį. Štai jaV lituanistinėse mokyklo-
se, šalia lietuvių kalbos ir istorijos pamokų, 
vaikai turi ir kitų užsiėmimų, tad mokymuisi 
skirtas laikas tampa išties trumpas:

„bet tai tas ir yra, kad savaitgalis. Šeštadie-
nį yra keturios su puse valandos. Per tą laiką 
dar pusę valandos dainuoja, pusę valandos 
šoka, dar yra tautodailė, tikyba, kas antrą. Ir 
tam, tokiam grynam mokslui, ne tiek to laiko 
ir lieka. Bet kaip aš pradėjau dirbt po Lietuvos 
mokyklos, man truputėlį buvo sunku suprasti, 
kaip gali spėti per tokį trumpą laiką tiek iš-
mokyti, o dar plius visos šventės“ (Mokytoja, 
fokus gr., Čikaga).

kai kurie tėvai mano, jog tiek, kiek iš-
mokstama mokyklėlėje, galima išmokti ir 
namuose, todėl į lituanistines mokyklas savo 
atžalų leisti neskuba. Tokį savo sprendimą jie 
argumentuoja dar ir dideliais atstumais bei 
laiko sąnaudomis:

„Ne, į lietuvišką mokyklą neleidžiu. Gal ir 
norėčiau, bet kadangi yra nuo mūsų pakan-
kamai toli, aš negaliu sau leisti visą šeštadienį 
paskirti jų vežiojimui ir visą dieną prasėdėti 
mašinoj. Galiausiai jos eina penkias dienas į 
mokyklą, aš noriu leisti joms pailsėti“ (d. Bri-
tanija, 11).

dalis tėvų yra pasiryžę skirti šį laiką vaikų 
mokymui namuose, nei vežioti juos tolimą 
atstumą į mokyklą ir atgal iš jos: „kai mes 
turim tas visas naujausias knygas, vežames, 
skaitom, tai ką žinau. Iš tikrųjų tai nemanau, 
[kad mokykloje gali kitaip išmokinti negu 
namie]. Iš tikrųjų, mes norėtumėm, kad būtų 
normaliai, visą savaitę, ir būtų kur nors ar-
čiau“ (d. Britanija, 9). Tuo labiau kad vaikai 
esą ir taip labai apkrauti mokslais bendrojo 
lavinimo mokykloje, todėl papildoma darbo 
diena savaitgalį juos vargina.
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lituanistinis ugdymas 
rusijoje

su tokiomis problemomis daugiausiai susi-
duria d. Britanijoje, airijoje ir jaV gyvenan-
tys lietuviai, tačiau kitokia situacija yra ru-
sijoje. lituanistinis ugdymas čia dažniausiai 
vyksta bendrojo lavinimo mokyklose, kurio-
se vaikai turi kelias savaitines lietuvių kalbos 
pamokas. Čia lietuviai dažniausiai mokosi 
kartu su įvairių tautybių vaikais, o mokykloje 
kalbama rusiškai. respondentų teigimu,

„lietuviams sunku pradėti mokytis rusiš-
koje mokykloje, nepaisant to, kad ji turi tam 
tikrą lietuvišką pagrindą. Vis tiek tai yra ru-
siška municipalinė mokykla. Bet vis tiek daug 
lengviau nei kitose, nes čia yra daug lietuviš-
kai kalbančių mokytojų, kurių visada galima 
pasiklausti, galų gale jiems pasiskųsti, jei yra 
bėdų“ (rusija, 9).

rusijos mokyklose, į kurias yra leidžiami 
lietuvių vaikai, lietuviškai mokoma atsižvel-
giant į kalbos žinių lygį, dirbama individua-
lizuotai. Pavyzdžiui,

„išvykstantiems į Lietuvą vaikams yra su-
darytos specialios grupės: visų tiksliųjų da-
lykų terminai išdėstomi lietuviškai – ypač 
tiksliųjų mokslų. Vaikai eina į fakultatyvą 
[būrelį] ir ten su jais dirba mokytoja. Ta pati 
mokytoja dirba su vaikais, kurie atvyksta 
į Rusiją ir nemoka [rusų] kalbos. Tada visi 
terminai, įvairių dalykų leksika išdėstoma 
rusiškai“ (rusija, 6).

Tokiose mokyklose vieni vaikai lietuvių 
kalbos yra mokomi kaip užsienio, kiti – kaip 
gimtosios (rusija 7). sudaromos ir skirtingų 
lygių grupės, orientuotos į tai, ar vaikai į ru-
siją yra atvykę neseniai, ar ruošiasi grįžti į lie-
tuvą bei pagal jų lietuvių kalbos žinių lygį:

„Mes turime papildomus lietuvių kalbos 
kursus. Kalbą mokome trimis lygiais – A - kal-
ba kaip gimtoji, o B ir C kaip užsienio. Taip 
susidaro užsienio ir gimtosios kalbos grupės. 
B grupė irgi yra sustiprinta, o C papildoma, 
sudaryta iš įvairių klasių vaikų. Kai vaikai 

praeina vadinamą, adaptacinį kursą, tai kal-
ba nebūna labai sunki. <...> Mat čia atvyksta 
labai skirtingi vaikai. Atvykę iš Lietuvos vai-
kai irgi yra labai skirtingų lygių. Būna labai 
pažangių, tačiau ir tokių silpnų, kad neįtikė-
tina. Priklauso ir nuo to, iš kokio regiono jie 
atvyksta. Kai iš Vilniaus ir Kauno, paprastai 
problemų būna mažiau, o jei iš regionų, iš kai-
mo – problemų būna daugiau“ (rusija, 9).

Verta pastebėti, kad ir kitose šalyse, mo-
kant lietuvių kalbos, nemažai sunkumų at-
siranda dėl prasto lietuvių kalbos išmanymo 
dar gyvenant lietuvoje.

Be bendrojo lavinimo mokyklų su inte-
gruota lietuvių kalbos programa veikia ir 
savaitgalinės lituanistinės mokyklos, ku-
riose vaikai yra daugiau mokomi lietuvos 
kultūros: „Šiuo metu mokyklėlėje dirba trys 
pedagogai. Joje yra apie 10 vaikų. Jų amžius 
labai skiriasi: nuo trijų metų iki 16. Visaip 
bandome derinti tą amžių – ir sportuojam, 
ir piešiam, ir bandome mokyti šiek tiek, ben-
draujame, kalbame“ (rusija, 7).

Šių mokyklėlių veikla yra ypač suintere-
suoti tie tėvai, kurių vaikai lietuvių kalbos 
mokykloje nesimoko: „yra tokių tėvų, kurie 
labai laukia, kol vaikui sueis treji metai ir tuoj 
pat žada leisti vaikus į šią mokyklą. Man ypač 
viena mama skundėsi – sakė, kad vaikui labai 
trūksta bendravimo lietuviškai – jis neturi su 
kuo pasikalbėti. Dėl to mama labai išrgyvena“ 
(rusija 7, mokytoja). Į šias mokyklėles vaikus 
leidžia ir toli gyvenančios šeimos: „daug kam 
sunku leisti vaikus kasdien mokytis į šią mo-
kyklą, nes jie gyvena labai toli. Todėl tik šeš-
tadieniais gali atvykti į lietuvišką mokyklėlę“. 
(rusija, 7) Pagrindinė priežastis, kodėl tėvai 
net ir toli vežioja vaikus į lituanistines mo-
kyklas, – bendravimas su kitais lietuviukais: 

„supratau, kad, jei nebus mokyklos aplinkos, 
kur dukra galės palaikyti bendravimo lietu-
viškai įgūdžius, tokių gerų rezultatų nebus“ 
(rusija, 1).

Tai, kiek ir kaip gerai vaikai kalba lietu-
viškai, respondentų nuomone, daugiausia 
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priklauso ir nuo tėvų iniciatyvos vartoti lie-
tuvių kalbą šeimoje bei nuo šeimos socialinių 
charakteristikų:

„Tai [vaikų lietuviškumas] galbūt priklauso 
ir nuo tėvų socialinio statuso: žmonės, kurie 
atvyksta į Rusiją, dažniausiai priklauso vidu-
riniajai klasei, turi didesnes galimybes, labiau 
rūpinasi savo vaikais. Man atrodo, kad verslo 
žmonės dabar atvyksta į Rusiją dažniau nei 
nekvalifikuoti darbininkai ar inteligentai. So-
cialinis statusas padeda tuo, kad tėvai, kurie 
daugiau dėmesio skiria vaiko vystymuisi ir 
vaiko lietuviškumui išsaugoti – tai neabejoti-
nai gali daugiau sau leisti viduriniosios klasės 
žmonės“ (rusija, 8).

Taigi dėl skirtingų lituanistinio ugdymo 
sąlygų nei d. Britanijoje, airijoje ir jaV, dėl 
didesnio tėvų dėmesio vaikų lituanizacijai bei 
dėl glaudesnio ryšio su lietuviškumu ir lietu-
va, skiriasi ir rusijos lituanistinių mokyklų 
veiklos bei lituanistinio ugdymo poreikiai. 
rusijoje gyvenančių migrantų teigimu, nors 
vaikai ir susitapatina su aplinka, tačiau išlaiko 
stiprų ryšį su lietuva: „gal lietuvių vaikai Ru-
sijoje išlaiko lietuviškumą ilgiau, nes vis dėlto, 
egzistuoja tam tikras kultūrų artumas, istori-
nės sąsajos (teigiamos ar neigiamos, bet vis dėl-
to, jos yra), dar geografinis artumas“ (rusija, 6). 
Tad be lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros pa-
mokų, imigrantams skirtose bei lituanistinėse 
mokyklėlėse, vykdomi ir bendradarbiavimo 
su lietuvos moksleiviais projektai, kuriuose 
migrantų vaikai aktyviai dalyvauja:

„[dukros] kiekvieną vasarą dalyvaudavo 
etnografinėse, archeologinėse ekspedicijose, ku-
rias organizuodavo mokykla: rinko medžiagą, 
piešė gamtą, šventė Jonines. Per tas ekspedici-
jas gal daugiau pamatė ir sužinojo apie Lietuvą, 
nei kai kurie vaikai, gyvenantys Lietuvoje. Tai 
jos ir užaugo tokia lietuviška dvasia tose etno-
grafinėse ekspedicijose: nori Lietuvoje lankytis, 
nori ten gyventi, galvoja, kad tai yra nuostabi 
šalis. Todėl ir Maskvoje visur noriai atstovauja 
Lietuvai, noriai dalyvauja įvairiuose su Lietu-
va susijusiuose renginiuose“ (rusija, 6).

kalbėdama apie lituanistinės mokyklos 
veiklą ten dirbanti respondentė teigė, jog

„skatinat lituanistinį švietimą, veiksmin-
giausia yra vaikų keitimosi programos, va-
saros etnografinės, archeologinės ekpedicijos, 
visokios išvykos, mainų programos, ekskursi-
jos, delegacijos iš Lietuvos, kur vaikus kažko 
moko – dainų, šokių, lipdymo ir pan. Buvo 
štai pas mus toks folklorinis ansamblis atva-
žiavęs, tai visiems paliko labai didelį įspūdį... 
Žodžiu, konkreti patirtis“ (rusija, 8).

jaV, d. Britanijoje, airijoje ir kitose ša-
lyse, tokios patirties galimybės dažnai yra 
menkos. Vienur tokiam bendradarbiavimui 
kliudo dideli atstumai ir brangios kelionės į 
lietuvą, kitur mažos bei neiniciatyvios lie-
tuvių bendruomenės. Beje, jaV gyvenantys 
respondentai irgi minėjo, jog vasaromis yra 
organizuojamos įvairios stovyklos, arba vai-
kai vyksta į stovyklas lietuvoje, lanko tauti-
nių šokių būrelius (jaV, 9). Tokiu būdu di-
dinamas vaikų domėjimasis lietuva, tačiau 
šią galimybę turi nedaugelis – labiau tik jaV 
gyvenantys migrantai. kitose šalyse (Vokie-
tija, Švedija, norvegija, Belgija) gyvenančių 
migrantų vaikus yra sunku sudominti lie-
tuvių kalba bei pačia lietuva, nes lituanis-
tinės – kultūrinės veiklos čia nėra daug, o 
lietuvoje jie dažniausiai praleidžia tik kelias 
atostogų savaites. Be to, didžiąją laiko dalį 
jie praleidžia ne lietuviškoje aplinkoje. litu-
anistinėse mokyklose, dėl trumpos pamokų 
trukmės ir jei tarpusavyje kalbama užsienio 
kalba, lietuviškumo vaikai taip pat pamato 
gana nedaug.

Taigi nors rusijoje gyvenantys responden-
tai to ir neminėjo, tačiau kitose šalyse esantys 
migrantai skundėsi, jog dažnai vaikai nėra 
suinteresuoti lankyti lituanistinės mokyklas, 
kartais tam yra priešinamasi, atsisakoma 
bendrauti lietuviškai. kaip pagrindinę prie-
žastį, dauguma tėvų nurodo vaikų integraciją 
į užsienio šalies visuomenę ir susitapatinimą 
su aplinka, todėl verta pasigilinti ir į vaikų ta-
patumo problemą, kad suvoktume, su kokio-
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mis problemomis tėvai susiduria mokydami 
vaikus lietuvių kalbos ir kultūros namuose.

Vaikų tautinio tapatumo 
problema

kai kurie respondentai pastebi, jog litu-
anistinę mokyklėlę lankyti vaikams būna 
įdomu tol, kol jie yra maži. Paaugę atranda 
naujų užsiėmimų ir lietuvių kalbos pamo-
kos yra išstumiamos iš jų interesų. respon-
dentė iš Vokietijos tvirtino, jog vaikams yra 
sunku įtikinamai atsakyti, kam jiems reikia 
lietuvių kalbos (Vokietija, 4). Tėvai pažymi, 
jog vaikai dažnai nemato reikalo mokytis 
lietuvių kalbos ir netgi priešinasi savaitga-
linių pamokų lankymui. jau prieš 10 metų 
kalbėdama apie lietuvių imigrantus Čika-
goje d. kuzmickaitė teigė, jog „nežiūrint to, 
kad tėvai savaitgaliais aukoja savo poilsį ir 
lituanistinei mokyklai skiria lėšas iš negau-
sių imigrantiškų pajamų, dauguma vaikų 
šiam tėvų sprendimui priešinasi ir į moky-
klą šeštadieniais eiti nenori. Vaikams sunku 
suprasti, kodėl jiems reikalinga mokytis lie-
tuvių kalbos ir ją vartoti namuose, jei „visas 
pasaulis, ypač [jų] draugai nemoka lietuvių 
ir kalba tik angliškai“11.

ne tik gyvenamoji aplinka savaime skatina 
vaikus integruotis į užsienio šalies visuomenę, 
bet ir patys vaikai yra linkę neišsiskirti (ypač 
iš draugų būrio) ir pritapti. Štai norvegijoje 
gyvenanti šeima teigė, jog „vaikai atsisako 
eiti į lietuvišką mokyklą, nes jiems svarbiausia 
draugai“ (norvegija, 2). Taigi nors perėjimo į 
užsienio šalies kultūrą procesas vaikams yra 
sunkus ir skausmingas, tėvai netrukus paste-
bi vaikuose užsienio šalies kultūros bruožų, 
jiems vis sunkiau priversti vaikus namuose 
kalbėti lietuviškai. Pradėję eiti į užsienio šalies 
mokyklas, patiria stresą dėl to, jog nesupranta 
kalbos, taisyklių bei elgesio normų, tačiau il-
gainiui apsipranta ir vis sparčiau integruojasi į 
užsienio šalies visuomenę, pramoksta kalbą:

„Pirma diena buvo sunki, ir tik dėl to sun-
ki, kad jinai nemokėjo kalbos. Jinai verkė, ir 
klausiam, kodėl tu verki, ar tave skriaudžia 
kas nors? -Ne. Tau kažkas kažką daro? -Ne, aš 
nieko nesuprantu. Paskui kitą dieną dar irgi 
buvo tokia sustresavus. Pirmą dieną kai par-
ėjo iš mokyklos, ji visą vakarą pragulėjo ant 
lovos, visa raudona, apsiverkus, bet jinai vis 
tiek galvojo, kad į Lietuvą jau nėra atgal kelio. 
Ta prasme, tėvai nevažiuos, o vienai tai irgi. 
Antrą dieną dar turbūt irgi buvo nedrąsu, bet 
jau nieko nesakė. O paskui kažkaip nieko, pri-
prato. Ir labai greitai pradėjo vis daugiau su-
prast, ir dabar patenkinta. Jinai kartais sako: 
ai tingėjau eit [namo], kitą kartą sako: ai, ne-
norėjau visai eit namo“ (d. Britanija, 12).

su nauja kalba prasideda ir naujas vaikų 
socializacijos ir akultūracijos procesas, kai 
užsienio kalba ir kultūra po truputį užima 
gimtosios kalbos vietą. Pastaroji iš centro 
tampa periferija12, todėl vaikai pradeda iden-
tifikuotis su užsienio šalimi, laiko save tos 
šalies piliečiais. neretai du tos pačios šeimos 
vaikai skirtingai save identifikuoja:

„Anksčiau dukra visada šaukdavo: aš esu 
lietuvė, aš Lietuvoj gimiau. Sūnus sakydavo: 
Ja – rus, ja v Moskve rodilsia13! <...> Dabar 
kai mano vaikai jau dideli, jie sako, kad yra 
maskviečiai – supranta, kad čia yra jų kultū-
ra, jų aplinka. Bet šiaip labai gerai priima abi 
kultūras“ (rusija 9).

Vaikai taip stipriai ima tapatintis su aplin-
ka, jog šeimoje tampa sunku juos priversti 
kalbėti lietuviškai. iš jaV į lietuvą sugrįžusi 
šeima pastebėjo, kad

„vaikai labai greitai persiorientuoja į an-
glų ir netgi jau tokioje lietuvninkų šeimoje 
vaikai tarpusavyje net namie angliškai šneka. 
Ir tai labai pas daugelį pastebima. Priversti 
juos šnekėti namie lietuviškai tarpusavyje 
yra labai sunku. Aštuonmečius, devynmečius, 
dešimtmečius – tai jau jiems yra baisiausias 
nenoras ir ne lygis šnekėti lietuviškai, kadangi 
tai yra kalba, kuria šneka tėvai. O tėvai aps-
kritai yra ne lygis“ (lietuva, 2).
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Tie vaikai, kurie į užsienį atvyksta jau 
būdami vyresnio amžiaus, lengviau supran-
ta lietuvių kalbos ir buvimo lietuviu reikš-
mę, bei kodėl jie turi lankyti lituanistinę 
mokyklą. Tuo tarpu jaunesniojo amžiaus 
labai greitai įsilieja į užsienio šalies kultūrą. 
d. Britanijoje gyvenančios respondentės, 3–4 
metų amžiaus sūnus pareiškė esąs anglas, o 
ne lietuvis:

„Didysis ir dabar šneka, turi akcentą, aišku, 
bet šneka lietuviškai. O mažasis nusprendė, 
kad jis nori būti toks kaip visi, jis nenori būti 
išskirtinis. Ir jisai pasakė: aš ne lietuvis, aš 
anglas ir aš šneku angliškai“. (d. Britanija, 4). 
kam reikalingas lituanistinis ugdymas vai-
kai nesupranta, tada kai namuose kalbama 
ne lietuviškai. jaV lituanistinėje mokyklė-
lėje dirbanti mokytoja pastebėjo, jog vaikai 
mažai ką mokyklėlėje išmoksta, jei namuose 
kalbama ne lietuviškai: „tokių šeimų daug. 
Tam vaikui psichologiškai sunku. Čia ta mo-
kytoja laužia lietuviškai, namuose nieks nie-
ko, tai kaip tas vaikas norės į tą mokyklą eiti? 
Jam čia tragedija yra“. (jaV, fokus gr.)

jei antrojo pasaulinio karo metų ir poka-
rio bangos migrantų14 vaikai šeimose kalbėjo 
tik lietuviškai (žvelgiant į interviu medžiagą, 
tai pasakytina ir apie nepriklausomos lietu-
vos kūrimosi laikotarpiu emigravusias šei-
mas), kai kurių šiuolaikinių migrantų šeimo-
se šis aspektas, regis, neegzistuoja – dažnai 
šeimose kalbama ir lietuviškai, ir ne. Panašu, 
jog tam įtakos turi migracijos priežastys. jei 
karo ir pokario bangos migrantai į užsienio 
valstybes bėgo nuo sovietinio režimo repre-
sijų, šiuolaikiniai migrantai išvykimą iš lie-
tuvos įvardija kaip geresnio darbo, „geresnio 
duonos kąsnio“15 paieškas, sakydami, jog yra 
nusivylę padėtimi lietuvoje bei pačia lietuva. 
galima sakyti, jog užsienio kalba dominauo-
ja lietuvių kalbos atžvilgiuir todėl, kad mi-
grantų šeimose vyrauja nusivylimas gimtąja 
šalimi, o tautiniai jausmai nepuoselėjami.

Taigi dėl visų šių priežasčių vaikai dažnai 
nesupranta, kam reikalingos lietuvių kal-

bos pamokos ir nenoriai lanko lituanistines 
mokyklas. užsienyje gimę vaikai nepažįsta 
lietuvos, jų aplinkoje tik nedaugelis kalba 
lietuviškai, todėl juos sunku įtikinti lankyti 
lituanistines mokyklėles. užsienio šalis jiems 
yra visas pasaulis, tuo tarpu lietuva dažnai 
jiems yra tas kraštas, kur gyvena seneliai ir 
kur vykstama atostogauti: „Ji žino, kad eg-
zistuoja tokia Lietuva. Ji tikriausiai nelabai 
supranta, kas tai yra, bet žino, kažkur yra jos 
pusbrolis, kad yra močiutė, kad ten yra gera, jei 
nuvažiuotų, ten būtų jai gera“ (jaV, 13). fokus 
grupės interviu respondentai Čikagoje minė-
jo, kad lietuvos įvaizdis migrantų vaikų aky-
se turėtų būti keičiamas ir gerinamas, o pati 
lietuva pristatoma tokia, kokia ji yra dabar:

„kaip tai svarbu ne Lietuvoje gimusiam, o 
čia gimusiam vaikui, kuris tikrai nežino, kad 
jis įsivaizduotų, kad ten galima nuvažiuo-
ti, kad tai yra Europos šalis kaip Ispanija ar 
Prancūzija, ir kad yra įdomi, kad ten nebus 
baisu, kaip kad sako: oi, Lietuvoje baisu. Ten 
jau tikrai galvoja, kad ten trečiarūšė šalis, ir 
kad ten nieko nėra“ (jaV, fokus gr.).

Taigi užsienio šalyse gimusių vaikų ži-
nios apie lietuvą yra menkos, nes iki tol, kol 
vaikai pradeda eiti į lituanistinę mokyklėlę, 
lietuvos įvaizdis yra formuojamas ir žinios 
teikiamos tik šeimoje: namuose kalbant lietu-
vių kalba, bendraujant su lietuvoje gyvenan-
čiais seneliais, skaitant vaikams lietuviškas 
pasakas (mažiesiems jos dažnai yra sunkiai 
suprantamos, reikia aiškinti žodžius). norint 
sužadinti aktyvų vaikų domėjimąsi lietuvių 
kalba ir lietuva, to neužtenka. Tiek moky-
tojai, tiek tėvai labai dažnai turi sukti galvas, 
kaip sudominti vaikus lietuvių kalbos pamo-
komis ir kaip juos motyvuoti, nes šie papras-
tai nenori papildomai mokytis kalbos, kuria 
bendraujama tik kažkur lietuvoje.

akivaizdu, kad tam tikrame laikotarpyje, 
ypač paauglystėje, lituanizacijai migrantų 
vaikai priešinasis (nenoriai lanko mokyklė-
lę, namuose su šeimos nariais kalba užsienio 
kalba), tačiau po kiek laiko, respondentų tei-
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gimu, jie pajunta savo, kaip lietuvių, išskirti-
numą ir ima tuo didžiuotis:

„...vaikai klausia, „kodėl [ į mokyklą] mes 
turim eiti šešias dienas, kai kiti eina tik pen-
kias“. Pernai metų metraščiuose aš skaičiau, 
ką dešimtokai baigę rašė: kad visus metus 
klausinėdavo tėvelių, kodėl mes turim eiti, o 
dešimtoj klasėj visi buvo labai laimingi, kad 
pabaigė ir labai dėkingi mokyklai, kad apšvie-
tė, ir kad žino ir kultūrą, ir istoriją, ir geogra-
fiją“ (Mokytoja, fokus gr., Čikaga).

Tam, jog lietuvių kultūros pamokos ir 
praktikos lituanistinėse mokyklose yra 
svarbios ir kelia vaikų patriotizmą, tautišku-
mo jausmą, pritaria ir Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokytoja. Ši respondentė, kaip ir 
nemaža dalis jaV gyvenančių lietuvių šei-
mų skundėsi prasta kai kurių lituanistinių 
mokyklų pamokų kokybe, sakydama, jog 
ten pedagogais kalba su dideliu akcentu, o 
vaikai per pamokas tarpusavyje bendrauja 
anglų kalba, tačiau niekas nenuginčija šių 
mokyklų kultūrinės veiklos svarbos ir įtakos 
vaikų tapatumui:

„Aš asmeniškai mokyklą lietuvišką labiau 
vertinu ne dėl to, kiek jie išmoksta teisingai 
rašyti, jei jie iš viso kažkiek išmoksta kaip an-
trai kalbai, bet visa ta kultūra, kurią jie gauna 
čia... Tai grįžus į Lietuvą, aš manau, kiekvie-
na iš mūsų čia gali pasakyti, kad mūsų vaikai 
yra šimtą kartų didesni patriotai negu ten. Jie 
šimtą kartų daugiau vertina tą lietuvybę ir lie-
tuviškas šventes žino, ir kunigaikščius. Jiems 
tai yra kažkas tokio, ko kiti neturi čia ir jie tai 
vertina“(Mokytoja, fokus gr., Čikaga).

Taigi galima sakyti, jog gyvenant užsie-
nyje vaikų tapatumą lemia keli veiksniai: tai 
juos supanti aplinka, lituanistinė mokykla 
ir šeima. sėkmingas arba nesėkmingas litu-
anistinis ugdymas šeimoje priklauso ne tik 
nuo tėvų pastangų skiepyti lietuvybę, bet 
priklauso ir nuo to, kiek vaikai yra veikiami 
užsienio šalies kultūros bei kokios kokybiš-
kos yra lietuvių kalbos ir kultūros pamokos 
lituanistinėse mokyklose. jau aptarėme litu-

anistinio ugdymo gaires lituanistinėse mo-
kyklose, tad dabar pažvelgsime, su kokiomis 
problemomis, skiepijant lietuvių kalbą ir kul-
tūrą, susiduriama šeimose.

lituanistinis ugdymas 
šeimoje

Be lituanistinio ugdymo mokykloje, imi-
grantai daug dėmesio skiria lietuvių kalbos 
ir kultūros ugdymui šeimoje. skirtingai nei 
vaikai, kurie greitai susitapatina su nauja 
aplinka, primiršta lietuvių kalbą, įgauna tos 
šalies kultūros bruožų ir po truputį tampa 
užsienio šalies kultūros nešėjais, dauguma 
tėvų siekia išlaikyti lietuvių kalbos vartoji-
mą šeimoje, palaikyti emigracijos paveiktus 
ryšius su likusiais lietuvoje artimaisiais.

dar viena strategija (be pamokų lituanis-
tinėje mokykloje) šiems ryšiams stiprinti ir 
palaikyti yra lietuviškumo ugdymas šeimo-
je, siekiant, jog vaikai neprarastų ryšio su 
lietuvoje likusiais seneliais, kad nepamirš-
tų lietuvių kalbos ir kultūros. dažniausiai 
tėvai yra bejėgiai kontroliuoti šį procesą, 
nes lietuviškoje aplinkoje (lituanistinėse 
mokyklėlėse) vaikai laiką leidžia tik kelias 
valandas per savaitę, o užsienietiškoje aplin-
koje jiei leidžia didžiają laiko dalį. Vaikai vis 
dažniau namuose ima kalbėti užsienio kalba, 
nes reikšti mintis ne lietuviškai jiems tam-
pa daug lengviau. jų kalboje atsiranda už-
sienio kalbos žodžių, kuriems pritaikomos 
lietuviškų žodžių galūnės arba nemokėda-
mi pasakyti lietuviškai, jie ima kalbėti už-
sienio kalba ir dažnai nesupranta, kodėl yra 
skatinami bendrauti lietuviškai, jei gyvena 
ne lietuvoje. „Jai [dukrai] tipo koks skirtu-
mas, kokia kalba kalbėti“. (d. Britanija, 13). 
siekdami sumažinti vis didėjančią distanci-
ją tarp užmirštamo lietuviškumo ir labiau 
įsišaknijančios užsienio šalies kultūros vai-
kuose, tėvai imasi įgyvendinti lituanistinio 
ugdymo programą šeimoje.
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Tėvų požiūris į lituanistinį 
ugdymą šeimoje

neatmesdami galimybės kada nors grįžti 
gyventi į lietuvą, tėvai yra suinteresuoti, jog 
atžalos sugebėtų susikalbėti su giminėmis, 
galėtų sėkmingai integruotis į lietuvos visuo-
menę (jei prireiktų grįžti į mokyklą lietuvoje). 
dėl šios priežasties, lietuvių kalbos vartojimas 
šeimoje yra viena svarbiausių priemonių vaikų 
lituanizacijai. Taigi jei abu tėvai yra lietuvių 
tautybės, šeimos namuose stengiasi kalbėti tik 
lietuvių kalba (žinoma, yra išimčių). airijoje 
gyvenanti respondentė tvirtino, jog kalbėti ne 
lietuvių kalba jų šeimoje yra uždrausta:

klausimas: „Kaip sekasi vaikams šeimoje 
kalbėti lietuviškai?

atsakymas: Patenkinamai, bet kadangi 
anglų kalba namuose uždrausta, turi suktis iš 
padėties ir kalbėti tik lietuviškai“ (airija, 16).

Paprastai tėvai negali skirti daug laiko lie-
tuvių kalbos pamokoms namuose, tačiau tai 
kompensuoja leisdami vaikus į savaitgalines 
lietuvių mokyklėles, o jei tokios galimybės 
nėra, lituanistinis ugdymas šeimoje vyksta 
vaikams priimtina forma: skaitant pasakas, 
klausantis lietuviškos muzikos, dainelių, žai-
džiant lietuviškus žaidimus (airija, 16). kai 
kurie tėvai ypač rūpinasi savo atžalų lituanis-
tiniu auklėjimu, todėl kiekvieną kartą lanky-
damiesi lietuvoje apsirūpina mokomosiomis, 
skaitinių bei pasakų knygomis, lietuviška mu-
zika, enciklopedijomis, filmukais, o namuose 
skiria laiko lietuvių kalbos pamokoms:

„Mokomės ir namie, bet dažniausiai tai 
vyksta žaidžiant mokomuosius lietuviškus 
žaidimus, skaitant knygas, nurašant ir na-
grinėjant tekstą. Sukuriu įvairaus pobūdžio 
užduotis su praleistomis raidėmis, žodžių 
dalimis ir t.t. Pagrindinį dėmesį kreipiame į 
lietuvių gramatiką, kalbos žodyno turtinimą, 
istoriją, etnokultūrą“ (Š. airija, 4. respon-
dentė turi pedagoginį išsimokslinimą).

Beje, lituanistinio ugdymo šeimoje rezul-
tatai dažnai nepriklauso nuo tėvų pastangų 

(kalbėti namuose lietuvių kalba, skirti vai-
kams gramatikos užduotis). lietuvių kalba 
jaunosios kartos gyvenime tiesiog neprigyja, 
o vyresni vaikai neretai priešinasi lituanisti-
niam ugdymui šeimoje:

klausimas: Kokiais būdais skatinate vaikų 
susidomėjimą lietuvių kalba/Lietuva?

atsakymas: Oi, kokiais čia būdais (atsidūsta). 
Nu nežinau, visaip bandau, ir dainom ir kokį 
straipsnį bandau duoti paskaityti, bet nelabai 
veikia (juokiasi). Tiesiog verčiu, tiesiog verčiu 
<...> sakau, jeigu neskaitysi namuose, eisi į lietu-
vių mokyklą (juokiasi). Lietuvių mokykla dabar 
gąsdinimas yra. Visų pirma reikia keltis labai 
anksti, kol nuvažiuoji, dar ten sėdėt mokykloj, ir 
kol sugrįžti, tai tik apie trečią, ketvirtą grįždavom, 
o man šeštadienis irgi darbo diena“ (jaV, 7).

respondentai mini, kad ilgainiui vaikai 
lietuviškai namuose nori vis mažiau. Tarpu-
savyje jie mieliau bendrauja užsienio kalba, 
nes jų gimtosios kalbos žodynas nėra turtin-
gas, kartais pristinga žodžių, taigi jų kalba 
pasipildo įvairiais užsienio kalbos skoliniais.

lituanistinėse mokyklose vaikai dažniau-
siai lankosi tik kartą per savaitę, o turėti šalia 
gyvenančių draugų lietuvių, galimybės beveik 
nėra. Štai austrijoje gyvenančių imigrantų 
vaikai turi po vieną kitą draugą lietuvį, su ku-
riais bendrauja tik kelis kartus per savaitę arba 
tokių draugų iš viso neturi. Taigi galima saky-
ti, jog vienas iš pagrindinių lietuviškų moky-
klėlių ir klubų tikslų yra ne tik mokyti lietuvių 
kalbos ir istorijos, bet ir skatinti lietuvių vaikų 
tarpusavio bendravimą, kuris turi didžiausios 
įtakos mokantis kalbos. respondentės, gyve-
nančios d. Britanijoje, teigimu, „geriausias 
mokytojas yra aplinka“ (anglija, 14).

siekiant vaikams suteikti kuo daugiau 
lietuvių kalbos ir kultūros žinių, o taip pat 
norint išspręsti jų priežiūros problemą, į pa-
galbą pasitelkiami seneliai, arba vaikų prie-
žiūrai samdomos lietuvės auklės:

„Kas jums padeda mokyti vaikus ir kaip?
Nuo pat mažens, nuo penkių mėnesių iki 

penkių metukų buvo auklė lietuvė ir ji buvo 
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muzikos mokytoja. Tai ji ne tik vaikus prižiū-
rėdavo, bet ir juos mokindavo ir visus vaikus 
turėjo lietuvius. Tai bendravimas tarp jų buvo 
nuo pat mažens. Maždaug keturis metus, vy-
resnis sūnus pas ją praleisdavo didžiają dalį 
dienos, nuo kokių 8 ryto, iki kokių 6 vakaro, 
kol aš mokiausi universitete, kol aš grįždavau 
namo. Tai buvo džiaugsmas iš dalies, nes jis 
daug išmoko. Mūsų auklytė buvo iš Lietuvos. 
Ji Lietuvoje buvo muzikos mokytoja, tai mums 
labai patiko tas. <...> Ji angliškai tikriausiai 
nelabai ir moka, tai ji visą laiką su tais vaikais 
kalba lietuviškai, gamina lietuviškus patieka-
lus, skaito lietuviškas knygeles, net man atrodo, 
kad ji ir filmukų lietuviškų parodydavo vai-
kam. Taip pat ir mano mama, su kuria daug 
laiko vaikai praleisdavo. Dabar jau mažiau, 
nes ji jau New York gyvena. Bet kai su ja būna, 
tai irgi visą laiką, visiškai visą laiką lietuviš-
kai kalbam. Tai irgi yra didelė dalis pagalbos. 
Kai ji dar gyveno čia, tai dažniausiai vaikai 
susitikdavo vieną kartą per savaitę, savaitga-
liais. Bet dar prieš tai, tai mano mama visus 
metus su mumis gyveno, tai būdavo kiekvieną 
vakarą“ (jaV, 10).

respondentai minėjo, jog kartais atsiveža 
senelius atostogoms keletui mėnesių. Per šį 
laiką vaikai su seneliais bendrauja tik lietu-
viškai „ir labiau kontroliuoja savo žodyną, 
nes močiutės nesupranta angliškų skolinių, 
tokių kaip „šopingas“, „garlikas“, „breikas“ ir 
t.t., kurie gana stipriai jau prigiję mūsų kas-
dieninėje kalboje“ (Š. airija, 4).

kartais, jei seneliai (dažniausiai senelės) 
kurį laiką kartu gyvena užsienio šalyje, yra 
sukuriamos „namų mokyklėlės“, kada na-
muose mokomi ne tik savi, bet ir netoliese 
gyvenančių migrantų, dažniausiai darže-
linio amžiaus vaikai: „turi mano mamytė 
mokyklėlę ir turi tris vaikus. Jie trise vieno 
amžiaus. Jau du metai kaip lanko. Vienąkart 
per savaitę, 45 minutes“ (jaV, 12).

Paklaustos apie senelių įtaką vaikų auklė-
jimui, šeimos tvirtindavo, jog šie reikšmingai 
prisideda prie atžalų auklėjimo, jei tik jie gy-

vena šalia arba, jei vaikai lankosi lietuvoje: 
„su močiute pabendrauja, gėrio labai daug 
parsineša. Čia [jaV] neturi laiko, čia bėgi, 
bėgi, bėgi. Galų gale ir tas amžius, nelabai 
kreipi dėmesio, kad ten..., o močiutė turi lai-
ko paaiškinti“ (jaV, 7). Beje, šeimos dažnai 
sakydavo, jog seneliai daug įtakos tam neturi, 
nes jie daugiau vaikus lepina nei auklėja. d. 
Britanijoje gyvenanti respondentė tvirtino, 
jog „nuvažiavus [su vaikais] į metus porai sa-
vaičių [pas senelius], žinoma, tik lepinimas“ 
(anglija, 23). Maža senelių reikšmė vaikų ug-
dymui buvo pabrėžiama teigiant, kad „jeigu 
vaikai augtų nuo gimimo pas senelius, gal ir 
turėtų [įtakos], bet kai dabar aplankai porą 
sykių į metus, tai nelabai“ (d. Britanija, 11).

akivaizdu, kad užsienio šalies aplinka vei-
kia ne tik vaikus, bet ir jų tėvus. kai kurie 
respondentai minėjo, jog (net kai abu tėvai 
yra lietuviai), šeimose kartais yra kalbama ir 
lietuviškai, ir užsienio kalba:

„Aišku, mūsų kalba pasidarė pusiau angliš-
ka, pusiau lietuviška. Mes nemaišydavome, 
nelietuvindome angliškus žodžius. Tiesiog 
kai kuriuos sakinius sakydavome angliškai, 
priklausomai nuo kultūrinės situacijos. Kai 
Lietuvoje neegzistuoja toks reiškinys, tai jį 
angliškai apibūdini“ (lietuva 3).

Pastebėtina ir tai, kad ilgainiui ne tik 
vaikams, bet ir tėvams sunku reikšti mintis 
lietuviškai. atsakinėdami į anketos klausi-
mą apie darbą užsienio šalyje, respondentai 
dažnai savo užimamų pareigų pavadinimą 
rašydavo užsienio kalba. kiti, ilgiau užsienio 
šalyje gyvenantys, atvirai sakydavo, jog taip 
ir nežino, ką tas ar kitas žodis reiškia lietuviš-
kai. Tėvams toks reikšmių nežinojimas yra 
tik menkas nepatogumas, jų kalboje tokių 
atvejų pasitaiko nedaug, o vaikai dažnai ne-
gali užsienio kalbos žodžių išversti į lietuvių 
kalbą. d. staponkutės nuomone, taip yra dėl 
to, jog „vietos tikrovėje stinga kitos kalbos ati-
tikmenų, nėra „daiktinių“ žodžio įrodymų“16. 
Taigi verta pastebėti, jog gyvenamoji aplinka 
veikia ne tik vaikų, bet ir tėvų kalbą.
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siekdami sumažinti užsienio kalbos įtaką 
šeimai, tėvai stengiasi kalbėti su savo atžalo-
mis lietuvių kalba, naudoja iš lietuvos par-
sivežtas priemones: pratybas, muzikinius 
įrašus, pasakų knygas, samdo lietuves aukles, 
atsiveža pagyventi senelius, kurie taip pat 
prisideda prie vaikų auklėjimo, vyksta atos-
togauti į lietuvą, siunčia atžalas į lietuviškas 
stovykas lietuvoje arba užsienio šalyje. ne-
paisant to, kokybiškai mokyti lietuvių kalbos 
namuose sugeba nedaugelis. Tik nedidelė 
dalis išvykusiųjų turi pedagoginį išsimoks-
linimą ir lietuvių kalbos savo vaikus moko 
profesionaliai. kita dalis migrantų moko at-
žalas kaip išmano. jie dažnai skundžiasi, jog 
niekas jiems nepadeda, o ir patys negali tam 
skirti daug laiko.

Migrantai, kurie savo ateities su lietuva ne-
sieja, į vaikų lituanistinį auklėjimą žiūri atlai-
džiai. Šie tėvai, skirtingai nei tie, kurie galvoja 
grįžti į lietuvą, vaikams nedraudžia namuose 
kalbėti užsienio kalba, neskuba jų leisti į li-
tuanistines mokyklas ir neverčia papildomai 
mokytis lietuvių kalbos namuose. nepaisant 
to, šie asmenys nori, jog jų vaikai mokėtų ra-
šyti, skaityti bei susikalbėti gimtąja kalba su 
lietuvoje gyvenančiais giminaičiais. Tuo labai 
suinteresuoti užsienio šalyje gimusiųjų tėvai. 
Šiems vaikams lietuvių kalba yra ne gimtoji, 
bet užsienio kalba. gimtoji kalba į periferiją 
dažnai yra nustumiama ir tose šeimose, ku-
rių vaikai yra gimę lietuvoje. Per gana trum-
pą laiką vaikai susitapatina su užsienio šalies 
aplinka, įgauna tos šalies visuomenės bruožų 
ir greitai pamiršta kalbą, kurią vartoja tik na-
muose ir tik lituanistinėje mokykloje.

lituanistinio ugdymo šeimoje kokybė pri-
klauso ir nuo šeimos sudėties. Taip vadinamo-
se „meilės migracijos“ šalyse vaikų lituaniza-
ciją vykdyti ne tik šeimoje, bet ir lituanistinėse 
mokyklose yra sudėtingiau. lituanistiniam 
atžalų auklėjimui gali būti prieštaraujama. 
kada vienas iš sutuoktinių yra ne lietuvis, arba 
lietuvių kalba gali būti išstumiama natūraliai, 
jei šeimoje kalbama „tėčio kalba“ (mišriose 

respondentų šeimose nelietuvis dažniausiai 
yra tėtis). Taigi ne tik mišriose, bet ir lietuvių 
šeimose, lituanistinis vaikų ugdymas daž-
niausiai yra motinos atsakomybė.

lituanistinis vaikų ugdymas 
mišriose šeimose

jau minėta, jog vaikų „lituanistinio ug-
dymo programa“ yra sudaroma iš vaikų 
ugdymo lituanistinėse mokyklose, kalbos ir 
kultūros mokant šeimoje bei stiprinant vai-
kų ryšį su lietuvoje gyvenančiais artimaisiais. 
Mišriose šeimose ši „programa“ tampa kiek 
problematiška. interviu medžiaga atskleidžia, 
jog daugiausiai „meilės migrantų“, t. y. tų, ku-
rie lietuvą ryžosi palikti ne tik dėl geresnių 
gyvenimo sąlygų užsienio šalyje, bet ir dėl ten 
gyvenančio sutuoktinio – ne lietuvos piliečio, 
yra Vokietijoje, Švedijoje, rusijoje, Belgijoje, 
norvegijoje, japonijoje ir Šiaurės airijoje.

Šiose šalyse vaikų lituanistinis ugdymas 
lituanistinėse mokyklose yra komplikuotas 
dėl kelių priežasčių: dėl to, kad tokių moky-
klų nebuvimo, dėl mažos bei silpnos lietuvių 
bendruomenės ir dėl šeimyninių priežasčių. 
Šiose šalyse, kaip ir jaV, d. Britanijoje bei 
airijoje, į lituanistines mokyklas vaikai lei-
džiami siekiant suteikti galimybę vaikams 
pabūti lietuviškoje aplinkoje, „kadangi vis-
kas aplinkui yra kita kalba. Sunkiausia yra 
išlaikyti sūnaus lietuvių kalbos lygį. Kuo jis 
vyresnis, tuo daugiau kalba su manim vo-
kiškai, nors viską lietuviškai supranta ir gali 
pasakyti“ (Vokietija 14). kartais tėvai šios 
galimybės neturi dėl didelių atstumų arba 
dėl vieno iš tėvų nenoro leisti vaikus į tokią 
mokyklą. Štai už belgo ištekėjusi ir Belgijoje 
gyvenanti migrantė teigė, jog

„čia egzistuojančiai lituanistinio švietimo 
citadelei kritikos neturiu, nes turiu galimy-
bę leisti savo vaiką į europinę lietuvių kalbos 
mokyklėlę, tačiau to nedarau dėl šeimyninių 
sumetimų. Bet mokykla, t. y. lietuviškas sky-
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rius yra, todėl manau, visi lietuviai tėvai, ku-
rie turi savo atžalas leisti į lietuvišką mokyklą, 
pasirinkimą turi. Ir tai yra didžiausias lietuvių 
laimėjimas Belgijoje. Galbūt sudėtingiau tiems 
lietuviams, kurie, kaip aš, turi maišytas šeimas, 
ir kurie gyvena ne Briuselyje“ (Belgija, 1).

dar viena problema, kaip jau minėta, yra 
lituanistinių mokyklų nebuvimas. Į japoniją 
išvykusios ir ten šeimą sukūrusios responden-
tės teigimu, rūpintis lituanistiniu vaikų ugdy-
mu šioje šalyje nėra lengva: „mano vaikas šiek 
tiek mokinasi lietuvių kalbos bent kartą į mė-
nesį. Kol kas [yra] tik du vaikai ir mokytojas“. 
Moters teigimu, niekas jai nepadeda vaikų li-
tuanistinio ugdymo srityje. Vyras yra japonas, 
todėl su juo respondentė kalbanti japoniškai, 
o su vaikais namuose stengiasi kalbėti lietu-
viškai, nors šie kalba sunkiai. „Klausomės lie-
tuviškų dainelių, taip pat pažiūriu lietuvišką 
televizorių, stengiuos vaikus nuvežti paben-
drauti su kitais lietuvių vaikais“ (japonija, 1).

Mišriose šeimose, skirtingai nei tose, kur 
abu tėvai yra lietuviai, egzistuoja dvikalbystė, 
o kartais ir trikalbystė. empirinė medžiaga 
rodo, jog labai dažnai lietuviškai vaikai ben-
drauja su motina, o su tėvu kalba kita kalba:

„Šneku su dukra tik lietuviškai, todėl ji 
puikiai vartoja abi kalbas. Sekiau labai daug 
lietuviškų pasakų, esu perskaičius daugybę 
knygų. Vyro teigiamas požiūris į dvikalbys-
tę labai padeda. Prie bendro stalo kalbame 
dviem kalbomis: vyrui atsakau vokiškai, du-
krai – lietuviškai“ (Vokietija, 16).

Trimis kalbomis vaikai turi kalbėti airijo-
je – lietuviškai kalbama su tėvais namuose, an-
glų kalba mokykloje bei lankomos privalomos 
airių kalbos pamokos. Viena jaV gyvenanti 
respondentė teigė, jog vaikai šeimoje kalba 
lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis, nes tėtis 
yra ne lietuvis (jaV, 10). anot d. staponkutės, 
dviejų kalbų vartojimas kelia sumaištį šeimoje, 
tačiau vaikai susitapatina su abiem kalbomis, 
išmoksta manipuliuoti tiek mamos, tiek ir tė-
čio kalba. Vaikams augant, periodiškai viena 
kalba ima dominuoti kitos atžvilgiu. Tėvams 

ši situacija gali atrodyti problematiška, tačiau 
vaikams tai didelių nesklandumų nesukelia, 
nes abi kalbos jiems tampa gimtosiomis:

„dvikalbiai, mišrios šeimos, vaikai. ar jie 
turi centrą? jei ne, tai centro neturėjimas yra 
jų privalumas ar trūkumas? Tėvams, turin-
tiems vienkalbės vaikystės patirtį, dvikalbių 
vaikų kitoniškumas gali atrodyti šiurpinan-
tis. su kokia varžovo aistra ir užslėptu, domi-
nuoti siekiančio globėjo jausmu kiekvienas iš 
jų stengiasi įrodyti savo kalbos pranašumą! 
ir kaip lengvai ir taikiai dvikalbiai vaikai 
nardo po skirtingas kalbines erdves, nejaus-
dami nei įtampos, nei žlugdančio skirtumo, 
nei ypatingo prieraišumo vienam kalbos 
šaltiniui. nuo pat mažumės dvikalbių vaikų 
gyvenimo palydovas – eklipsė. Viena kalba 
trumpam užtemdo kitą, kad vėl išsiskirtų. 
Žaisdami tokie vaikai kartais sutrinka: „kaip 
mes kalbame? kaip mama? ar kaip tėtis?“ jų 
erdvė – ne viena, o dvi ar kelios kalbos“17.

„Meilės migracijos“ šalyse, kur vaikų tėvas 
dažnai yra ne lietuvis, lietuvių kalba papras-
tai yra palaipsniui išstumiama, tačiau kai ku-
riose šeimose lietuvių kalba vartojama lygiai 
tiek pat, kiek ir užsienio kalba, jei motinos 
rodo iniciatyvą ir griežtai nustato kalbų var-
tojimo ribas:

„Aš [motina] kalbu su vaikais tik lietuviš-
kai. Jie žino: mamos kalba – lietuvių, tėtės – 
vokiečių, todėl kreipdamiesi į mane turi viską 
sakyti lietuviškai“ (Vokietija, 9).

kiti respondentai, paklausti, kokia kalba 
bendrauja namuose su šeima, atsako, kad už-
sienio. Šiose šeimose vaikai nėra nei skatinami 
nei verčiami kalbėti lietuvių kalba. Štai Švedijo-
je gyvenanti respondentė lietuviškai su sūnumi 
pradėjo kalbėti jam sulaukus beveik 3 metų:

„Jau dabar Jonukas pasako kartais kokį žodį 
lietuviškai, spontaniškai. Kadangi aš pradėjau 
su juo lietuviškai kalbėti gan vėlai, tad Jonukas 
vėliau pradės kalbėti lietuviškai“ (Švedija 2).

Mišriose šeimose lietuvių kalbos vaikai 
yra mokomi taip pat kaip ir lietuvių šeimo-
se: skaitomos lietuviškos knygos, žiūrimos 
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lietuviškos programos vaikams, bendrauja-
ma su seneliais.

nepaisant to, kad vaikai greitai perima už-
sienio šalies kultūros elementus, greičiau nei 
jų tėvai išmoksta kalbą, naujos kalbos įgūdžiai 
gali būti ir prarandami taip pat greitai. d. sta-
ponkutė tai įvardija kaip „eklipsę“ – užtemi-
mą, kada centras (lietuvių kalba) dominuoja 
periferijos (užsienio kalbos) atžvilgiu. auto-
rės teigimu, „nuo pat mažumės dvikalbių vai-
kų gyvenimo palydovas – eklipsė. Viena kalba 
trumpam užtemdo kitą, kad vėl išsiskirtų“18.

grįžusių į lietuvą migrantų vaikai ste-
bėtinai greitai primiršta arba visai užmiršta 
užsienio kalbą. iš Vokietijos grįžusios šeimos 
dukra, tėvų teigimu, jau užimiršo vokiečių 
kalbą, o štai iš jaV sugrįžusiųjų sūnui sun-
kiausios yra anglų kalbos pamokos:

„Dabar net gaila, kad jis absoliučiai pa-
miršo anglų kalbą. Ir jis dabar antrokas ir 
stengiasi mokytis anglų ir jam nesiseka labai. 
Dabar jam anglų yra pats didžiausias baubas, 
nors jis laisvai šnekėjo, kai jam buvo penki, 
bet dabar nieko nesupranta. Pamiršo visus, 
visus žodžius, kuriuos mokėjo, per pusę metų. 
Tas labai keista“ (lietuva 2).

Tai, kad grįžusių į lietuvą šeimų vaikai 
per trumpą laiką pamiršta užsienio kalbą, 
tarsi patvirtina d. staponkutės mintį, jog 
negali būti dviejų pagrindinių kalbų (dviejų 
centrų) – priklausomai nuo aplinkos, viena 
kalba „užtemdo“ kitą. Viena kalba tampa 
centru, o kita yra pamirštama19. Tai, žinoma, 
pasakytina apie mažus vaikus:

„Mažajai buvo problema adaptuotis, ka-
dangi jinai kalbėjo tik lietuviškai namuose. Ir 
jai mokykloj pirmas pusmetis buvo labai bai-
sus, kadangi ji nuėjo suprasdama tik keletą 
žodžių. Nenorėjo eiti į mokyklą ir ašarų buvo, 
kol adaptavosi. Ir dabar jai lietuviškai yra len-
gviau išsireikšti, jai kol kas angliškai yra sun-
kiau. Bet žinau, kad šitie metai bus perversmas. 
Perversmas įvyksta, kai anglų kalba tampa pir-
ma. Nuo keturių metukų iki penkių – būtent 
tada jiems kalbos susikeičia“ (d. Britanija, 11).

Vyresnieji, kaip rodo interviu medžiaga, su-
geba būti dvikalbiais. Štai rusijoje gyvenanti 
respondentė tvirtino, jog „dukros yra dvikal-
bės. Šiuo metu jokio akcento jos neturi. Galbūt, 
kai atvyko dešimties ir aštuonerių metų turėjo, 
tačiau dabar neturi jokio. Jos iš tiesų turi dvi 
gimtąsias kalbas. O kai rusiškai kalba, tai dar 
tokia gražia maskvietiška tarme“ (rusija, 6).

Taigi dvikalbystė šeimoje reikšmingai 
veikia vaikų lituanizaciją. lietuvių kalba dėl 
aktyvaus užsienio kalbos vartojimo dažnai 
yra nustumiama į periferiją, kur lietuviškai 
vaikai dažniausiai bendrauja tik su motina. 
Mišriose šeimose lituanistinio ugdymo ko-
kybė daugiausia priklauso ne tik nuo moti-
nos pastangų mokyti vaikus lietuvių kalbos 
ir kalbėti namuose su jais lietuviškai, bet ir 
nuo užsienio šalyje esančių lituanistinio ug-
dymo sąlygų. kaip minėta, mišrios šeimos 
labiau paplitusios ten, kur lituanistionio 
ugdymo sistema dar nėra gerai įsitvirtinusi 
ir nėra remiama valstybės. Įtakos vaikų litu-
anizacijai gali turėti ir sutuoktinio požiūris, 
jog namuose nebūtų kalbama lietuviškai.

išvados

apibendrinant lituanistinio ugdymo šei-
moje ir mokykloje tyrimą reikia pasakyti, jog 
yra keletas veiksnių, lemiančių tėvų požiūrį 
į vaikų lituanistinį ugdymą bei jų veiksmus, 
kuriant „lituanistinio ugdymo programą“. 
didžiausios įtakos tam turi emigracijos prie-
žastys, ateities planai bei požiūris į lietuvą.

Tie, kurie išvyko nusivylę ekonomine pa-
dėtimi lietuvoje, ieškodami geresnio gyveni-
mo užsienio šalyje, grįžti dažniausiai neketi-
na, todėl šie tėvai nesistengia rūpintis vaikų 
lituanistiniu ugdymu. jiems yra svarbu, kad 
atžalos tik galėtų susikalbėti, skaityti ir rašy-
ti lietuvių kalba ir nebūtinai taisyklingai. kiti 
išvyko tikėdamiesi, jog į lietuvą grįš, bet po 
kiek laiko, praleisto užsienio šalyje, ėmė dve-
joti dėl savo ateities planų. Šie migrantai no-



70  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

rėtų ir grįžtų, jei padėtis lietuvoje pasikeis-
tų. dar kiti yra tvirtai nutarę, nelikti ir yra 
numatę, kada tai padarys. Šios dvi migrantų 
grupės yra labiausiai suinteresuotos dėl litu-
anistinio vaikų ugdymo, nes to vaikams gali 
prireikti ateityje, grįžus į lietuvą. Be to, litu-
anistinio ugdymo svarba yra grindžiama ir 
tuo, kad lietuvių kalba ir kultūra yra didelė 
vertybė ir tai būtina žinoti.

Pagal emigracijos tikslus bei ateities pla-
nus šiuolaikinius migrantus galime vadinti 
transmigrantais, nes jie nuolat palaiko ryšius 
su lietuva, be to, neretai ima tapatintis ir su 
lietuva, ir su užsienio šalimi. Taigi namų są-
voka migrantų gyvenime pakinta. Vieni na-
mais įvardija lietuvą, kiti svečią šalį, tačiau 
yra ir tokių, kurių namais tampa abi. nema-
žai migrantų teigė, jog jų namai yra ten, kur 
gyvena tėvai, giminės, draugai („Jei būtų čia 
mano tėveliai, tai aš niekur nebevažiuočiau“ 
(jaV, 14)), todėl įvairiais būdais stengiasi pa-
laikyti ryšį su lietuva ir lietuviškumu.

dažniausiai tai yra daroma važiuojant į 
lietuvą atsotogauti, bendraujant telefonu, in-
ternetu su lietuvoje gyvenančiais artimaisiais. 
Vaikų ryšys su lietuva yra stiprinamas ben-
draujant su seneliais, žiūrint lietuvišką tele-
viziją, skaitant parsivežtas iš lietuvos knygas. 
akivaizdu, kad siekiant išlaikyti vaikų lietuvių 
kalbos žinių lygį, tokių priemonių nepakan-
ka, todėl skirtingai nei šeimos, gyvenančios 
lietuvoje, migrantų šeimos įgyvendina „litu-
anistinio ugdymo programą“: leidžia vaikus į 
savaitgalines lituanistines mokyklas bei rūpi-
nasi lietuvių kalbos mokymu namuose.

Į lituanistines mokyklėles tėvai vaikus 
leidžia ne tik tam, jog šie išmoktų rašyti, 
skaityti ir kalbėti lietuviškai, bet ir tam, jog 
pabendrautų su kitų lietuvių vaikais, pabūtų 
jų aplinkoje ir kad suprastų lietuvių kalbos 
svarbą. Tokiu būdu yra kuriama paauglių 
bendruomenė ir yra užtikrinamas lituanisti-
nio ugdymo tęstinumas. Šios mokyklėlės yra 
reikšmingos ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. 
Mokyklėlės tampa lietuvių bendruomenę tel-

kiančiu veiksniu, nes tėvai bendrauja vieni su 
kitais ne tik atvežę vaikus į mokyklėlę, bet ir 
dalyvaudami mokyklos renginiuose. Papras-
tai tokiose mokyklose yra švenčiamos didžio-
sios kelendorinės bei valstybinės šventės.

nepaisant visų šių teigiamų mokyklėlių 
aspektų, respondentai pabrėžė ir nemažai 
minusų. akcentuojama tai, jog vaikų lietuvių 
kalbos žinių lygiai yra labai skirtingi. Vieni 
yra gimę čia, užsienio šalyje, o kiti yra atvykę 
iš lietuvos, todėl natūralu, jog vieniems lie-
tuvių kalba turi būti dėstoma kaip gimtoji, o 
kitiems kaip užsienio kalba. labai dažnai yra 
sunku atsižvelgti į skirtingus lietuvių kalbos 
žinių lygius ne tik dėl laiko stokos (nes pa-
mokos vyksta dažniausiai tik kelias valandas, 
kartą per savaitę), bet ir dėl naujos metodi-
nės medžiagos trūkumo. Pedagogai ir tėvai 
skundėsi, jog mokykloms labai trūksta mo-
kymo priemonių, naujų knygų ir pratybų.

respondentai kartais skųsdavosi ir tokių 
mokyklėlių neefektyvumu, neva, jos vaikams 
nenaudingos. Taigi mokyklų neefektyvumą 
ir didelius atstumus tėvai dažniausiai nuro-
dydavo kaip priežastis, dėl kurių savo vaikų į 
lituanistines mokyklas jie neleidžia. kaip ge-
ras efektyviai veikiančių lituanistinių moky-
klų pavyzdys gali būti rusijos mokyklos ir jų 
veikla. Šiose mokyklėlėse (savaitgalinėse arba 
miesto mokyklose skirtose migrantams) lie-
tuvių kalba yra dėstoma keliais lygiais. Vieni 
vaikai jos mokomi kaip gimtosios, kiti – kaip 
užsienio kalbos. Ten besimokantys lietuvių 
vaikai dalyvauja ir įvairuose kultūriniuose 
projektuose su lietuva.

Tai, kaip efektyviai vaikai yra mokomi 
lietuvių kalbos, priklauso ne tik nuo tėvų ir 
mokytojų. didelės įtakos tam turi vaikų tau-
tinio tapatumo problema, nes jie labai greitai 
susitapatina su užsienio šalies kultūra, grei-
čiau nei jų tėvai išmoksta kalbą ir dažnai nėra 
suinteresuoti mokytis tos kalbos, kuria kal-
bama tik namuose lituanistinėje mokykloje 
su draugais. nors neretai, tai yra vieninteliai 
migrantų vaikų draugai. Taigi toks vaikų su-
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sitapatinimas su kitos šalies kultūra apsunki-
na ir lituanistinį jų ugdymą šeimoje.

Mažiausiai, ką tėvai gali daryti šeimose, – 
tai kalbėti su vaikais lietuviškai. neretai atža-
los tam priešinasi, nes po kiek laiko užsienio 
šalyje jiems tampa sunku reikšti mintis lietu-
vių kalba. siekdami mažinti vaikų atotrūkį 
nuo lietuvių kalbos, tėvai patys apsirūpina 
lietuviškomis vaikiškomis knygelėmis, pra-
tybomis, žaidimais, filmais ir savo jėgomis 
moko lietuvių kalbos ir kultūros. Į pagalbą 
dažnai yra pasitelkiami ir seneliai. respon-
dentai kone vienbalsiai sutaria, jog senelių 
įtaka vaikų ugdymui yra didelė. Bendraudami 
su seneliais per atostogas arba kai šie aplanko 
anūkus užsienyje, vaikai praturtina savo žo-
dyną, yra priversti kontroliuoti savo kalbą ir 
kalbėti tik lietuviškai. Tokiu būdu, tėvų nuo-
mone, jie daug sužino ir apie lietuvą.

lituanistiniu ugdymu šeimose dažniau-
siai rūpinasi motinos. Tai ypač akivaizdu 
mišriose šeimose. respondentai pabrėždavo, 
jog vaikų lietuvių kalbos žinių lygis priklau-
so nuo to, kokia kalba su jais bendrauja mo-
tina. Mišriose šeimose vaikai yra dvikalbiai. 
neretai jie vienodai gerai dėsto mintis tiek 

„tėčio“, tiek ir „mamos kalba“, tačiau kartais 
lituanistinis ugdymas mišrioje šeimoje gali 
būti problemiškas, jei tam priešinasi sutuok-
tinis arba jei lituanistinio ugdymo sistema 
toje šalyje dar nėra gerai išvystyta.

Taigi sėkmingą migrantų vaikų lituanistinį 
ugdymą galėtų užtikrinti lietuvybės puoselėji-
mas šeimose ir efektyvi lituanistinių mokyklė-
lių veikla. Viena iš problemų, su kuria susidu-
ria užsienyje atžalas auginančios šeimos – tai 
nežinojimas, kaip mokyti vaikus lietuvių kal-
bos namuose. dauguma respondentų skundė-
si, jog atžalas lavina kaip išmano, tad tikėtina, 
jog specialistų paruoštos (ir, žinoma, vaikų lie-
tuvių kalbos žinias atitinkančios) namų mo-
kymo gairės, tėvams būtų be galo naudingos. 
Tai paskatintų lituanistiniu vaikų ugdymu rū-
pintis ir tuos tėvus, kurie vaikų lituanizacijai 
namuose dėmesio beveik neskiria.

kita problema, kuri verčia tėvus susi-
mąstyti, ar verta atžalas leisti į lituanistines 
mokyklėles, yra šių neefektyvumas, kurį 
padėtų įveikti naujų metodinių priemonių 
įsigyjimas ir perspektyvios ugdymo (arba 
kitaip sakant, migrantų vaikų galimybes ir 
poreikius atitinkančios) programos paren-
gimas, taip pat aktyvus lietuvos lituanistų 
įsitraukimas į migrantų vaikų lituanizaci-
jos procesą. neretai, trūkstant lituanistinių 
mokyklėlių pedagogų, šio darbo imasi ir 
nekvalifikuoti asmenys (dažniausiai „meilės 
migracijos šalyse), todėl lietuvoje dirbančių 
lituanistų, (ypač tų, kurie dirba su į gimti-
nę grįžusių migrantų vaikais) konsultacijos 
duotų akivaizdžios naudos.
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The attitude of parents towards their 
children’s lithuanian-oriented education 
in foreign countries as well as their efforts 
in creating a program for such schooling is 
influenced by the reasons they emigrated, 
their plans for the future, and their attitude 
toward lithuania. depending on these fac-
tors lithuanian emigrants are to a greater or 
lesser extent concerned with educating their 
children in a lithuanian spirit at home and 
in specially established lithuanian schools 
running on weekends.

The latter become a factor in cement-
ing the lithuanian community because the 
parents interact among themselves not only 
after dropping their children off at school 
but also by participating in school events. 
respondents in the survey here described 

also noted some perceived shortcomings of 
these schools: their alleged ineffectiveness in 
that the children supposedly got no benefit 
from them and the difficulties in transport-
ing children to the schools due to the great 
distances involved.

in addition to lithuanian schooling in 
classes the children are also educated at 
home. The least that parents can do at home 
is to talk with their children in lithuanian. 
But often the children resist this; they fa-
vor the foreign language because after a 
certain amount of time spent abroad they 
find it difficult to express their thoughts 
in lithuanian. similar problems occur in 
mixed families, in which there may even be 
opposition to a lithuanian-oriented educa-
tion for the children.  
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recent discussions of migration from 
lithuania have understandably focussed on 
the large numbers of citizens taking advan-
tage of the freedom of movement within the 
enlarged european union. indeed, a diverse 
and growing body of literature is emerging 
and has begun to describe this as one element 
of the “new face” of east-West migration.1

But while the vast majority of lithuanian 
migrants are headed towards the West, there 
remains a significant minority of migrants 
who continue to head in the opposite direc-
tion. given their relatively modest numbers, 
they have attracted relatively little attention 
from either scholars or politicians.

However, given the strategic importance 
the issue of emigration holds for lithuania 
today, and in light of the recognized impor-
tance of comparative approaches to under-
standing the processes of migration,2 the 
lives, experiences and networks of those 
lithuanians recently emigrated to Moscow 
present an interesting analogue to those of 
the larger contingent of lithuanians living 
in the West.

indeed, there is a shortage of ethnograph-
ic, micro-level analysis of the motivations 

Violeta daVoliuTĖ

lithuania and the new
   West-east Migration

and effects of West-east migration that could 
put a “human face” on the phenomenon. The 
analysis in this paper is offered as a first step 
towards a broader comparative study that 
would help to understand the emerging pat-
terns of migration such as circular and tem-
porary free-movement, cultures of migration, 
transnational networks, and other phenom-
ena that characterize the new migration sys-
tem in europe.

Based on a series of structured interviews 
with recent lithuanian migrants to Moscow, 
this paper draws some preliminary points of 
comparison and contrast between their ex-
perience of West-east migration within the 
post-soviet space and the much better docu-
mented experience of east europeans in the 
new european space.

The “new face” 
of european Migration

in order to better understand the context in 
which the movement of lithuanian migrants 
to the east takes place, it is important to re-
view the basic features of what many scholars 
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have begun to characterize as the new para-
digm of european migration in general.

first of all, the novelty of the new eu-
ropean system of migration requires the 
rethinking of several stereotypes that have 
become attached to the figure of the migrant. 
russel king argues that historically signifi-
cant waves of migration, such as 19th century 
settler migration from europe to the ameri-
cas, from the Mediterranean to northwest 
europe, or refugee migrations after the two 
world wars, have shaped our thinking about 
how migration is conceptualized and theo-
rized, and established certain assumptions 
with respect to how we answer the central 
questions of migration.

for example, the migrant is typically un-
derstood as essentially poor, uprooted, and 
marginal, and migration is typically thought 
of as immigration, i.e., unidirectional and 
permanent, with the process understood in 
a normative sense, aiming at, if not always 
attaining, economic, social and cultural 
integration into the host society. But while 
these assumptions may have held for prior 
waves of international migration, king and 
other scholars argue that they do not neces-
sarily hold for the new forms of migration 
that characterize contemporary europe, es-
pecially the new east-West migration. The 
new paradigm of european migration can 
be characterized as follows.

first of all, many contemporary europe-
an migrants are highly educated and some 
have considerable professional experience, 
but many are attracted to menial jobs in eu-
rope because the pay they get for relatively 
unskilled work is higher than pursuing a 
professional career in their home coun-
tries. This phenomenon, which goes beyond 

“brain drain” and has in fact been called 
“brain waste”3, was especially acute during 
the 1990s, when the economies of eastern 
europe were in the middle of a painful eco-
nomic transition.

More recent studies have shown that east-
West migration is also one of highly skilled 
migration, where migrants with high qualifi-
cations seek and are able to find work in their 
profession. ideally, this type of migration 
attracts the “best and the brightest” from 
across europe to the most rewarding oppor-
tunities available on the emerging common 
european market for labour. However, as 
noted in a recent empirical study of the mar-
ket for highly skilled labour in london, east 
europeans still often face cultural barriers 
that prevent the recognition of their qualifi-
cations and work experience.4

in any case, for both low and high skilled 
migrants, the motivation for migration is not 
purely economic, even if they are attracted by 
the higher wages. a distinguishing feature of 
the new east-West migration is that many are 
driven not by the need to survive, but by the 
desire to see the world, to escape the social con-
fines of their country, or simply to have an ad-
venture. russel king cites several studies that 
show how for many recent migrants, especially 
among the younger ones, “migration itself be-
comes a desirable act rather than an economic 
means to an end” (95). indeed, these early ob-
servations are also reinforced by more recent 
studies of lithuanian migrants in the uk.5

These factors lead adrian favell to note 
that east european migrants today are typi-
cally not “immigrants,” but rather what he 
calls “regional free movers” who are taking 
advantage of open borders “to engage in 
temporary circular and transnational mo-
bility, following the rise and fall of economic 
demand, rather than long-term immigration 
and asylum seeking.”6 citing a survey of east 
europeans resident in the uk both before 
and after the enlargement of the eu, he notes 
that only about ¼ intend to settle in Britain, 
with the rest engaged in predominantly cir-
cular and temporary mobility patterns (703).

favell notes that the opportunism of the 
new european migrants is matched by the 
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selfish calculations of the West european host 
states, which promises to “cement” this dy-
namic into a stable pattern of intra-european 
migration. for West european countries, this 
kind of circular migration is very advanta-
geous, since it gives them a large workforce to 
do the low-end service, manufacturing and 
agricultural work that their own nationals do 
not want to do. Moreover, favell argues that 
unlike migrants from africa or asia, the east 
europeans are attractive migrants from a po-
litical point of view, since they are ethnically 
and culturally similar, and thus less likely to 
antagonize the indigenous populations.

just as importantly, favell notes that the 
“fresh faced neighbours to the east” are likely 
to be temporary rather than permanent resi-
dents, leading to the hope among Western 
administrators that they will contribute to 
the local economy as young workers and tax-
payers, and depart the country before they 
become old pensioners and a burden upon 
the social system.

lithuanian Migrants 
West and east

indeed, many lithuanians have come to 
take advantage of the new forms of mobil-
ity available in today’s europe. according to 
the lithuanian department of statistics, just 
over 404 thousand lithuanians emigrated 
from 1990 to 2005. The outflow of people 

was 37.6 thousand in 2001-2002, 22.7 thou-
sand in 2003, 32.5 thousand in 2004, reaching 
a peak of 48.1 thousand in 2005, the year after 
lithuania acceded to the eu. The numbers 
then stabilized at 27.8 thousand in 2006 and 
26.5 thousand in 2007.

as the following table shows, the uk and 
ireland have become the top two destinations 
for emigrants who have officially declared 
their state of next residence.7

since more than half of lithuanian emi-
grants are “unofficial,” and do not declare 
their destination, these figures are not com-
plete, but show quite clearly that the vast ma-
jority of migrants are headed to the “West.”

The number of lithuanians migrating in 
the opposite direction is clearly much lower, 
but again, exact numbers are not known. us-
ing figures supplied by national administra-
tions, the global database of the development 
research centre on Migration, globalization 
and Poverty shows 4583 people with lithua-
nian nationality living in russia, but the actu-
al numbers are assumed to be much higher.8

for example, based on their emergency 
contact lists and regular contacts with the 
local community, the lithuanian embassy 
in Moscow estimates that more than 10,000 
lithuanians live in the russian capital alone, 
divided about equally between those who 
emigrated during soviet times as well as 
more recent émigrés.

Thus, in terms of bare figures, the number 
of lithuanians who have migrated east is 

Emigrants who have declared their departure by state of next residence

 2001–2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 14339 11032 15165 15571 12602 13853
united kingdom 414 980 3525 4223 3223 3659
ireland 143 276 1009 2073 1313 1616
usa 1526 2302 2980 2010 1771 1540
germany 1520 1204 1727 1473 1114 1277
spain 293 465 730 794 766 841
other 10443 5805 5194 4998 4415 4920
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clearly much smaller than those that have 
travelled to the West, but the numbers are 
not in themselves insignificant. as a migra-
tion phenomenon in its own right, and as a 
point of comparison to the much-studied 
east-West migration within the european 
union, it is worthy to ask why did these 
lithuanians emigrate to russia or other post-
soviet states, how are they adapting to their 
new surrounding, and what are their inten-
tions for the future?

Why West-east Migration?

given the painful history of occupation by 
the soviet union, and the large size of the 
wave of lithuanians that have recently emi-
grated to the West, it seems odd that a signifi-
cant number of lithuanians would still move 
house and home to the east, to the metropoli-
tan centre of the former empire.

and yet a cursory examination of basic 
economic trends points to an obvious ex-
planation. russia, along with the other re-
source-rich areas of the former soviet union, 
has experienced an economic boom over the 
past few years, driving incomes sharply up-
ward in the main urban centres, particularly 
among highly skilled workers.

Moreover, large urban centres like Moscow, 
st. Petersburg, kiev in ukraine, and even al-
maty in distant kazakhstan have developed 
considerably over the past decade in terms 
of offering the facilities and lifestyles typical 
of large metropolises the world over. in this 
respect they stand out from their post-soviet 
surroundings as a “state-within-a-state.”

Moscow especially has extremely well-
developed communications with other ma-
jor centres of europe and thus attracts expa-
triate workers from all over the world with 

high wages and rewarding career prospects. 
Workers of all kinds are in high demand, and 
the unofficial unemployment rate is a minis-
cule 0.9%.9

The average monthly wage in Moscow city 
is well over a thousand dollars per month 
(28834 rubles in May 2008) and rising 30% 
per year.10 for highly-skilled workers, the 
figure is much higher, and top-notch profes-
sionals in fields like business and law com-
mand wages comparable to or even higher 
than in West european capitals.

lithuanians have clearly been attracted 
to the booming economy of russia. Though 
russian figures show a steady decline of im-
migrants from lithuania until 2004, the 
trend line shifts upward from that year on-
wards. again, these official figures almost 
surely do not represent the full scale of mi-
gration of lithuanians to russia, but they do 
suggest that immigration from lithuania has 
risen in tandem with economic growth in its 
large neighbour.

for this study, twenty lithuanian migrants 
to Moscow were interviewed in order to get a 
preliminary sense of the motivations, experi-
ences and intentions of this significant and 
growing body of lithuanian migrants. They 
were identified through a query to a lithua-
nian school in Moscow,11 seeking lithuanian 
immigrants to submit to an interview. The 
sample cannot therefore be considered to be 
representative of all lithuanians living in 
Moscow, but the interviews do give a strong 
sense of the nature of the community of 
lithuanian migrants in Moscow and some 
of the main aspects of their experience.

in brief, compared to the “typical” experi-
ence of lithuanian migrants to the West, these 
interviews revealed significant differences in 
terms of social status and cultural integra-
tion, i.e., lithuanian immigrants in Moscow 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
russia 945 758 722 535 339 360 371
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experienced a rise, not a fall, in their social 
standing relative to their position in lithua-
nia. However, the interviews also revealed a 
strong similarity between lithuanians in the 
West in that most migrants to russia do not 
see themselves as integrating fully or per-
manently into the host society. rather, they 
maintain strong ties to the homeland and see 
themselves as likely to return there sooner or 
later, maintaining a genuinely transnational 
identity.

social status

The social status of migrant workers in 
Moscow is extremely stratified, ranging from 
the humblest street sweeper to the top man-
agers of the largest private and state-owned 
firms. The number of low-skilled immigrants 
from central asia in particular has been ex-
tremely high in recent years, such that their 
visibility has become pronounced and a mat-
ter of almost daily public contention. To the 
casual observer in Moscow, it might seem 
that only kyrgyz sweep the streets, and only 
Tajiks build roads.

indeed, over the past few years there 
has been something of a popular backlash 
against migrants from the south, including 
dozens of attacks, many fatal, on Tajiks and 
other minorities in st. Petersburg, Moscow, 
and other centres. after an outbreak of anti-
migrant pogroms in several communities, 
the russian government passed regulations 
stipulating that only russian citizens could 
sell products at markets. Popular television 
comedy shows such as “nasha russia” (a rus-
sian remake of BBc’s “little Britain”) feature 
skits that poke fun at “black” construction 
workers.

That said, russia also has a long history 
dating from Peter the great of bringing in 
foreign specialists to lead modernization or 
reform drives. The expatriate population of 

teachers, business managers, lawyers, ac-
countants, and skilled workers is large, well 
established and respected in Moscow. for-
eigners from the West are so numerous that 
they no longer are accorded with a special so-
cial privilege, but neither are they the subject 
of any particular envy, since the number of 
visibly wealthy russians in Moscow dwarfs 
any display of affluence presented by the for-
eigners.

judging from the personal situation and 
comments of the respondents, lithuanians 
in Moscow belong almost exclusively to the 
relatively affluent class of skilled, white-collar 
workers. “all lithuanians in Moscow are well 
established, they have excellent jobs. none of 
us are working here as orderlies in hospitals, 
nannies or dishwashers,” says jolanta, a 42 
year old mid-level private enterprise admin-
istrator in Moscow who was a teacher in 
lithuania.

another respondent, audronė, a 34 year 
old mid-level manager in a private company, 
notes that many recent lithuanian migrants 
are engaged in private business, giving them 
a significant degree of wealth and prestige. 
The majority of respondents (14/20) report-
ed finding work in their chosen profession, 
at wages higher than they could earn in 
lithuania. of these, four were unemployed 
in lithuania.

several respondents commented on how 
lithuanians are respected in Moscow, in 
contrast to immigrants from the caucasus 
or central asia. indeed, as an ethnic group, 
the status of lithuanians in russia has tradi-
tionally been quite high. respondent janina 
(48, teacher) noted that in soviet times, even 
though all nationalities were supposed to be 
equal, there was a strict hierarchy, with rus-
sians at the top and central asians at the bot-
tom. in cultural and social terms, the Baltic 
peoples were basically at the top with the rus-
sians, for they were considered to be Western, 
principled and orderly, like germans.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
russia 945 758 722 535 339 360 371
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These stereotypes persist, to the benefit of 
lithuanians in Moscow today, who enjoy the 
status of quasi-Westerners. at the same time, 
as noted by sylvia, a 44 year old bank clerk, 
lithuanians have been able to integrate quite 
well into russian society, first of all because 
they are virtually indistinguishable from 
russians in visual terms, and also due to their 
good russian language skills and the relative 
familiarity of russian culture.

respondent dana, 34, a teacher, said that 
although lithuanians think of themselves as 
europeans, russian culture and society is fa-
miliar to them, and thus a move to Moscow 
involved less cultural difference than a move 
to ireland or the uk would have. in any case, 
she said that the familiarity of russian cul-
ture was a significant factor in her decision to 
migrate eastwards.

cultural integration and 
Belonging

When asked about the extent of their in-
tegration into russian society and sense of 
belonging towards lithuania, almost all re-
spondents highlighted the ease with which 
they are able to stay in touch with lithuania 
and the lithuanian language from Moscow. 
Many pointed to geographical proximity 
and the well-developed transportation in-
frastructure (i.e., the convenient and inex-
pensive overnight train between Moscow 
and Vilnius), as factors tending to reduce or 
even eliminate the need to “choose” between 
russia and lithuania.

on this issue the comments of alina (38, 
manager of a large beauty salon) are apropos: 

“‘My daughters love watching lithuanian 
films. every summer they participate in eth-
nographic and archeological expeditions to 
lithuania organized by the school here in Mos-
cow. during these expeditions they probably 
learn more about lithuania than many chil-

dren who live there. They are growing up in a 
lithuanian spirit: they want to visit lithuania, 
they want eventually to live there, they believe 
that it is a wonderful country, and so they are 
happy to represent lithuania in Moscow too, 
and they participate here in all sorts of events 
which have to do with lithuania.”

asked about their attitudes towards their 
russian hosts, respondents noted that while 
some new arrivals have negative attitudes 
towards all things russian, this usually 
passes within a year or two. of course, there 
are many difficulties associated with life in 
Moscow, but these problems cease to be seen 
as something particularly russian. a few re-
spondents noted their frustration with hav-
ing to justify their decision to move to rus-
sia to their relatives and friends in lithuania. 
according to alina: “Moscow is a huge urban 
center, and whatever you say, there are many 
more opportunities here than in the small 
town from where we arrived (kretinga). i 
wanted better opportunities for myself and 
my children.”

less than half (7/20) of the respondents 
said that they would return to lithuania for 
the sake of their children, even if they are not 
terribly enthusiastic about their prospects for 
social or economic well being there. The rest 
did not express this concern about whether 
to return or not, because the geographical 
proximity between two countries and the 
possibility go there “whenever you want,” has 
postponed the need to deal with this issue.

silvija, (33, teacher) notes: “lithuania is 
still my true home, and in Moscow, i just 
work.” still, she will probably not return to 
lithuania for another five years or so. at 33 
years of age, she points out that Moscow, as 
a large metropolis, not only gives her better 
employment opportunities, but also more so-
cial freedom and choices for personal devel-
opment. in lithuania she says she was under 
pressure to start a family, whereas in Moscow 
she feels freer.
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conclusion
lithuanian migrants who choose to go 

Moscow appear to do so for the benefits of 
high wages and working in their chosen 
profession, and have generally moved up 
the economic and social ladder as a result 
of their move. The physical similarity to 
russians and status as quasi-Westerners 
gives them a privileged social status in 
Moscow, sharply differentiating them from 
immigrants from the southern republics of 
the caucasus or central asia. Meanwhile, 
cultural familiarity and russian language 
skills allow lithuanians to integrate in rus-
sian society with relatively little friction, 
and the geographical proximity of lithua-
nia allows more than easy communication 
with the homeland, but also the comfort 
that they are “right next to home.” few re-
spondents intended to remain in Moscow on 
a permanent basis, but neither did they de-
scribe concrete plans to return to lithuania. 
The geographical and psychological “close-
ness” they feel to lithuania may play a part 
in postponing the need to make a clear-cut 
decision in this regard.

although this limited data does not allow 
for far-reaching comparisons between the 
experience of lithuanians in Moscow and 
those in major Western centres like london, 
one tendency is quite clear. in addition to the 
relatively high salaries and social status en-
joyed by lithuanians in Moscow, the russian 
capital’s status as a large, international city, 
as distinct from its less cosmopolitan sur-
roundings, is an important aspect of their 
decision to move and/or remain there.

in this respect it might be appropriate 
to understand West-east migration not in 
terms of the movement of lithuanians to a 
specific country, but as migration to one of 
a number of global cities that serve as tran-
snational spaces, above and beyond the tra-
ditional geopolitical and cultural divide of 
east versus West. indeed, the old russian 
adage that “Moscow is not russia,” takes on 
a special meaning for the mobile, multilin-
gual, and highly-skilled migrants of the new 
europe. The transnational space that has 
developed in the larger metropolises of both 
eastern and Western europe is a factor that 
deserves closer analysis in the study of the 
new european system of migration.
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Violeta daVoliŪTĖ

lieTuVa ir naujoji VakarŲ-ryTŲ Migracija

Šiuolaikinės lietuvių migracijos studijos 
skiria dėmesį dideliems migruojančių žmo-
nių srautams, besinaudojantiems savo judė-
jimo laisve padidėjusioje europos sąjungoje. 
Mažiau ryškioms tendencijoms, kaip antai 
lietuvių migravimas į rusiją ir kitas poso-
vietines valstybes, gresia pavojus likti nepa-
stebėtoms. nors į Maskvą ar almatą persikė-
lusių žmonių skaičius labai mažas, palyginus 
su londone ar dubline įsikūrusiųjų lietuvių 
skaičiumi, pirmųjų gyvensenos, patirtys ir 

prisitaikymo prie transnacionalaus gyveni-
mo būdo suteikia informatyvių žinių, palygi-
nus su gerokai didesniu Vakaruose gyvenan-
čių lietuvių kontingentu. remiantis atliktais 
interviu, straipsnyje nagrinėjama lietuvos 
emigrantų į rytus – klestinčios ekonomi-
kos Maskvos ir almatos miestus – patirtys, 
kreipiant ypatingą dėmesį į sociokultūrinius 
klausimus, liečiančius migrantų integraciją 
ir tapatybės politikos formavimą.
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dramatiški politiniai, taip pat ir socia-
liniai bei psichologiniai pokyčiai lietuvoje 
pastaraisiais dvidešimt metų sukūrė tre-
čios masinės emigracijos bangą. Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse tūkstančiai lie-
tuvių šeimų paliko tėvynę dėl ekonominių 
priežasčių. antrasis pasaulinis karas lėmė 
antrąją emigracijos bangą, tik šį kartą dėl 
politinių, valstybės okupacijos, priežasčių. 
Šimtai tūkstančių lietuvių buvo arba prievar-
ta deportuoti į rytų gilumas arba politinio 
nesaugumo ir tremties grėsmės motyvuoti 
išvyko į Vakarus. Trečioji banga, prasidėjusi 
atkūrus nepriklausomybę, iš esmės pasikei-
tus socialinėms struktūroms ir vertybėms, 
masinį pobūdį įgavo šaliai įstojus į europos 
sąjungą.

nors sugrįžimas į lietuvą dar netapo ma-
siniu reiškiniu, vis dėl to nemažai asmenų dėl 
įvairių priežasčių, nusprendė grįžti gyventi, 
dirbti ar mokytis į lietuvą. Visoje lietuvos 
teritorijoje sugrįžę iš užsienio, ieško būsto, 
darbo ir mokymosi galimybių. ypatingoje 
vietoje šioje tarptautinio kraustymosi situa-
cijoje atsiduria ikimokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikai, kurie neretai būna gimę ne 
lietuvoje, o kitose šalyse. sprendimas keisti 

jonas ruŠkus

Į lietuvą atvykusių lietuvių kilmės moksleivių 
patirtis: „lietuvių namų“ mokyklos atvejis

šalį dažniausiai nėra jų pačių, o jų tėvų spren-
dimas. Todėl vaikai atsiduria dviprasmiško-
se situacijose. jie palieka įprastas ugdymo 
ir kalbines aplinkas, turi integruotis į jiems 
naujas ir nežinomas lietuviškas ugdymo bei 
kalbines aplinkas. akivaizdu, kad toks persi-
kėlimas, „išsišakninimas“ ir „įsišakninimas“ 
būtinai palieka pėdsakus jų psichiniame ir 
socialiniame pasaulyje.

gyvenimo šalies keitimas paliečia ne tik 
šeimas ir jų vaikus, tačiau ir tas aplinkas, kur 
tokios šeimos ir vaikai atvyksta gyventi. Vai-
kams yra ieškomos ugdymo įstaigos, kurios 
turi priimti naujus, lietuvių kilmės vaikų 
keliamus, iššūkius. iki šiol lietuvos moky-
kla pasižymėjo pakankamu stabilumu ir net 
monotoniškumu tautinės, rasinės, kalbinės 
vaikų įvairovės požiūriu (lyginant su kitomis 
šalimis). jei kitų rasių ar tautų vaikų lietuvo-
je dar vis nėra labai daug,  lietuvių šeimų vai-
kų skaičius pastaruoju metu smarkiai išaugo. 
Pedagogai, ir tėvai turi spręsti klausimus apie 
kitokių kalbinių įgūdžių ir kalbinės patirties 
turinčių vaikų integraciją į lietuvišką kalbinę, 
didaktinę, socialinę aplinką.

Vaikų reemigracijos padariniai yra ir 
mokslinio tyrimo objektas. Mokslininkai 
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ne tik atskleidžia vaikų situacijų problemiš-
kumą ir kompleksiškumą, tačiau ir padeda 
mokytojams bei tėvams rasti edukacinių 
sprendimų, orientuotų į vaikų psichologi-
nio atsparumo (resilience) ir vidinės darnos 
(sense of coherence) stiprinimą, socialinių 
ryšių kūrimą, didaktinius metodus. Vis 
dėl to lietuvoje dar labai mažai tyrinėjama 
vaikų reemigracija, nes šis reiškinys dar yra 
naujas ir pakankamai netikėtas. nėra išsa-
mių studijų apie tėvų, pedagogų ir vaikų 
patiriamus sunkumus, jų įveikimo patirtis, 
psichologinės ir socialinės paramos ypatu-
mus, apie didaktines patirtis klasėje. kaip se-
kasi iš užsienio atvykusiems lietuvių kilmės 
vaikams integruotis į lietuviškos kalbinės 
aplinkos terpę? kaip jie sprendžia tarpkul-
tūriškumo klausimus? kokius didaktinės, 
psichologinės, socialinės paramos aspektus 
aktualizuoja pedagogai? kokius iššūkius pa-
tiria tėvai, kurių vaikai išgyvena integraci-
jos į lietuvos švietimo sistemą iššūkius – šie 
probleminiai klausimai grindė tyrimą, kurį 
atliko Vytauto didžiojo universiteto lietu-
vių išeivijos instituto ir socialinio darbo 
institutų mokslininkai, vykdantys projektą 

„emigracija ir šeima: vaikų ugdymo proble-
mos ir iššūkiai“.

Tyrimo vieta pasirinkta unikali lietuvos 
vidurinė mokykla „lietuvių namai“. Tai 1990 
metais Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
įkurta mokykla. iš užsienio grįžusių lietuvių 
vaikų ugdymas tapo šios mokyklos siekiu. 
savo misija mokykla laiko tinkamo išsila-
vinimo pagal bendrojo lavinimo programas 
suteikimą. Čia, kaip teigiama mokyklos mi-
sijos apibrėžime, sudaromos galimybės giliai 
pažinti lietuvos ir pasaulio istoriją, kultūrą, 
tradicijas, vertybes, ugdoma tautinė savi-
monė ir nuostata, kad užsienyje gyvenantys 
lietuviai yra lietuvių tautos dalis. sudaromos 
sąlygos formuotis brandžioms asmenybėms 
ugdant jų kūrybingumą, normą mokytis, su-
gebėjimą konstruktyviai veikti. 2006–2007 
metais „lietuvių namuose“ mokėsi 234 mo-

kiniai, 32 mokytojai, psichologas, socialinis 
pedagogas. apie 90% mokinių pasirenka 
studijas lietuvos aukštosiose mokyklose, 
pasilieka gyventi, studijuoti ir dirbti lietu-
voje. Mokykloje yra bendrabutis, kuriame 
gyvena 150 moksleivių. Tyrimo imtį sudarė 
19 vyresniųjų klasių moksleivių ir 7 moky-
klos pedagogai. 

Tyrime naudotas fokus grupės metodas 
derinant kokybinę ir kiekybinę prieigas. Pir-
mame grupės etape dalyvių buvo prašoma 
išsakyti savo integracijos į lietuvišką švieti-
mo aplinką patirtis, buvo užduoti klausimai 

„kokius sunkumus patiria į lietuvą atvykę 
gyventi ir mokytis lietuvių kilmės vaikai?“ 
ir „kokios priemonės padeda / gali padėti to-
kiems vaikams geriau jaustis lietuvoje, mo-
kykloje?“. Moksleiviai ir mokytojai laisvai 
išsakė savo mintis, kurios tuoj pat būdavo 
užrašomos kompiuteriu ir demonstruojamos 
ekrane. Per 70 min. išsakius 63 integracijos 
patirties į lietuvišką (nors ir specifinę pagal 
savo misiją ir mokinių kontingentą) mokyklą 
požymius, visi požymiai – teiginiai buvo at-
spausdinti popieriuje ir pateikti mokiniams 
ir mokytojams įvertinti. kiekvieną teiginį 
buvo prašoma vertinti du kartus: vieną kartą 
pagal tai, kaip teiginyje išsakyta patirtis yra 
vertintojui aktuali asmeniškai, kitą kartą pa-
gal tai, kiek teiginyje išsakytą patirtį vertin-
tojas priskiria bendrai populiacijai, „apskri-
tai visiems“. Vertinimo skalė buvo nuo 1 iki 
5, kur 1 reiškė asmeninį neaktualumą ir ne-
priskyrimą bendrai populiacijai, o 5 – esminį 
asmeninį aktualumą ir priskyrimą bendrai 
populiacijai. Mokytojai nevertino asmeninio 
aktualumo, tik priskyrimą bendrybei. Visi 
teiginiai, taikant grounded theory principus 
ir atviro kodavimo metodą, buvo sukatego-
rizuoti pagal semantinį panašumą. duome-
nys buvo interpretuojami pagal teiginius ir 
kategorijas, jų vertinimus ir vertinimų rei-
tingus. Šie buvo sudaromi pagal vertinimų 
aritmetinį vidurkį. Papildomai įvertintas 
nuomonės homogeniškumo laipsnis pa-
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skaičiuojant kiekvieno teiginio standartinį 
nuokrypį. identifikuotos kategorijos buvo 
grupuojamos taikant statistinės klasterinės 
analizės procedūrą. interpretacijai pasitelkti 
ir neformalūs pokalbiai su moksleiviais ir pe-
dagogais prieš ir po tyrimo. Tokie pokalbiai 
leido geriau suprasti „lietuvių namų“ kaip 
institucijos savitumą, ten besimokančių lie-
tuvių kilmės moksleivių padėtį.

Tyrimo rezultatai

Visi moksleivių ir mokytojų išsakyti tei-
giniai buvo sugrupuoti (kategorizuoti) pagal 
prasmę. Buvo sudaryta 11 kategorijų, kurios 
nurodo į vieną ar kitą lietuvių kilmės vaikų 
adaptacijos lietuviškoje švietimo sistemoje 
ypatumą. 

1 lentelė apibūdina suformuotą semanti-
nę kategoriją „komunikacijos – psicholo-
giniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos 
gebėjimų“.

lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 
moksleiviai komunikacijos-psichologinių 

sunkumų dėl ribotų lietuvių kalbos gebėji-
mų sau labai nepriima, tačiau nurodo į šios 
kategorijos svarbą bendrai moksleivių po-
puliacijai. Toks rezultatas galbūt yra nulem-
tas to, kad focus grupėje vaikai per kelerius 
metus jau yra adaptavęsi ir įgiję pakankamai 
gebėjimų, tačiau vertindami bendrą populia-
ciją, jie mato bendramokslius, kurie dar yra 
adaptacijos pradžioje, nėra įgiję pakankamai 
lietuvių kalbos gebėjimų. ko gero, mokslei-
viai taip vertindami atsirėmė ir į savo anks-
tesniąją patirtį, kuri jiems šiuo metu yra ne 
tik asmeninės, bet ir bendrybės projekcija. 
Tačiau teiginys apie tyčiojimąsi dėl kalbos ge-
bėjimų stokos yra vertinamas vienodai, tiek 
apie individualią, tiek apie bendrinę patir-
tį. Mokytojai priskiria dar didesnę reikšmę 
moksleivių komunikacijos – psichologinių 
sunkumams dėl ribotų lietuvių kalbos gebė-
jimų. ko gero, toks mokytojų vertinimas pa-
rodo jų susirūpinimą dėl moksleivių kalbos 
gebėjimų ribotumo ne tik mokyklos aplin-
koje ar mokymosi reikalavimų aspektu, bet 
ir sociokultūrinės lietuvos aplinkos ir mo-
kymosi rezultatų požiūriu.

1 lentelė. Kategorija „Komunikacijos – psichologiniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos 
gebėjimų“

Fokus grupėje išsakyti 
teiginiai, 
kategorijos empiriniai 
požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis 

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

yra kalbos barjeras 2,88 1,26 4,00 0,82 4,14 0,69 4,04 0,77
išsireikšti, pasakyti yra sunkiau 
(vaikams) 2,50 0,97 3,38 1,15 4,14 0,38 3,61 1,03

Patiria diskomfortą, 
nes nesupranta 2,63 1,45 3,75 1,18 3,57 0,53 3,70 1,02

Psichologinis barjeras dėl 
netaisyklingumo 
(dėl to moksleiviai išeina į rusų 
mokyklą)

2,50 1,41 3,19 0,98 2,43 1,13 2,96 1,07

Tyčiojimasis dėl kalbos 
trūkumo (ilgalaikis) 3,56 1,21 3,44 0,96 2,57 1,40 3,17 1,15
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2 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „lietuvių kalbos vartojimo ribo-
tumai“.

Tai, kad lietuvių kilmės vaikai turi mažes-
nes lietuvių kalbos galimybes, liudija focus 
grupėje išsakytos patirtis ir jų vertinimai. 
dažniausiai namuose kalbama ne lietuvių, 
o gimtąja kalba (tai matosi ir asmeniniuose, 
ir bendros populiacijos vertinimuose). aki-
vaizdu, kad lietuvių kalbos vartojimo gali-
mybės riboja ne tik kalbos išmokimą, tačiau 
ir mokymąsi bei mokymosi rezultatus. kaip 
teigia vaikai jiems, sudėtinga yra literatūrinė 
kalba, tada sunkiau ir pamokose. Mokytojai 
čia įžvelgia didesnę problemą nei moksleiviai, 
tačiau ir pačių moksleivių nuomonė yra sti-
priai išreikšta – lietuvių kalbos vartojimas ir 
vartojimo galimybės yra ribotos dėl natūra-
liose (šeimos ir draugų) aplinkose vartojamos 
kitos, dažniausiai rusų, kalbos vartojimo. Be 
to, tik dalinė integracija į švietimo sistemą 
(dalinė dėl to, kad mokykla yra speciali inter-
natinio tipo) riboja lietuvių kalbos vartojimo 
įvairiose aplinkybėse ir kontekstuose patirtį 
ir galimybes.

3 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „lietuvių kalba – svetima ir var-
ginanti“.

kaip ir kitose kalbos ypatumus atspin-
dinčiose kategorijose vaikai individualiai – 

2 lentelė. Kategorija „Lietuvių kalbos vartojimo ribotumai“

Fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis 

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

Vartojama per mažai lietuvių kalbos, ją 
sunkiau išmokti 3,06 1,44 4,06 1,00 3,86 0,90 4,00 0,95

Pamokoje vartojama literatūrinė kalba 3,31 1,30 3,80 1,15 3,71 0,76 3,77 1,02

Buitinės šnekamosios kalbos trūkumas 3,56 1,46 3,93 0,88 3,29 1,25 3,73 1,03

namuose kalbama gimtąja 
(ne lietuvių) kalba 4,44 1,09 4,00 1,10 3,14 1,07 3,74 1,14

lietuvių kalbos kaip svetimai ir varginan-
čiai – patirčiai priskiria mažiau reikšmės 
nei bendrosios populiacijos patirčiai. ana-
logiškai, mokytojai yra linkę suteikti daug 
reikšmės šios kategorijos požymiams. Tai 
ko gero interpretuotina tuo, kad focus gru-
pėje dalyvavę vaikai jau yra pakankamai 
gerai adaptavęsi, ir jie jau gali reflektuoti 
savo ankstesniąją patirtį ir tam tikrą savo 
distanciją lyginant su bendrąja moksleivių 
populiacija, kuri yra jaunesnio amžiaus nei 
focus grupėje dalyvavę labiau vyresnių kla-
sių moksleiviai. Tas faktas, kad moksleiviai ir 
mokytojai įžvelgia tam tikrą lietuvių kalbos 
svetimumą tarp moksleivių yra reikšmingas. 
lietuvių kalbą gali tapti varginanti, kas dar 
labiau gali sustiprinti atsiribojimą nuo lietu-
viškų socialinių-edukacinių aplinkų, mažes-
nį vartojimą, o tuo pačiu ir, jei grįžtume prie 
pirmosios kategorijos, didesnius komunika-
cinius-psichologinius sunkumus dėl ribotų 
lietuvių kalbos gebėjimų.

4 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „adaptacijos šokas atvykus į lie-
tuvą“.

Tai, kad focus grupėje buvo susirinkę jau 
adaptacijos pagrindinius sunkumus įveikę 
vaikai, patvirtina teiginio „jeigu adaptacija 
pavyksta, vaikai lieka mokykloje, lietuvoje“ 
vertinimai. Tik šio teiginio tokioje kategori-
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3 lentelė. Kategorija „Lietuvių kalba – svetima ir varginanti“

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis 

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

gerai jaučiasi rusų kalbos pamokose 3,13 1,81 3,40 1,30 3,14 1,35 3,32 1,29

nuovargis nuo svetimos kalbos 
(lietuvių) 2,69 1,58 3,53 1,06 3,71 0,76 3,59 0,96

Poilsis nuo lietuvių kalbos 
(kada būna savoje kalbinėje erdvėje) 2,50 1,86 3,93 0,88 4,14 0,90 4,00 0,87

egzistuoja nusistatymas prieš 
lietuvių kalbą 1,50 1,03 3,00 1,07 2,57 0,79 2,86 0,99

laisvalaikiu kalbama rusų kalba 
(įprotis) (rusų kalba – 
nepamokinė kalba)

2,81 1,80 3,94 1,12 3,57 0,98 3,83 1,07

labiau priimtina gimtoji
(ne lietuvių) kalba 3,50 1,46 4,07 0,80 3,00 0,82 3,73 0,94

Trūksta gimtosios kalbos ir lietuvių 
kalbos žinių (vienu metu) (noriu 
pailsėti nuo lietuvių kalbos, mus 
skatina kalbėti gimtąja kalba)

3,21 1,37 4,29 0,73 3,29 1,25 3,95 1,02

4 lentelė. Kategorija „Adaptacijos šokas atvykus į Lietuvą“

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

Šokas per pirmąsias lietuvių kalbos 
pamokas 2,38 1,41 3,80 0,77 3,86 0,90 3,82 0,80

Vaikas sudėtingoje situacijoje –
skirtingi žmonės, skirtingos kalbos 3,44 1,26 3,50 0,97 3,43 0,79 3,48 0,90

atskyrimas nuo klasės naujai 
atvykusiems mokiniams
(nuolatinė dvikalbystė)

3,15 1,41 3,92 1,19 3,43 1,40 3,75 1,25

jeigu adaptacija pavyksta, vaikai lieka 
mokykloje, lietuvoje 4,00 0,93 3,43 0,94 3,29 1,11 3,38 0,97

sunku priimti tai, kas neįprasta 3,63 1,15 3,73 0,96 3,00 0,82 3,50 0,96

sunkiau prisitaikyti paaugliams, 
skirtingai nei mažiems vaikams, nes 
viskam priešinamasi

3,63 1,36 4,06 0,93 3,29 1,25 3,83 1,07

sunku prisitaikyti prie naujos aplinkos 
(mokyklos) 2,94 1,57 3,69 0,79 3,71 0,76 3,70 0,76
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joje asmeninės patirties svarba yra raiškin-
gesnė nei bendrosios populiacijos. Tuo tarpu 
kiti adaptacijos sunkumus pabrėžiantys tei-
giniai nurodo į problemą, esančią bendrojoje 
populiacijoje (žiūrint focus grupės dalyvių 
akimis), o ne pačių grupės dalyvių. adapta-
cijos procesas yra labai svarbus, nes tai, kaip 
bus sprendžiami adaptacijos sukeliami sun-
kumai nulems, ar vaikas integruosis į lietu-
viškas aplinkas, ar ateitį projektuos lietuvo-
je. Perėjimas prie lietuvių kalbos pamokose, 
dvikalbystės situacija, naujos pažintys, san-
tykiai, aplinkos – visa tai sukelia kitokį, nei 
įprastinio persikraustymo, adaptacijos krūvį. 
Be to, sunkumai išauga sulaukus paauglystės. 
Tuomet adaptacijos sunkumai sustiprėja, nes 
sutampa su asmeninio ir socialinio tapatu-
mo formavimosi krize.

5 lentelė apibūdina suformuotą semanti-
nę kategoriją „dramatiškos socialinių ryšių 
kaitos patirtis“.

iš esmės asmeninės ir bendrosios moks-
leivių patirties vertinimas nesiskiria katego-

5 lentelė. Kategorija „Dramatiškos socialinių ryšių kaitos patirtis”

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 
patirtis

Bendra 
moksleivių 
patirtis

Bendra 
mokytojų 
patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 
patirtis

M sd M sd M sd M sd
nutrūkę ryšiai su draugais 4,06 1,24 4,00 1,13 2,57 1,81 3,55 1,50
Vyresniems paaugliams sunkiau 
užmegzti draugystes 3,56 1,21 3,63 0,89 3,14 0,69 3,48 0,85

Vaikai atvažiuoja vieni, be tėvų, 
užsisklendimas, nesaugumas, 
namų ilgesys

3,81 1,11 3,75 1,18 3,86 1,07 3,78 1,13

nėra galimybių grįžti į namus 
(grįžta 1 – 2 kartus per metus) 3,69 1,49 3,56 1,21 3,00 1,15 3,39 1,20

geriau važiuoti rečiau – 
mažiau traukia namo 3,13 1,81 3,07 1,07 2,86 1,07 3,00 1,05

Vėl kartojasi adaptacija, 
kai grįžtama namo 2,88 1,20 3,20 1,01 2,57 0,79 3,00 0,98

nesava aplinka. jaukumo,
namų aplinkos trūkumas 4,13 0,96 3,63 1,15 3,43 1,27 3,57 1,16

Priverstinis atvažiavimas į lietuvą 1,40 0,91 2,73 1,33 2,29 1,11 2,59 1,26

rijoje „dramatiškos socialinių ryšių kaitos 
patirtis“. svarbu tai, kad skalės įverčiai yra 
gana aukšti, kas nurodo, kad vaikai yra pa-
tyrę dramatiškus socialinių (šeimos, draugų 
atžvilgiu) ryšių pokyčius, kurie ir šiandien 
moksleiviams yra reikšmingi. atsiskyrimas 
nuo šeimos, draugų, namų aplinkos trūku-
mas neišvengiamai turi atsiliepti bendrajai 
moksleivių savijautai, taip pat ir santykiui 
su nauja aplinka. akivaizdu, kad neturint 
tvirto pagrindo (šiuo atveju, emociškai 
saugios namų aplinkos) yra mažiau drąsos 
ir užtikrintumo priimant naujus iššūkius 
(šiuo atveju, integracijos lietuviško sociali-
nio gyvenimo aplinkas). Vidinis konfliktas 
patyrus atsiskyrimą su namų aplinka gali 
turėti įtakos moksleivių elgesio modeliams 
naujose lietuviškose socialinio – edukacinio 
gyvenimo aplinkose.

6 lentelė apibūdina suformuotą semanti-
nę kategoriją „kultūrinių skirtumų pabrėži-
mas, kultūrinio svetimumo jausmas („Mes 
ir jie“)“.
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6 lentelė. 
Kategorija „Kultūrinių skirtumų pabrėžimas, kultūrinio svetimumo jausmas („Mes ir jie“)“

Fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis

M sd M sd M sd M sd

sunku bendrauti su kitokio mentaliteto 
atstovais 3,20 1,01 3,50 0,94 2,86 0,90 3,29 0,96

rusiškas charakteris – atvirumas, 
draugiškumas 3,63 1,45 3,43 1,09 3,57 0,79 3,48 0,98

lietuviška mokykla – užsisklendimas, 
uždarumas, konkurencija 3,33 1,29 3,86 0,95 3,29 1,38 3,67 1,11

jaučiamas bendravimo su lietuviais 
skirtingumas 3,25 1,06 3,69 0,70 3,00 1,41 3,48 0,99

lietuvių mokyklose didelis 
lietuvių vaikų kiekis, o čia – maža 
bendruomenė

3,75 0,93 3,88 0,89 3,67 1,21 3,82 0,96

yra susiskirstymas pagal tautybes 
(lenkai, rusai) 3,44 1,31 3,88 1,15 2,86 0,90 3,57 1,16

Vaikai iš rusijos – drąsesni atviresni, 
iš lenkijos – santūresni, ukrainos – 
karštakošiai

3,71 1,33 3,93 1,00 3,29 1,38 3,71 1,15

Vilniuje tolerantiška publika, kitur 
(kaune) nemėgo net dėl rusiškos 
pavardės

3,13 1,54 3,38 1,09 3,14 1,21 3,30 1,11

Marijampolėje nenori turėti kontaktų 
su rusais. net pabėgdavo paklausus 2,57 1,45 3,21 1,12 2,86 0,90 3,10 1,04

jei aplinka labiau lietuviška, sunkiai 
priima 3,07 1,10 3,33 0,90 2,71 0,49 3,14 0,83

charakterio skirtingumas (nesupranta 
skirtingų charakterių) 3,63 1,31 3,53 1,19 2,57 1,27 3,23 1,27

jaučiasi charakterio skirtingumas 
užklasinėje veikloje, rusai – aktyvesni 3,21 1,67 3,53 1,25 2,29 1,25 3,14 1,36

jaučiasi šokio braižo skirtybės 3,00 1,57 3,40 1,24 2,57 1,40 3,14 1,32

kultūriniai skirtumai vėliau silpnėja 2,79 1,37 3,31 0,75 2,43 1,40 3,00 1,08

su lietuviais lengviau užmegzti 
draugystę. sunkiau su kitomis 
tautybėmis

2,80 1,21 3,56 0,96 2,43 1,27 3,22 1,17

lenkai labai tikintys ir tai viešai 
parodo, tvarkingesni nei kiti 3,14 1,35 3,00 1,31 2,86 1,77 2,95 1,43
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labai daug empirinių požymių išsakyta 
kategorijoje „kultūrinių skirtumų pabrėži-
mas, kultūrinio svetimumo jausmas“ („Mes 
ir jie“). Požymių gausos požiūriu ši kategorija 
išsiskiria kitų lietuvių kilmės moksleivių in-
tegracijos į lietuviškas švietimo aplinkas ka-
tegorijų atžvilgiu. Moksleiviai labai pabrėžia 
kultūrinius – socialinius skirtumus, svarbu 
tai, kad šis pabrėžimas yra lietuviško kultūri-
nio savitumo „nenaudai“. Moksleivių gimtoji 
kultūra yra priimama kaip artimesnė, sava, o 
lietuviška – kaip svetima. jaučiamas stiprus 
susiskirstymas į nacionalines grupes, kur po-
žiūris į lietuviškumą turi negatyvumo bruo-
žų. Moksleiviai gali pasijusti atstumtais, ne-
priimtais tose aplinkose, kur lietuviškumas 
yra stipriai išreikštas. antai viena moksleivė 
teigė gyvenusi kaune, kur pajuto lietuvių 
atstūmimą, tuo tarpu Vilniuje ji jaučiasi žy-
miai geriau, kur, anot jos, yra didesnis dau-
giakultūriškumas, todėl ir didesnė toleran-
cija. Ši moksleivė, išgirdusi, kad tyrėjai yra iš 
Vytauto didžiojo universiteto, turėjo aiškų ir 
atvirai išsakomą nusistatymą prieš šį univer-
sitetą, ko gero, vien todėl, kad jis yra kaune. 
Ši abipusės kultūrinės netolerancijos patirtis 
liudija apie teigiamų tarpkultūrinių patirčių 
kūrimo būtinybę. Įdomus faktas ir tas, kad 

mokytojai kultūrinius moksleivių pasiskirs-
tymus ir skirtumus. lyginant su moksleiviais, 
įvertino kaip mažiau reikšmingus.

7 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „skirtinga kalba ir geografinis ats-
tumas – kliūtis tėvams ugdant vaikus“.

8 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „Metodinės paramos pedagogams 
trūkumas“.

Tai, kad moksleiviai labai pritaria moky-
tojų išsakytiems teiginiams apie metodinės 
paramos trūkumus patvirtina grupės metu 
išsakytą mintį, kad mokykla yra kaip ben-
druomenė, kur santykiai tarp mokytojų ir 
vaikų yra artimi ir šilti. Moksleiviams kaip ir 
mokytojams yra aktuali jų ugdymo kokybė, 
jie taip pat mato ugdymo proceso nesklandu-
mus. aukštas standartinis nuokrypis rodo, 
kad nuomonės dėl paramos mokytojams 
nesutapo: vieni labai akcentavo metodinės 
paramos trūkumą, kiti – ne. duomenys ne-
atspindi ir nepaaiškina, kas ir kodėl neakcen-
tavo ar akcentavo metodinės paramos moky-
tojams stoką, tačiau aišku, kad mokytojų ir 
mokinių nuomonės iš esmės sutapo.

9 lentelė apibūdina suformuotą semantinę 
kategoriją „Papildomi sunkumai ugdymo tu-
rinio ir mokymosi pasiekimų aspektu“.

7 lentelė. Kategorija „Skirtinga kalba ir geografinis atstumas – kliūtis tėvams ugdant vaikus“

Fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

Mažai tėvų dalyvavimo (sunku 
įtraukti, nes jie toli) 3,13 1,30 3,67 1,05 3,43 0,98 3,59 1,01

Tėvai vengia mokyklos dėl kalbos 
barjero (baimė nesusikalbėti) 2,33 1,59 3,14 1,41 3,29 0,49 3,19 1,17

Mokytojams ir tėvams sunku 
susikalbėti dėl kalbos barjero 2,53 1,60 3,14 1,17 3,00 1,00 3,10 1,09

Vyresniems (tėvams) 
sunku išmokti kalbą 3,53 1,41 3,36 1,15 3,86 0,69 3,52 1,03

Tėvų ir mokytojų abipusės fobijos 2,85 1,28 3,08 0,64 3,86 1,07 3,35 0,88
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8 lentelė. Kategorija „Metodinės paramos pedagogams trūkumas”

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

sunku individualizuoti ir diferencijuoti 
mokymą (ypač trikalbystės situacijoje) 3,08 1,44 3,77 0,83 3,14 1,35 3,55 1,05

nėra specialiųjų pedagogų 3,21 1,63 3,57 1,22 3,33 1,63 3,50 1,32
Ministerija nepateikia metodinių 
priemonių, esi pats vienas, mumis niekas 
nesidomi, reikia viską patiems kurti

3,50 1,40 3,07 1,21 2,71 1,80 2,95 1,40

kaip bendrauti su skirtingų tautybių 
ir religijų vaikais vienoje klasėje? 
Metodikos trūkumas

3,79 1,12 3,31 1,11 2,57 1,40 3,05 1,23

kaip mokyti lietuvių kalbos, kai 
klasėje? 2 labai gerai mokantys, 2 – ne… 
(skirtingi gebėjimai) lygiai tas pats ir su 
dalykininkais

3,23 1,36 3,00 1,15 3,43 1,13 3,15 1,14

netiko dėstytojų rekomendacijos, kaip 
mokyti vaikus 2,92 1,44 3,15 0,69 3,14 1,46 3,15 0,99

Patirties pasidalijimo panašiomis 
mokyklomis užsienyje trūkumas 3,31 1,32 3,69 1,18 2,86 1,07 3,40 1,19

9 lentelė. Kategorija „Papildomi sunkumai ugdymo turinio ir mokymosi pasiekimų aspektu“

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis

M sd M sd M sd M sd

Terminus turi išmokti keliomis kalbomis 3,07 1,44 3,64 1,15 3,14 1,35 3,48 1,21
Vaikai, atvykę, daug praranda. 
iš sustiprinto mokymo patekus į 
lengvesnį mokymą – atsipalaiduoji, 
atsiranda žinių stygius

4,00 1,24 3,93 1,07 3,14 1,57 3,67 1,28

Vaikai, atvykę į lietuvą, patiria ne tik psi-
chologinių ar socialinių, tačiau ir mokymo-
si sunkumų. Mokymosi medžiagos turinio 
skirtumai, žinoma ir kalbiniai, taip pat api-
brėžia savitą lietuvių kilmės vaikų ugdymą.

10 lentelė apibūdina suformuotą semanti-
nę kategoriją „domėjimasis vaikų patirtimis, 
psichologinė – socialinė parama“.

focus grupėje atskirai buvo klausiama, 
kaip padėti vaikams, esantiems reintegracijos 
situacijoje. Priešingai, nei sunkumų išsaky-
mas, grupei sunkiau sekėsi ieškoti proveržio 
galimybių, požymių išsakyta gerokai mažiau. 
Tačiau, tai, kas buvo pasakyta aktualizuoja, 
moksleivių poreikį dialogui, komunikacijai, 
grįžtamajam ryšiui. Papildomi, socialinį ir 
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10 lentelė. Kategorija „Domėjimasis vaikų patirtimis, psichologinė – socialinė parama“

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis

M sd M sd M sd M sd
Psichologo pagalbos 
(individualios konsultacijos) 3,19 1,76 4,00 1,10 3,67 1,21 3,91 1,11

Bendravimas su psichologu, 
socialiniu pedagogu 3,13 1,71 4,06 1,06 3,67 1,03 3,95 1,05

reikėtu daugiau socialinių 
pedagogų etatų 2,87 1,46 3,60 1,06 3,33 1,37 3,52 1,12

domėtis mokiniu, kaip jam sekasi 3,53 1,60 4,00 1,13 3,83 1,47 3,95 1,20

organizuoti apklausas 3,50 1,46 5,00 5,14 3,50 0,55 4,57 4,37

Padėti išryškinti talentus 3,63 1,45 4,20 0,86 3,67 1,21 4,05 0,97

Padėti išryškinti bėdas 3,56 1,41 3,79 1,05 3,50 0,84 3,70 0,98

psichologinį išsilavinimą turintys specialis-
tai labai reikalingi mokyklai, mokytojams, 
moksleiviams. Visi tyrimo rezultatai rodo, 
kad psichologinė ir socialinė parama, komu-
nikacija organizacijoje, grįžtamasis ryšys yra 
ne mažiau svarbūs ugdymo proceso veiksniai 
nei didaktiniai – dalykiniai tikslai ar rezul-
tatai. svarbu tai, kad socialinė psichologinė 
parama nebūtų suprasta vien tik kaip labai 
specializuotos ir techninės pagalbos teigi-
mas sprendžiant problemas. socialinė psi-

chologinė pagalba reiškia, kad moksleiviai 
ir mokytojai tikisi dialogo, nori būti išgirsti, 
empatijos, galimybių atvėrimo, dalyvavimo, 
atviros ir jautrios organizacijos.

11 lentelė apibūdina suformuotą semanti-
nę kategoriją „atviros ir kūrybinės bendruo-
menės plėtotė“.

Mokytojai ir moksleiviai išreiškia didelį 
poreikį atviros ir kūrybinės bendruomenės 
plėtotei.  didesnis tėvų dalyvavimas, šventės, 
bendri projektai, dalyvavimas tautinėse ben-

11 lentelė. Kategorija „Atviros ir kūrybinės bendruomenės plėtotė“

fokus grupėje išsakyti teiginiai, 
kategorijos empiriniai požymiai

asmeninė 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
moksleivių 

patirtis

Bendra 
mokytojų 

patirtis

Bendra 
moksleivių 
ir mokytojų 

patirtis
M sd M sd M sd M sd

Bendruomenės kūrimas, tėvų 
aktyvinimas (šventėmis, dalyvavimu, ne 
vien dalykinis)

2,64 1,50 3,43 1,28 3,83 0,75 3,55 1,15

Bendri projektai 3,64 1,01 3,86 0,86 3,67 0,82 3,80 0,83
Tradicinės mokyklos šventės (europos 
kalbų diena, pasirodymas savo kalba) 3,06 1,69 3,73 1,28 3,50 1,05 3,67 1,20

dalyvavimas tautinėse bendruomenėse 3,43 1,40 4,00 1,20 3,67 0,52 3,90 1,04
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druomenėse – šios veiklos nurodo į mokyklos 
strateginės plėtotės galimybes, į mokinių di-
desnio aktyvumo tiek dalyvavimo lietuviš-
kose, tiek tautinėse kultūrinėse – kalbinėse 
aplinkose. Šios kategorijos požymiai, o taip 
\pat kitų panašių kategorijų požymiai nuro-
do į tai, kad lietuvių kilmės vaikams, kurie 
gimė ir dalį gyvenimo praleido ne lietuvoje, 
yra labai svarbus dvikultūriškumas. kitaip, 
nei lietuvoje gimę ir užaugę vaikai, lietuvių 
namų mokyklos vaikai turi turėti galimybę 
plėtoti abi įgytas kultūras, tiek gimtąją, tiek 
lietuviškąją. latentinį dviejų kultūrų konf-
liktą gali padėti spręsti aktyvus dalyvavimas 
dviejose, lietuviškose ir tautinėse, kultūrinė-
se aplinkose, atvira ir kūrybinė mokyklinė 
bendruomenė, skatinanti visų mokyklos da-
lyvių dalyvavimą.

remiantis teiginių įverčiais, buvo paskai-
čiuotas, aritmetinio vidurkio būdu, katego-
rijos įvertis, kuris žymi, kiek respondentai 
vienai ar kitai kategorijai skiria reikšmės. 

kaip rodo lentelės šio teksto viršuje, kiekvie-
no požymio įverčio vidurkis paskaičiuotas 
keturis kartus: mokinių asmeninės patirties 
vertinimas, mokinių, mokytojų ir bendrai, 
mokinių ir mokytojų, patirties vertinimas 
bendros populiacijos aspektu. Tai leido įver-
tinti lietuvių kilmės moksleivių patirtis lietu-
viškoje švietimo aplinkoje įvairiais aspektais. 
kategorijų įverčiai padėjo sudaryti kategori-
jų reitingus, t.y. įvertinti, kuriai kategorijai 
respondentai priskiria daugiau reikšmės, ku-
riai – mažiau. kategorijų reitingas nereiškia, 
kad svarbios tik tos, kurios yra reitingo vir-
šuje. Visos kategorijos, net ir tos, kurios yra 
reitingo apačioje, yra svarbios, nes, viena, jos 
sudarytos kokybiniu būdu, antra, jų įverčiai 
išlieka pakankamai aukšti. Vis dėlto reitin-
gai leidžia įvertinti svarbiausias nagrinėjamo 
reiškinio ypatybes.

Vertindami savo asmeninę individualią 
patirtį (1 pav.), moksleiviai akcentuoja lietu-
vių kalbos vartojimo ribotumus.

Skalės įvestis (M)

0 1 2 3 4

Lietuvių kalba – svetima ir varginanti

Komunikacijos – psichologiniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos gebėjimų

Skirtinga kalba ir geogra�nis atstumas – tėvų dalyvavimo vaikų ugdyme kliūtis

Atviros ir kūrybinės bendruomenės plėtotė

Kultūrinių skirtumų pabrėžimas, kultūrinio svetimo jausmas („Mes ir jie“)

Metodinės paramos pedagogams trūkumas

Adaptacijos šokas atvykus į Lietuvą

Dramatiškos socialinių ryšių kaitos patirtis

Domėjimasis vaikų patirtimis, psichologinė-socialinė parama

Papildomi sunkumai ugdymo turinio ir mokymosi pasekmių aspektu

Lietuvių kalbos vartojimo ribotumai

1 pav. Moksleivių asmeninės integracijos į lietuvišką švietimo sistemą patirties kategorijų 
reitingas

Moksleivių asmeninė patirtis
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kitaip tariant, moksleiviai nuolat susiduria 
su tuo, kad lietuvių kalba jiems yra pamokų 
kalba, nes įvairiausiose gyvenimiškose situ-
acijose, šeimose ir laisvalaikiu, lietuvių kalba 
nebevartojama, o kalbama gimtąja kalba. ne-
daug, tik 2 požymius teturinti kategorija apie 
papildomus sunkumus mokymosi situacijose 
atsidūrė antroje reitingo vietoje. akivaizdu, 
kad ribotas lietuvių kalbos vartojimas lemia 
ir vaikų mokymosi sunkumus. kalba yra ir 
turi būti integruota į visas gyvenimo sritis, iš 
kitos šalies atvykusiems vaikams kalba nėra 
natūraliai integruota kaip nuo gimimo čia 
gyvenantiems. lietuvių kalbos nepakanka-
ma ir netolygi integracija į įvairias gyvenimo 
sritis gali lemti ir atsiribojimą nuo lietuviško 
kultūrinio-socialinio gyvenimo. reitingas 
rodo, kad vaikai patiria stiprius dezadapta-
cijos ir adaptacijos sunkumus, todėl domė-
jimasis jų patirtimis, jų išgyvenimų suprati-
mas ir priėmimas yra, jų nuomone, viena iš 
svarbių galimos paramos gairių.

kaip minėta, moksleivių buvo paprašyta 
įvertinti ne tik savo individualią patirtį, bet 
ir vertinti taip, kaip jie mato vieną ar kitą tei-
ginį visoje lietuvių kilmės moksleivių popu-
liacijoje (2 pav.). 

Čia jų vertinimai, lyginant su asmeninės 
patirties nusakymu, išsiskyrė nedaug. Pir-
masis reitingo trejetas išliko toks pat, tik 
kategorijos susikeitė vietomis. Moksleiviai 
labiausiai akcentavo psichologinę-socialinę 
paramą moksleiviams, o lietuvių kalbos var-
tojimo ribotumus ir mokymosi sunkumus 

„nukėlė“ į antrąją ir trečiąją vietas. jei reitingo 
pirmasis trejetas nesikeičia, kitų kategorijų 
vietos keičiasi smarkiai. atvira ir kūrybinga 
bendruomenė, numananti tėvų aktyvų daly-
vavimą, moksleiviams atrodo labai svarbi. jei 
lietuvių kalba kaip svetima ir varginanti buvo, 
asmeninės patirties požiūriu, paskutinėje rei-
tingo vietoje, vertinant bendrąją populiaciją, 
lietuvių kalbos svetimumas yra gana svarbus. 
reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vertinimo 

Skalės įvestis (M)

0 1 2 3 4 5

Skirtinga kalba ir geogra�nis atstumas – tėvų dalyvavimo vaikų ugdyme kliūtis

Metodinės paramos pedagogams trūkumas

Dramatiškos socialinių ryšių kaitos patirtis

Kultūrinių skirtumų pabrėžimas, kultūrinio svetimo jausmas („Mes ir jie“)

Komunikacijos – psichologiniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos gebėjimų

Adaptacijos šokas atvykus į Lietuvą

Lietuvių kalba – svetima ir varginanti

Atviros ir kūrybinės bendruomenės plėtotė

Papildomi sunkumai ugdymo turinio ir mokymosi pasekmių aspektu

Lietuvių kalbos vartojimo ribotumai

Domėjimasis vaikų patirtimis, psichologinė-socialinė parama

Moksleivių asmeninė patirtis

2 pav. Bendros lietuvių kilmės moksleivių populiacijos (fokus grupėje dalyvavusių moksleivių 
vertinimu) integracijos į lietuvišką švietimo sistemą patirties kategorijų reitingas
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Moksleivių asmeninė patirtis

įverčiai yra gerokai aukštesni, kai vertinama 
bendra populiacija, o ne individuali patirtis. 
jau buvo minėta, kad tai galima interpretuo-
ti tuo, kad fokus grupėje dalyvavo vyresnių 
klasių moksleiviai, kurie jau yra bemaž įveikę 
minimus sunkumus ir vertindami jie rėmėsi 
tiek savo ankstesniąja patirtimi, tiek stebima 
dabartine jaunesniųjų moksleivių būsena.

Mokytojai, vertindami tuos pačius teigi-
nius ir aptariamas kategorijas, jas pagal svar-
bą sudėlioja savaip (3 pav.). 

sunku pasakyti, kodėl metodinės para-
mos jiems patiems trūkumas atsidūrė pakan-
kamai žemai reitingo skalėje. ko gero, taip 
yra dėl to, kad mažai besitikima metodinės 
paramos iš šalies. Tačiau tai, kad atviros ir 
kūrybinės bendruomenės plėtotė atsidūrė 
pirmoje reitingo vietoje, vertintina kaip svar-
bi pedagogų refleksija. Šis faktas interpre-
tuotinas kaip prieš tai minėtos įžvalgos apie 
tai, kad nebesitikima metodinės paramos iš 
šalies, pratęsimas. kitaip tariant, mokytojai 

įvardija vidinius, saviorganizacinius, dalyva-
vimo ir kūrybinius resursus, kaip metodinę 
savikūrą. Pedagogai supranta, kad tėvų daly-
vavimas bendruomenėje, mokyklos įsijungi-
mas į platesnius švietimo tinklus, moksleivių 
tautinis ir kūrybinis dalyvavimas mokyklai 
ir ugdymo procesui būtų labai sveika. atvi-
ra ir kūrybinė bendruomenė – tai yra svarbi, 
pačių pedagogų suvokta ir įvardyta, strate-
ginio mokyklos veiklos planavimo gairė. Ži-
noma, mokytojai svarbiais laiko moksleivių 
kalbos vartojimo ribotumus, kalbos skirtu-
mus, atstumą nuo tėvų. Tačiau tas faktas, kad 
pedagoginį optimizmą liudijantys lūkesčiai 
yra iškelti į priekį, liudija apie didelį kūrybinį 
šios mokyklos pedagogų potencialą.

jungtinis moksleivių ir mokytojų verti-
nimo įverčių indeksas (4 pav.), sudarytas 
siekiant nustatyti bendrą nuomonę, dar sykį 
parodo, kad lietuvių kilmės vaikams būtina 
socialinė-psichologinė pagalba, kad empatija 
pasižyminti komunikacija yra esminė para-

Skalės įvestis (M)

0 1 2 3 4 5

Kultūrinių skirtumų pabrėžimas, kultūrinio svetimo jausmas („Mes ir jie“)

Dramatiškos socialinių ryšių kaitos patirtis

Metodinės paramos pedagogams trūkumas

Papildomi sunkumai ugdymo turinio ir mokymosi pasekmių aspektu

Lietuvių kalba – svetima ir varginanti

Komunikacijos – psichologiniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos gebėjimų

Adaptacijos šokas atvykus į Lietuvą

Skirtinga kalba ir geogra�nis atstumas – tėvų dalyvavimo vaikų ugdyme kliūtis

Lietuvių kalbos vartojimo ribotumai

Domėjimasis vaikų patirtimis, psichologinė-socialinė parama

Atviros ir kūrybinės bendruomenės plėtotė

3 pav. Bendros lietuvių kilmės moksleivių populiacijos (fokus grupėje dalyvavusių mokytojų 
vertinimu) integracijos į lietuvišką švietimo sistemą patirties kategorijų reitingas
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mos tokiems vaikams gairė. atvira ir kūrybi-
nė bendruomenė, kategorija, reiškianti ne ką 
kitą, kaip įvairių socialinio dalyvavimo for-
mų ir galimybių plėtotę (trečia reitingo vieta) 
yra kita paramos moksleiviams forma. Šios 
dvi psichologinė ir socialinė švietimo dimen-
sijos nurodo ne tik į paramos moksleiviams, 
tačiau ir ugdomojo veiksmo gaires.

Panaudojant statistinę procedūrą – hie-
rarchinę klasterinę analizę (Wards meto-
das) – identifikuotos ir aptariamos katego-
rijos buvo dar sykį sugrupuotos. klasterinės 
analizės metodu gauta dendrograma parodo, 
kokia yra tiriamojo reiškinio struktūra arba 
kaip tyrimo kintamieji gali būti grupuojami 
pagal jų panašumą. Tyrimo kintamieji buvo 
sugrupuoti klasterinės analizės būdu, gauta 
dendrograma, eksploratyviai leidžianti plė-
toti naujas hipotezes (5 pav.). dendrograma 
parodo, į kokias grupes (kekes, klasterius) 
susigrupuoja tyrimo kintamieji, kokiu ats-
tumu jos yra viena nuo kitos.

Skalės įvestis (M)

0 1 2 3 4 5

Metodinės paramos pedagogams trūkumas

Dramatiškos socialinių ryšių kaitos patirtis

Kultūrinių skirtumų pabrėžimas, kultūrinio svetimo jausmas („Mes ir jie“)

Skirtinga kalba ir geogra�nis atstumas – tėvų dalyvavimo vaikų ugdyme kliūtis

Komunikacijos – psichologiniai sunkumai dėl ribotų lietuvių kalbos gebėjimų

Papildomi sunkumai ugdymo turinio ir mokymosi pasekmių aspektu

Lietuvių kalba – svetima ir varginanti

Adaptacijos šokas atvykus į Lietuvą

Atviros ir kūrybinės bendruomenės plėtotė

Lietuvių kalbos vartojimo ribotumai

Domėjimasis vaikų patirtimis, psichologinė-socialinė parama

Moksleivių asmeninė patirtis

4 pav. Bendros lietuvių kilmės moksleivių populiacijos integracijos į lietuvišką švietimo 
sistemą patirties kategorijų reitingas (jungtinis mokytojų ir moksleivių indeksas)

susiformavo dvi, viena didelė, kita maža, 
grupės (kekės). didžioji grupė skaidosi į ketu-
rias grupeles. Pirmoji atspindi kalbos sunku-
mus ir to padarinius. Tai, kad antroje grupėje 
kartu atsidūrė  kultūriniai skirtumai ir atvi-
ra, kūrybinė bendruomenė, suponuoja naują 
prielaidą. Moksleivių kultūriniai skirtumai, 
galintys tapti socialinės izoliacijos ar priešiš-
kumo priežastimi, turėtų būti sprendžiami 
mokykloje kuriant atvirą, dalyvaujančią ir 
kūrybinę bendruomenę. Tokia bendruomenė 
numanytų didesnį įsitraukimą tiek į tautines, 
tiek į lietuviškas kultūrinio gyvenimo formas, 
tėvų atsakomybė ir į vaiko ugdymą, platesnį 
įvairių socialinių aplinkų pažinimą. Tai, kad 

„dramatiška socialinių ryšių kaitos patirtis“ ir 
„metodinės paramos trūkumas pedagogams“ 
pakliuvo į vieną grupę, leidžia plėtoti prie-
laidas apie tai, kad pedagogai, dirbantys su į 
šalį atvykusiais vaikais, turi spręsti ne tik tra-
dicines pedagogines, tačiau lietuviškoje mo-
kykloje neįprastas ir papildomas (lyginant su 
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5 pav. Lietuvių kilmės moksleivių integracijos į lietuvišką švietimo sistemą patirties 
dendrograma.

tradicinėmis mokyklomis) socialines psicho-
logines problemas. Metodinė parama tokiu 
atveju taip pat turi būti specifinė, adaptuota 
sudėtingoms vaikų socialinėms situacijoms. 
kita kategorijų grupė susijusi su adaptacijos 
sunkumais (dėl naujos kalbos, dėl atstumo 
nuo tėvų) atvykus į lietuvą. 

Ši didelė keturias kategorijų grupeles 
jungianti grupė (klasteris) suponuoja ben-
dresnę lietuvių kilmės vaikų integruojantis 
į lietuvišką švietimo sistemą kategoriją. ją 
įvardytume kaip tautinio tapatumo konf-
liktą. Vaikai lietuvių kilmės, tačiau gimtoji 
kalba jiems yra ne lietuvių; ankstyvoji soci-
alizacija įvyko kitoje šalyje, lietuvoje jie turi 
prisitaikyti prie naujų kultūrinių socializaci-
jos ypatumų; tėvai yra lietuviai, tačiau arba 
negyvena lietuvoje, arba turi daugiau kitos 
tautybės bruožų.

kita nedidelė, dviejų kategorijų, kekė nu-
rodo į individualius poreikius mokymo pro-
cese, numanant ir didaktinę, ir psichologinę 
pagalbą vaikui. Ši kategorija hipotetiškai at-
spindi bendresnę – individualizuoto dėmesio 
vaikui – kategoriją.

išvados

užsienyje gimę ir augę, į lietuvą gyventi 
grįžę lietuvių kilmės vaikai patiria savitas 
ugdymosi situacijas. suprantant tokių vaikų 
integracijos į švietimo sistemą sunkumus ir 
poreikius, 1990 m. Vilniaus mieste įkurta 
vidurinėje mokykloje „lietuvių namai“. Čia 
besimokantieji išgyvena unikalius ugdymosi 
ir integracijos patirtis, o mokytojai – netra-
dicines ir sudėtingas pedagogines situacijas. 
Tai patvirtina ir vaikų tautinės identifikaci-
jos konfliktas, ir toks mokytojų tvirtinimas, 
kad nepritapo ministerijos ir universitetų 
rekomendacijos ugdymui. lietuvių kilmės 
vaikų ugdymas reikalauja ne standartinių, o 
unikalių sprendimo būdų. 

Tyrimas parodė, kad lietuvių kilmės vaikai 
patiria tautinio tapatumo konfliktą. Viena ver-
tus, jie yra lietuvių kilmės, yra motyvuoti būti 
lietuvos piliečiais, integruotis į lietuvišką so-
cialinį-kultūrinį gyvenimą. kita vertus, vaikai 
jaučiasi ir kitos tautos atstovais, tos, kur gimė, 
kur augo, kurios vienas iš tėvų neretai yra. 
dvigubos tapatybės konfliktą lydi ir sustipri-
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na lietuvių kalbos gebėjimų sunkumas, kalbos 
vartojimo ribotumas, atsiskyrimas nuo tėvų, 
santykių nutraukimas, adaptacijos sunkumai. 
lietuviai ir kitataučiai vienu metu, – tokia bū-
sena sukuria unikalų ir problemišką dvigubos 
tapatybės konfliktą, kurį dar labiau sustiprina 
paauglystės laikotarpio sunkumai.

dvigubos tapatybės konfliktas vyksta pri-
klausomai nuo aplinkos. Mokykla tiesiogiai 
susiduria su unikaliomis pedagoginėmis si-
tuacijomis, turi rasti savus problemų spren-
dimus. Moksleiviai ir pedagogai įvardija, kad 
būtina pedagoginę veiklą plėtoti keliomis 
kryptimis. Viena kryptis yra atviros ir kū-
rybinės bendruomenės kūrimas, kur vaikai 
ir tėvai galėtų realizuoti tautinius siekius ir 
savitumus, o taip pat integruotis į lietuviškas 
aplinkas. kūrybinio vaikų ir tėvų potencialo 
plėtotė, jų įtraukimas į bendruomeninį daly-

vavimą yra visų ugdymo dalyvių poreikis ir, 
tuo pačiu, proveržio galimybė. kita kryptis 
yra individualus ir jautrus priėjimas prie vai-
ko, jo patirties. Ši pedagoginio darbo kryptis 
reikalauja papildomų didaktinių ir psicholo-
ginių resursų. unikali pedagoginė patirtis 
turėtų būti įvertinta, aprašyta. „lietuvių 
namuose“ galėtų būti sėkmingai plėtojamos, 
padedant kitų mokyklų ir universitetų peda-
gogams, tiriančiojo mokytojo kompetencijos. 
Tiriančio mokytojo kompetencijų poreikis 
atsiranda būtent iš tokių unikalių ugdymo 
situacijų, kai bendri pedagoginiai receptai ir 
universalūs metodai nebetinka sprendžiant 
specifines pedagogines problemas. Tuomet 
pedagogai gali susiorganizuoti sistemiškai 
reflektuoti savo pedagogines patirtis, jas 
analizuoti, aprašyti, dalintis jomis ir keistis 
idėjomis su kitais pedagogais.

How are children of lithuanian descent 
who’ve come to lithuania from abroad suc-
ceeding in integrating themselves into a li-
thuanian-language environment? How are 
they solving problems of interculturality? 
What kinds of didactic, psychological, and 
social support do teachers provide? What 
challenges are experienced by parents whose 
children are being integrated into the lithu-
anian educational system? These are the pro-
blem questions underlying the results of the 
research presented in this paper. The research 
was conducted in the lithuanian middle 
school called Lietuvių namai, a unique scho-
ol for lithuanian children who have arrived 
or returned from abroad. The children at-
tending this school have their own distinct 

experiences of adapting and integrating 
themselves, while the teachers find themsel-
ves in complex, non-traditional pedagogical 
situations. The research showed that lithu-
anian-descent children feel a conflict of eth-
nic identity. They are lithuanian and another 
nationality at one and the same time—this 
condition creates a unique and problematic 
double identity conflict exarcebated by the 
difficulties of adolescence. one direction of 
pedagogical help would be to foster an open 
and creative community where children and 
parents could realize their national aspirati-
ons and peculiarities as well as integrate into 
lithuanian environments. another would be 
an individual and sensitive approach to the 
child and his/her unique experience. 

jonas ruŠkus

THe eXPerience of PuPils of liTHuanian descenT 
WHo arriVed in liTHuania: 
THe case of THe scHool LIETUVIŲ NAMAI  
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sugrįžimas arba migracija iš lietuvos ir at-
gal įgauna vis didesnį mastą. jei prieš dešimt 
metų daugiau lietuvos piliečių emigruodavo 
į kitas šalis ir pasilikdavo ten gyventi, šiuo 
metu daugėja grįžtančių lietuvos piliečių ir 
lietuvių kilmės asmenų. suaugusiųjų sugrį-
žimas, žinoma, sukelia įvairių ekonominių, 
adaptacijos, socializacijos problemų, kurias 
jiems tenka spręsti savarankiškai, bet kartu 
su suaugusiaisiais grįžusių mokyklinio am-
žiaus vaikų ugdymas lietuvoje susiduria su 
daugybe unikalių ir individualizuotų proble-
mų. lyginant su kitomis europos šalimis iki 
dabar lietuvos mokyklos išsiskyrė stabiliu 
ir homogenišku požiūriu į tautinę, rasinę, 
kalbinę vaikų įvairovę. lietuvos švietimo 
sistema su šiuo reiškiniu susiduria jau seniai, 
tačiau jo mastas nebuvo toks didelis. ko gero, 
lietuvoje šiuo metu nerasime bendrojo lavi-
nimo mokyklos, kurioje nesimokytų bent 
vienas užsienyje gyvenęs ir ten mokęsis mo-
kinys. Mokyklų administracijos ir pedagogai, 
taip pat ir mokinių tėvai, turi spręsti moki-
nių kalbinių įgūdžių, socialinės aplinkos, di-
daktines, ugdymo programų skirtumų pro-
blemas. nors lietuvoje vis daugiau kalbama 

dainius ŽVirdauskas

lietuvos respublikos piliečių, atvykusių ar
grįžusių gyventi lietuvoje ir gyvenančių užsienyje, 
vaikų ugdymo organizavimo problemos

apie tai, tačiau šis reiškinys yra naujas, nes 
nesama išsamių studijų apie tikslinės grupės 
mokinių ir juos ugdančių pedagogų patiria-
mus sunkumus. iki šiol nėra visiškai aišku, 
kaip sekasi šiems mokiniams mokytis lietu-
vių kalbos, ko trūksta pedagogams ir bendrai 
mokykloms, ar pakanka mokymo priemonių 
(vadovėlių, mokomųjų programų ir kt.), ar 
tinkamas šių mokinių ugdymo finansavi-
mas, kokius mokymo ir mokymosi metodus 
naudoja lietuvių kalbos mokymui užsienyje 
ir lietuvoje dirbantys pedagogai. 

Todėl šio straipsnio tikslas – atskleisti lie-
tuvos respublikos piliečių, atvykusių į lie-
tuvą ar grįžusių gyventi joje, vaikų ugdymo 
organizavimo problemas.

Šis straipsnis parengtas naudojantis Švie-
timo ir mokslo ministerijos bei Mokytojų 
kompetencijos centro užsakymu atlikto 
tyrimo „Užsieniečių ir Lietuvos Respubli-
kos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir 
dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo 
organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose ir lietuvių vaikų ugdymo organi-
zavimas užsienio lituanistinėse mokyklose“ 
(vykdytojas d.  Žvirdauskas 2007) medžiaga, 
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tyrimo duomenų baze, kitais dokumentais 
ir literatūros šaltiniais. Šiame tyrime daly-
vavo lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, 
užsienio lituanistinių mokyklų, lietuvoje 
veikiančių „lietuvių namų“ mokytojai, mo-
kyklų vadovai, mokiniai ir jų tėvai. Tyrime 
naudoti dokumentų analizės, apklausos raštu 
(anketinės apklausos), apklausos žodžiu, (pu-
siau struktūrizuoto interviu ir focus grupių) 
ir statistinės duomenų analizės (aprašomo-
sios statistikos ir kt.) metodai.1 Tyrime da-
lyvavo respondentai iš lietuvos, jungtinių 
amerikos Valstijų, rusijos, latvijos, lenki-
jos, Vokietijos, didžiosios Britanijos (viso 511 
respondentų).  

lietuvos respublikos 
piliečių vaikų, atvykusių ar 
grįžusių gyventi lietuvoje 
ir gyvenančių užsienyje, 
ugdymo organizavimą 

reglamentuojantys dokumentai
remiantis statistikos departamento duo-

menimis, 2003–2006 m. oficialiai dekla-
ravę išvykimą, emigravo – 40350 piliečių, 
imigravo – 24815. 2005 m. kartu su tėvais 
išvyko 2648 vaikų. skaičiai tokiai nedidelei 
valstybei kaip lietuva išties nemaži, juolab 
kad kalbame tik apie oficialiai deklaravusius 
savo migraciją asmenis.2

lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija, įgyvendinant 2007 m. balandžio 
25 d. lr Vyriausybės nutarimą „dėl ekono-
minės migracijos reguliavimo strategijos 
ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 
m. plano patvirtinimo“, pagal tarptautinius 
susitarimus teikia užsienyje gyvenantiems 
lietuviams valstybės paramą švietimo srity-
se, gerina mokymosi prieinamumą, didina 
neformaliojo švietimo programų pasiūlą, 
teikia metodinę bei organizacinę paramą 
lituanistiniam švietimui užsienyje. ekono-

minės migracijos reguliavimo strategijos 
įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų 
plane taip pat numatyta, kad Švietimo ir 
mokslo ministerija atsakinga už užsienyje 
gyvenusių (gyvenančių) lietuvos piliečių ir 
lietuvių kilmės užsieniečių vaikų integravi-
mosi į lietuvos bendrojo lavinimo sistemą 
galimybių užtikrinimą ir palankių sąlygų 
stoti į aukštąsias mokyklas sudarymą, bei 
projektų ir reikiamų teisės aktų dėl neigia-
mo poveikio laikinai į užsienio valstybes 
išvykstančių dirbti tėvų vaikų socializacijai 
šalinimo parengimą.3

Be minėtų dokumentų, parengta užsienio 
lietuvių bendruomenių rėmimo 2004–2006 
metų programa, skirta „sudaryti sąlygas už-
sienio lietuviams išlaikyti tautinį tapatumą, 
užtikrinti nuoseklų ir įvairiapusį bendravi-
mą su Lietuva“. Programoje numatomi tokie 
svarbiausieji uždaviniai: a) remti lituanistinį 
švietimą; b) skatinti ir remti bendrą Lietuvos 
ir užsienio lietuvių bendruomenių kultūrinę 
ir socialinę veiklą; c) padėti užsienio lietuvių 
bendruomenėms palaikyti ir stiprinti ryšius 
su Lietuva, informuoti juos apie svarbiausius 
Lietuvos gyvenimo įvykius; d) skatinti užsie-
nio lietuvių bendruomenes aktyviai kurti tei-
giamą Lietuvos įvaizdį užsienyje. 

Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo su 
užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008–
2012 metų programoje (2007 m. projektas) 
numatoma teikti informacinę paramą keti-
nantiems išvykti; bendradarbiauti su užsie-
nio lietuvių bendruomenėmis; skatinti bei 
teikti informaciją norintiems sugrįžti. Tam, 
kad tikslai būtų realizuoti, keliami šie už-
daviniai: skatinti mokslinius tyrimus emi-
gracijos procesams analizuoti; informuoti 
išvykstančius piliečius apie jų teises, sociali-
nes garantijas ir kt.; padėti užsienio lietuvių 
bendruomenėms palaikyti ir stiprinti ryšius 
su lietuva; konsoliduoti lietuvių bendruo-
menes užsienyje; remti tautinio identiteto iš-
saugojimą; skatinti ir remti kultūros sklaidą 
užsienio lietuvių bendruomenėse; rutulioti 
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ir remti užsienio lietuvių švietimą; skatinti 
ir remti bendrą lietuvos ir užsienio lietuvių 
bendruomenių kultūrinę, socialinę ir spor-
tinę veiklą; skatinti užsienio lietuvių ben-
druomenes aktyviai kurti teigiamą lietuvos 
įvaizdį užsienyje; skatinti ir teikti informaci-
ją norintiems sugrįžti; skatinti užsienio lietu-
vių investicijas lietuvoje.

lr Švietimo ir mokslo ministerijos, ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
internetiniuose puslapiuose pateikiama visa 
būtina informacija, reikalinga užsieniečių ir 
lietuvos respublikos piliečių, atvykusių ar 
grįžusių gyventi ir dirbti lietuvos respubli-
koje, vaiko ugdymo organizavimo lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklose ir lietuvių vai-
kų ugdymo organizavimo užsienio lituanis-
tinėse mokyklose tema.

atrodytų, kad tiek lietuvos respublikos pi-
liečių, atvykusių ar grįžusių gyventi lietuvoje, 
tiek gyvenančių užsienyje, vaikų ugdymo or-
ganizavimas yra pakankamai reglamentuo-
tas, tačiau kaip parodė mokslinės tyriminės 
studijos45, egzistuoja daug įvairių šių mokinių 
ugdymo organizavimo problemų.

užsienyje gyvenančių ir 
grįžusių į tėvynę lietuvių vaikų 

ugdymo ypatumai 
lietuvių kilmės vaikų mokymo poreikis 

vis labiau sąlygojamas išaugusio gyvento-
jų mobilumo ir dinamiškų pokyčių darbo 
rinkoje, todėl ugdymas lietuvių kalba, litu-
anistinių mokyklų veikla plėtojama pačiose 
įvairiausiose pasaulio šalyse. ŠMM tyrimo 
ataskaitoje6 matyti, kad įvairių mokomųjų 
dalykų mokymas dažniausiai vyksta dviem 
kalbom – lietuviškai ir kalba tos šalies, kurio-
je mokykla yra. lietuvių kilmės vaikų moky-
masis lietuviškai užsienio šalyse yra proble-
matiškas, nes atskirais atvejais susiduriama 
su kalbiniais, organizaciniais ir kultūriniais 
barjerais. dalyje savaitgalinių užsienio litu-

anistinių mokyklų mokiniai patiria didesnį 
mokymosi krūvį, nei kiti jų bendraamžiai toje 
šalyje. Tačiau toks lietuvių kalbos ugdymo 
organizavimas neišvengiamas užsienyje, nes 
bet kuri užsienio lituanistinė mokykla turi 
rūpintis ne vien lietuvių kalbos kultūros bei 
tradicijų puoselėjimu, bet ir lietuvių kilmės 
ugdytinių integracija į konkrečios užsienio 
valstybės kultūrinę, ekonominę bei sociali-
nę terpę. nežiūrint šio užsienio lituanistinių 
mokyklų veiklos aspekto, verta suvokti, jog 
lietuvių kalbos, tradicijų, istorijos pažinimo 
niekada nebus per daug, svarbu, kad šiose 
mokyklose, netgi labiau nei lietuvos moky-
klose, mokiniai turtėtų visomis įmanomo-
mis priemonėmis perteikiant svarbiausius 
lietuvių tautai ir kultūrai būdingus bruožus 
ir vertybes. Šiuo atveju tampa svarbūs visų 
švietimo dalyvių (mokinių ir jų tėvų, moky-
tojų, mokyklų vadovų) poreikiai ir interesai. 
kaip parodė studijų duomenys, užsienio li-
tuanistinėse mokyklose pasigendama dides-
nio lietuvos valstybės dėmesio, dažnai šios 
mokyklos priverstos spręsti išties sudėtingas 
ugdymo organizavimo, pedagogų kvalifika-
cijos kėlimo, mokymo priemonių įsigijimo 
problemas. aktuali problema, kuri egzis-
tavo ir, ko gero, liks dar ilgai, yra mokinių 
lietuvių kalbos ir kitų dalykų žinių vertini-
mo susisteminimas arba jų formalizavimas. 
dažnai užsienio valstybėse mokinių įgytos 
kompetencijos tiesiog nėra vertinamos, jos 
formalizuojamos. Pavyzdžiui, jungtinių 
amerikos Valstijų lituanistinėse mokyklose 
įgyti diplomai, pasiekimai, aktyvumas ne-
formalaus švietimo srityje, lietuvoje beveik 
tampa beverčiais. užsienio lituanistinių mo-
kyklų atstovai lieka kupini optimizmo ir sie-
kiamybės sutelkti visų suinteresuotų grupių 
pajėgas bendriems lietuvių kalbos kultūros ir 
tradicijų puoselėjimo tikslams. 

kiek kitokią situaciją galime fiksuoti lie-
tuvoje, kuri nesitikėjo tokio užsienyje gyve-
nančių lietuvių ir jų vaikų grįžimo masto. 
svarbu yra tai, kad kiekviena grįžusio vai-
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ko istorija yra nepakartojama, reikalaujanti 
itin individualaus pedagoginio ir vadybinio 
požiūrio. išskirtinos kelios tokių vaikų gru-
pės. Viena dalis iš užsienio grįžusių lietuvių 
ir lietuvių kilmės vaikų užsienyje gyveno 
trumpesnį laikotarpį, nuo vienų iki penkerių 
metų, kita dalis šių vaikų yra gimę ir mokęsi 
užsienyje. dar viena grupė vaikų yra ta, ku-
rių tik vienas iš tėvų ar senelių yra lietuvis. 
Taigi, kaip bebūtų, visų šių grupių atstovai 
jau yra lietuvoje ir vienu ar kitu būdu mėgi-
na čia adaptuotis.

Tyrimo metu pastebėtas mokinių, besi-
mokančių užsienyje ir lietuvoje, nuomonių 
skirtumas, vertinant savo pasiekimus mo-
kantis lietuvių kalbos. užsienyje besimokan-
tieji pozityviau galvoja apie savo galimybes 
išmokti lietuviškai nei tai vertina lietuvos 
mokiniai. Šis rezultatas nebūtinai turi reikš-
ti, kad mokiniai užsienyje mokosi geriau nei 
lietuvoje, tai gali būti sąlygota skirtingų 
mokinių pasiekimų vertinimo sistemų. aki-
vaizdu, kad užsienio lituanistinėse mokyklo-
se (Vakarų europos bei jungtinių amerikos 
Valstijų) mokinių pasiekimų vertinimas yra 
labiau skatinamasis, akcentuojant kiekvieną, 
kad ir nedidelę vaiko iniciatyvą. Čia moki-
niai nuolat palaikomi įvairiais žodiniais pa-
gyrimais, diplomais, prizais ir t. t. Mokinių, 
besimokančių užsienyje nuomone, mokyto-
jai juos dažniausiai klausinėja ir tikrina, kaip 
jie atliko namų darbų užduotis. lietuvoje be-
simokantys užsieniečių ir į lietuvą grįžusių 
lietuvos respublikos piliečių vaikai teigia, 
jog jie per lietuvių kalbos pamokas dažniau-
siai rašo. Mokinių, besimokančių užsienyje, 
per pamoką dažnai prašoma garsiai skaityti, 
o lietuvos mokiniai tai daro žymiai rečiau. 
užsienyje besimokantys mokiniai, dažniau 
nei mokiniai, besimokantys lietuvoje, tvir-
tino, jog per pamokas metu mokytojas juos 
moko individualiai, bei mokytojas pamokos 
metu organizuoja įvairius vaidinimus, dramą. 
užsienyje vaikams ugdymas organizuojamas 
žaismingiau, lietuvoje labiau akcentuojamas 

akademinių žinių pakartojimas. Pastebimas 
akivaizdus lietuvoje besimokančių mokinių 
individualaus darbo su jais poreikis. Taigi 
vaikai, atvykę į lietuvą, patiria ne tik ugdy-
mo programų skirtumo, bet skirtingų pe-
dagoginių prieigų „šoką“. Tenka pripažinti, 
kad iš rytų europos atvykę vaikai patenka 
į kiek kitą situaciją. rytų europos valstybė-
se (rusijoje, ukrainoje, Baltarusijoje ir kt.) 
dar labiau nei lietuvoje ugdymas akcentuoja 
akademinių žinių atgaminimą. dažnai mo-
kiniams, atvykusiems iš šių šalių, beveik vi-
sus metus tenka kartoti atskirų dalykų (ma-
tematikos, gamtos mokslų ir kt.) programų 
kursus, tačiau šiems mokiniams tenka labiau 
koncentruotis ne į patį mokomąjį dalyką, bet 
į lietuvių kalbos žinių ir gebėjimų įgyjimą ir 
lavinimą. 

kitas įdomus faktas, kuris ryškėja iš mo-
kytojų nuomonių – lietuvių kalbos mokymui 
užsienyje mokytojai labiausiai pasigenda ge-
resnių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, plakatų 
ar mokomųjų filmų apie lietuvą, o lietuvos 
mokytojai, dirbdami su lietuvių kilmės vai-
kais, pageidauja modernių techninių priemo-
nių: multimedija projektoriaus, kompiuterio 
ar kompiuterinių mokomųjų programų. 

Mokinių, besimokančių lietuvoje, tėvai, 
vertindami lietuvių kalbos mokymą, labiau-
siai pasigenda individualių užsiėmimų, kon-
sultacijų, praktinių užsiėmimų ir papildomų 
valandų. Mokinių, gyvenančių ir besimo-
kančių užsienyje, tėvai labiausiai pasigenda 
lietuvių kalbos mokymuisi tinkančios aplin-
kos, galimybės kiek nors laiko vaikui moky-
tis lietuvoje, lietuviškų vadovėlių, grožinės 
literatūros knygų.

kitas svarbus aspektas – mikroklimatas 
mokykloje ir klasėje. lietuvos mokyklose 
besimokantys– gyventi į lietuvą sugrįžusių 
lietuvos respublikos piliečių vaikai – klasės 
atmosferą vertina šiek tiek pozityviau nei 
mokiniai užsienyje. Tačiau mokytojų drau-
giškumą labiau vertina užsienyje besimokan-
tys lietuvos respublikos piliečių vaikai. Šis 
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rezultatas galbūt parodo, kad mokiniai tarp 
lietuvos bendraamžių jaučiasi geriau nei už-
sienyje, tačiau pedagogų darbo pobūdis yra 
labiau individualus ir humaniškas užsienyje. 

unikalius tiriamos problemos požymius 
atkleidė „lietuvių namų“ tyrimas, kuris 
buvo vykdomas focus grupės metodu7, ta-
čiau naudojant tik kokybinę prieigą. Tyri-
me dalyvavo šioje mokykloje besimokantys 
mokiniai jų tėvai ir mokytojai. Tyrimo da-
lyvių – mokinių – buvo prašoma išsakyti es-
mines savo integracijos į lietuvišką švietimo 
aplinką patirtis. Mokiniai, pasakodami savo 
individualias istorijas, pateikė įvairius gy-
venimo faktus, kurie atskleidė jų mokymo-
si lietuvoje ypatumus. Mokiniai, pradžioje 
mėginę mokytis tipinėje lietuvos bendrojo 
lavinimo mokykloje, patirdavo didelį kalbi-
nį ir kultūrinį bei vertybinį šoką (iš mokinių 
buvo šaipomasi dėl prasto lietuvių kalbos 
mokėjimo).

„lietuvių namų“ mokiniai yra patenkin-
ti, kad mokosi būtent šioje mokykloje, nes 
čia susirinko panašaus likimo ir patirčių 
bendraamžiai. Šios mokyklos mokiniai itin 
pozityviai vertina pedagogų darbą, jų nuo-
mone, šie yra puikiai pasirengę dirbti su 
tokiais vaikais ir paaugliais. Pasak mokinių, 
mokytojai stengiasi gerai išaiškinti, kartais 
atskirus žodžius ar terminus verčia į jiems 
suprantamą kalbą. Per pamokas mokytojai 
visuomet kalba tik lietuviškai. jei mokiniai 
paprašo, mokytojas pasilieka ir po pamokų 
dirba su kiekvienu individuliai. lietuvių kal-
bos gramatikoje mokiniams sunkiausiai se-
kasi mokytis ilgąsias balses, taip pat išskirti 
dvibalsius. lietuvių kalbos pamokose nagri-
nėjami tekstai, klausimai, kurie nagrinėjami 
namuose, pasiruošiama ir rašomi diktantai, 
studijuojamos naujų temų taisyklės, dirbama 
savarankiškai, nagrinėjami tekstai, dažnai 
(vieną, du, tris kartus per dieną) rašomi ra-
šinėliai ir klasėje, ir namuose. 

dalis mokinių minėjo, kad ankstesnėje 
mokykloje (kitoje rytų europos valstybėje) 

jie jau buvo mokęsi kai kurių dalykų temas ir 
dabar jas tenka vėl kartoti. Vertindami mo-
kymo priemones mokiniai minėjo, kad kie-
kvieno dalyko mokymui išleisti specialūs žo-
dynai, kuriuose yra pagrindiniai visų dalykų 
žodžių paaiškinimai. Šioje mokykloje be for-
malaus švietimo sėkmingai organizuojamas 
neformalus mokinių švietimas. Po pamokų 
mokiniai gali nueiti į sporto salę, žaisti tenisą, 
tinklinį, krepšinį. Taip pat vyksta renginiai, 
skirti susipažinti su lietuvių tautos kultūra, 
papročiais, mokiniai lanko tautinių šokių 
pamokas. Mokykloje vyksta šokių vakaronės. 
nors neformalus švietimas mokinių verti-
namas pozityviai, tačiau mokiniai dažniau 
pageidautų įvairių neformalių susitikimų, 
vakaronių su lietuviškų mokyklų mokiniais. 

„lietuvių namų“ mokytojai tyrimo metu 
taip pat pateikė daug įdomių mokyklos vei-
klos faktų. Mokytojai minėjo, kad mokykloje 
yra suformuota išlyginamoji grupė. Vienus 
metus mokiniai mokosi išlyginamojoje gru-
pėje ir tik lietuvių kalbos. Mokytojai, apibū-
dindami atskirų ugdymo koncentrų ir dalykų 
dėstymo organizavimą, įvardija, kad moki-
niai suspėja įsisavinti pradinio ugdymo pro-
gramą. su kai kuriais mokiniais tenka padir-
bėti papildomai po pamokų. jeigu vyresnių 
klasių mokiniai turi galimybę mokytis išly-
ginamojoje klasėje, pradinių klasių mokiniai 
tokios galimybės neturi ir mokytojoms tenka 
daug dirbti papildomai. Mokytojų nuomone, 
būtų tikslinga formuoti 1–4 klasių bendrą 
išlyginamąją grupę. Mokiniai mokomi ak-
tyviais mokymo metodais, žaidžiant mokosi 
tarti lietuviškus žodžius, sakinius. Pirmoje 
klasėje šios mokyklos mokiniai mokosi pagal 
tipinę lietuvių kalbos programą8, todėl būtų 
gerai turėti nors kažkokį vadovėlį pradedan-
tiesiems. Mokykla pildo visą dokumentaciją 
kaip ir bet kuri kita lietuvos bendrojo lavini-
mo mokykla. Metų pabaigoje kiekvienas mo-
kytojas rašo savo veiklos aprašą. Mokytojai 
gali lanksčiai pasirinkti mokymo priemones 
ir jas naudoti. Mokiniams baigiant pradinio 
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ugdymo programą, organizuojamas žinių 
patikrinimo testas. 

„lietuvių namuose“ mokantis lietuvių 
kalbos gramatikos maždaug pusmetį, vis-
kas mokiniams verčiama į jiems suprantamą 
kalbą, o vėliau kalbama tik lietuviškai. jose 
mokiniai papildomai tobulina lietuvių kal-
bos gramatikos žinias. Šios mokyklos peda-
gogai gauna tik 15 procentų piniginį priedą, 
lyginant su kitų bendrojo lavinimo mokyklų 
pedagogais, tačiau jų darbo specifika yra žy-
miai sudėtingesnė nei tipinėje bendrojo lavi-
nimo mokykloje. 

Mokytojai taip pat kaip ir mokiniai ak-
centavo ugdymo programų skirtumus. labai 
dažnai iš kitų šalių atvykę mokiniai, užsieny-
je būna mokęsi pagal skirtingas programas, 
todėl tik atvykusiems 

duodamas žinių patikrinimo testas, pagal 
kurį ir sprendžiama, kurioje klasėje mokinys 
turėtų mokytis. kartais mokiniai būna visiš-
kai nesimokę atskirų dalykų, o šioje moky-
kloje tos amžiaus grupės mokiniai šį dalyką 
jau mokosi antrus metus. dažnai būna taip, 
kad mokiniai, tarkim, fizikos dalyko, jau mo-
kėsi žymiai giliau, tačiau negali mokytis jo 
čia, „lietuvių namuose“, nes nesupranta lie-
tuviškai. Mokytojų teigimu, mokinių žinios 
mokykloje labiau vertinamos pagal padarytą 
pažangą, o ne pagal visos klasės mokymosi 
lygį. Mokinio pažanga ir žinių vertinimas 
atliekamas naudojant tiek lietuvių kalbos, 
tiek kitų dalykų diagnostinius testus.

Mokiniai, apibūdindami jų mokymosi 
šioje institucijoje ypatumus, pozityviai ver-
tino pedagoginį personalą, klasės ir moky-
klos klimatą, adaptaciją ir ugdymo procesą. 
Mokyklos pedagogai įvardijo atskirų ugdy-
mo koncentrų ir dalykų dėstymo organizavi-
mo, ugdymo programų skirtumų, mokymo 
priemonių stygiaus, demografines-kalbines 
į lietuvą atvykusių mokinių, darbo sąlygų 
(finansavimo) problemas. nors šioje moky-
kloje esama problemų tačiau, akivaizdu, kad 
mokyklos pedagogų unikali patirtis galėtų 

būti naudinga bet kurios lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklos pedagogui, ugdančiam 
lietuvos respublikos piliečių, atvykusių ar 
grįžusių gyventi ir dirbti lietuvos respubli-
koje, vaikus.

apibendrinant lietuvos respublikos 
piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir 
dirbti lietuvos respublikoje vaikų ugdymo 
organizavimo lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose ir lietuvių vaikų ugdymo organi-
zavimas užsienio lituanistinėse mokyklose 
problemas, tikslinga analizuoti šių problemų 
sprendimo galimybes (žr. 1 pav.).

kaip matyti 1 pav., didėjantis iš užsienio 
atvykstančių tikslinės grupės vaikų srautas 
ir atvejų įvairovė dažnai sukelia įvairių ke-
blumų vaikui integruojantis į lietuvos švie-
timo sistemą. Todėl rekomenduotina sukurti 
ar atnaujinti jau esamą šių vaikų apskaitos 
duomenų bazę, integruojant ją į tarptautinę 
vaikų judėjimo apskaitos sistemą. Mokinių 
mokymosi nenuoseklumas, skirtingas ug-
dymo turinys, mokymosi spragos, ugdymo 
programų neatitikimas mokant mokinius 
lietuvių kalbos, neretai sukuria daug proble-
mų mokantis. Būtina sukurti lietuvių kalbos 
ugdymo programas, skirtas pedagogams, 
dirbantiems su šios tikslinės grupės vaikais.

kita aktuali problema – vieningos tiksli-
nės grupės, mokinių lietuvių kalbos žinių ir 
gebėjimų vertinimo ir formalizavimo siste-
mos nebuvimas. dalis mokytojų patys kuria 
lietuvių kalbos žinių ir gebėjimų vertinimo 
testus, kita dalis – tiesiog palaipsniui derina 
šių vaikų laimėjimus prie lietuvos bendrųjų 
ugdymo programų. Tuo pačiu vaikams tenka 
žymiai didesnis mokymosi krūvis ir kt.

Beje, mokinių pasiekimai kitose užsienio 
valstybėse dažnai būna tiesiog nefiksuojami 
diplomo, sertifikato ar pažymėjimo forma. 
Šiuo atveju, tikslinga sukurti vieningą šios 
tikslinės grupės mokinių lietuvių kalbos 
žinių ir gebėjimų vertinimo bei formaliza-
vimo sistemą, kurioje atsispindėtų aiškūs 
žinių vertinimo ir formalizavimo kriterijai. 
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lietuvoje šiuo metu pedagogams ypač stinga 
patirties, kaip dirbti su šiais vaikais. Mokyto-
jams edukacinės praktikos lygmenyje palik-
ta visiška laisvė, ugdant šiuos vaikus, neretai 
mokytojai su tokia situacija susiduria pirmą 
kartą. siekdami pritaikyti ugdymo turinį, 
pedagogai pasigenda specifinių savo srities 
ir psichologinių žinių. Todėl būtina organi-
zuoti kryptingą jų kvalifikacijos kėlimą. ne 
mažiau opi problema – mokymo priemonių 
trūkumas. lietuvoje su šiais mokiniais dir-
bantiems pedagogams elementariai trūksta 
specialių vadovėlių, plakatų, padalomosios 
medžiagos, taip pat kompiuterinių progra-
mų, vaizdo ir audiomedžiagos, multimedijos 

projektorių. sprendžiant šią problemą, tiks-
linga inicijuoti mokymo priemonių kūrimą, 
leidybą ir aprūpinti pedagogus būtiniausio-
mis mokymo priemonėmis. Taip pat tenka 
konstatuoti, jog šių vaikų ugdymas nepakan-
kamai individualizuojamas ir diferencijuoja-
mas. ne visuomet pavyksta jungti pedagogų, 
ir mokinių tėvų pastangas ugdant tokius 
vaikus. Pedagogai, norėdami padėti, nere-
tai mokinius konsultuoja individualiai po 
pamokų, be jokio papildomo atlygio. gana 
dažnai mokinių tėvai, norėdami padėti savo 
atžaloms, veda juos pas korepetitorius. Peda-
gogas, dirbdamas su visa klase, ne visuomet 
turi galimybę šiuos mokinius konsultuoti 

1 pav. Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 
Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 
problemos ir sprendimo galimybės 
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individualiai. Todėl, tose mokyklose, kurio-
se yra šių mokinių, tikslinga formalizuoti 
individualias konsultacijas, steigti išlygina-
mąsias grupes, ar klases. akivaizdu, kad šių 
tikslinės grupės mokinių lietuvoje tik dau-
gės, todėl būtinos koordinuotos, savalaikės 
tokių mokinių ugdymo organizavimo tobu-
linimo priemonės.

išvados

Tiek lietuvos mokykla, tiek užsienio li-
tuanistinės mokyklos tiesiogiai susiduria 
su unikaliomis pedagoginėmis situacijomis 
ir turi priimti tinkamus sprendimus. Šioje 
situacijoje siūlomi sprendimai yra, atviros 
ir kūrybinės bendruomenės kūrimas, kur 
visi švietimo dalyviai galėtų realizuoti savo 
siekius, taip pat sėkmingiau integruotis į lie-
tuviškas aplinkas. kitas sprendimas – labiau 
individualus vaiko ir jo unikalios situacijos 
suvokimas. 

labiausiai problemų kelia, nesuderintos 
mokymo priemonės. nepakankama šio ele-
mento raiška siejama su ugdymo programos 
ir vadovėlių rengimo kokybe. ir viena, ir kita 
yra daroma valstybiniu lygmeniu, todėl re-
komenduotinas didesnio pritaikomumo ir 
dermės užtikrinimas. 

Mokydami lietuvių kilmės vaikus, moky-
tojai dirbantys užsienyje, dažniau taiko ak-
tyvius mokymo metodus, pasirenka žaidimo 
formą, o pedagogai lietuvoje dažniausiai ap-
siriboja namų darbų skyrimu ir jų tikrinimu, 
rašymu, klausinėjimu, skaitymu. 

Mokytojai užsienyje labiausiai pasigenda 
geresnių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, pla-
katų ar mokomųjų filmų apie lietuvą, o lie-
tuvos pedagogai, dirbdami su lietuvių kilmės 
vaikais ar užsieniečių vaikais, pageidauja 
modernių techninių priemonių: Multimedija 
projektoriaus, kompiuterio ar kompiuterinių 
mokomųjų programų. išryškėjo opi lietuvių 
kalbos mokymui skirtų mokymo priemonių 

problema, kuri aktualiausia užsienio šalyse 
veikiančiose lituanistinėse mokyklose. Mo-
kytojams stinga geresnių vadovėlių, plaka-
tų, videomedžiagos, žodynų, knygų lietuvių 
kalba, nors kur kas svarbesnė yra kalbinė 
aplinka. 

Mokytojai pageidauja ne tik geresnių mo-
kymo priemonių, bet ir seminarų, susitiki-
mų, papildomų pamokų, nors nemažai jų yra 
patenkinti turima mokymo baze. 

reikšminga tai, kad užsienio šalyse dir-
bantys mokytojai pageidauja, kad moki-
niams būtų organizuojamos vasaros stovy-
klos lietuvoje, skirtos būtent lietuvių kalbos 
mokymuisi. 

Mokydamiesi lietuvių kalbos, mokiniai 
sėkmingiau susišneka, skaito, rašo, tačiau 
gerokai sunkiau sekasi mokytis lietuvių kal-
bos gramatikos.

lietuvos mokyklose besimokantieji ir į 
lietuvą grįžusių lietuvos respublikos pilie-
čių vaikai, labiau nei užsienyje esančių lie-
tuvos respublikos piliečių vaikai norėtų, jog 
mokytojai jiems skirtų specialiai pritaikytų 
užduočių. 

Vertindami mokymo ir mokymosi meto-
dus, kuriais vaikai mokomi lietuvių kalbos, 
lietuvoje besimokantieji lietuvių kilmės vai-
kai akcentuoja, kad dažniausiai tenka rašyti, 
atsakinėti, klausytis mokytojo aiškinimo. 
Besimokantieji užsienyje dažniau diskutuo-
ja, skaito garsiai, yra mokomi individualiai, 
nors tenka ir atsakinėti, rašyti, skaityti ar 
klausytis mokytojo aiškinimo. 

Mokyklos atmosferą pozityviau vertina 
lietuvoje besimokančiųjų užsieniečių ar lie-
tuvių kilmės vaikai. užsienyje besimokantys 
mokiniai labiau pabrėžia draugiškus santy-
kius su mokytoju ir mokiniais, gerą savijautą 
mokykloje. 

Mokinių, besimokančių lietuvoje, tėvai, 
vertindami lietuvių kalbos mokymo koky-
bę, labiausiai pasigenda individualių užsiė-
mimų, konsultacijų, praktinių užsiėmimų 
ir papildomų valandų po pamokų. Mokinių, 
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gyvenančių ir besimokančių užsienyje, tėvai 
labiausiai norėtų lietuvių kalbai tinkančios 
aplinkos, galimybės kiek nors laiko vaikui 

mokytis lietuvoje, lietuviškų vadovėlių (ypač 
gamtos), grožinės literatūros knygų.
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The migration of school-age children from 
and to lithuania is increasing. The lithu-
anian school system has long been aware of 
this development, but previously its comple-
xity and its problematic nature have not been 
as obvious as they are now. There probably 
is not a single general education institution 
in lithuania without at least one pupil who 
has not lived and attended school abroad. 
school administrators and teachers as well 
as parents have to solve problems related 
to differences among the students’ langua-
ge skills, social environments, and relevant 

dainius Žvirdauskas

ProBleMs in THe educaTion of liTHuanian ciTiZens 
reTurning froM aBroad To liVe in liTHuania or liVing 
in foreign counTries

curricula and teaching programs. although 
the issue is being increasingly addressed, it 
is still relatively new to lithuania, and there 
are as yet no comprehensive studies about 
the problems facing these students and their 
teachers. What resources do the teachers 
and schools lack? do they have enough in 
the way of textbooks, programs, and other 
teaching tools? is the education of such stu-
dents adequately financed? What methods 
do teachers in lithuania and abroad use to 
teach the lithuanian language?
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Pastarojo laikotarpio migrantologai1 
pabrėžia ypatingą vaikų vaidmenį šeimos 
migracijos procese. Vaikai laikomi šeimos 
migracijos ašimi2, nes šeimos persikėlimo iš 
vienos šalies į kitą laikotarpiu tėvų sprendi-
mus dažniausiai lemia vaikų amžius ir šalies, 
į kurią migruojama, kontekstas. jei tėvai gali 
užtikrinti vaikų švietimą, globą ir priežiūrą 
šalyje, į kurią migruoja, dažniausiai su savimi 
pasiima ir atžalas. Taip vaikai tampa šeimos 
persikėlimų patirčių dalimi, stebėtojais, da-
lyviais ir liudytojais. kita vertus, neišvengia-
mai šiame procese vaikai aktyviai dalyvauja 
kuriant savo ateities gyvenimo trajektorijas3. 
atrodytų, kad tėvų ar išplėstinės šeimos 
sprendimai lemia mokyklos vaikams parin-
kimą ir mokytojų kvalifikacijos apsprendžia, 
kaip mokymosi turinį galima įmanoma įsi-
savinti, tačiau vaikai, būdami aktyvūs šių 
kasdienio gyvenimo veiklų dalyviai, daro 
nenuneigiamą įtaką tolesniems suaugusių-
jų sprendimams. Taip ir sudaromos sąlygos 
vaikų naujoms sąveikoms ir pasirinkimams.

Vaikystės sociologija atveria galimybes 
suprasti giluminius socialinius procesus, lei-
džiančius stebėti vaikystę ne tik kaip „natū-
ralų“, savaime vykstantį gyvenimo tarpsnį, 

jonas ruŠkus
daiva kristina kuZMickaiTĖ

Į lietuvą grįžusių šeimų vaikų ugdymo ypatumai:
„Šėltinio“ mokyklos atvejis

bet labiau kaip socialiai konstruojamą asme-
nybės laikotarpį. Menigand a. (1997) teigia, 
kad migracijos procese vaikas, ne mažiau 
už suaugusius šeimos narius, privalo valdyti 
dvi atskiras situacijas, kylančias iš specifi-
nių kultūrinių reiškinių. Viena yra šeimos 
aplinka, atstovaujanti kilmės kultūrai, kita 
situacija yra mokykla, sukurianti vaiko su-
tikimo kultūrą. Priklausomai nuo individu-
alių savybių, vaikas konstruoja reprezentaci-
jas, pagal kurias jis sąveikauja su mokyklos 
ir šeimos aplinkomis. svarbu tai, kad vaikas 
yra aktyvus šių dviejų aplinkų narys.4 Todėl 
vaikai su sava patirtimi ir veiklomis tampa 
tiesioginiais dalyviais ir vykdomuose moks-
liniuose tyrimuose, studijuojant visuomenę.5 
Vaikai, kaip migracinių procesų dalyviai, at-
veria galimybes tyrėjams ieškoti atsakymų į 
klausimus, kaip skirtinguose istoriniuose ir 
kultūriniuose kontekstuose vertinami vaikų 
poreikiai, galimybės, priežiūra ir veiklos.

stebint lietuvoje intensyvėjančius reemi-
gracijos procesus, kai prieš keliolika ar keletą 
metų emigravusieji sugrįžta į tėvynę šeimomis 
ir su vaikais, gimusiais lietuvoje ar užsienio 
šalyje, šio straipsnio autoriai siekė pažvelgti į 
patirtis ir poreikius vaikų, parvežtų į lietuvą. 
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su kokiais sunkumais susiduria vaikai, jų šei-
mos, mokytojai? kaip suaugusieji, tėvai ir pe-
dagogai vertina šių vaikų adaptacinio laikotar-
pio tėvų kilmės šalyje poreikius? kokie pačių 
vaikų pasakojimai apie jų patirtis mokykloje?

Tyrimui įgyvendinti pasirinkta mokykla – er-
dvė, kurioje intensyviai vyksta vaikų, įsirašančių 
į naują šalį ir naują kultūrą, integracija bei per-
teikiamos naujos mokymosi proceso, ryšių tarp 
moksleivio ir mokytojo, vaikų tarpusavio ir mo-
kyklos bei šeimos kūrimo ir puoselėjimo verty-
bės6. „Šėltinio“ pagrindinė mokykla įkurta 2002 
metais. Tai viena iš pirmųjų nevalstybinių mo-
kyklų Šiauliuose, esanti toliau nuo miesto centro, 
gamtos prieglobstyje. Šiuo metu ten 53 mokiniai 
nuo 6 iki 13 metų (1–5 klasės ir priešmokyklinio 
ugdymo grupė). Mokyklos pastatas – naujas, 
šiuolaikiškas ir jaukus, pati mokykla yra nedi-
delė, pedagogai – aukštos kvalifikacijos. dėl to, 
nepaisant gana didelio mokesčio už švietimo 
paslaugas, sugrįžusieji iš užsienio mielai renkasi 
šią mokyklą savo vaikams.

2008 m. vasario 14 d. mokykloje atliktas ko-
kybinis tyrimas, kurio tikslas buvo atskleisti 
sugrįžusiųjų iš užsienio vaikų ugdymo veiks-
nių paletę. Buvo naudojamas focus grupės me-
todas, grupinis interviu vyko nestruktūruotu 
būdu ugdymo dalyviams dalijantis savo patir-
timi, savo supratimu, savo lūkesčiais. grupėje 
dalyvavo trys pedagogės, dvi mamos, viena 
močiutė (nes vaikų tėvai dar negrįžę iš izraelio) 
ir penki vaikai (du iš jų – brolis ir sesuo). Trys 
vaikai (taip pat ir brolis bei sesuo) grįžę iš izra-
elio (Margiris, 12 metų, 5 klasė, linas, 11 metų, 
4 klasė, greta, 13metų, 5 klasė), vienas berniu-
kas (Paulius, 13 metų, 5 klasė) iš ispanijos, kitas – 
iš norvegijos (jokūbas, 9 metų, 3 klasė).

surinkti duomenys buvo interpretuojami 
taikant pagrįstumo teoriją (grounded theory) 
ir turinio analizės teorinio jautrumo principą, 
kai, remiantis interviu metu išsakytomis pa-
tirtimis ir nuomonėmis, išryškinamos, įvar-
dijamos, iliustruojamos ir argumentuojamos 
esminės tiriamojo reiškinio savybės, dar vadi-
namos kategorijomis.

Tyrimo rezultatai
interviu duomenys, moksleivių, jų tėvų ir 

pedagogų leksiniai prasminiai vienetai, buvo 
sugrupuoti į kategorijas pagal prasminį pana-
šumą. Šios kategorijos nurodo į grįžusiųjų iš už-
sienio lietuvių vaikų, jų tėvų ir pedagogų rein-
tegracijos į lietuvos švietimo sistemą esmines 
patirtis. interviu pradžioje dalyviai spontaniš-
kai įvardijo lietuvių kalbos mokymosi kliūtis, 
apibūdintas kaip mokymosi kalbos pakeitimo 
ir kalbos prasmės suvokimo sunkumai. 

Mokymosi kalbos pakeitimo 
sunkumai grįžus į lietuvą

Persikeldamos iš vienos šalies į kitą šeimos 
neišvengiamai susiduria su vaikų mokymosi 
kalbos pakeitimo sunkumais.7 kokie ir kada 
imigrantų vaikų gyvenimo lingvistiniai po-
kyčiai vyksta, kaip kinta kalbos formos ir 
prasmės? kalbų sukeitimas ir naujos kalbos 
įsisavinimas imigrantų pasakojimuose vyksta 
paraleliai su temomis apie adaptacijos imigra-
cijos šalyje, šiuo atveju lietuvoje, sunkumus. 
Vaikai, tiek svetur, tiek grįžę į lietuvą, turi in-
tegruotis į jiems visiškai naują kalbinę aplinką, 
kuri reiškia ne tik bendravimą, tačiau ir skai-
tymo bei rašymo sunkumus. skaitymas ir ra-
šymas yra mokymo bei mokymosi pagrindas, 
žinios mokyklose daugiausia ir atsiranda skai-
tant bei rašant. Tėvų liudijimai rodo, kad vai-
kai patenka į sudėtingas situacijas dėl kalbos. 
grįžimas į lietuvą reiškia paradoksalią situa-
ciją, kai lietuvių (gimtoji) kalba vaikams nėra 
palengvinimas, o priešingai, tampa sėkmingo 
dalyvavimo mokymo procese kliūtimi. 

Pauliaus mama: Ten atėjo į antrą klasę, jis 
nemokėjo raidžių, tačiau skaičiavo gerai. Jis pa-
tyrė džiaugsmą. Ten labai daug mokinių, gal 
dėl to. Tačiau vaikai buvo piktesni. Grįžau iš 
Ispanijos šiais metais. Išvažiavome ten prieš še-
šerius metus. Su lietuvių kalba sunku. Nes daug 
bendraudavo su vaikais ten, ispaniškai. Čia ne-
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žinojo, kaip pasakyti lietuviškų žodžių. Raidės 
ten ir čia tos pačios, bet skaitymas, kirčiavimas 
sekasi sunkiai. Kartais jaučiu, kad skaito ir ne-
supranta. Pauliui buvo sunku, jis mokėjo tik lie-
tuviškai. Ten pradėjo eiti į mokyklą, pradžioje 
buvo sunku. Grįžome - čia vėl panaši situacija.

linas: Man buvo aštuoneri, kai grįžau iš Iz-
raelio, savo šeimoje kalbėjome lietuviškai. Kai 
grįžau, buvo sunku skaityti, rašyti, bet pripra-
tau. Nes buvau pripratęs prie Izraelio kalbos. 
Grįžus į Lietuvą, sunku buvo pažinti naują 
raštą, padėjo išmokti mokytoja ir močiutė. 

greta: Ten ėjome į mokyklą ir mokėmės pagal 
Izraelio kalbą. Rašėme iš kairės į dešinę, raidės 
iš kito galo. Mums tos lietuviškos raidės buvo 
sunku išmokti, o kompiuteriu rašyti nesunku, 
skype su draugais iš Izraelio susirašinėjame.

kaip iliustruoja interviu ištraukos, anks-
čiau vartotos ir naujos kalbos sukeitimas, tuo 
pačiu įsisavinimas palaipsniui perimamos 
lietuvių kalbos pasakojimuose sursipina su 
adaptacijos mokykloje ir platesnėje visuome-
nės kultūroje temomis. Šioje paradoksalioje 
situacijoje, kai gimtoji kalba tampa sėkmingo 
mokymosi ir integracijos kliūtimi, vaikai są-
lyginai greitai adaptuojasi, mobilizuoja jėgas 
ir įveikia sunkumus.

kalbos prasmės suvokimo 
sunkumai

kalba gyva ir reikšminga išlieka tuomet, 
kai ji aktyviai sąveikauja su kultūriniu pavel-
du, yra įsišaknijusi tikrovėje, ją vartojančių 
asmenų kasdienėje veikloje.8 kalbos prasmės 
suvokimo sunkumai atsiranda dėl svarbių ir 
įvairių kultūrinių vaiko patirčių. internaci-
onalizuota (arba mišri) šeima, t. y. skirtingų 
tautų sutuoktiniai, kitos, ne lietuvių kalbos 
vartojimas šeimoje, gyvenimo patirtis sve-
tur – visa tai sukuria lietuvių kalbos prasmės 
suvokimo sunkumus.

jokūbo mama: Norvegijoje pradėjo nuo pir-
mos klasės, dabar jau trečioje klasėje. Grįžome 

prieš metus, jam buvo metai. Tik skirtumas, 
kad lietuvių kalbos jis minimaliai mokėjo, mes 
dabar daugiausia kalbame šeimoje angliškai 
(mano vyras iranietis). Čia jis pradėjo mokytis, 
kaip praprastas pirmokas. Jis skaito rašo ir nesu-
pranta ką rašo lietuvių kalba. Lietuvių kalbos ar 
matematikos nesupranti ir tada sudėtinga na-
muose paaiškinti mamai. Pirmoje klasėje buvo 
skirtingos užduotys, o dabar jau prisivijome ir 
darome tas pačias užduotis, kaip ir klasiokai 
daro. Dažnai jam turiu aiškinti visokias sąvokas, 
pavyzdžiui, kas yra kunigaikštis. Vaikas mokosi, 
o čia grįžęs mokosi papildomai, nes viską reikia 
versti į anglų kalbą, po to vėl į lietuvių. Kad su-
prastų, suvoktų, kas yra kalbama. Reikia aiškin-
ti vaikui įvairias sąvokas. Aiškiname angliškai 
pagrindinius dalykus. Būna ir aš nežinau an-
gliškai, tada pasakome lietuviškai. Mes namuo-
se su broliais dabar lietuviškai kalbame. Sunkiai 
sekėsi pradžioje. Jam yra minusas, nes vaikai su 
juo bendrauja angliškai, jis nepersilaužia. Aš 
sakau lietuviškai, o atsako angliškai. O broliai 
tarpusavyje kalba tik angliškai. Bet jis mažiau 
klausia dabar. O šiaip aš jam sakau skaitom 
tekstą, kur nesupranti pasibrauk su pieštuku, 
kai kada jis pabraukia, o kita nebraukia.

gretos močiutė: Greta nekalbėjo ir nerašė 
lietuviškai. Ji tiesiog verkė, aš nenoriu. O da-
bar stebiuosi, kaip ji prakutus. Darbas vyksta 
dviese, mokytojas – vaikas. Kiekviena žodį aiš-
kinamės kartu. Tos klaidos yra dėl to, kad nėra 
įgūdžių. Matosi, nesupranta vaikas, jis visiškai 
nesuvokia žodžių. Mes aiškinamės prasmes, 
kodėl reikia rašyti taip, o ne kitaip. Yra pa-
dariusi labai didelę pažangą. Rugsėjo mėnesį 
buvo didžioji dalis klaidų, o dabar jau parašo 
be klaidų. Bet irgi gal čia yra įpratimas, balsių 
nebuvo ten poreikio diferencijuoti. Dabar irgi 
yra dar žodžių, kur prasmės nesupranta. 

Paulius: Sunku, kai nesuprantu lietuviško 
žodžio ir negaliu išspręsti uždavinių. Po tru-
putį mokausi.

Pauliaus mama: Namuose jis pasako ispa-
niškai, aš pasakau, kaip yra lietuviškai. Labai 
ribotas žodynas. 
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išmokti vienu metu gyventi dviejuose so-
cialiniuose pasauliuose yra būtina sėkmingos 
vaikų adaptacijos naujoje šalyje ir mokykloje 
sąlyga. nepaisant to, kad moksleiviai adap-
tuojasi prie pokyčių, įveikia rašytinės kalbos 
sunkumus, vis dėl to lieka tam tikri psicho-
logiai, pedagoginiai, kultūriniai ir socialiniai 
padariniai. kalbos prasmės suvokimo sunku-
mai yra vieni iš tokių, nes, kaip teigia Portes 
ir rumbaut (2006), nors kalbos išmokimas 
yra vienas iš akultūracijos proceso aspektų, 
tačiau jis yra esminis, lemiantis vaikų adapta-
cijos mokykloje ir visuomenėje sėkmę.9

individualūs poreikiai ir 
kūrybiniai pedagoginiai 

sprendimai
Per interviu buvo ypatingai akcentuotas 

specialiųjų poreikių klausimas. Ši sąvoka nėra 
vienareikšmė, todėl siūlytina vartoti indivi-
dualių poreikių sampratą, kadangi ji tiksliau 
nusako pedagoginės pagalbos kryptingumą, 
be to, neturi išskirtinumo, tuo pačiu ir nega-
tyvumo, prasmės10. juolab kad vaikai, jų tėvai 
ir pedagogai akcentavo ne išskirtinumą, o tai, 
kad vaikui reikalingas individualus ritmas, 
asmeniškas ir unikalus pedagoginis santykis, 
poreikiams adekvačios mokymo priemonės. 
Be to, aptariant individualius poreikius buvo 
akcentuojami ne vaikų sutrikimai, o jų gebėji-
mai, ugdymo procesui teigiamos ir palankios 
savybės (smalsumas, laimėjimai, imlumas ir 
pan.). dėl to mokytojai, siekdami padėti vai-
kams, yra priversti ugdyti savo kūrybiškumą, 
lankstumą, prisitaikyti prie asmeninių vaiko 
galimybių ir poreikių, ieškoti nestandartinių 
pedagoginių problemų sprendimų.

Pedagogė apie igną: 
Žingeidus, klausia nuolat. Kūriniai jau 

ilgoki, žodelius aiškinasi. Reikia daugiau lai-
ko ir mes pasiektume geresnių rezultatų. Tie 
vaikai buvo antrokai, jie skaitė rašė, o Linui 
daviau papildomų užduočių, kai pramoko, 
tada jau savaime įsiliejo.

Pedagogė apie jokūbą: 
Rašome pirmoje antroje klasėje, tai tik 

nurašinėjome nuo knygos, o dabar pradeda 
rašyti sykiu su vaikais diktantus. Aišku, reikia 
truputį palaukti. Tie žodžiai, kurie rašomi, ne 
taip tariasi, jie nesiskaito kaip klaida, tai jis 
tuos žodelius rašo, bando kurti.

Pedagogė: 
Vaikai, mokosi atskiroje grupėje, nes jiems 

sunkoka ką kiti klasiokai mokosi. Kai susipa-
žinau su vaikais ir po ilgo laiko tarpo, - dabar 
jau visai skiriasi. Jie kalba lietuviškai, tai di-
džiulis pasiekimas. Programa yra programa. 
Klasės yra nedidelės ir prie mokyklos mokėmės 
žingsniais, kas yra perimetras. Tiesiog žaidimų 
forma mokomės. Jis turi mokytis viską dvigu-
bai, jam žaidimų turi būti, jei nori pasiekti jo 
amžiaus vaikų lygį. Jis turi mokytis mokykloje, 
plius namuose papildomai ir suprasti vertimą. 
Būtina supratimą lavinti. Bet taip neįmanoma, 
juk nepavogsi iš vaiko vaikystės. Bandai laviruo-
ti, kad vaiko neapkrauti ir pasiekti kuo dides-
nį lygį. Fizinė veikla padeda atsigauti ir toliau 
gali dirbti, mokytis su tais vaikais. Galėtų būti 
kokie specialūs vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. 
Dabar yra „Spindulėlis“, bet jame per sudėtingos 
užduotys. Rašo, kad nuo antros klasės. Per su-
dėtingas. Reiktų, kad būtų visai pradžiamokslis. 
Mokytojas turi pats individualiai sudaryti pro-
gramą, susipažinti su vaiku, matyti jo imlumą ir 
svarbu, kad vaikas tos vaikystės neprarastų.

Mokytojų pasakojimai apie prisitaiky-
mo prie iš užsienio grįžusių lietuvių vaikų 
mokymosi tempo ir surastų būdų pagelbėti 
moksleiviams patirtis rodo, kad jautrus pe-
dagogų dėmesys ir pagalba mokantis duoda 
teigiamų rezultatų, stiprina vaikų saugumą 
ir gerą savijautą.

Mokyklos ir šeimos 
bendradarbiavimo svarba

iš užsienio sugrįžusių šeimų vaikai, kai pra-
deda lankyti mokyklą, mokosi derinti ir valdyti 
dvi skirtingas gyvenimo situacijas, iš kurių vie-
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na yra šeimos aplinka, atstovaujanti mokslei-
vio kilmės kultūrai, kita situacija yra mokykla, 
perteikianti priimančios valstybės sutikimo 
kultūrą.11 Pradėjęs lankyti mokyklą vaikas tam-
pa aktyvus tarp dviejų sąveikaujančių aplinkų – 
šeimos ir mokyklos – narys. Taip pat ryšys tarp 
mokyklos pedagogų ir moksleivio šeimos įvar-
dijamas kaip ypatingai svarbus vaiko mokykli-
nės sėkmės ir integracijos šaltinis. kaip rodo 
tyrimo duomenys, šių dviejų vaikui artimiau-
sių aplinkų – šeimos ir mokyklos – bendradar-
biavimas kuriamas palaipsniui, priklausomai 
nuo vaiko mokymosi svetur poreikių:

Margirio pedagogė: Labai bendradarbia-
vome su šeima dėl vaiko rašymo. Stengėmės, 
sėdėjome padėdavome, ruošėme pamokėles 
kartu. Pradėjome nuo pirmos klasės vado-
vėlių ir atskirai klasėje mokėme papildomai. 
Papildomai klasėje dirdavome. Vaikas buvo 
pareigingas, po truputi ir išmokome.

Pauliaus mama: su mokytoja papildomai 
turime lietuvių pamokas, ji labai padeda. Ir 
pats vaikas turi noro. Bandome judėti į priekį.

kad vaikas sėkmingai integruotųsi į moky-
klą, jis turi įsisavinti mokyklinių kompetencijų 
visumą, t. y. jis privalo išmokti mokinio amato12. 
Vasarą, kai pamokos nevyksta, o vaikas yra ką 
tik grįžęs iš užsienio, tėvai, suprasdami būsimus 
vaiko mokyklinės integracijos sunkumus, deda 
pastangas užmegzti ryšį su pedagogais. kadan-
gi mokyklos vasarą nedirba, tėvai yra priversti 
privačiai samdyti pedagogą mokyti vaiką lietu-
vių kalbos, bendravimo su pedagogu:

Margiris: mes su broliu grįžome birže-
lį. Mokytis pradėjome jau vasarą. Močiutė 
pasamdė per vasarą mokytoją. Kad truputį 
suprastume. Pradėdavome kalbėti su mama 
lietuviškai ten. 

Tėvai įvardija didelį glaudesnio bendravi-
mo su mokykla poreikį. jų teigimu, netgi ele-
mentarus informacijos perdavimas kartais 
gali sukelti tam tikrų įtampų tarp šeimos ir 
mokyklos. iš tėvų atsakymų akivaizdu, kad 
neišnaudotos abipusio bendravimo ir savi-
tarpio pagalbos galimybės.

lino močiutė: Reikėtų daugiau mokyklos 
dėmesio tėvams. Aš nesiskundžiu dėmesiu. 
Kai vaikas mikčiojo, galėjau pasikonsultuo-
ti su mokytoja. Jei mokytoja man nepatiktų, 
būtų sunku bendrauti. Kontaktas turi būti 
šioks toks artimesnis, glaudesnis. Į problemą 
turėtų būti gilinamasi labiau.

Pauliaus mama: Tėvai su mokytojais Ispa-
nijoje atnešdavo lapelį, tėvai turi ateiti, ben-
drauti su mokytoja. Ten, būdavo, pabendrauji 
pašneki. Mokytojai ten skambindavo vakarais, 
norėjo bendrauti. Čia susirinkimai bendrai. 

jokūbo mama: Jokūbui buvo viskas tvarko-
je. Bet jei organizuojamas renginys, išvyka ir 
dar kas nors, vaikas mums, tėvams, pasakys tą 
pačią dieną, o aš norėčiau, kad prieš renginius 
tėvai būtų perspėti, kad bus renginys, kad rei-
kia kaukės ir pan. Informuoti reikia iš anksto. 
Mes gauname žinutes į knygutę, bet ne visada 
pasižiūrime ir tai trukdo. Galėtų būti e-mailu, 
tiesiogiai man, o ne per vaiką. Jis sako: „penk-
tadienį reikės poros litų, o kas kur kam?

Nenoriu skambinti mokytojai ir įkyrėti jai. 
O mums darbas, vaikai ir nėra kada laiko taip 
sakyti kitiems panašaus likimo. Kartais susi-
tinkam, susibėgam kartu pasikalbėti.

netekties patirtis
Įsikūrimo svetur procesas glaudžiai sie-

tinas su šeimos bei jos vaikų ryšiais ir so-
cialinio kapitalo ištekliais bei kolektyvine 
tapatybe. nors persikeliančių iš vieno krašto 
į kitą šeimos narių likimai ypač priklauso 
nuo makrostruktūrinių pokyčių, jie taip pat 
sietini su išplėtotais socialiniais santykiais 
ir kolektyviniu savęs tapatinimu.13 Tai, kad 
šeima ir vaikai keičia gyvenamąją vietą, o 
kartu ir įprastas socialines bei kultūrines 
aplinkas, neišvengiamai sukelia emocinius 
išgyvenimus. Įprastų vietų palikimas, santy-
kių nutrūkimas ir draugų netektis daro įtaką 
emociniam vaikų ir tėvų pasauliui.

Paulius: Lietuvoje jaučiuosi gerai, bet no-
riu grįžti į Ispaniją, ten liko draugai. 
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Pauliaus mama: Galvojame, kad grįžome 
ilgesniam laikui, bet sūnus nori važiuoti į Is-
paniją atgal.

Margirio ir gretos močiutė: Margiris len-
gviau perneša, o Gretai sunkiau.

greta: Iš pradžių buvo sunku. Brolis norėjo 
grįžti į Lietuvą, o aš nenorėjau. Aš galvoju, kad to-
kių draugų, kaip ten, čia neturėsiu niekada. Man 
daugiau ten norisi būti. Aš negaliu rašyti su drau-
gais Izraelio kalba. Bet kalbu su draugais daug.

kaip bus įveiktos netekties emocijos, įveiki-
mas priklauso nuo vaiko psichologinio atsparu-
mo, gebėjimo reaguoti į stresą. ne visi žmonės 
pasižymi tokiu atsparumu, ypač pažeidžiami 
yra vaikai. Todėl vaikams yra svarbūs tarpusa-
vio santykių ir emociniai ištekliai. santykiai su 
bendraamžiais ir santykiai šeimoje yra tie emo-
ciniai šaltiniai, kurie gali padėti vaikams len-
gviau išgyventi netekties jausmus, kurti naujus 
emocinius ryšius, gauti emocinę paramą.

santykiai su bendraamžiais 
santykiai su bendraamžiais yra svarbus sė-

kmingos grįžusių į lietuvą vaikų integracijos 
resursas. Įtraukimas į bendras veiklas, emoci-
nis palaikymas, draugystės kūrimas yra reikš-
mingi sugrįžusiojo geros savijautos veiksniai. 
Žinoma, pagalba vaikui kuriant gerus santy-
kius su bendraamžiais yra vienas iš psichologi-
nės – pedagoginės pagalbos vaikui tikslų, tačiau 
sunkumai kuriant tarpusavio santykius vargu 
ar išvengiami. Todėl santykiai su bendraam-
žiais turi būti traktuojami kaip dinamiškas ir 
palaipsniui konstruojamas procesas, apimantis 
tiek teigiamas, tiek ir sudėtingas patirtis:

linas. Klasiokai draugiški. Aprodė visą 
mokyklą, kai tik atėjau.

Paulius: Ispanijoje, kai atėjau visaip mane 
vadindavo, o čia taip nebuvo. Bet visko būna ir 
čia: pasišaipo kartais dėl elementarių dalykų, 
paklausti nenori, kad klasiokai nesijuoktų.

greta: Yra didelis skirtumas ,nuo kurios 
klasės pradedi eiti. Kai norime paklausti kaž-
ką, klasiokai - cha cha. Tokie dalykai žeidžia.

jokūbo mama: Tik pradėjus eiti į mokyklą 
jauties autsaideriu. Kiti į tave žiūri kitokiu. 
Būdavo konfliktų. Nepriima tokio. Žiūri į tave 
kitaip ir dėl kalbos, ir dėl to, kad buvo išvažia-
vęs. Aš Jokūbo negalėčiau išleisti į lauką dabar. 
Jam nėra poreikio eiti į lauką su vaikais žaisti 
futbolą, bet kai atsiras poreikis, – tada leisiu.

jokūbas: Iš pradžių buvo nelabai, dabar jau 
geriau. Jau turiu draugų. Kitokiu nesijaučiu.

Pradėję lietuvoje lankyti mokyklą vaikai 
greitai išmoksta, kaip prisitaikyti naujoje 
aplinkoje ryšių, kuriuos jie sukuria su pažįs-
tama aplinka – bendraklasiais ir mokytojais – 
pagalba. ar šie vaikai lengvai prisitaiko, ar 
nesėkmingai, priklauso nuo to, kaip jie ver-
tina save, šeimą ir mokyklos bendruomenę. 
interviu ištraukos patvirtinta, kad, panašiai 
kaip kitų naujakurių ar imigrantų atveju, į 
lietuvą sugrįžusių šeimų ir jų atžalų gyveni-
mai išskirtinai yra simbolinių ir faktinių ryšių 
bei praradimų rezginys, kuriantis jų tapatu-
mą ir apsprendžiantis adaptacijos sėkmę.14 Šia 
prasme mokykla vaikams tampa svarbiausia 
jų ugdymo ir formavimosi aplinka.

Mokyklinės aplinkos savybės
grįžusiam ar atvykusiam iš svetur į lietuvą 

vaikui mokykla yra nežinomas pasaulis, kurį 
jam tenka palaipsniui atrasti15. Mokyklinės 
aplinkos savybės taip pat, kaip ir santykiai su 
bendraamžiais yra svarbus vaiko mokymosi 
sėkmei ir psichinei sveikatai. ypač tai aktualu 
tėvams. Tėvai pokalbių metu akcentavo vaikų 
saugumo klausimą, todėl vaikų mokymąsi pro-
jektavo mažo dydžio ir nedidelį vaikų skaičių 
talpinančioje mokykloje. Tokį tėvų motyvą sti-
prina užsienio patirtis, o taip pat rūpestis, kad 
vaikas turėtų jaukią fizinę aplinką, artimus ir 
jautrius santykius su pedagogais ir kitais vai-
kais. kaip iliustruoja tyrimo duomenys, vaikų 
supratimas apie mokyklos aplinką gali skirtis 
nuo tėvų požiūrio. jį, ko gero, padiktuoja pla-
tesnio bendravimo ir iššūkių poreikis. Vaikams 
didelė mokykla gali turėti savų privalumų.
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Paulius: Mums sakė kad čia yra mažiau 
vaikų. Mes einame ten į atskirą mokyklą 
ir nėra su kuo bendrauti, tik su klasiokais. 
Trūksta vaikų, didelės mokyklos. 

Pauliaus mama: Jis man sako: žinok, mama, 
vidurinėje yra sklepas. Jis turi laiko apžiūrėti 
viską, kas yra mažoje mokykloje. Ispanijoje 
buvo irgi mažos privačios mokyklėlės, tai aš ir 
norėjau, kad mokykla būtų mažesnė.

Margiris: Aš turiu labai daug draugų iš 
tos didelės mokyklos, nes aš noriu būti su tais 
draugais. (Salduvės mokykla). Didžvario gim-
nazijoje yra aštuntokai, tai ten visi pravar-
džiuodavo mažais vaikais, paskui ėjom visą 
šią savaitę, tai mums faina lakstyt su dideliais 
vaikais. Bet iš pradžių buvo baisu.

adaptacijos laikotarpiu pradėję lankyti mo-
kyklą iš užsienio parsivežti vaikai aktyviai ieš-
ko santykio su bendraamžiais ir dalyvauja jų 
veiklose. Tokiu būdu vaikai pirmiausia pareiš-
kia savęs identifikavimą, arba kitais žodžiais 
sakant, palaipsniui atranda savo vietą ir savęs 
prasmę naujoje visuomenėje, kurioje jie yra 
naujausi nariai.16 Šis savęs paieškos procesas, 
kaip rodo interviu duomenys, yra sudėtingas, 
dažnai konfliktiškas, keliantis įtampas ir ne-
vienareikšmis.

neformalaus švietimo vaidmuo

Papildomas, užklasinis ugdymas arba ne-
formalus švietimas taip pat yra svarbus mo-
kyklinės adaptacijos veiksnys. neformalus 
švietimas yra santykių su pedagogais ir ben-
draamžiais emocinis ir pažintinis šaltinis, 
traktuotinas kaip būtinas faktorius vaikui 
adaptuojantis lietuvoje.

linas: Buvom nuėję su klase į ledo areną, 
tai ten labai smagu buvo.

Margirio močiutė: Margiris karate lanko.
jokūbo mama: Tenisą lanko. Ten šneka ne-

daug, sekasi gerai. Truputį problemų yra dėl 
bendravimo. Aiškina kaip lietuviui ir jam tai per 
greitai, jis pasimeta, bet ilgainiui įsivažiuoja.

Tėvai intuityviai jaučia, kad siekdami plė-
toti ir stiprinti savo vaikų neformaliuosius 
ryšius per popamokinę veiklą, jie investuoja į 
patvaresnių ir ilgalaikių ryšių su naujais drau-
gais puoselėjimą, tuo pačiu ir bendruomeniš-
kumo kūrimą. Tokių bendruomeniškų ryšių 
plėtojimas, kai vaikai įtraukiami į sporto klu-
bų ar kitokių būrelių lankymą, yra pagalba ne 
tik vaikams, bet ilgainiui tampa parama ir šei-
mai. Tėvai per savo atžalų papildomo užim-
tumo veiklas turi galimybę praplėsti pažinčių 
ratą, taip pat atpažinti pajėgumus, nebūtinai 
pasireiškiančius mokyklos aplinkoje.

Paramos pedagogams 
neužtikrinimas

Parama vaikams yra neatsiejama nuo para-
mos pedagogams, nes jie grįžusių iš užsienio 
vaikų ugdymo situacijose atsiduria naujoje ir 
sudėtingoje profesinėje padėtyje. Pedagogai 
negali remtis nei savo patirtimis, nei metodinė-
mis priemonėmis, kadangi nėra turėję tokios 
patirties, nei parengę metodinių priemonių 
darbui su tokiais vaikais. Paramos ir patirties 
stoka, naujo tipo pedagoginių ir didaktinių 
uždavinių pedagogams kėlimas suponuoja 
didelius pedagoginius iššūkius. deja, ne tik 
mokyklos viduje, tačiau ir specialiose para-
mos vaikui tarnybose parama nėra gaunama, 
netgi atsisakoma priimti naujus iššūkius, tuo 
pačiu nespręsti vaiko mokymosi problemų. 

Kai buvo vaikai iš Islandijos, bendrauda-
vome tik rankomis, nes vaikai nemokėjo nei 
angliškai. Jie pramoko ir dabar lanko Islandi-
joje Lietuvių sekmadieninę mokyklėle. Sudė-
tinga juos mokyti. 

Aš kaip logopedė visiškai nebuvau girdė-
jusi apie kokią nors pagalbą mokyklai. Nu-
ėjau į Pedagoginę psichologinę tarnybą, ten 
man pasakė, kad tai ne logopedo reikalas, tad 
nežinau nei kaip dirbti. Manau, jiems tikrai 
reikia papildomo darbo ir pati turiu žiūrėt 
kaip klasėje daro. Ir psichologo pagalba būtų 
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ne pro šalį. Pasitikėjimo savim pagalba. At-
eina vaikas, jaučiasi savim prasčiau nei kiti. 
Čia jam yra minusas. Jis sako: nenoriu eiti į 
mokyklą, nes jaučiuosi prastai. 

Šeimos dilemos

globalizacijos ir tarptautinės migracijos 
procesai neišvengiamai keičia šeimos formas 
ir gyvenimo būdą.17 grįžimas į lietuvą gali 
būti sunkus ir pačiai šeimai, ypač jei vienas 
iš sutuoktinių yra nelietuvis. sutuoktinių tar-
pusavio įtampos, atsirandančios dėl radikaliai 
pasikeitusių gyvenimo sąlygų (socialinio rato, 
dalyvavimo darbo rinkoje ir pan.), pačių tėvų 
supratimu, sunkina ir vaiko adaptaciją. Pa-
rama vaikui numano ir netiesioginę paramą 
šeimai, todėl mokykla, ypač nedidelė, gali būti 
rimtu šeimos pagalbininku organizuojant vai-
ko ugdomąjį gyvenimą, ir padėdama tėvams 
susiburti, dalintis savo patirtimi, plėsti socia-
linį ratą ir interesus.

jokūbo mama: Galbūt būtų integruotis len-
gviau į lietuvių bendruomenę, jei vyras rodytų 
daugiau iniciatyvos, o dabar taip nėra, aš ne-
galiu tempti jo. Jam lietuvių kultūra baisi. Jam 
kultūrinė spraga didelė, net mūsų pačių santy-
kiai skiriasi čia. Ir jei būtų vienodas abiejų ben-
dravimas, tada ir vaikui būtų lengviau. Giminė 
ypatingai maža, vėl užsidaro ratas. Ne moky-
kloje draugų turi vieną ar du. Santykiai yra 
geri, vaiko draugas yra vyresnis, kitų draugų 
nėra. Grįžus į savo šalį keičiasi santykis pačių 
sutuoktiniu. Šeimai tai yra didelis išbandymas, 
kai vaikai yra – dar labiau. Bet kai iš Norvegijos 
lygio grįžom į Lietuvos lygį tai vėl kitaip. Didelis 
akmuo gaunasi, kai viskas susikrauna šeimoje, 
visos problemos. Man gaila, kai vaikas sėdi na-
mie vienas be draugų, aš liepiu vaikui eiti į lau-
ką, susirasi ten draugų. Kai grįžome, draugų 
mūsų ratas uždaras, neinam mes, nebendrau-
jam ir tai riboja pažinčių, draugų vaiko ratą. 

kaip iliustruoja jokūbo mamos pasakoji-
mas, emigracija iš vienos valstybės į kitą nėra 

vien tik geografinės vietos pakeitimas, tai ir 
esminiai šeimos gyvenimo būdo ir įpročių 
pasikeitimai, vykstantys laike ir erdvėje18. 
Persikeliant iš vienos šalies į kitą radikaliai 
keičiasi šeimos planai, bendravimo įpročiai, 
priimančios šalies vaizdiniai, tenka prisitai-
kyti prie naujų kultūrinių ir socialinių aplin-
kybių. Šie su migracija susiję pokyčiai, kaip 
rodo duomenys, turi neišvengiamos įtakos 
vaikams ir jų socialiniam gyvenimui.

kultūrinių patirčių ir kultūrinių 
tapatumų konfliktas

iš užsienio grįžę vaikai ir jų tėvai turėjo 
keliametę tarpkultūrinę gyvenimo ir darbo 
ar mokymosi patirtį. Tokiose šeimose neiš-
vengiamai yra įgyti kitokio tipo kultūriniai 
įpročiai, mąstymo būdas, pasaulio reiškinių 
vertinimas. Bent dviguba, o kartais daugias-
luoksnė kultūrinė patirtis pasireiškia lyginant 
vieną kultūrą su kita, randant vienos ar kitos 
kultūros pranašumus ir trūkumus. interviu 
pavyzdžiuose yra palyginamas lietuvių gyve-
nimo būdas su kitų šalių gyvenimo būdu, ne-
retai randami kitos kultūros privalumai lie-
tuvos atžvilgiu. kartais sunkiai suprantami 
elementarūs buities ar santykių klausimai.

jokūbo mama: Maitinimasis. Lietuviškas 
maistas. Jokūbas mažai ką valgo. Jei atsigerti 

- tai obuolių sultys arba vanduo iš krano.
Pauliaus mama: Vaikų, kurie grįžta iš kitur, 

mąstymas kitoks. Nenorėjo važiuoti į Lietuvą. 
Ten draugai mokytojai, draugai vaikai.  Vaikas 
mokytojui gali sakyti: „žiūrėk aš tokį pat megzti-
nį apsivilkau, kaip ir tu“. Ten nėra „tamsta mo-
kytoja“. Čia į suaugusį žmogų vaikas turi kreiptis 

„Jūs“. Angliško žodžio You – nėra TU ar JŪS ir 
mokykloje sunku vaikui rasti atitikmenį. Ten pas 
gydytoją vaikas jaučiasi laisvas, o kreipiasi į dak-
tarą kaip į draugą. Vaikas gydytojo norėjo kažko 
paklausti, gydytojui pasakė „tu“. Aš apšalau ir 
gydytojas nesitikėjo, nieko neatsakė, net nugarą 
atsuko. Vaikui nebuvo duota pakankamai pa-
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garbos. Skirtingos pažiūros. Kai išėjau, vaikui 
dar kartą paaiškinau. Kad jis JŪS. Su seneliais 
Ispanijoje bendrauja kaip su sau lygiais, Lietuvo-
je sūnui sakau, kad stabdyk „tu“, jie gi vyresni.

gretos močiutė: Izraelyje mokytoją vadi-
nome vardais. Lietuvoje pradžioje buvo ir ši 
problema, bet mokytoja paaiškino. Vaikai 
bendraudavo vienodam lygyje. Kita vertus, 
mes Izraely bijojom išleisti vaiką į lauką. Mes 
pirmus metus tikrai su arabais gyvenome, bet 
po trijų metų ten buvo daugiau rusų. Ten juos 
labai apstodavo. Mes eidavome iš parduotuvė,s 
jie prie manęs tą vaiką apstodavo, ten tokia 
kultūra. Kai išeina, jei valandą negrįžta, tai 
jau leki ieškoti. Mama skambino iš Izraelio, ar 
jau nori grįžti, o vaikas ne, jokiu būdu.

Pauliaus mama: Čia jam nesinori eiti. 
Mano mama gyvena Mažeikiuose, ten yra vai-
kų pažįstamų, tai pasiėmęs kamuolį eina pa-
žaisti futbolą, o mažeikiečių vaikų poreikiai 
kiti, tiems svarbu, kur mergaitės. Maniškis jų 
užsiėmimų nesupranta.. Tada tėčiui siūlo, ei-
nam pažaisti futbolą, taip ir turime planuoti 
savaitgalius, pramogas. 

Pauliaus mama: Ispanijoje, atvirkščiai, ne-
spėji vienam gale pajudėti, kitame jau žino. 
Mažame miestelyje gyvenom, ten močiutės-
kaimynės, miesto gyventojos pasakydavo „ten 
nuėjo, ten medyje sėdi“. Visi sakydavo: „Jūsų 
vaikas sėdi medyje“, aš sakydavau: „Na ir kas, 
kad jis sėdi medyje“. Bet kai susirado draugų 
Paulius jau su jais sėdėdavo medyje.

greta: Pasiilgom saulės, ten gyvenome prie 
jūros, o vaikai sako, grįžkim, ten Ispanija, Iz-
raelis. Čia šalta, drėgmė. ten su draugais išei-
davom prie jūros savaitgaįi, o čia šalta.

lino močiutė: Linas labai džiaugėsi pir-
mąja žiema, jis sakė aš nenoriu pavasario, 
noriu žiemos. Lietuvoje esi užaugęs grįžti, čia 
vis tiek savas kraštas. O ten išvažiuoji, visai 
vienas jauties. Vaikai jaučiasi lietuviais.

atitinkamai tėvų ir jų vaikų suvoktiems 
kultūriniams skirtumams ir įgytoms patir-
tims kyla kultūrinės tapatybės dilemos. Todėl 
tėvai ir jų atžalos, nežiūrint to, kad stengiasi 

naujai išmokti gyventi lietuvoje, nuolat svars-
to, kur jiems yra ar gali būti geriau gyventi, ko-
kios jie yra kultūrinės tapatybės. Šeimos, kol 
nesuleidę šaknų lietuvoje, svarsto galimybes 
vėl išvažiuoti, nes šalis, iš kurios neseniai grįžo, 
jiems nebėra bauginanti nežinomybė, ten gerai 
žinomos galimybės, privalumai, išlikęs emoci-
nis ryšys ir draugų bei pažįstamų būrys.

Paulius: Kai būnu Ispanijoje mane visi 
vadina lietuviu, o kai būnu Lietuvoje mane 
vadina ispanu.

jokūbo mama: Tėvas Norvegijos pilietis, bet 
Irano tautybės , kalba angliškai, ir tos visos tautos 
susipainioja.  Mes buvome išvažiavę gyventi ki-
tur, mes kabėjome tarp dangaus ir žemės ir sun-
ku grįžti į Lietuvą, čia pritapti. Mes galėtume vėl 
išvykti į kurią nors pasaulio šalį, nesame prisiri-
šę nė prie vienos šalies. Tėvai turi problemų, tai 
vaikai irgi turi jų. Turbūt tėvai turi daugiau pro-
blemų nei vaikai. Jokūbas, galim sakyti, šiemet 
lietuviu tapo. Dėl išvaizdos problemų nėra. Nei 
vienam nekyla klausimų, ar jam kas negerai, kad 
jis kitoks (tamsesnio gymio). Čia gal dėl to, kad 
maža mokykla, didelėj mokykloj būtų kitaip.

Pauliaus mama: Ispanijoje mano sesuo lai-
mingai gyvena. Tai vaikas kartais pagrasina, kad 
išvažiuos pas tetą. Vaikai jaučiasi saugiai ir gerai 
čia, bet neaišku, kiek ilgai turės tą saugumą.

išvados

Mokyklos kaip priimančios iš užsienio 
grįžusių lietuvių vaikus aplinkos vaidmuo 
labiausiai pasireiškia per didaktinį santykį su 
mokytojais ir ryšių su bendraamžiais plėtoji-
mą bei stiprinimą. iš svetur grįžusių lietuvių 
vaikų ir jų tėvų tarpkultūrinė ir adaptacijos 
patirtis atskleidžia lietuvai naujus ir iki šiol 
nepatirtus pedagoginius iššūkius. akivaiz-
du, kad šioje naujoje situacijoje visi, vaikai, 
jų tėvai ir pedagogai, yra tam tikroje neapi-
brėžtoje situacijoje, kai pedagogikoje apta-
riami tokie tradiciniai dalykai, kaip ugdymo 
metodai, parama vaikui, pedagogui, moky-
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klos ir šeimos bendradarbiavimas ir kita, yra 
kvestionuojami iš esmės ir reikalauja reflek-
sijos. apklausos duomenys suponuoja keletą 
rekomendacinio pobūdžio išvadų.

Viena vertus, tokia nepatirta naujų pedago-
ginių iššūkių situacija gali sukelti pedagoginio 
bejėgiškumo ir neužtikrintumo jausmus. kita 
vertus, tai gali tapti naujų pedagoginių iššūkių, 
kūrybinių sprendimų paieška, patirtimis grįs-
tų pedagoginių inovacijų šaltiniu. Tam, kad 
geriau atliepti vaiko ugdymo(si) poreikiams, 
negalima laukti pagalbos iš šalies. Mokyklos 
turėtų būti skatinamos kurti vidines reflek-
sijos procedūras. Tokia vidinės refleksijos 
procedūra turėtų tapti dialogiškų santykių 
plėtotė mokykloje. Mokyklos turi galimybių 
kurti trišalio dialogo grupeles, kur visi da-
lyviai – vaikas, jo tėvai ir pedagogas – kartu 
aptartų individualius vaiko poreikius, kurtų 
vaiko ugdymo planą. svarbu, kad tokio indi-
vidualaus vaiko ugdymo plano kūrimą priim-
tų visi dalyviai kartu ir, atitinkamai, drauge 
jaustųsi labiau įsipareigoję bei dalyvaujantys. 

netradicinių pedagoginių situacijų ir sprendi-
mų poreikiai lemia visų dalyvių įsijungimą ir 
naujos pedagoginės realybės kūrimą kartu.

Be to, yra svarbus pačių tėvų tarpusavio 
bendravimas. Mokykla yra tokia tinkama 
erdvė, kur tėvai galėtų susitikti, dalintis savo 
patirtimi, kurti bendravimo ir savitarpio pa-
galbos grupes. Tai jiems leistų išvengti, atsikra-
tyti tam tikros socialinės izoliacijos, stiprintų 
vienas kito palaikymą, paramą vaikams.

kaip vaikams bei jų tėvams, parama pe-
dagogams taip pat yra prioritetas. Į pagalbą 
jiems gali ateiti besimokančio mokytojo (te-
acher as a researcher) teorija19, kuri remiasi 
tuo, kad metodinio neapibrėžtumo situa-
cijose pedagogai reflektuoja savo patirtį ir, 
ja pasiremdami, patys kūrybiškai rengia ir 
naudoja naujus ugdymo metodus.20 Par exel-
lence, sudėtinga grįžusių iš užsienio vaikų 
ugdymo situacija sukuria naujas galimybes 
reflektuoti tradicinį ugdymo procesą, kurti 
naujus mokymo metodus ir bendradarbiavi-
mo patirtis bei formas.
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TeacHing THe cHildren of faMilies WHo reTurned To 
liTHuania: THe case of ŠĖLTINIS scHool

observing the process of re-emigrati-
on now intensifying in lithuania as those 
who’ve emigrated less or more than ten years 
ago are increasingly returning to lithuania 
with their families and children born either 
in lithuania or abroad, the authors of this 
article tried to look at the experiences and ne-
eds of children taken back to lithuania. What 
difficulties are faced by these children, their 
parents, and their teachers? How do adults--
the parents and the teachers--evaluate the ne-
eds of the children during this period of their 

adaptation to the country of their parents? 
What are the stories the children themselves 
tell of their experiences in school? 

The research was conducted in the Šėltinis 
school in the city of Šiauliai. in this school 
there is an intensive process of integrating 
children into the new country and new cul-
ture; here the new values are transmitted not 
only in the teaching process, but also through 
the fostering of communication between stu-
dent and teacher, and between the children 
and the school and family.
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Diasporos istorija
ir kultūra

indrė karČiauskaiTĖ

lituanistinis švietimas
    emigracijoje

lituanistinis švietimas, prasidėjęs emigra-
cijoje šiek tiek daugiau kaip prieš šimtą metų, 
tebėra gyvas ir aktualus. keičiantis emigran-
tų savivokai, keitėsi ir pagrindiniai lietuviš-
kojo švietimo tikslai. galima pastebėti, kad 
lituanistinio švietimo uždaviniai glaudžiai 
siejosi su atsakymu į klausimą, ką reiškia 
būti lietuviu emigracijoje, priklausyti lietu-
vių tautai. jei pirmoji emigrantų karta laikė 
savo ryšį su lietuvių kultūra savaime supran-
tamu, vėlesnėms, dažnai sunkiai bekalban-
čioms lietuviškai, reikėjo tą ryšį atrasti: per 
šeimą, pradines ar šeštadienines lietuviškas 
mokyklas, pagaliau per įvairias organizacijas. 
lituanistinis švietimas emigracijoje, moky-
klų organizavimas atliko dvejopas funkcijas. 
Visų pirma, tai tiesioginę funkciją – sudarė 
vaikams sąlygas mokytis lietuvių kalbos, is-
torijos ir kultūros. antra vertus, lituanistinio 
švietimo organizavimas, pareikalavęs daug 
lėšų bei pasiaukojimo iš bendruomenės, būrė 
pačią bendruomenę, kad lietuviškų mokyklų 
tinklas būtų išlaikytas. Tokiu būdu, bendras 
tikslas – suteikti tam tikrą lietuvių kultūros 
pažinimą lietuvių kilmės vaikams – telkė pa-
čią bendruomenę. jei nebūtų bendrų pastan-
gų išlaikyti lietuvišką švietimą, jį finansuoti, 

galima manyti, pačios lietuvių bendruome-
nės būtų pradėjusios anksčiau byrėti. 

Šio straipsnio tikslas – nušviesti lietuvių 
pastangas organizuoti lietuviškąjį švieti-
mą išeivijoje. Turint omeny objekto platu-
mą – lietuviai yra pasklidę po visą pasaulį, 
ir pastangos supažindinti vaikus su lietuvių 
kultūra pasireiškė visur, kur gyveno daugiau 
lietuvių – patogumo dėlei buvo apsiribota tik 
Šiaurės amerikos lietuvių švietimo patirtimi. 
Švietimas – taip pat platus terminas, apiman-
tis tiek formalųjį, institucijų vykdomą, tiek ir 
neformalųjį, įgyvendinamą per šeimą ir įvai-
rias organizacijas švietimą. galima manyti, 
kad būtent moksleivių organizacijos, skautai 
ir ateitininkai, suvaidino ypatingą vaidme-
nį skiepijant lietuvišką kultūrą lietuvių kil-
mės vaikams. neabejotinos reikšmės turėjo 
jų rengiamos stovyklos, nes būtent čia buvo 
aktyviai diskutuojama lietuviškumo tema, 
gyvai bendraujama lietuviškai. deja, šioje 
trumpoje lietuviško švietimo istorinėje apy-
braižoje, labiau koncentruotoje į lietuviškojo 
švietimo mokyklose analizę, nėra galimybių 
tam skirti pakankamai dėmesio. 

stengiantis geriau suprasti besikeičiančius 
lietuvių švietimo tikslus buvo išskirsti ketu-
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ri periodai. Pirmajam periodui priklausytų: 
pirmosios (ekonominės) emigracijos bangos 
lietuvių pastangos šviestis, o kartu ir šviesti 
savo vaikus lietuvių kalba. antrasis laiko-
tarpis būtų dP stovyklose prasidėjęs chao-
tiškas, bet visas pakopas apimantis lietuvių 
švietimas, vėliau nors ir ne pilnai perkeltas 
į jaV. Trečiasis periodas, jaV šeštadieninių 
mokyklų tinkle ugdomi amerikos lietuviai, 
pasižymėję įnirtingomis diskusijomis apie 
lietuvybę, lietuvių kultūrą bei lituanistinį 
švietimą. Čia, tiesa, irgi galima įžiūrėti tam 
tikrą chronologiją – jeigu pradžioje laikytasi 
dar iš lietuvos atsivežtų programų bei priė-
mimo į šeštadienines mokyklas tik grynų lie-
tuvių, aštuntajame dešimtmetyje vis daugiau 
galvota, kaip pritraukti visus lietuvių kilmės 
vaikus. Pagaliau, kaip ketvirtąjį periodą būtų 
galima išskirti dabartinę situaciją išeivijoje, 
prasidėjusią po geležinės uždangos griūties. 
jau dešimtajame deš. amerikoje padaugėjo 
lietuvių iš lietuvos, kurių vaikų lietuviš-
kuoju švietimu taip pat teko susirūpinti. Bet 
kadangi ši istorijos dalis tiesiogiai perauga į 
dabartį, šis periodas plačiau šioje istorinėje 
apžvalgoje nėra aptartas.

literatūros bei šaltinių apie tam tikrus 
lietuvių švietimo emigracijoje etapus yra 
gausu. reikia pasidžiaugti, kad Vincentas 
liulevičiaus surinko ir išleido žmonių pri-
siminimus Lietuvių švietimas Vokietijoje 
apie mokyklų organizavimą dP stovyklose, 
tokiu būdu neleisdamas nugrimzti į nežinią 
faktams, bylojantiems apie daugelio lietuvių 
mokytojų pasiaukojimą kuriant lietuviškas 
mokyklas pokario sąlygomis1. Toje knygoje 
mokyklų ar darželių steigėjai prisiminė apie 
jų dP stovyklose vykdytą švietėjišką veiklą, 
todėl ją galima traktuoti kaip šaltinių rinkinį. 
Panašus darbas buvo nuveiktas ir juozo Ma-
silionio, pasirodęs leidinys apie šeštadieninių 
mokyklų organizavimą jaV po antrojo pa-
saulinio karo2. Čia surinkti duomenys apie 
daugelį lietuviškų šeštadieninių mokyklų, 
mokslo tarybą, lituanistinį institutą. deja, ta 

knyga, savo objektu pasirinkusi įvairiausias 
sistemos dalis, gana smulkmeniškai nupasa-
kodama kiekvienos iš šių dalių istoriją, bet 
neturėdama plačių įvadinių, apibendrina-
mųjų straipsnių skaitytojui nesudaro vienti-
so vaizdo. Šioje temoje neįgudęs skaitytojas 
paskęsta įvairiose detalėse ir dėl to sunkiai 
įžvelgia tendencijas. itin gausus detalių yra 
ir john Petrauskas straipsnis Marianapo-
lis College a Visionary Immigrants’ Dream3, 
pasakojantis apie Marionų tėvų bandymus 
įsteigti kolegiją lietuviams vyrams. Toje stu-
dijoje ypatingą dėmesį sutelkus į organiza-
cinę mokyklos plotmę, neatkreiptas didesnis 
dėmesys į ją kaip į lietuviškumo kalvę. Tik 
pamečiui atsekant dramos būrelio ruoštus 
spektaklius skaitytojas supranta, kad lietu-
viškumo tema, buvo svarbus dėmuo kolegi-
jos istorijoje.

remdamiesi V. liulevičiaus knyga kiti 
tyrinėtojai galėjo parašyti platesnes studi-
jas apie švietimą dP stovykloje. Tokios gai-
res apie lietuviškojo švietimo organizavimą 
Vokietijoje yra pateiktos kęstučio Pečkaus ir 
jono račkausko knygoje4. studijoje trumpai 
supažindinama su mokyklų kūrimosi sąlygo-
mis, duodama daug pavyzdžių iš liulevičiaus 
knygos. Taip pat yra vertingos ir Vaclovo Či-
žiūno pateikos kritinės pastabos apie neigia-
mą aplinkos poveikį mokykloms dP stovy-
klose5. Pagrindinės problemos jau amerikoje 
gyvenusių lietuvių skiepijant lietuviškumą 
per mokyklą nusakytos kitoje k. Pečkaus 
knygoje JAV Lituanistinio švietimo ir Lietu-
vos egzodo pedagogikos istorijos bruožai6. joje 
ypatingas dėmesys skirtas apskritai švietimo 
organizacijos mechanizmo kūrimui, bet 
tema, kiek sėkmingai buvo ugdoma lietu-
viškumo dvasia per mokyklą, per vadovėlius, 
analizuojama daugiausia tik per tautiškumą.

Vientisą vaizdą apie lietuviškojo švietimo 
amerikoje istoriją lengviau susidaryti skai-
tant bendrąsias lietuvių amerikoje istorijas. 
neatsitiktinai ypatingą dėmesį švietimo isto-
rijai skyrė kunigas antanas kučas, Amerikos 
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lietuvių istorijoje pažymėdamas pirmąsias 
lietuvių mokyklas, kurios daugiausia buvo 
kuriamos prie parapijų, pagrindines organi-
zacijas (paprastai katalikų), besirūpinančias 
švietimu7. lituanistinio švietimo istorija išei-
vijoje yra ir katalikiškosios krypties istorija, 
nes būtent prie parapijų buvo kuriamos pra-
dinės mokyklos, vienuolynai išlaikė gimna-
zijas ir kolegijas, o vėliau šeštadieninės mo-
kyklos dažnai rinkdavosi parapijos namuose. 
iki pat antrojo pasaulinio karo dažniausiai 
per parapijų bendruomenę būdavo stengtasi 
sutelkti lėšas mokykloms išlaikyti. kitos lie-
tuvių išeivijos srovės: socialistai, komunistai 
ar tautininkai savų mokyklų išlaikyti ilgesnį 
laiką nepajėgė. Todėl ir pirmosios bangos 
švietimo iniciatyvas knygoje Lietuviškasis 
švietimas Šiaurės Amerikoje pristatė ne kas 
kitas, o vienuolės8. 

nepaisant to, kad a. kučo knygoje buvo 
atskleistos pagrindinės lietuviškojo švieti-
mo tendencijos, vis tik daug dalykų jis ne-
pažymėjo, galbūt juos laikydamas savaime 
suprantamais. Taip lieka neaišku, kodėl 
Marianapolis iš lietuviškos kolegijos virto 
nebelietuviška, kodėl kazimierietės į savo 
mergaičių akademiją įsileido ne lietuves ir 
tokiu būdu nebegalėjo skirti lietuvių kalbai 
tokio dėmesio, kaip kad dar iki Pirmojo pa-
saulinio karo skyrė. galima numanyti, kad 
priežastis buvo nesugebėjimas sutelkti pa-
kankamai lėšų mokykloms išlaikyti, paga-
liau, ir lietuvių, norinčiųjų šiose mokyklose 
mokytis, trūkumas.

finansiniai mokyklų reikalai amerikos 
lietuviams rūpėjo ypatingai. kuriant moky-
klas „užgyventos“ skolos, o vėliau dar didėję 
nuostoliai skatino ieškoti įvairių išeičių išlai-
kyti esamas mokyklas, net jeigu jos prarastų 
lietuviškąjį veidą. Tik keista, kad amerikie-
čiai, sugebėję rasti lėšų šelpti Vasario 16-osios 
gimnaziją Vokietijoje, patys buvo nepajėgūs 
išlaikyti nei vienos gimnazijos. Šie klausimai 
turbūt daugeliui išeivių savaime suprantami, 
deja, nėra aptariami istoriografijoje. 

Tyrinėjant lietuviškojo švietimo emigraci-
joje raidą, galima pasitelkti ir įvairių pirminių 
šaltinių. Tai visų pirma įvairialypę amerikos 
lietuvių spaudą. kai kurios didesnės moky-
klos, kaip pavyzdžiui, kazimieriečių vedama 
mergaičių akademija, turėjo savo žurnalą  
Šv. Kazimiero aidus. Buvo leistas ir specia-
lus pedagoginis žurnalas  Švietimo Gairės. 
Švietimo problematika buvo nagrinėjama ir 
kituose išeivių dienraščiuose, ypač tautinio 
švietimo problemomis susirūpinusio Draugo 
puslapiuose. idomus yra felikso kapočiaus 
straipsnis, pasirodęs dar nepriklausomoje 
lietuvoje Naujojoje Romuvoje. jis vertingas 
ne tik įžvalgiais kapočiaus, kaip betarpiško 
liudininko, pastebėjimais lietuvybės poslin-
kų amerikoje ar lietuviškojo švietimo srityje, 
bet taip pat savo įžvalgomis apie kultūrų są-
veiką ir priešingų tendencijų tarp amerikos 
lietuvių. 

integracija per lietuviškąsias 
mokyklas (1888–1940)

lituanistinis švietimas amerikoje prasi-
dėjo beveik kartu su tautiniu atgimimu lie-
tuvių entografinėse žemėse ir stiprėjo drau-
ge su tautinės savivokos plitimu lietuvoje. 
emigrantai iš lietuvos, amerikoje apsupti 
svetimos kultūros ir paprastai tapatinami 
su lenkais, vis tik suvokė, kad jie ne lenkai, 
daugiausia dėl kalbos skirtumo. kita vertus, 
nesant lietuvių tautinio judėjimo – nebuvo ir 
pačios tautos, su kuria jie būtų galėję identifi-
kuotis. Tik lietuvoje prasidėjus kultūriniam 
sąjūdžiui, lietuviai emigrantai galėjo nuro-
dyti: „čia mūsų kultūra“. stiprėjant lietuvių 
kultūriniam sąjūdžiui, bendro ir amerikos 
lietuvių tautinė savimonė. 

Tik lietuviai, atvykę į ameriką, kaip pa-
stebėjo aleksas ambrose, buvo vieni pras-
čiausiai išsilavinusių – dažnai nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti9. Miliuko duomenimis, 
imigracijos biuro statistika, registravusi 
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emigrantų išsimokslinimą, nurodė, kad tarp 
1899 ir 1914 metais atvažiavusių 252 594 lie-
tuvių, net 112 717 nemokėjo nei skaityti, nei 
rašyti, o dar 10 352 nemokėjo rašyti10. Tai 
reiškia, kad beveik pusė lietuvių buvo neraš-
tingi. Tuo tarpu amerikoje šios žinios buvo 
vertinamos ir reikalingos, ypač stengiantis 
gauti geresnį darbą. Todėl palyginti greitai 
lietuviai bendromis jėgomis prie parapijų 
ėmė organizuoti įvairias mokyklas, kur ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji buvo mokomi skai-
tyti ir rašyti lietuviškai. gimtoji kalba buvo 
mokoma ne stengiantis išlavinti jų lietuvių 
kalbą, bet tiesiog dėl to, kad gimtąja kalba 
skaityti ir rašyti išmokti buvo lengviau. Šiose 
mokyklėlėse taip pat buvo mokoma aritmeti-
kos pradmenų bei anglų kalbos. Taigi tos pir-
mosios lietuvių mokyklos turėjo padėti lie-
tuviams ne išlikti lietuviais, bet integruotis į 
amerikos gyvenimą. Taip, pavyzdžiui, juozo 
elijošiaus 1900 m. Čikagoje įkurtoje moky-
kloje suaugusiesiems buvo mokoma skaityti 
ir rašyti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis, 
be to vyko jaV pilietybės pamokos11. 1909 m. 
pradėjusioje veikti Šv. jurgio parapijos mo-
kykloje vakare buvo vedamos pamokos su-
augusiesiems – mokoma aritmetikos, anglų 
kalbos, buhalterijos ir braižybos. Taip pat 
ir Aušros vakarinėje mokykloje, įkurtoje 
1910 m., labiausiai mokiniai domėjosi anglų 
kalbos pamokomis (jas lankė net 35 klausy-
tojai), o štai aritmetikos pamokas lankė – 16, 
nors lietuvių kalbos – tik 10 mokinių12.

anot antano kučo, pirmąją parapinę mo-
kyklą jaV įsteigė kunigas Petras abromaitis 
1888 m. Mahonoy city. Čia mokytoju dirbo 
Marijampolės gimnazijoje mokęsis jonas 
Čėsna. Vėliau jau 1907 m. kunigas Pautienius 
pastatė šiai mokyklai mūrinį pastatą. deja, 
dėl lietuvių nesutarimo šios mokyklos nebu-
vo galima atidaryti iki pat 1925 m.13 Prie she-
noandoah ir Pittstono parapijų 1892 m. buvo 
įsteigos dar dvi lietuviškos mokyklos, kur 
mokytojavo vargonininkai. Bet kaip ir dau-
gelis pirmųjų mokyklų šios nebuvo ilgaam-

žės – klebonui pasikeitus, mirus ar persikėlus 
kitur, užsidarydavo ir pačios mokyklos. Taip 
atsitiko ir su Pittstono mokykla – 1896 m. ku-
nigui j. Zlotožinskui mirus, naujai paskirtas 
klebonas po metų mokyklą uždarė14. nepai-
sant įvairių nesėkmių, XX a. pradžioje jaV 
veikė jau šešios lietuvių parapinės mokyklos.

dauguma pirmųjų mokyklų kūrėsi prie 
bažnyčių, nes kunigai suprato, jog parapijų, 
per vargą įsteigtų, išlaikymui buvo būtina 
tarp tikinčiųjų palaikyti lietuvišką tapatumą. 
Tai buvo galima pasiekti tik per lietuviškąjį 
švietimą. deja, mokyklas steigti, surasti joms 
mokytojus buvo sunku. lietuvių mokytojų 
trūko, o ypač tokių, kurie sutiktų dirbti už 
mažą atlyginimą. „Pasauliečių mokytojų iš-
laikymas parapijai buvo sunkiai pakeliama 
našta, o dauguma parapijų dar skendėjo sko-
lose. ir šiaip pasauliečio mokytojo išlaikymas 
buvo per brangus.“15 kitos tautos šią proble-
mą sprendė mokytojomis pasikviečiant 
seseris vienuoles, bet lietuviškų vienuolijų 
nebuvo. Vienuolių, kaip mokytojų, pigumas 
buvo toks patrauklus, kad lietuviai kunigai 
kartais kviesdavosi į savo parapijų mokyklas 
kitų tautų vienuoles. Taip atsirado lietuvių 
mokyklos, kur dirbo kitatautės vienuolės. 
Pavyzdžiui, 1907 m. kunigo saurusaičio 
įsteigtoje Šv. juozapo mokykloje (Waterbu-
ry) mokytojavo prancūzės Šv. dvasios sese-
rys16. kiti klebonai dėl savų mokytojų stokos 
iš viso delsė atidaryti mokyklas.

Parapinės mokyklos buvo vien tik pačių 
lietuvių lėšomis statomos, išlaikomos ir re-
miamos. Tai visada buvo sudėtingas finansi-
nis uždavinys. Visa tai turėjo apmokėti pati 
parapija. Parapijiečiai, neretai bijodami sun-
kios finansinės naštos, priešindavosi kunigų 
idėjoms steigti mokyklas. su parapijiečių ne-
pasitenkinimu susidūrė ir kunigas antanas 
staniukynas, kurdamas Mount carmelyje 
parapijos mokyklą. Todėl parapines moky-
klas tesiryžo steigti tik veiklesni ir energin-
gesni klebonai, o daug lietuvių parapijų ir 
liko be savų mokyklų17.
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sprendžiant pigių lietuvių mokytojų klau-
simą, sumanyta įkurti moterų vienuoliją, 
kuri rūpintųsi lietuvių vaikų švietimu. Šia-
me darbe aktyviausi buvo kunigai antanas 
Milukas ir antanas staniukynas. kunigų 
rūpesčiu, kelios lietuvaitės, taip pat ir kazi-
miera kaupaitė 1902 m. pradėjo studijas in-
gelbohlyje, Šveicarijoje, Šv. kryžiaus seserų 
globoje, kur jos ruošėsi mokytojų profesijai, 
o kartu ir vienuolių gyvenimui. 1907 m. rug-
pjūčio 30 d. trys seserys Marija (kaupaitė), 
immaculata (dvaranauskaitė) ir concepta 
(unguraitytė) padarė vienuolių įžadus – tai 
buvo Šv. kazimiero kongregacijos pradžia18. 
kun. staniukynas jas įkurdino savo para-
pijoje Mount carmelyje, pavesdamas joms 
parapijinę mokyklą. 1910 m. Čikagoje kazi-
mierietėms buvo pastatytas kongregacijos 
namas. nors seserų skaičius ir sparčiai augo, 
bet jų neužteko patenkinti visų klebonų pra-
šymus perimti jų parapinių mokyklų vado-
vavimą. Prieš i pasaulinį karą kazimierietės 
jau veikė septyniose parapinėse mokyklose ir 
dvejose akademijose. 1955 m. – 37 parapinėse 
mokyklose ir šešiose akademijose19, deja, tuo 
metu šių mokyklų lietuviška dvasia jau buvo 
nusilpusi ir ji nebetenkino naujai į ameriką 
atsikėlusių lietuvių poreikių.

nepaisant finansinių sunkumų, idealistų 
žmonių entuziazmo dėka lietuviškų mokyklų 
tinklas amerikoje ne tik plėtėsi, bet ir sudė-
tingėjo – lietuviai jau prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą sugebėjo įsteigti ir vidurinę mokyklą. 
1911 m. pradžioje seserims kazimierietėms 
persikėlus į motiniškuosius namus Čikago-
je, kun. a. staniukyno rūpesčiu tuoj pat ten 
buvo įsteigta Šv. kazimiero akademija. Šios 
akademijos pradžia buvo kukli: keturios 
mokinės ir tiek pat mokytojų. Bet metams 
bėgant, mokykla plėtėsi ir 1919 m. šalia ben-
drojo mokslo skyriaus buvo įsteigtas komer-
cinis. 1924 m. Čikagos miesto valdyba pripa-
žino akademiją visateise vidurine mokykla 
(High school). komerciniame skyriuje buvo 
dėstoma stenografija, mašinraštis, sąskaity-

ba – tai yra praktiškos, merginoms duoną 
užsidirbti palengvinančios specialybės. Buvo 
mokoma ir namų ruošos dalykų – siuvimo 
bei virimo. Prie mokyklos taip pat veikė sim-
foninis orkestras ir choras, vaidybos būrelis. 
akademija Čikagoje virto lietuvių kultūros 
židiniu. Mokykla leido mėnesinį žurnalą Šv. 
Kazimiero Akademijos Aidus ( 1925–1929 m. ir 
1938–1953 m.). Mokinių netrūko, todėl buvo 
nuspręsta statyti naujus modernius rūmus. 
jie buvo pabaigti 1952 m. ir pavadinti Marija 
High School. Čia buvo įrengta ir šiuolaikiška 
auditorija, kurioje vyko lietuvių vaidinimai 
ir lietuvių operos spektakliai. Mokinių skai-
čius 1955 m. priartėjo iki pusantro tūkstančio, 
bet iš jų tik trečdalis buvo lietuvaičių20.

1925 m. buvo įsteigta dar viena mokykla 
mergaitėms – Šv. Pranciškaus akademija 
Pitsburge prie Šv. Pranciškaus seserų kon-
gregacijos, kuri čia buvo įsikūrusi nuo 1922 m. 
lietuvių kunigų iniciatyva. kongregacijos se-
serys, kaip ir kazimierietės, visų pirma rūpi-
nosi pradiniu lietuvių švietimu21. Pradžioje 
akademijoje buvo ruošiamos tik būsimosios 
mokytojos pranciškonių vedamoms moky-
kloms, bet jau 1929 m. mokykla praplėsta 
atsiveriant visoms mergaitėms. kaip ir kazi-
mieriečių mokykloje joje buvo įvesti bendro-
jo lavinimo ir komercijos skyriai22.

lietuviško vaikinų švietimo situacija buvo 
sunkesnė, nes trūko tam pasišventusių vyrų 
vienuolių. lietuviškos kolegijos idėja buvo 
kilusi dar prieš i pasaulinį karą, amerikos 
lietuvių katalikų federacijos susirinkime, kur 
pastebėta, kad pusei milijono lietuvių jaV tu-
rėtų užtekti jėgų įkurti ir išlaikyti lietuvišką 
kolegiją. Tam buvo net pradėti rinkti pinigai, 
bet karo pabaigoje visą dėmesį sukoncentra-
vus lietuvos nepriklausomybės atstatymui, 
kolegijos klausimas buvo atidėtas. Po karo 
viena stipriausių lietuvių vienuolijų – tėvai 
Marijonai – planavo atidaryti mokyklą savo 
pačių poreikiams, bet, pasitarus su pasaulie-
čiais, 1922 m. buvo imtasi ir platesnių planų: 
nupirkta Marian Hills nuosavybė, kur pra-
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dėti statyti vienuolijos namai, o 1925 m. buvo 
atidaryta Marian Hills kolegija, kur mokėsi 
tik lietuviai ir tik norintys stoti į vienuo-
lyną. 1926-ųjų mokslo metai pradėti su 26 
mokiniais23. nepaisant griežtos mokyklinės 
dienotvarkės, kurią savo straipsnyje detaliai 
pateikė Petrauskas, norinčiųjų mokytis šioje 
kolegijoje skaičius vis augo. greitai mokiniai 
nebesutilpo senojoje mokykloje, todėl pradė-
ta ieškoti naujos vietos. 1931 m. rudenį Ma-
rianapolyje pradėtas mokslas su keturiomis 
vidurinės mokyklos klasėmis ir vienu filosofi-
jos kolegijos kursu. jau 1938 m. Marianapolis 
studentams siūlė ne tik visą vidurinį išsilavi-
nimą, bet ir keturių metų koledžo programą 
(iš viso aštuonerius metus). Šie metai taip pat 
pasižymėjo vienu didžiausiu besimokančių-
jų skaičiumi – iš viso Marianapolyje mokėsi 
90 studentų. Taip pat tais mokslo metais pir-
mą kartą buvo pažeistas etninio vienalytiš-
kumo principas – be lietuvių buvo priimti ir 
du airiai bei vienas lenkas. Vėliau mažėjant 
lietuvių mokinių, pradėta priiminėti ir dau-
giau kitataučių, kol galiausiai lietuvių likę 
vos keletas ir dėl to 1968 m. iš mokyklos buvo 
pašalinta lietuvių kalba24. Marianapolis pra-
džioje buvo svarbus lietuvybės židinys. jame 
vykdavo įvairių organizacijų suvažiavimai, 
liepos ketvirtąją būdavo rengiama lietuvių 
diena, į kurią suvažiuodavo daug lietuvių. 
1932 m. čia buvo įsteigta lietuvių katalikų 
studentų sąjunga, kuri leido Studentų žodį 
(1933–1943). Tėvų Marijonų nuopelnus lietu-
vybei ypatingai aukštai vertino ir fabijonas 
kemėšis, pastebėdamas, kad ketvirtajame 
dešimtmetyje būtent iš ten „daugiausia ir 
trykšta nauja tautinio susipratimo šviesa“25.

Taigi parapijos ir vienuolijos, palaikomos 
vietinės bendruomenės, organizavo lietu-
viškąsias mokyklas. Pavyzdžiui, Šv. kazi-
miero akademijai išlaikyti susiorganizavo 
specialus būrys moterų į specialią organi-
zaciją „akademijos rėmėjų draugiją“, kurios 
uždavinys buvo padėti išsilaikyti vargingai 
įsisteigusiai akademijai bei teikti stipendi-

jas neturtingoms mokinėms bei norinčioms 
stoti į vienuolyną. Pradžioje tai tebuvo sep-
tynios moterys, kurios koncertų ir paskaitų 
metu rinko lėšas kazimieriečių vedamai 
akademijai. 1952 m. rėmėjoms priklausė jau 
per 4000 narių. Būtent šita rėmėjų organiza-
cija padėjo surinkti ir tris milijonus dolerių 
naujos mokyklos – Marija High school – sta-
tybai26. Taigi finansinis iššūkis išlaikyti įkur-
tas mokyklas, remti mokyklomis besirūpi-
nančias vienuolijas dar labiau telkė lietuvių 
bendruomenę. kita vertus, pačiai bendruo-
menei įvairiapusiai įsitraukiant į lietuviškų 
mokyklų rėmimą, pačių mokyklų gyvavimui 
buvo suteiktas tvirtesnis pagrindas. daug 
sunkesnė lietuvių švietimo padėtis buvo 
Pietų amerikoje, kur skurdžiai gyvenantys 
lietuvių emigrantai nesugebėjo patys suor-
ganizuoti ar vėliau deramai remti savo mo-
kyklų. Tiesa, Brazilijos lietuviams pagelbėjo 
lietuvos vyriausybė, kurios pinigais 1929 m. 
pradėjo veikti ir pirmoji lietuviška Vinco 
kudirkos mokykla. Mokyklos buvo sparčiai 
kuriamos ir vėliau, o jau 1932 m. sausį buvo 
įsteigta penkta, Vytauto didžiojo mokykla. 
deja, šių mokyklų pagrindinis finansavimo 
šaltinis taip ir liko lietuvos vyriausybė, dėl 
ko, okupavus lietuvą, anksčiau ar vėliau žlu-
go ir Brazilijos lietuviškos mokyklos. ilgesnį 
laikė išsilaikė tik san Paulo lietuviška moky-
kla, remiama PlB valdybos.27

nors lietuviškų mokyklų tinklas ir plė-
tėsi, vis tik dar daug lietuvių palikuonių 
šių mokyklų nelankė.28 kita problema buvo 
ta, kad ir lankiusieji nepasižymėjo tautiniu 
susipratimu. Patriotiškai nusiteikę lietuviai 
nuogąstavo, kad dauguma jaunimo neprisi-
dėdavo prie lietuviškų organizacijų, dažnas 
pasikeisdavo lietuvišką vardą į anglišką. Tai-
gi į integraciją orientuota lietuviška mokykla 
menkai stabdė nutautėjimą, suprantamą kaip 
lietuvių kalbos ar patriotiškumo praradimą. 
dėl akivaizdžių asimiliacijos tendencijų tarp 
amerikos lietuvių vienu metu atsirado ir dis-
kusijų dėl lietuviškumo sąvokos. Vieni sakė, 
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kad svarbu išlaikyti tik lietuvišką dvasią, nes 
kalbos vis tiek nepavyksią išsaugoti, kiti tei-
gė, kad būtina išlaikyti ir kalbą, nes dvasia 
būtent per ją reiškiasi. Šiame ginče buvo nau-
dojami ne tik lituanistiniai argumentai, bet ir 
pilietiniai, pastebint, kad „Panorėję lietuvy-
bę išlaikyti amerikos lietuviai nėmaž nenu-
sidėtų nei jaV tikslams, nei amerikos tautos 
idealams“.29 Manyta, kad jie turi sutapti su 
amerikos gyvenimu ir su jos kilniausiais 
idealais, ar kad „amerikos lietuviai nega-
li vilktis gyvenimo užpakaly, o turi būti ir 
moksle bei mene, ir politikoje bei bizniuose, 
ir visame visuomeniniame gyvenime pri-
mose vietose“30. Bet visa tai, anot jų, nekliu-
dė jiems gerai mokėti lietuvių kalbą, laikytis 
ne visų, bet kai kurių lietuviškų papročių ir 
domėtis lietuvos gyvenimu. lietuvių kalbos 
mokėjimas, jų nuomone, turėjo tik padidinti 
lietuvių, kaip amerikos piliečių, protiškus 
sugebėjimus, o kai kurių tradicinių papročių 
laikymasis praturtinti amerikos kultūrą.31 
nepaisant pastangų išlaikyti lietuvių kalbą 
išeivijos gyvenime bei lietuviškoje moky-
kloje, lietuvių kalbos mokėjimas po truputį 
silpo. kemėšis pastebėjo, kad „lietuvybės 
reikalai aiškiai smunka...“. 

reikia aiškiai pasakyti, jog tenai augusių 
lietuvių tėvų vaikai tik kada ne kada išgirsta 
namie lietuvišką žodį. jų tėvai dažniausiai 
tarp savęs kalbasi angliškai. Tačiau ir išėju-
sieji parapines, neva lietuviškas, mokyklas 
anaiptol ne visi pramoksta gerai lietuviškai. 
reikia žinoti, kad išskyrus tikybą, lietuvių 
kalbą, lietuvos istoriją – visi kiti mokslo da-
lykai išeinami anglų kalba. Mokslo programa 
tokia plati, anglų kalbos mokslo reikalavimai 
tokie dideli, jog lituanistikai belieka tik pora – 
trejetas valandų per savaitę, be to, pamokos 
būna dažnai tik viršnorminėmis valandomis, 
kada vaikai jau esti gerokai įvargę.32

dėl to kalta buvo ne tik lietuviška parapinė 
mokykla, ne tik jos mokytojos–seselės, bet ir 
lietuvos vyriausybės neatsakingas požiūris 
į lietuvybę išeivijoje, nesudarantis pakanka-

mai galimybių amerikoje išaugusiems lietu-
viams, parapijinių mokyklų mokytojoms su-
sipažinti su lietuva, išmokti lietuvių kalbos 
gimtinėje. kaip 1934 m. pastebėjo kemėšis, 
seselių mokytojų amerikonizacija tuo metu 
jau buvo toli pažengusi: 

„Kita silpna lituanistikos pusė paeina nuo 
pačių mokytojų–seselių. Jos visos, be abejo, 
turi geriausių norų, bet jas gyvenimas nesu-
valdomai stumia amerikonizacijos vėžėmis. 
Beveik visos jos Amerikoje gimusios, augu-
sios. Visos jos Lietuvą ir jos reikalus užjaučia 
labiau principiškai, nes jos arčiau nepažįsta. 
Amerika juk jų gimtoji šalis, ją jos geriau pa-
žįsta, jos kalbą geriau moka, jos gyvenimą ir 
reikalus geriau seka... Tarp savęs jos dažniau-
sia kalbasi angliškai, nes joms tai ir lengviau 
ir maloniau. Tai argi nuostabu, kad ir su lietu-
višku vaiku, atėjusiu jau į mokyklą, su geres-
niu pažinimu anglų kalbos už lietuvių – seselė 
mokytoja kalbasi daugiausiai anglų kalba; ir 
net kada ragina jį mylėti Lietuvą ir jos kalbą 
ir namie kalbėtis lietuviškai – tą viską pasako 
ne lietuviškai, o angliškai.“33

Vienas iš būdų pakelti lietuvių kalbos lygį 
izoliacinės politikos besilaikančioje ameri-
koje buvo pačių amerikoje augusių seserų il-
gesnės lietuvių kalbos studijos lietuvoje. Taip 
dar 1920 m. penkios kazimierietės nuvažiavo 
į lietuvą ir apsigyveno Pažaislyje šalia kau-
no. Viena jų, anna Maria, lietuvoje išbuvo 
net septynerius metus, o grįžusi į jaV skaitė 
paskaitas apie lietuvą seserims ir studentėms 
Šv. kazimiero akademijoje. ji lietuvos isto-
rijos mokė naudodama tiek senąsias staniu-
kyno paliktas skaidres, tiek naujas spalvotas, 
atsivežtas iš lietuvos. Būtent šių aktyvių ir 
lietuvoje studijavusių seserų dėka iki 1930 
m. buvo išlaikytas geras lietuvių kalbos lygis 
lietuviškose mokyklose. kaip jos pastebėjo, 
kad: „Tada tikrai buvo galima su mokiniais 
kalbėtis tėvų gimtąją kalba“34. Maždaug nuo 
1935 m. lietuvių kalba vis labiau smuko lie-
tuviškose mokyklose: jei anksčiau dauguma 
tėvų buvo gimę, augę lietuvoje bei namuose 
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kalbėjo nors ir darkyta, bet lietuvių kalba, 
tai ketvirtajame dešimtmetyje vis dažniau 
pasitaikydavo vaikų iš mišrių šeimų, kurie 
jau nemokėjo tėvų kalbos.35 lietuvių kalbos 
mokymosi entuziazmas pakildavo, kada 
lietuvoje lituanistiką studijavusios seserys 
grįždavo į ameriką ir vesdavo lietuvių kal-
bos, lietuvos istorijos ir literatūros kursus. 
sesuo anna Maria ir kristina, studijavusios 
lituanistiką pas jablonskį ir parsivežusios jo 
vadovėlių, 1927 m. vasarą skaitė gramatikos 
ir sintaksės kursą. Vėliau 1935 m. grįžusios 
iš studijų Vdu, seserys ignacija ir Teofilė iš 
naujo sudomino mokinius ir mokytojas tėvų 
kalba. 1938 m. seselės rosarita ir Perpetua 
grįžo iš lietuvos, praturtėjusios lituanisti-
kos bagažu.36 deja, lietuvos valdžia nieko 
nepadarė, kad būtų daugiau tokių intelektu-
alinių mainų tarp amerikos lietuvių ir lietu-
vių lietuvoje. kaip kemėšis pastebėjo, dalis 
jaunų kunigų svajojo atvažiuoti į lietuvą, čia 
pastudijuoti ar tiesiog pagyventi, taip pat ir 
vienuolės seserys norėjo studijuoti Vdu lie-
tuvių kalbą, bet daugeliui jų tai buvo tiesiog 
finansiškai neįkandama, juo labiau kad ir 
mokslas jiems lietuvoje buvo mokamas, o 
gyvenimas lietuvoje brangus. gyventi kau-
ne buvo brangu, nes „kas gyvas amerikiečius 
svečius stengdavosi nulupti dvigubai ir trigu-
bai, jei jie ką nors čia pirkdavo“.37 dėl to ke-
mėšis siūlė atleisti ir amerikos lietuvius nuo 
mokesčio už mokslą, kad jie, grįžę iš lietuvos 
į ameriką galėtų tenai skleisti savo lietuvių 
kalbos ir kultūros patirtį.

kemėšis nurodė lietuvių išeivių, vis dar 
besitapatinančių su lietuva, naudą visai lie-
tuvių kultūrai:

„Mūsų išeivių tautinė gyvybė Lietuvai rei-
kalinga ne dėl galimybės gauti iš jų dolerių. 
Jie reikalingi mūsų jaunutei dar bebręstančiai 
kultūrai. Apvaizda mums laimingai surėdė, 
jog tokia žymi mūsų tautos dalis atsidūrė 
prieglobstyje labai aukštos ir dinaminės an-
glosaksų kultūros. Tos kultūros pradai, kurie 
jau ne nuo šiandien daro į mūsų kraštą įta-

kos kaip tik per mūsų išeivius, žymiai atsveria 
neigiamuosius mūsų būdo savumus: inerciją, 
pasyvumą, per didelį nuolaidumą ... “ 38

ne nuostabu, kad lietuviams ameriko-
je buvo sunku atsilaikyti prieš ūkiniame 
gyvenime pranašesnę amerikiečių kultūra. 
lietuvių integraciją į amerikos visuomenę 
lengvinusi lietuviška mokykla užtikrindavo 
tik išeivių susidomėjimą lietuva, o ne įvai-
riapusį jos pažinimą ar lietuvių kalbos mo-
kėjimą.

Švietimas Vokietijoje pagal 
lietuvos programas 

(1945–1949)
daugelis lietuvių, pasitraukusių iš lietuvos 

artėjant raudonajai armijai, buvo internuoti 
dP (displaced People) stovyklose Vokietijoje, 
kur jie bandė atkurti švietimo sistemą, palik-
tą lietuvoje. atskirų žmonių iniciatyva jau 
1945 m. vasarą buvo pradėtos stichiškai kurti 
mokyklos, kad sudarytų sąlygas vaikams to-
liau mokytis. Pagal lietuvos švietimo modelį 
ir čia buvo bandoma atkurti ne tik pradines 
mokyklas, bet ir progimnazijas bei gimnazi-
jas. Buvo atvirai lygiuojamasi į nepriklauso-
mos lietuvos mokyklą, ne itin atsižvelgiant 
į egzilio sąlygas. Tai rodo ir 1947 m. viešas 
Švietimo valdybos pareiškimas, kur paste-
bima, kad „visos švietimo įstaigos tvarko-
mos pagal lietuvos respublikos įstatymus 
ir taisykles, mokslas einamas pagal Švietimo 
Ministerijos patvirtintas programas“. kartu 
pažymima, kad tremties mokyklų persona-
lui privalomas toks pat mokslo cenzas, koks 
buvęs privalomas valstybinių mokyklų mo-
kytojamas lietuvoje39. Taigi orientuotasi į 
buvusią lietuvos tikrovę, neįvardijant skur-
džios realybės. Tiesa, tas orientavimasis į 
buvusią lietuvos mokyklą prasiskverbia ne 
tik oficialiuose raštuose, bet ir aprašant kon-
krečių mokyklų istorijas. Pavyzdžiui, rašant 
apie varganą augsburgo-Hochfeldo pradžios 
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mokyklos pradžią, pažymėta, kad po poros 
metų „mokykla atrodė pakenčiamai ir galėjo, 
ypatingai mokslo žiniomis, lygintis su nepri-
klausomos lietuvos mokykla.“40

Mokslo programos, kaip jau minėta, irgi 
nesiskyrė nuo lietuvoje buvusiųjų. Pradinėse 
mokyklose daugiausiai dėmesio buvo skiria-
ma lietuvių kalbos pamokoms (pirmoje kla-
sėje – 8, antroje – 9, trečioje – 7, ketvirtoje – 6 
per savaitę) priedo dar prisidėdavo aplinkos 
ir tėvynės pažinimas, istorija ir geografija pa-
skutinėje klasėje41. Tuo tarpu užsienio kalbų 
pradžios mokykloje visiškai nebuvo mokoma, 
nors gyventa daugybės kalbų apsuptyje. Taip 
pat ir gimnazijoje daugiau dėmesio buvo ski-
riama lietuvių kalbai, nei anglų ar vokiečių 
(lietuvių kalbos per 8 metus susidarytų – 38, 
anglų – 34, vokiečių – 16 savaitinių pamo-
kų). Tai iliustruoja, kad ir toliau buvo gyve-
nama lietuvos nuotaikomis. Tiesa, šios itin 
nepraktiškos tendencijos buvo pastebėtos ir 
kritikuotos jau ir stovyklų laikais, bet dar 
labiau jos buvo ginamos lietuvos patriotų: 

„Humanitarinių dalykų persvara visų tipų 
lietuvių tremtinių mokyklose vertė ne vieną 
kalbėti apie per didelį mūsų švietimo hu-
manitarinį foną, apie per menką rūpinimąsi 
praktiniais specialiniais mokslo dalykais... 
jau siūloma mažinti lietuvių kalbos pamokas, 
jau reikalaujama svetimas kalbas dėstyti pra-
dinėje mokykloje. Tokie balsai iškyla moky-
tojų tarybose ar mokytojų suvažiavime, kur 
apie lietuvių kalbos stiprinimią ar apsaugą 
dažnai nė neužsimenama. Tai jau pavojingi 
kraštutinumai“42. Ta „humanistinio turinio 
persvara“, anot Čižiūno, pasižymėjo ir ne-
priklausomos lietuvos mokykla.43

reikia pastebėti, kad visų lietuviškų moks-
lo institucijų veiklos pradžia buvo ypatingai 
sunki, lydima finansinių, buitinių neprite-
klių. Paprastai tiek mokyklos, tiek darželiai 
buvo kuriami neturint nieko: nei tinkamos 
pastogės, nei tinkamų baldų44, nei vadovėlių 
ar kitų mokymo priemonių. kaip gražiai tai 
apibūdino k. Pečkus: „kiekviena Vokietijoje 

besikurianti lietuvių tremtinių mokykla ko-
vojo už savo vietą dP stovykloje – laisvą kam-
pą, rūsį, suolą, stalą, lentą, kreidos gabalėlį“45. 
Pavyzdžiui, Hanau gyveno daug lietuvių ir 
čia veikė vaikų darželis, kurį lankė net 150 
vaikų (šis darželis buvo toks populiarus grei-
čiausiai dėl to, kad čia vaikai gaudavo papil-
domą maisto davinį iš unrraos, kas buvo 
nemenka paskata jų tėvams). kadangi šis 
darželis turėjo tik vieną didesnę patalpą, tai 
darbą organizavo pamainomis – viena gru-
pė veikė priešpiet, o kita popiet.46 Tai leidžia 
suprasti, kad vaikai į darželį buvo leidžiami 
ne dėl to, kad abiems tėvams reikėdavo dirbti, 
bet patogumo ar mados sumetimais. Vaikų 
darželiuose užsiėmimus vesdavo ne tik tam 
specialiai pasiruošusios auklėtojos, bet ir bu-
vusios mokytojos. Vaikų darželį rebdorfe 
(prie eichstatto), 1945 m. birželį pradėjo vesti 
mokytoja d. Šilingaitė, baigusi Montessori 
vaikų darželių kursus, bet greitai – po mė-
nesio – ji perėjo dirbti mokytoja, o darbą 
darželyje tęsė kazimierietė aleksandra gus-
taitytė, jau turėjusi 9 metus praktikos vaikų 
darželiuose.47

darželio auklėtojų kaip ir mokytojų atly-
ginimai būdavo arba skurdūs, arba jų iš viso 
nebūdavo. kartais mokytojai ar darželio 
auklėtojų padėjėjos gaudavo tik padidintą 
maisto priedą, o kartais nė to.48 darbas be 
atlyginimo neigiamai veikė visą švietimo 
organizavimą, buvo sunku priprašyti ateiti 
mokytojauti, o jaunas merginas padėti dirb-
ti su darželinukais. Bet kaip buvo pastebėta, 
kelių darželių ir mokyklų istorijose tuomet, 
kai vokiečiai įvedė pastovią valiutą ir unr-
ra sutvarkė mokytojų etatus, „tada sunku 
buvo apsiginti nuo kandidačių“49. ne geresni 
reikalai dėl užmokesčio buvo ir gimnazijose. 
Pavyzdžiui, dr. jono Basanavičiaus vardo 
gimnazijos Bamberge-garmische mokyto-
jams pradžioje mokėjo amerikietiškomis ci-
garetėmis už etatą po 5–6 pakelius per savaitę. 
kadangi mokytojų būdavo daugiau nei eta-
tų, tai cigaretes, o vėliau markes mokytojai 
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pasidalindavo pagal pamokų skaičių. dėl 
prasto atlyginimo, dalis mokytojų pradžio-
je net nemokytojavo, vertėsi „mainų bizniu“. 
Tuo tarpu vėliau, kai pagerėjo mokytojų atly-
ginimas, „buvę mokytojai priekaištavo, girdi 
šiaučiai- kriaučiai sulindę į mokytojų etatus, 
o tikrųjų mokytojų neįsileidžia“50.

Mokyklos kūrėsi greitai, bet kiekvienos 
pradžia buvo pakankamai komplikuota. 
daug kas priklausė nuo vieno žmogaus en-
tuziazmo. Taip, pavyzdžiui, amberge, kur 
pradžioje lietuvių buvo mažai, mokytoja sta-
sė Tamašauskienė pradėjo dirbti, teturėdama 
tik 8 pradžios mokyklos amžiaus mokinius. 
ji mokė visas keturias klases iš karto, ir visa 
darė be atlyginimo.51 dažnai net ir gimnazijos 
įkūrimas buvo vieno kurio nors pasiryžusio 
mokytojo nuopelnas. dalis mokyklų buvo la-
bai mažos: štai pradžioje ansbacho progim-
nazija egzistavo tik su 33 mokiniais. Visoms 
mokykloms stigo vadovėlių. „sunkiausia 
buvo su mokslo vadovėliais ir rašomąja me-
džiaga. Vadovėlių beveik nebuvo. jei kuris 
nors mokinys buvo pripuolamai kokį nors va-
dovėlį iš lietuvos atsivežęs, tai tuo naudojosi 
mokytojai“52. arba, kaip pastebėjo Čižiūnas, 
laimingos buvo tos mokyklos, kurios turėjo 
pakankamai rašomojo popieriaus.53 

statistika rodo, kad lietuviai priverstinės 
emigracijos sąlygomis itin daug investavo į 
švietimo sistemos atkūrimą. Bendrai skai-
čiuojant amerikos, Britanijos ir Prancūzijos 
zonas 1945–1946 metais dP stovyklose lie-
tuvių mokyklų, mokytojų ir mokinių buvo 
gausu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Lietuvių tremtinių mokymo ir 
auklėjimo istaigų, mokytojų ir mokinių 
skaičius54

Mo-
kyklų

Moky-
tojų

Moki-
nių

Vaikų darželiai 71 110 2134
Pradžios mokyklos 112 327 4087
Progimnazijos 14 143 502
gimnazijos 20 455 2442

Čižiūno nuomone, palyginti su visu sto-
vyklose gyvenančių lietuvių skaičiumi gim-
nazijų, jas aptarnaujančių mokytojų, o kartu 
ir gimnazistų buvo per daug. „Tokio dydžio 
bendruomenei būtų pakakę 4–5 gimnazijų, 
nes didelė dalis mokslo amžiaus jaunimo 
būtų lankiusi ir specialines mokyklas“55. To-
kia padėtis suponavo ir trūkumą, kad vienoje 
klasėje kartu studijavo ir gabūs, ir negabūs 
mokiniai, nes pastarieji neturėjo kito pasirin-
kimo. „sunkieji tremties gimnazijų mokiniai 
buvo kaip tik tie „gimanzistai per prievartą“, 
kurie čia mokėsi tik dėl to, kad kitokio tipo 
mokyklų jiems stovykloje nebuvo“56. nuosta-
bą kelia ir darželių skaičius: ir tai, kad Vokie-
tijoje buvo sukurta tiek daug vaikų darželių, 
ir tai, kad juos lankė tiek daug vaikų, nes tar-
pukario lietuvoje vaikų darželių proporcija 
gyventojų skaičiui net ir paskutiniais metais 
buvo daug mažesnė.57

Bandymas išlaikyti grynąją 
lietuvybę (1950–1969 m.)

„Mokykla yra tautinės dvasios židinys. 
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga 
būti lietuvių mokyklos rėmėju“ (Lietuvių 
charta).

iš lietuvos pasitraukę dP stovyklose lie-
tuviai bandė atkurti švietimo sistemą, kurią 
jie buvo palikę lietuvoje. net ir išvažiavę į 
ameriką, jie tikėjosi greitai grįžti į lietuvą, 
tad vaikus ugdė patriotine lietuviška dvasia, 
kėlė aukštus reikalavimus lietuvių kalbai. jų 
lietuvybės standartai buvo daug rimtesni, nei 
pirmosios bangos lietuvių, kurių jau antra ir 
trečia karta augo amerikoje ir tik prastai kal-
bėjo lietuviškai. jeigu lietuviškumo pažini-
mas pirmosios bangos amerikiečiams tebu-
vo savo šaknų pažinimas, leidžiantis geriau 
susigaudyti amerikos kultūroje, dP kartos 
amerikiečiams tai buvo pagrindinis savęs 
suvokimo matas. lietuvybė šioms grupėms 
turėjo skirtingas reikšmes.
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istoriografijoje nėra plačiau nagrinėta, ko-
dėl nebuvo pasinaudota pirmosios emigran-
tų bangos sukauptu potencialu ir tęsiama 
lietuviškų mokyklų tradicija, bet, priešingai, 
pasirinktas šeštadienių mokyklų variantas. 
istoriografijoje paprastai tik pažymima, kad 
lietuvių parapinėse mokyklose silpnai moky-
ta lituanistinių dalykų ar net apskritai jose 
vyravusi nelietuviška dvasia. „Prie senųjų 
lietuvių emigrantų įkurtų parapijų buvusios 
mokyklos neatitiko tėvų norų ir siekių. Tik 
kai kuriose jų dar buvo mokoma lietuvių 
kalbos, daugumoje vyravo anglų kalba, be 
to, trūko žmonių, gebančių tinkamai mokyti 
lituanistinių dalykų“58. Taigi nors padėtis pri-
statyta gana niūriai, bet reikia pripažinti, kad 
pirmosios bangos lietuvių palikuonių, save 
identifikuojančių su lietuviškumu, dar buvo 
daug, bet naujai atvykę lietuviai nemėgino 
šios padėties išnaudoti. anot kunigo juozo 
Prunskio, Draugo redaktoriaus, 1951 m. vei-
kė 54 lietuvių parapinės mokyklos, kur mo-
kėsi 11140 mokinių. Tarp jų būta apie 2000 
naujųjų emigrantų vaikų, 3550 – kitataučių 
(jie sudarė 32 % visų vaikų).59 Vadinasi, būta 
daug (apie 5600) ir pirmosios bangos išeivių 
vaikų, lankančių lietuvišką parapinę mo-
kyklą. aišku, šios mokyklos ne itin atitiko 
tautiškai nusiteikusių naujųjų emigrantų lū-
kesčių, mat „lietuvių vaikai ateina į mokyklą 
jau nemokėdami nė žodžio lietuviškai“. Be to, 
ir „dabartinės vienuolės mokytojos jau yra 
jaV augusios ir mokslus ėjusios, visai nema-
čiusios lietuvos ir ją pažįstančios dažnai iš 
klaidingų šaltinių“60. Vienuolių „lituanisti-
nis pasirengimas dažniausia remiasi iš tėvų 
įgytomis negausiomis žiniomis ir vienuoly-
no rėmuose įgytu patyrimu“61.

Problemos kompleksiškumą atskleidžia 
kazio Mockaus pranešimas „Būdai ir prie-
monės lituanistiniam švietimui sustiprinti“. 
jis neignoravo „gausių lietuviukų, kurių se-
neliai atvyko iš lietuvos“, o jie patys nemoka 
lietuvių kalbos ir nežino „lietuviškų reikalų“. 
Bet kartu pastebi, kad „pastangos tokius pra-

mokyti lietuviškai jau kelia reikalą pasirengti 
dėstyti tą kalbą skirtingu metodu, daugiau 
naudojamu mokant iš mažens nežinomas 
kalbas.“62  deja, ir po dviejų dešimčių metų, 
kai jai tų metodų reikėjo mokinti antrosios 
bangos lietuvių vaikams lietuviškai, šie dar 
nebuvo parengti. Taip 1975 metais nauja mo-
kytoja pastebėjo įvairius sunkumus dirba-
dama su paruošiamosios ir pirmo skyriaus 
klase. ji pastebėjo, kad daugelio iliustracijų 
iš pratimų knygos vaikai nepažino ir negalė-
jo surišti su garsu, apskritai vaikų žodynas 

„daug toliau nuo virtuvės ir žaislų dėžės nebe-
nueina“. kaip mokytoja prisiminė reikėdavo 
su mokiniais pasiginčyti, kad beibis lietuviš-
kai yra kūdikis. stengdamasi praplėsti labai 
ribotą vaikų žodyną, ji pati gaminosi papil-
domos medžiagos, kad išlaikytų vaikų dė-
mesį. ji pasigedo metodinės literatūros, kaip 
tvirtinti vaikų žodyną ar leidinėlio, aprašan-
čio tradicinius lietuviškus vaikų žaidimus.63

Taigi kyla problema „kaip suderinti nau-
josios imigracijios lituanistinio švietimo 
pastangas su esama tikrove. ... iš kitos pusės 
naujosios imigracijos atstovai negali ir neturi 
eiti į nereikalingus kompromisus. Vaikų ka-
techizacija lietuviškai ir reikiamos lituanisti-
nės programos išėjimas yra mūsų tikslas, nuo 
kurio negalime trauktis ir nesitrauksime.64

Tuo tarpu apie bandymą prie senųjų lie-
tuvių parapijų mokyklų įvesti lietuviškas pa-
mokas naujų imigrantų vaikams ir tas pamo-
kas duoti dėstyti prityrusiems lituanistams 
mokytojams. kai kur taip ir buvo padaryta. 
Bet, anot Mockaus, „kiek girdėti iš kolegų 
atsiliepimų, rodos, jau yra abejonių, ar ne 
šeštadieninė mokykla pasiekia daugiau, ne-
kaip tos pridėtinės pamokos, kurios ir lieka 
pridėtinėmis.“ Tai pasakęs, jis dar kartą pri-
mena pagrindinį tikslą: būtinai išeiti kasmet 
nustatytą lituanistinio švietimo programą 
taip, kad mokinys, baigęs aštuonis skyrius, 
jau būtų pajėgus neblogai rašyti lietuviškai, 
o baigęs aukštesniąją mokyklą, jau būtų išė-
jęs ir lietuvių literatūros bei lietuvos istorijos 
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kursą. ir nors suprasdamas daugelio šešta-
dieninių mokyklų varganą padėtį, bet būtent 
su ja jis sieja viltis „tegul ir vargo, bet vis dėlto 
grynai lietuviška mokykla“65.

iš tiesų, parapijinės, o dar labiau aukštes-
niosios kažkada lietuviškos buvusios mo-
kyklos dabar, XXi amžiuje, tik savo istorijų 
puslapiuose šį tą pažymi apie lietuviškos 
mokyklos šaknis, taip kaip tai pažymi Maria 
High school arba apie savo lietuviškumą iš 
viso nebeužsimena (pavyzdžiui, Marianapo-
lio gimnazijos tinklalapyje apie tai nėra nei 
užuominos). Tiesa, tuo metu vienuolikoje 
mokyklų naujai atvykusiems lietuviams pa-
vyko įtikinti parapijų mokyklų vadovybes, 
kad jų vaikams būtų sustiprintas lietuvių 
kalbos dėstymas ir normalių pamokų metu 
kasdien įvestas pusvalandis lietuvių kalbos, 
lietuvos istorijos ir kitų lituanistinių daly-
kų studijos. kitur tėvai nepatenkinti anks-
čiau sukurtų parapinių mokyklų lietuviškų 
dalykų dėstymu, padedami mokytojų steigė 
atskiras šeštadienines mokyklas, kuriose 
vaikai turėjo išmokti lietuvių kalbos, lietu-
vos istorijos ir geografijos, lietuviškų dainų 
ir šokių.66

amerikos lietuvių mokytojų sąjungos 
(įsteigta 1949 m.) konferencijoje 1951 m. Ve-
ličkos skaitytame pranešime akivaizdžiai 
parodomas nepasitenkinimas dėl pirmosios 
išeivių bangos sukurtų mokyklų: „parapinė-
se mokyklose padėtis liūdna. už mokyklos 
ribų – plati tuštuma. Į ją mums niekas ne-
kliudo brautis, todėl būtina išnaudoti progą. 
yra dalykų, kurių patys tėvai tikrai atlikti 
nebegali. Vienas iš tokių yra sudarymas 
pastovios lietuvių vaikų bendruomenės. ji 
reikalinga lietuviams ugdyti, nes kiekviena 
šio krašto mokykla daro tik piliečius. da-
bartiniai reikalavimai, statomi šeštadieninei 
mokyklai, ne visuomet pagrįsti. Tvirtinimas, 
kad mokytojos seselės moko būti gerais lie-
tuviais – melas“67. iš tiesų problemų kazimie-
riečių vedamose pradinėse ir vidurinėse mo-
kyklose būta, kartais čia ne itin draugiškai 

žiūrėta į naujai atvykusių lietuvių merginų 
nacionalizmą, išsiskirdavo mokytojų ir mo-
kinių tikslų suvokimas. kita vertus, vienuo-
lijų vedamos paprastos mokyklos siūlė aiš-
kesnį ritmą, dažnai ir geresnį auklėjimą nei 
amerikiečių mokyklos. deja, šeštajame de-
šimtmetyje, dar kažkada lietuvių įkurtos vi-
durinės mokyklos, tokios kaip Marianapolio 
ar Marija High school, suamerikonėjo, jose 
lietuvių kalba nebebuvo lygiavertė partnerė, 
o greičiau podukra.68

lituanistinis auklėjimas išeivijoje buvo 
atkurtas kaip lietuviškosios mokyklos tęsi-
nys, kuriuo norėta išlaikyti lietuvybę. litua-
nistinė mokykla ryžosi puoselėti iš lietuvos 
atsivežtas tautines tradicijas ir lietuvišką 
kultūrą. „Pradžioje mokyklos buvo steigia-
mos pagal vienintelį pavyzdį, kuris tada buvo 
žinomas, būtent, pagal lietuviškąją mokyklą. 
ir iš tikrųjų, kai pažiūri praeitin, susidaro 
įspūdis, kad lituanistinis mokymas vyko ne 
tiek išeivijoje, kiek pačioje lietuvoje“69. anot 
algio norvilo, dėstomasis turinys mokyklo-
je nebuvo pritaikytas išeivijos gyvenimui: 

„lietuvių kalbos klasėje buvo aiškinamas 
skirtumas tarp dalyvio ir padalyvio; istori-
jos kurse užsitęsdavo kunigaikščių era, ne-
norom įsiterpiant ir vėlyvesniem laikam, o 
geografijos kurse mokiniai susipažindavo su 
Biržų gipso klodais ir garsiąja Birštono kil-
pa....“70. Per didelį mokinių apkrovimą de-
talėmis kaip programos trūkumą nurodė ir 
ašoklis: „Mokytojai su mokiniais ilgai vargs-
ta, piešdami lietuvos žemėlapius su visomis 
apskričių ribomis, visais lietuvos sienų pa-
sikeitimais, sužymi šimtus miestelių, ežerų, 
upių ir kalnelių“71. Toks dėstomojo turinio 
neatitikimas mokinių aplinkai ypatingai pa-
sidarė pavojingas, kai į lituanistinę mokyklą 
pradėjo eiti su amerikos gyvenimo papro-
čiais apsipratę mokiniai. dažnam lituanisti-
nės mokyklos mokiniui mokyklos atmosfera 
ir mokymo stilius tapdavo nesuprantami ar 
net nepatrauklūs. atstumiančiai veikė ir tas 
praeities pasaulis, kuris mokiniams buvo 
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neapčiuopiamas ir neįdomus.72 daugelis po 
antrojo pasaulinio karo iš lietuvos pasi-
traukusių stengėsi vaikams perduoti lietuvą 
tokią, kokią jie paliko, ignoruodami tuos 
pasikeitimus, kurie per visą šį laiką vyko 
gimtinėje. kartais tai vaikams sukeldavo ir 
priešingą reakciją. kaip vienas mokinys pri-
sipažino šeštadieninės mokyklos mokytojai, 
net „jeigu lietuva netolimoje ateityje atgautų 
nepriklausomybę, jis nenorėtų joje gyventi, 
nes ten viskas esą labai senoviška: visi šoka 
tik valsus ir polkas, klausą tik klasiškos mu-
zikos, nešioją senoviškus drabužius. ... Tokį 
įspūdį jam sudarę tėvų pasakojimai apie lie-
tuvą“73. neatitikimas tarp mokslo gaunamo 
bendrose mokyklose, ir lietuviškose su vaikų 
amžiumi didėdavo. kaip pastebėjo mokytoja 
germanienė: „amerikietiškose mokyklose 
jie mokysis apie žvaigždynus ir raketas, tuo 
tarpu lituanistinėje – gyvens šiaudinėj baku-
žėj, basi raus linus ir plūgu ars žemę“74.

Masionis, aprašydamas įspūdžius iš mo-
kyklų vizitacijos, rašė, kad daugeliui moky-
klų trūko ir vaikams pritaikytų patalpų: „jau 
20 metų mūsų mokyklos vargsta, kai kurios 
dar vis neišeidamos iš rūsių, ir užkampių“75. 
anot jo, mokinių nenoras lankyti mokyklą 
tokiose sąlygose yra visai suprantamas, nes 
jie visą savaitę mokosi moderniose patalpose, 
o šeštadienius turi „praleisti uždarytam ko-
kiame rūsyje..., tai reikia tam tikro pasiauko-
jimo“76. Taip pat, anot jo, trūko ir mokytojo 
darbo įvertinimo iš visuomenės pusės.

dar yra nemaža vietų, kur mokytojai nėra 
laikomi žmonėmis, bet vis dar kažkokiais 

„simboliais“, kur manoma, kad mokytojas 
gali gyventi iš „simbolio“. jei tokiem tėvam 
duotų tik simbolinį atlyginimą, ypač šešta-
dieniais, tai jie tuojau mestų savo darbą ir 
eitų tuojau kito ieškoti. Žinoma, mokytojas 
iš to negyventa, bet jis irgi yra žmogus...77

kartu Masionis pastebėjo, kad kai kurio-
se mokyklose vis dar buvo naudojami pase-
nę metodai: gramatikos mokoma su visomis 
įvardžių formomis... vaikams nežinant nei 

kur, nei kada juos vartoti. Tiesa, šioje vietoje 
jis buvo pastebėjęs ir poslinkių į gerąją pusę, 
kai buvo stengiamasi išdėstyti ne mokslą 

„apie kalbą, o pačios kalbos“. Pavyzdžiui, kai 
mokytojas paprašo mokinį su tuo žodžiu 
pasakyti sakinį, pavartoti tą žodį praktiškai, 
kasdieninėje kalboje. „Čia jau pačios kalbos 
mokymas ir jis yra naudingesnis. Mokiniai 
tuoj taiso savo draugų klaidas, visa klasė 
dalyvauja ir visiems iš to daugiau naudos“78. 
Taip pat jis atkreipė dėmesį į veiksmingą 
praktiką mokyti dainų, nes dainuojant gali-
ma lengviau išmokyti ir skaitymo, ir tarimo. 
Tokiu būdu lengva paversti pamokas ir links-
mu žaidimu. 

kad lituanistinė mokykla dažnai buvo 
katorga vaikams, tą žinojo ir tėvai, ir mo-
kytojai. Pokalbyje su jaunaisiais lietuviais, 
užfiksuotame Švietimo Gairėse, keli dabar 
savo noru besidomintys lietuvybe jaunuoliai 
prisipažino, kad vaikystėje buvo verčiami eiti 
į lituanisinę mokyklą: „Buvau verčiama eiti 
į lituanistinę mokyklą. daugumas vaikų yra 
verčiami. ... Tėvai verčia juos eiti į lietuvišką 
mokyklą, jie nenori, nekalba lietuviškai, ne-
priklauso lietuviškoms organizacjoms, ne-
nori nieko bendra turėti su lietuviais“. kaip 
viena iš didžiausių lietuviškos mokyklos 
blogybių buvo nurodytas jos prievartinis 
charakteris. „Man nepatiko, kad mane vertė, 
o kai vertė, man pamokos pasidarė visiškai 
neįdomios“. Vertimo eiti į mokyklą proble-
ma buvo nagrinėjama ir kituose straipsniuo-
se, pastebint, kad „mokytojai susiduria su 
mokiniais, kurie atvirai pasisako, kad jiems 
nesą reikalo lankyti lituanistines mokyklas ir 
kad jie jas lanko tik tėvų verčiami“. Tuo tar-
pu amerikoje vis labiau populiarėjo nuostata, 
kad reikia ne versti vaikus, bet juos atitinka-
mai motyvuoti. kita vertus, motyvuoti lan-
kyti lituanistinę mokyklą buvo sunku, nes 
vyresniesiems tai buvo ne vertės (karjeros), 
o pareigos klausimas. 

Tėvų, vyresniųjų, mokytojų ir visų lie-
tuvių patriotų supratimu, lituanistinės mo-
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kyklos lankymas yra ne vertės, o pareigos 
klausimas. lituanistinėje mokykloje ne vien 
vertės ir naudos ieškome, – savaime jos yra, – 
bet lavindami jaunimą ir lavindamiesi litua-
nistikoje, mes atliekame savo pareigą istori-
niame kelyje išlikti lietuviais.79

kita vertus, gal teisus buvo ir j. Masilionis 
pastebėdamas, kad nenoras lankyti lituanis-
tinę mokyklą buvo ir tam tikras „mados rei-
kalas“, nes sunku prisipažinti savanoriškai 
lankant tai, kas tau neduos apčiuopiamos 
naudos. Tuo tarpu faktas, kad daugeliui li-
tuanistinių mokyklų vadovauja lietuviai, 
kažkada patys mokęsi šeštadieninėje moky-
kloje, ar tai, kad tėvų komitetų pirmininkų 
pareigas prisiima irgi dažniausiai buvę šeš-
tadieninių mokyklų mokiniai, pagaliau, kad 
į mokyklas savo vaikus veža, tie, kurie prieš 
tai buvo patys vežami, anot Masilionio, rodo, 
kad nors vaikai šeštadienines mokyklas lan-
kė „nenoromis“, „tėvų verčiami“, „verkdami 
ir dejuodami“, bet vėliau suprato lituanis-
tinių mokyklų reikšmę.80 Šiuos Masilionio 
samprotavimus apie prievartos būtinybę 
ir naudą lietuvybei reiktų dar tikrinti. nes 
nors daugelis atvežančių savo vaikus patys 
kažkada ir ėjo į šeštadieninę mokyklą, bet 
keičiantis kartoms šeštadieninių mokyklų 
lankytojų skaičius tirpo.

jis siunčia mane į lietuvišką mokyklą šeš-
tadieniais ir į stovyklą vasarą. jis laiko mane 
tvirtai ir grūda neįkainojamą tėvynės maną 
man į burną. springstu, dūstu ir žiobčio-
ju, tiesiu kaklą aukštyn, bandydama neuž-
springti.

„aš kitokia! – šaukiu – aš gimiau čia. aš – 
ne tu.“

„Tu esi lietuvė – šnypščia jis. – grynų gry-
niausia lietuvė.“

Virstu į indą prisiminimams ir svajonėms 
laikyti.

lietuva – neužsitraukianti, bebalsė skylė. 
kaulėta ranka, pačiupusi už pakaušio, laiko 
mano veidą prispaudusi prie kančios taip, 
kad negalėčiau nusisukti. Šeštadieninėje 

mokykloje žiūrim paveikslėlius, kuriuose 
kareiviai ginklu grasina šeimynoms lauko 
virtuvėse. Įsivaizduoju, kad tai – mano gimi-
naičiai, arba matau juos uždarytus tamsiame 
sandėliuke be maisto ir vandens“...81

dar neseniai sėdėję mokyklos suole lietu-
viukai pastebėjo, kad lietuviškoje mokykloje 
trūko drausmės, ši problema, jų nuomone, 
atsirasdavo dėl to, kad pamokos neįdomios 
ar kad mokytojai nepatiko. „Man asmeniš-
kai lietuviškos pamokos buvo visiškai neįdo-
mios. dar ir šiandien jos nėra įdomios.“82 al-
gio norvilos požiūriu, drausmės problemos 
lituanistinėje mokykloje iškildavo dėl to, kad 
pradžioje lituanistinėse mokyklose palaiky-
ta iš lietuvos atsivežta formali atmosfera, 
išreiškiama, mokinių atsistojimu mokytojui 
įėjus į klasę ir kitais ritualais, kai tuo tarpu 
amerikietiškose mokyklose vyraudavo daug 
draugiškesnė atmosfera tarp mokytojo ir 
mokinio.83

kas yra lietuvis? naujų kelių 
paieška (1970–1990 m.)

„[lituanistinės mokyklos] tikslas – atlikti 
tą auklėjimo dalį, kurio mūsų tautinių tikslų 
atžvilgiu čia neatlieka šio krašto bendrosios 
mokyklos, tai yra išauklėti lietuviuką lietu-
viu. lietuviu jį auklės tik namai ir lituanisti-
nė mokykla, palaikydama jame lietuviškąją 
sąmonę ir perteikdama jam lietuviškąsias 
vertybes. lietuvybė mums yra pastovi ir ne-
pakeičiama vertybė.“84

Taigi jau nuo XX a. septintojo dešimtme-
čio vis labiau pradėta žiūrėti, kad lituanisti-
nė mokykla ne tiek suteiktų lietuvių kalbos 
ir kultūros žinių, kiek auklėtų mažą lietuvį 
užaugti sąmoningu lietuviu. „išeivijos litua-
nistinė mokykla turi net tik stengtis išeiti 
nustatytas programas, perduoti numatytą 
žinių kiekį, bet dar labiau visais joje dės-
tomais dalykais ir visomis pedagoginėmis 
priemonėmis ugdyti mokinius būti sąmo-
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ningais savo tautos nariais.“85 algis norvilas 
jau 1960 m. pradžioje įžvelgė mokyklos mo-
dernėjimo bruožų. lituanistinis auklėjimas, 
anot jo, turėtų vykti „ne nepriklausomybės 
laikų lietuvoje, o gyvoje išeivijos aplinkoje. 
kitaip sakant, reikėtų mokinius suvesti su 
pasauliu, kuris artimas jų patirčiai ir gyve-
namai tikrovei. Toks auklėjimas ne vien tik 
pateiktų lituanistines žinias, bet padėtų mo-
kiniui suprasti, ką tai reiškia būti lietuviu“86. 

jau nuo 1970 m. nuolat mažėjo mokinių 
šeštadieninėse mokyklose. Tai siejama su 
praturtėjusių lietuvių kraustymusi į užmies-
čius, kai vežioti vaikus į šeštadieninę moky-
klą pasidarė sunkiau. daug lietuvių, nepaisy-
dami „lietuvių chartos“ nuostatų, sukūrė ir 
mišrias santuokas, ir pradžioje dėl to jautėsi 
nepageidaujami lietuvių bendruomenėje, be 
to, jų atžalos dažnai nebekalbėjo lietuviškai. 
Minint lietuvos nepriklausomybės penkias-
dešimties metų jubiliejų, buvo raginama į 
jaV šeštadienines mokyklas sutelkti 5000 
mokinių: 

jei Lietuvos kūrėjai savanoriai kovojo Ne-
priklausomybės kovose už kiekvieną Lietuvos 
žemės pėdą, tai mes čia dabar turime kovoti 
dėl kiekvieno lietuvio, dėl kiekvieno lietuvio 
jaunuolio, nes jų rankose tautos ateitis. Tai 
ne tik garbingas mums uždavinys, bet ir liki-
minė pareiga, nuo kurios nė vienas nesame 
laisvi. Tačiau mes laimėsime Lietuvai tiek ir 
tokių jaunuolių, kiek ir kaip juos lietuviškai 
išugdysime.87

deja, tokio užmojo padariniai buvo buvo 
priešingi – mokinių kasmet mažėjo. apylin-
kių švietimo valdybos teisinosi, kad neįma-
noma buvo paveikti tų tėvų, kurie iš anksto 
buvo nusistatę savo vaikų į lietuvišką moky-
klą neleisti. Pagal spaudos pranešimus pa-
naši padėtis buvo ir kitose vietovėse. Todėl 
mokinių skaičius nepakilo, o sumažėjo ne 
tik minėtoje apygardoje, bet ir visame krašte. 

„Mažėjimo priežastis – lietuvių, ypačiai jau-
nosios kartos kėlimasis dirbti ir gyventi kitur. 
Tirpstant lietuviškosioms kolonijoms, nyksta 

ir lietuviškos mokyklos, ir jos steigias kitose 
vietose, kur susidaro nauji lietuvių telkiniai, 
kaip sant franciske.“88

dar kitais metais buvo uždaryta ir Šv. 
antano gimnazija Maine. ji buvo įkurta 1956 
metais tėvų pranciškonų. Mokykla buvo 
maža – 1960 m. buvo išleista pirma giman-
zijos laida – 10 abiturientų.89 ir ateinančiais 
metais gimnnazijai nepavyko pritraukti dau-
giau studijuojančių – galbūt dėl reklamos, gal 
dėl rėmėjų stygiaus. gimnazijoje buvo sten-
giamasi sudaryti jaunimui lietuvišką aplin-
ką, lietuvių kalba pagal mokinių pajėgumą 
buvo dėstoma kaip lygiavertis dalykas. net 
diplomų įteikimo iškilmės buvo atliekamos 
lietuviškai.90 Ši gimnazija 1964 metais išleido 
penktą laidą – 14 abiturientų – tai buvo gau-
siausia laida. Bet tokio mokinių skaičiaus ne-
pakako, kad mokykla galėtų išsilaikyti, kol 
nebuvo 100 ar bent 80 mokinių, tol gimna-
zija neturėjo užtikrintos ateities, nes reikėjo 
išlaikyti erdvius pastatus ir gausų mokytojų 
personalą, kas, savo ruožtu, sąlygojo žymius 
nuostolius.91 nepaisant to, kad po šių kreipi-
mųsi mokinių šiek tiek padaugėjo, bet jiems 
vėl sumažėjus 1969–1970 mokslo metais, mo-
kykla, nuostoliams priartėjus prie 100 000 
dolerių, buvo uždaryta. Viena jos bėdų tur-
būt ir buvo tai, kad ji neturėjo savo rėmėjų, 
kaip kad turėjo Šv. kazimiero kongregacijos 
vedamos mokyklos.92 dar buvo bandyta gim-
naziją atidaryti, kreipiantis per jaV  ir kana-
dos lietuviškąją spaudą į tėvus, bet pastangos 
nedavė vaisių: 1970 m. rudeniui suradus tik 
12 mokinių (8 iš Čikagos, 1 – iš alabamos, 1 – 
iš Pensilvanijos, 1 – iš kalifornijos ir 1 – iš 
Viskonsino), gimnazija negalėjo būti atidary-
ta“93. kita vertus, sunku suprasti, kodėl buvo 
verčiau nuspręsta mokykla uždaryti nei per-
eiti prie koedukacijos, nes tiek merginų, tiek 
vaikinų priėmimas taip pat būtų padidinęs 
mokinių skaičių.

Buvo uždaromi ir vaikų darželiai, net 
ten, kur tarsi jiems gyvuoti buvo tiek mate-
rialinės sąlygos, tiek ir pakankama lietuvių 
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santalka. iš 1970 m. nustojusių veikti vaikų 
darželių vienas buvo Čikagoje, kur aplinkui 
gyveno lietuviai. 

„lietuviai ten pastatė vaikų darželiui pri-
taikytus namus, kuriuose mokytojauja lie-
tuvė mokytoja, bet ji šįmet angliškai moko 
amerikiečių vaikus, nes nebesusidaro lietu-
vių vaikų lituanistinei klasei, nežiūrint visos 
varytos propagandos. ir kitam reguliariam 
vaikų darželiui, veikiančiam kitoje lietuviš-
koje Čikagos apylinkėje, kyla išsilaikymo 
klausimas, sumažėjus mokinių skaičiui.“94

Taigi, nors dar vajaus metais ypatingas dė-
mesys buvo atkreiptas į darželius, nes būtent 
ten vaikai turėjo išmokti lietuviškai skaityti 
rašyti dar prieš pradėdami eiti į angliškąją 
mokyklą95, visgi daugiau pritraukti darželi-
nukų į lietuviškas mokyklėles nesisekė. 

Mažėjant mokinių šeštadieninėse moky-
klose, pagaliau buvo atkreiptas dėmesys ir į 
pirmosios kartos išeivių vaikus, stengiantis 
atrasti pastiprinimą: „steikime prie moky-
klų atskiras klases ankstyvesniosios išeivijos 
mokykliniam jaunimui, norinčiam išmokti 
lietuviškai. Priimkime juos išskėstomis ran-
komis, nors jie sunkiai tekalba, ar iš viso ne-
bemoka lietuviškai, nes gal čia siūlosi mums 
vienintėlė ir paskutinė proga laimėti juos 
lietuvai ir lietuvybei“97.

Įdomios buvo ir juozo Maldeikio įžvalgos, 
kaip per lietuvių literatūrą galima būtų tau-
tiškai auklėti jaunimą. Be kita ko pažymint, 
kad „su mokslo įgijimu siejasi ir nutautimo 
pavojai.“ nutautėjimo pavojus, iškylusius XiX 
amžiuje, kai mokslus baigę lietuviai „apsigy-
vendavo dėl tarnybos ten, kur nėra lietuvių“, 
siūloma palyginti su dabartimi: „ar nenu-
tausta lietuviai, belankydami amerikietiškas 
mokyklas, paskui apsigyvendami patogiuose 
priemiesčiuose, gaudami tarnybas, kur nėra 
savųjų“98. apskritai buvo peikiamas jaunųjų 
patogumų ar karjeros (o gal savirealizacijos) 
ieškojimas, jų neatsižvelgimas į „tautinius in-
teresus“. „nuo tėvų nusistatymo priklauso, ar 
renkantis naują darbovietę žiūrima tik savęs 
bei dolerio, ar ir kad būtų galimybė vaikams 
lietuviškai mokytis“99. kita pastaba, taikyta 
tiesiai lietuvių jaunuoliui, buvo: „didžiau-
sias ir greičiausias nutautimas eina mišrio-
se vedybose“, o lazdynų Pelėdos apsakymą 

„klaida“ j. Maldeikis pasiūlė kaip šio proceso 
literatūrinį pavyzdį100.

neatsiliko ir ašoklis, stengdamasis gai-
vinti lietuvių tautinį pasididžiavimą per 
geografijos pamokas, pastebėdamas, kad 
reikia vaikams pasakoti tik apie lietuvą, kas 
suteikia pasidžiavimą, pasigėrėjimą ir savimi 
pasitikėjimą. „gi rodydami mūsų skurdžiąją 
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gyvenimo pusę, samanotas lūšneles, ubagiš-
kus vežimus ir vis dainuodami apie bakūžes 
samanotas, jaunimą ne tik nepatrauksime, 
bet galime ir atbaidyti.“101 ir kadangi lietuva 
savo dydžiu pasigirti negali, todėl patariama 
geriau kalbėti apie seną jos istoriją ar seną 
kalbą.  „Mes lietuviai taip pat esame mažos 
tautos nariai, bet galime drąsiai didžiuotis 
savo sena ir gražia kalba, sena ir garbin-
ga tautos bei valstybės praeitimi. Mes savo 
kultūra žengiame smarkiais šuoliais pirmyn, 
pralenkdami kai kurias senos kultūros tau-
tas. lietuvių tauta nepailstamai siekia moks-
lo viršūnių ir tampa inteligentų tauta.“102 Tuo 
tarpu pačių mokinių norai buvo šiek tiek 
kitokie. kaip pastebėjo mokytoja Vida au-
gulytė, mokiniai pageidavo sužinoti daugiau 
apie tuometinę lietuvą, o, jos pačios many-
mu, per didelis lietuvių kultūros ir istorijos 
nudailinimas irgi nieko gero neatneša, todėl 
ji siūlė „mokyklose lietuvą pristatyti realis-
tiškai, pabrėžiant jos gerąsias ypatybes, bet 
nenuslepiant ir rimtų trūkumų“103.

ir toliau pagrindinis dėmesys buvo krei-
piamas į lietuvių kalbą, akcentuojant, kad 
tik kalba sugebės išeivijoje bręstančiam jau-
nuoliui padėti įsijungti į lietuvių tautą, „tik 
kalba įgalins jį lietuviškai kurti ir dalyvauti 
išeivijos lietuviškoje veikloje“104. Pedago-
gams vis nurodoma, kad reikia supažindinti 
mokinius tik su kūrybiškai pajėgiausių tau-
tiečių kūryba, nes taip mes sudarome sąly-
gas suprasti, pajusti bei pergyventi ir pačios 
lietuvybės vertingumą. Taip lietuviškoji 
kūryba pasidaro svarbiausia priemone pa-
traukti jaunimui prie lietuvybės, priemone, 
leidžiančia pajusti jos vertingumą. lietuvy-
bė, pagrįsta savo kalba, tautine individualy-
be ir visa tautine kūryba mums yra kažkas 
nelygstamai vertinga, kas toli prašoka mūsų 
šio meto reikalus105.

Visai kitoks įspūdis apie lietuvybės sam-
pratą išeiviams susidaro paskaičius kanados 
lietuvių istoriją, kur į lietuviškumą žiūri-
ma ne iš siaurų nacionalinių pozicijų, bet 

iš platesnių pilietiškumo perspektyvų. Visų 
pirma pastebima, kad finansiškai brangios 
šeštadieninės mokyklos yra išlaikomos tėvų, 
bažnyčių ir lietuvių bendruomenės, nes tėvai 
nori, kad jų vaikai išaugtų dvikalbiais, gerai 
kalbančiais ne tik valstybine kalba, bet ir 
tėvų kalba, o kelių kalbų žinojimas praplė-
čia vaiko horizontus. Taip pat knygoje pa-
žymimi ir kiti motyvai, tokie kaip religinis 
vaikų auklėjimas. „Tokiu būdu šeštadieninė 
mokykla kaip institucija turėjo įskiepyti ge-
resnį pilietinį požiūrį, padėti nulieti geresnį 
kanados pilietį.“106

Paaiškėjus, jog lietuvos okupacija bus ilga 
ir greitai neatsiras galimybės grįžti į lietuvą, 
išeiviai pradėjo organizuoti ir kursus, kurie 
paruoštų, jau amerikoje augusius lietuvius 
dėstyti lietuvių kalbą ateinančioms kartoms. 
Vienas iš tokių sumanymų buvo Pedagogi-
nis lituanistikos institutas, išaugęs iš 1958 m. 
rugsėjo 27 d. Čikagoje įsteigtų pedagoginių 
kursų. Mokslas ten buvo išeinamas per tre-
jus metus šeštadieniais po keturias-penkias 
valandas. Vis tik institutą baigdavo daug 
mažiau studentų, negu pradėdavo studijas. 
kaip pateikia Pečkus, per pirmą dešimtmetį 
(1958–1967 m.) į institutą įstojo 117 studentų, 
bet jį baigė tik 34. daugiausia mokslą metė 
dėl to, kad jiems buvo sunku suderinti studi-
jas su darbu savaitgaliais.107 situaciją šmaikš-
čiai aprašė karolis drunga: „Pedagoginis 
lituanistikos institutas Čikagoje jau per eilę 
metų pamokas ryte pradeda su vienokiu stu-
dentų skaičiumi, o nuo vidurdienio jas tęsia 
jau su žymiai mažesniu. dalis lituanistikos 
studentų saulei pasiekus zenitą, persikeičia į 
padavėjus valgyklose, pardavėjus krautuvėse, 
krovikus sandėliuose ar užima kitas, jau tik 
ūkinio gyvenimo roles.108

išeivijoje stovyklavimas išsiplėtė per visą 
lietuvišką jaunimą. jaunimo stovyklos pasi-
darė tautinio sąmonėjimo ir kultūrinės kū-
rybinės veiklos sambūriais. stovyklas rengė 
ne tik lietuvių jaunimo organizacijos: ateiti-
ninkai, skautai, bet ir vyčiai bei trys vienuoli-
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jos: nekaltai pradėtosios Šv.Mergelės Marijos 
seserų kongregacija (Putnamo seselės), tėvai 
marijonai ir tėvai pranciškonai. Putnamo 
seselių stovykla pradėjo veikti dar 1944 m. 
vasarą, joje merginos buvo pratinamos prie 
demokratinio gyvenimo. 1969 m. vasarą 
seserys įsigijo naują stovyklavietę Marlbo-
ro, Vermonto valstijoje, kurią pavadino ne-
ringa. 1970 m. vasarą ten jau stovyklavo 140 
mergaičių, ateitininkai moksleiviai ir vyko 
pirmoji anglų kalba lietuviška stovykla.109 
lietuviškąjam švietimui buvo svarbios patir-
tys, įgytos dainavos stovykloje, kurią įsteigė 
amerikos lietuvių katalikų federacija dar 
1956 m., o nuo 1967 m. čia vyko Mokytojų 
studijų savaitės.110

nepaisant įvairialypių pastangų, lietuvių 
kalbos mokėjimas išeivijoje blėso, vis daž-
niau lietuvių šeimos tarpusavyje šnekėdavosi 
angliškai. „girdėdami lietuviukus namie ir 
lituanistinėse mokyklose tarp savęs daugiau-
sia angliškai besikalbančius, mes pergyvena-
me sunkų jausmą – pralaimėjimo savijautą. ... 
Visi žinome, kad apskritai tautinis sąmonin-
gumas jaunesniuosiuose silpnėja ir nyksta. 
dalį jų galime laikyti jau nutautusiais. Tačiau 
mes galime pasiguosti, kad turime dešimtį li-
tuanistinių mokyklų, nors ir nelabai stropiai 
ir be didelio noro lankomų“111.

Poreikių išsiskyrimas 
(1990–2000 m.)

kai po geležinės uždangos griuvimo pa-
daugėjo atvykėlių iš lietuvos, kurių vieni 
bėgo nuo skurdo lietuvoje, kiti tikėjosi ge-
resnių mokslo galimybių, jie amerikoje kū-
rėsi nebūtinai prie senųjų lietuvybės centrų, 
jiems nebuvo būtina lietuvių bendruomenė, 
kad jie sugebėtų išgyventi. juo labiau kad 
senoji bendruomenė skeptiškai juos verti-
no, vadino „tarybukais“, į juos žiūrėjo kaip 
į antrarūšius lietuvius. Bet galima pastebė-
ti, kad ir jie turėjo bendruomenės poreikį, 

dažnai sukurdavo savo neformalias naujai 
atvykusių bendruomenes. ypatingai tie, ku-
rie turėjo vaikų, jautė poreikį burtis su lie-
tuviškai kalbančiaisiais, daugiausiai, kad jų 
vaikai suprastų, kad lietuviškai kalbama ne 
tik namie, bet ši gyva ir kitur. didelė dalis, 
nors ir atidėliojo grįžimą į lietuvą, galvojo, 
kad jie kažkada grįš, todėl savo vaikų paruo-
šimas lietuvių kalbai, kad jie toliau galėtų 
tęsti mokslus lietuvoje, buvo būtinas. Tuo 
tarpu trečios kartos lietuviams, dažnai jau 
sukūrusiems mišrias šeimas, šeštadieninės 
mokyklos buvo reikalingos kaip papildomas 
vaikų užėmimas, kad jie gautų tam tikras ele-
mentarias žinias apie lietuvą, išmoktų keletą 
dainų, jie ir neplanavo ruošti savo vaikų toli-
mesniam gyvenimui lietuvoje.

kita vertus, lietuviška mokykla dažnai 
tapdavo ta vieta, kurioje susitikdavo skirtin-
gų bangų išeiviai. kaip pastebėjo daiva kuz-
mickaitė, senieji išeiviai kartais mėgindavo 
pritraukti naujuosius, iš lietuvos atvykusius, 
ypač ten, kur jie nevisiškai jautėsi saugūs, kaip 
kad Čikagoje Market Parke. seniau buvusios 
lietuviškos mokyklos, o dabar tik nuolaidų 
darančios lietuviams: parapijos pradinė mo-
kykla ir aukštesnioji Marijos mokykla, kartu 
su pigia butų nuoma buvo svarbūs motyvai 
imigrantams pasilikti tenai. Parapijinė mo-
kykla net rėmė imigrantų šeimas, vaikams 
suteikdavo nemokamus priešpiečius ir nuo-
laidas už mokslą keletui metų. Parapijinė mo-
kykla taip pat daug dėmesio skyrė imigrantų 
vaikų anglų kalbos mokymui. Mokyklos va-
dovybė kartu su parapijos  klebonu įdarbino 
daugiau anglų kalbos mokytojų ir padėjėjų, 
kad vaikai kuo greičiau išmoktų privalomą 
mokykloje kalbą.112 Tėvai už tai turėjo pri-
sidėti prie parapijos renginių. Todėl kaip 
pastebėjo parapijos kunigas: „Mokykla da-
bar tebėra vienintelė priemonė tarybukams 
pasiekti. jei tėvai nori, kad vaikai įsigytų ge-
resnį išsilavinimą nei valstybinėje mokykloje 
bando užregistruoti vaikus į mūsų Gimimo 
parapijos mokyklą.“113
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Bet naujiesiems imigrantams buvo svarbu 
ne tik suteikti savo vaikams gerą bendrąjį 
lavinimą, bet taip pat neleisti jiems užmiršti 
lietuvių kalbos. naujai atvykusieji taip pat 

„registruoja savo vaikus į lituanistines mo-
kyklas ir vežioja juos kiekvieną šeštadienį 
mokytis lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos. 
nors tėvai savaitgaliais aukoja savo poilsį ir li-
tuanistinei mokyklai, skiria lėšas iš negausių 
imigrantiškų pajamų, dauguma vaikų šiam 
tėvų sprendimui priešinasi ir į mokyklą šeš-
tadieniais eiti nenori.“ kaip pastebėjo daiva 
kuzmickaitė, „Vaikams sunku suprasti, kodėl 
jiems reikalinga mokytis lietuvių kalbos ir ją 
vartoti namuose, jei „visas pasaulis, ypač [jų] 
draugai nemoka lietuvių ir kalba tik angliš-
kai“ (p. 117). Taigi šiuo požiūriu tiek antrosios 
bangos tiek ir trečiosios bangos, lietuvių vai-
kai buvo panašūs – aukoti savo šeštadienių 
lituanistinei mokyklai nenorėjo.

Paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje 
lituanistines mokyklas lankė ypatingai mažai 
mokinių, dažnais metais jų skaičius nesiekė 
net 1000. daugelis mokyklų buvo labai ma-
žos, jas lankė 20, 10 ar net mažiau mokinių. 
apylinkėje trūkstant panašaus amžiaus lietu-
vių vaikų buvo griebiamasi įvairių priemonių 
pramokinti vaikus lietuviškai ir suteikti šiek 
tiek žinių apie lietuvių kultūrą. Įdomi yra 
seattle lituanistinės mokyklos, kuri gyvavo 
tik vienerius metus istorija. Ši neformali mo-
kykla įsikūrė 1993 metų rudenį dviejų mamų, 
auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, ini-
ciatyva. Prisijungė ir trečioji šeima, deja, šito-
je šeimoje nekalbama lietuviškai, todėl vaikai 
visiškai lietuviškai nesuprato. Taip vienoje 
mokykloje mokėsi aštuoni vaikai, tiesa skir-
tingo amžiaus bei lietuvių kalbos patirties. 
Vėliau nemokančios lietuviškai šeimos vai-
kai antriems metams negrįžo, taip žlugo ir 
pati mokykla. 1993 metais, kaip pastebime iš 
rašinio, trūko metodinių priemonių pedago-
giniam pasirengimui. „Mūsų mokomoji me-
džiaga buvo ta pati, iš kurios mes, mokytojos, 
būdamos vaikais, mokėmės. Ta medžiaga ne-

buvo pritaikyta mokyti lietuvių kalbą kaip 
antrą kalbą.“ galiausiai nebegalėdamos dau-
giau grumtis su kalba mokytojos nusprendė, 
kad „mūsų mokyklos tikslas suteikti lietu-
višką tapatybę (identitetą) supažindinti su 
lietuviška kultūra, o lietuviškai kalbėti pasi-
seks tik tiems, kurie galės su tėvais mokytis 
ir kalbėti namuose.“ svarbiausias motyvas 
mokyklą įkūrusioms moterims buvo tai, kad 
jų vaikai galėtų susitikti su kitais lietuviukais. 
o kad jie gautų to bendravimo ir užsidarius 
mokyklai, nuo 1995 metų tos mamos organi-
zuodavo vienos savaitės šeimų stovyklas, kur 
buvo mokomasi lietuvių kalbos, dainuota 
lietuviškai, šokta.114

2003 m. jaV lituanistines mokyklas lan-
kė apie 1400 vaikų, kuriuos mokė per 200 
mokytojų. XXi amžiaus pradžioje mokinių 
skaičius lituanistinėse mokyklose vėl augo.115 
Tarp lietuviškų mokyklų mokinių buvo visai 
nemokančių lietuviškai, nors buvo ir puikiai 
lietuviškai šnekančių, neseniai iš lietuvos 
atvažiavusių. kitose pasaulio dalyse, kur lie-
tuvių emigracija neaugo, atsirado kitų būdų, 
kaip mokytis lietuvių kalbos. Pietų ameri-
koje nesugebėjus pritraukti mokinių į lietu-
viškas mokyklėles, buvo bandoma juos lavin-
ti lietuvių kalbos kitais būdais, pavyzdžiui, 
korespondenciniu metodu. Šis pasaulyje 
išsisklaidžiusiems lietuviams prieinamesnis 
būdas sulaukė susidomėjimo ne tik Brazilijo-
je, bet ir kitose Pietų amerikos vietose. XXi 
amžiaus pradžioje korespondentiniu būdu 
lietuvių kalbos mokėsi per 100 dalyvių. Šiuos 
kursus koordinavo lietuvių Šv. juozapo para-
pijos klebonas rukšys.116

išvados

istoriografija, aprašanti antrosios išeivių 
bangos lietuviškojo švietimo darbus, koky-
biškai bei pagal turinį itin skyrėsi nuo tos, 
aprašančios pirmosios bangos pastangas 
kurti lietuviškąsias mokyklas. galima aiš-
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kiai matyti, kad pačių mokyklų tikslai buvo 
skirtingi. jeigu pirmosios bangos lietuviškųjų 
mokyklų tikslas buvo integruotis į amerikos 
visuomenę neprarandant etninės tapatybės, 
lietuviškosios šeštadieninės mokyklos prio-
ritetas buvo ne integracija, bet lietuvių etni-
nės tapatybės užkonservavimas. galimas 
daiktas, kad daugeliui amerikoje gimusiųjų 
lietuvių vaikų, tas perdėtas tautiškumo grū-
dimas nebuvo priimtinas ir dėl to dažnas jų 
to nepriimdavo. skirtingi tikslai suponavo 
nesusišnekėjimą tarp pirmosios ir antrosios 
bangos emigrantų, todėl pirmosios bangos 
integracinio pobūdžio mokyklos, nesulauku-
sios didesnio palaikymo iš naujai atvykusiųjų, 
visiškai prarado savo lietuvišką charakterį.   

lietuviškojo švietimo darbas išeivijoje, ne-
turint ryškaus galios ir valdžios mechanizmo, 
ypatingai priklausė nuo vieno žmogaus entu-
ziazmo, jos ar jo valios ir darbo. Tokių indivi-
dualių pasiaukojimo pavyzdžių lietuvių labui 
(pirmosios išeivijos bangos metu) ar lietuviš-
kumo labui (antrosios išeivijos metu) lietuvių 
švietimo istorija pateikia daug. kartu tai pri-
klausė nuo išeivių organizacinių sugebėjimų – 
taip kaip Šiaurės amerikos lietuviai sugebėjo 
susivienyti į įvairias organizacijas, kartu jie 
išvystė ir įvairius mechanizmus remti švieti-
mo darbą per parapijas, ar per rėmėjų organi-
zacijas. Ten, kur bendruomenės gyvai palaikė 
švietimo darbą dirbančiuosius, leido daugeliui 
mokyklų išsilaikyti ne vienerius metus.

lietuviškos mokyklos XiX amžiaus pabai-
goje – XX amžiaus pradžioje buvo steigiamos 
norint suteikti lietuvių vaikams geresnius 
šansus integruotis į amerikos visuomenę, 
o per tai ir visai lietuvių diasporai užimti 
geresnias pozicijas ir socialinai, ir ekono-
miškai. jose ypatingai didelis dėmesys buvo 
skiriamas anglų kalbos išmokimui bei prak-
tiškiems dalykams, tokiems kaip aritmetika, 
ar buhalterija. lietuvybės palaikymas šioms 
mokykloms tebuvo antrinis tikslas, nors taip 
pat svarbus. Tiesa, jiems lietuvybė nereiškė 
tos atsilikusios su bakužėm samanotom lie-

tuvos, bet patį domėjimasi tuometine spar-
čiai besivystančia lietuva ir lietuvių kultūra 
abipus atlanto. daugiausiai lietuvių švieti-
mui iki antrojo pasaulinio karo nusipelnė 
katalikiškais išeivijos sparnas, per kunigus, 
vienuolijas, parapijas ir katalikiškas organi-
zacijas sugebėjęs akumuliuoti didžiules lėšas 
šiam darbui. didžiąją dalį mokymo darbo at-
liko specialiai tam pasiruošusios vienuolijos, 
viena kurių, Šv.kazimiero kongregacija, spe-
cialiai tam buvo įkurta. 

lietuviai, atsidūrę Vokietijoje, tik pasibai-
gus ii pasauliniam karui, stichiškai pradėjo 
kurti įvairaus lygio mokyklas, pradedant 
darželiais baigiant gimnazijomis. Buvo orien-
tuojamasi į nepriklausomos lietuvos švietimo 
modelį, mažai paisant pasikeitusių sąlygų. Šios 
mokyklos karo sugriautoje Vokietijoje buvo 
tikros vargo mokyklos be vadovėlių, dažnai be 
sąsiuvinių ar net be sienų. Mokymą neigiamai 
veikė ir buitiškai nesaugi mokytojų padėtis, 
kurie dažnai be jokio atlyginimo dirbdavo tik 
iš profesinio pašaukimo ir idealizmo.

idealizmo buvo persunktas ir švietimo 
darbas, pradėtas antrosios išeivijos bangos 
amerikoje. stengiantis išsaugoti vaikų litua-
nistinį lygį iš lietuvos pasitraukusieji nebuvo 
linkę daryti jokių kompromisų su senaisiais 
lietuviais. Buvo kalbama, kad reiktų senuo-
sius išeivius vėl sudominti lietuva, jos kultū-
ra, bet kadangi tam reikėjo kitokių metodų, 
nei dar lietuvių kalbą suprantantiems antro-
sios bangos išeivių vaikams, šis darbas plačiau 
nebuvo atliekamas. jau nuo septintojo dešim-
tmečio pabaigos pastebimas spartus mokinių 
šeštadieninėse mokyklose mažėjimas – si-
gnalizavo tiek apie lietuvių materialinį page-
rėjimą, jų išsikraustymą į užmiestį, tiek apie 
kartos pasikeitimą. Vaikams, amerikietiškoje 
mokykloje susipažįstantiems su pasaulio nau-
jovėmis, tėvų atsivežta į ameriką tėvynė su 
savomis liaudies tradicijomis nebuvo aktuali, 
dėl to pasakojimai apie ją nuobodūs. ilgai ne-
pasirūpinta, kaip vaikams priartinti lietuvos 
kultūrą, kaip supažindinti juos su lietuva. 
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The purpose of this article is to throw light 
on the efforts of lithuanians to organize li-
thuanian-oriented education in the diaspora 
throughout the last century. for practical 
reasons our survey is restricted to the north 
american emigration. There four periods of 
lithuanian education may be distinguished. 
The first is constituted by the efforts of first-
wave (economic) emigrants to gain an edu-
cation themselves and concurrently to teach 
their children lithuanian. in this period a 
crucial role was played by lithuanian catho-
lic parishes and the grammar schools they set 
up. The second period saw the often chaotic 

indrė karČiauskaiTĖ

liTHuanian-orienTed educaTion in eMigraTion

endeavors in the displaced Persons’ camps in 
germany to set up a school system at all three 
levels, a system that was later (but just parti-
ally) transferred to the united states. in the 
third period young lithuanian-americans 
were being educated in the saturday school 
network. This period was marked by intense, 
heated debates about lithuanianeness, eth-
nic culture, and lithuanian-oriented schoo-
ling. finally, the present-day situation, which 
began after the fall of the iron curtain, may 
be regarded as the fourth period. in all cases, 
changes in the way emigrants saw themselves 
were accompanied by changes in what they 
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took the goals of lithuanian-oriented educa-
tion to be. if the objective of the lithuanian 
schools of the first wave was to integrate pe-
ople into american society without losing 
their ethnic identity, then the goal of lithu-
anian saturday schools was not american 
integration but conservation of lithuanian 
national identity. The organization of the 

diaspora school network proceeded rather 
spontaneously through the voluntary ende-
avors of enthusiastic individuals who had no 
political influence in the receiving country 
nor extensive financial resources. Thus this 
article focuses on the efforts of people in their 
communities to create good conditions for 
their children’s identitities to develop. 
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kaip politiniai pabėgėliai, pokarinės lie-
tuvių išeivijos nariai, kanadoje perdavė vai-
kams sunkią naštą – atsakomybę išlaikyti 
lietuvybę ir priminti pasauliui, jog tėvynė 
okupuota bei neužmiršti, kad nors gyvena 
svetur, tikroji tėvynė yra lietuva? kanados 
ukrainietis lubomyr luciuk, kurio tėvai irgi 
buvo atvykę iš dipukų stovyklos, teigia:

„Mane auklėjo tikėti, kad mano tapaty-
bė visiškai priklauso vienam tikslui, tai yra, 
kovai už pavergtos ukrainos išlaisvinimą. 
Šitokia tapatybės sąvoka mane paženklino, 
išskyrė iš daugumos vaikystės draugų, įpras-
mino mano egzistavimą“1.

lietuviai išeiviai panašiai nuo kūdikystės 
paženklino savo vaikus, stengdamiesi juos 
dvasiškai atskirti nuo kanadietiškos tapaty-
bės, nors tuo pačiu metu skatino lavintis ir 
įgyti profesiją kanadoje.

Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti po-
karinės antros kartos lietuvių, gyvenančių 
kanadoje, tapatybės raidą. Tyrimas remiasi 
2001 metais kai kurių iš antros kartos kana-
dos lietuvių gautais interviu2. nors tyrime 
paaiškėjo, kad daugeliu atžvilgių tapatybės 
problemos berniukams ir mergaitėms buvo 
panašios, galima išskirti kai kurių specifinių 

problemų, iškilusių paauglėms, ypač susiju-
sių su santuoka ir studijomis. Šis straipsnis 
yra anksčiau pradėtų tyrimų dalis, kurių 
bendras tikslas – paanalizuoti pokario lie-
tuvių išeivių tapatybės bruožus istoriniame 
kontekste – tai yra, kreipiant dėmesį tiek į pa-
čios išeivijos raidą, tiek į kanados ir lietuvos 
istorijos pokyčius XX a. antroje pusėje, tu-
rėjusius įtakos tapatybės sampratai. straips-
nyje nenagrinėjama kanados nacionalinės 
tapatybės raidos istorija ar kanados lietuvių 
bendruomenės istorija, nors tai lemia po-iūrį, 
kaip antroji lietuvių karta suvokė savo tapa-
tybę. apsiribosiu tik primindama, kad kana-
doje niekada nebuvo užtektinai lietuvių kurti 
lietuviškas salas didmiesčiuose, kaip tai vyko 
Čikagoje: iš viso išsibarstę plačioje šalyje gy-
veno tik apie 30 000 lietuvių. Taigi kanadoje 
net labiau negu jaV pagrindinis lietuvybės 
šaltinis antrajai kartai buvo lietuviška šeima.

lietuvybės puoselėjimas 
namuose

socialiniai psichologai „vidurinę vaikys-
tę“ (angl. „middle childhood“) apibrėžia kaip 

Milda danyTĖ

Tarp dviejų tapatybių: pokario lietuvių išeivijos
antrosios kartos kanadietės patirtis
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maždaug nuo 8 iki 12 metų laikotarpį, kuriame 
formuojasi asmens tapatybė3. antros kartos 
vaikams  lietuviškos tapatybės suvokimas at-
sirado anksčiau, ankstyvoje vaikystėje, kai dar 
nelankė mokyklos (kanadoje tuo metu vaikai 
pradėdavo lankyti ją būdami 5 ar 6 metų).

kaip jie teigia, namai buvo ta vieta, ku-
rioje viešpatavo ne tik lietuvių kalba, reli-
ginė praktika, maistas ir papročiai, bet ir 
prarastos tėvynės simboliai. irene Mačiuly-
tė-guilford atsimena tėvų namuose buvusius 
daiktus, kurie jai kasdien primindavo, kad 
ji – lietuvaitė:

„Buvo daug giminių nuotraukų. Buvo Vy-
čio ženklas lentoje ant sienos. Visada buvo 
lietuviškas kalendorius, taip pat lietuviškas 
laikraštis. dar ir lietuvos vėliava, juostos. 
lietuviški medžio drožiniai. lietuviški dir-
biniai iš odos. daug dalykų. nė vienas iš jų 
nebuvo labai didelis ar reikšmingas, bet jų 
buvo pridėliota visur. jie suteikė mūsų na-
mams savotiškumo“4.

Šie simboliniai daiktai jai taip pat primi-
nė giminaičius, kurie liko tėvynėje ar buvo 
ištremti į sibirą. svarbu pastebėti, kad dau-
guma antros kartos vaikų augo kanadoje 
beveik be giminių: išeivijoje jie dažniausia 
neturėjo senelių, dėdžių ar tetų. gabija juo-
zapavičiūtė-Petrauskas teigė, kad augo „visa-
da trokšdama giminių“.5 kartais šią vietą už-
ėmė tėvų draugai iš lietuvių bendruomenės, 
su kuriais užsimegzdavo nepaprastai šilti 
ryšiai. Šio straipsnio autorė vaikystėje taip 
pat net aiškiai neskirdavo tikrų giminių nuo 
tėvų draugų, kurie jų šeimoje kasmet susi-
burdavo per įvairias šventes.

antros kartos lietuvių prisiminimuose svar-
biausias lietuvybės ženklas šeimoje buvo kalba. 
Visi interviu dalyviai tvirtino, kad pirmoji jų 
kalba buvo lietuvių. net tie tėvai, kurie gerai 
mokėjo angliškai, vengė šia kalba kalbėti šei-
moje. išeivijos periodinėje spaudoje buvo daž-
nai pabrėžiama, kad geriausia nemokyti vaikų 
anglų kalbos, taip juos kuo ilgiau apsaugojant 
nuo svetimos šalies kultūros.6 Taigi nors di-

pukai troško vaikams gero išsilavinimo, dau-
guma sąmoningai nesistengė jų paruošti prieš 
išleidžiant į anglišką ar prancūzišką mokyklą.

namuose nebuvo leidžiama vartoti anglų 
kalbos. gabija Petrauskas atsimena: „su tėvais 
kalbėjome tik lietuviškai, o su seserimis maišy-
davom lietuvių ir anglų kalbas. Šnekėti angliškai 
buvo draudžiama ir už tai baudžiama“7. donna 
Vilčinskas-kiškis pasakoja, kad jai net neatėjo 
į galvą  namuose kalbėti angliškai: „kažkaip 
atrodė natūralu, atrodė, kad čia mūsų namai ir 
mes taip šnekame. už namų ribos buvo pasau-
lis, ir pasaulyje tu šneki anglų kalba“8.

nė vienas iš apklaustųjų nesiskundė, kad 
buvo sunku pradėti mokyklą nemokant ar 
silpnai mokant anglų kalbą. Tačiau vėliau, 
mokėdami anglų kalbą, vaikai galėjo išreikš-
ti ne visai sąmoningą protestą prieš privers-
tinai diegiamą lietuvišką identitetą. kalbėti 
angliškai namuose buvo būdas pristatyti 
save kaip kanadietį, iš dalies panaikinti ribą 
tarp lietuvių ir kanadiečių erdvės.

atėjus mokyklą, prasideda procesas, kurį 
kanados etninių mažumų specialistas Wse-
volod isajiw vadina antruoju socializacijos 
procesu. jis paaiškina, kad imigrantų vaikai 
pirmais gyvenimo metais pereina bazinį so-
cializacijos procesą ir įgyja tėvų kultūrinę 
tapatybę, o mokykloje vėl yra iš naujo sociali-
zuojami į juos supančios visuomenės kultūrą. 
Pasak W. isajiw, taip šiems vaikams „dvigubas 
socio-psichologinis pasaulis tampa kasdieni-
ne realybe“9. namai, kurie anksčiau vaikui at-
rodė kaip pasaulio centras, dabar suvokiami 
kaip alternatyvi tikrovė, apsupta kitos tikro-
vės – mokyklos ir miesto gatvių. irene guil-
ford pasakoja, kad labai stipriai jautė ribą tarp 
lietuviško ir kanadietiško pasaulio, nes tėvai 
niekad į namus nekviesdavo kanadiečių ir 
neidavo pas juos. ji pati į namus nedrįso pasi-
kviesti mokyklos draugės.10 aiškindami apie 
vaikystės tapatybę, visi apklaustieji minėjo 

„dviejų pasaulių“ sąvoką. Pavyzdžiui, silvija 
akstinaitė-staškevičius teigė: „savaitgaliai 
buvo lietuviški, o savaitės dienos priklausė 
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mokyklai – nebuvo jokių susilietimų“. Bet tuo 
metu tokia tvarka jai buvo natūrali: „Tu ją pri-
imdavai – mums čia nieko keista neatrodė“11.

suvokimas apie lietuvą 
vidurinės vaikystės metu

antros kartos vaikai iš tėvų gaudavo du 
prieštaringus lietuvos paveikslus. Pirmiau-
sia tėvai piešė labai idealizuotą tarpukario 
lietuvos kaimo vaizdą: 

„Žalios kalvelės, miškai, upės ir ežerai“12.
„Mama buvo iš turtingos šeimos. jie turėjo 

vasarnamį, didelį namą, kurį aš įsivaizdavau 
kaip pilį“13.

„Mama kalbėdavo apie Palangą, balti bal-
ti pliažai, gintaras smėlyje, ir aš įsivaizduo-
davau didelius gintaro gabalus ir tą mėlyną 
vandenį“14.

„rojus, kaip danguje. Ten tik geri žmones 
gyveno, viskas gražu, upės, ežerai, miškai, gry-
bai. Visiems maisto užtekdavo, tu viską turėjai. 
nors abu tėvai kilę iš miesto, aš lietuvą įsivaiz-
davau ne kaip miestą, o tik kaip kaimą“15.

antros kartos vaikai suvokė lietuvą taip, 
ką leo spitzer vadina „nostalgine atmintimi“ 
ar „išliekančia atmintimi“16. kaip austrijos 
žydų vaikas, augantis Bolivijoje, iš tėvų jis 
išmoko jausti „nostalgiją apie nostalgiją“17.

Vidurinės vaikystės metu vaikai taip pat 
ėmė brandžiau suvokti politinę lietuvos si-
tuaciją, kurios svarbiausi akcentai – antrojo 
pasaulinio karo okupacijos, masinės depor-
tacijos į sibirą. Įdomu tai, kad šis tamsus ir 
bauginantis lietuvos vaizdas vaikams padarė 
didesnį įspūdį negu idealizuoti tėvų vaikys-
tės prisiminimai. Pavyzdžiui, irene guilford  
pasakoja, kad vaikystėje lietuvą įsivaizdavo 
kaip „juodą terorą ir skausmą: karas, stalinas, 
sibiras“18, o silvijai staškevičius ypač įstrigo 
motinos prisiminimai apie karo metu patirtą 
badą: „aš vis atsimenu, kad negalima išmesti 
duonos riekutės, kad sakydavo, jog tu niekad 
nesuprasi, kaip sunku buvo“19. Motina jai irgi 

pasakojo, ką girdėjusi iš vyresniųjų, kaip jau-
čiasi pašautas žmogus. gabija Petrauskas iš 
tėvų prisiminimų taip pat buvo susikūrusi 
vaikišką supratimą apie lietuvą: „apie sibi-
rą, apie kankinimus, kaip partizanų kūnai 
būdavo išmesti gatvėje“20.

Tačiau kanados mokyklose ir miestų gatvė-
se lietuva visiškai neegzistavo. jos nebuvo ga-
lima rasti mokykliniuose žemėlapiuose, apie ją 
nebuvo kalbama televizijos žinių laidose. kiti 
imigrantų vaikai, pavyzdžiui, italai turėjo pa-
saulyje pripažintą tėvynę, o apie lietuvą, kaip 
skaudžiai prisimena irene guilford, kanadie-
čiai nenorėjo nieko girdėti: „jeigu vis tiek apie 
ją kalbėdavai, jie keistai į tave žiūrėdavo“21.

lietuviškų vardų problema, 
kaip tapatybės elementas

Būdami baltaodžiai lietuvių išeivių vaikai 
nepatyrė rasistinių išpuolių, tačiau buvo ne-
lengvai priimti į anglosaksų bendruomenę. 
ypač juos išskyrė vardai ir pavardės. reikė-
davo pakartotinai paaiškinti mokytojams, 
kitiems vaikams, jų tėvams, kaimynams, 
kaip vardą tarti ar rašyti. Padėtį paaštrino 
dipukų paprotys vaikus krikštyti lietuviškais 
vardais, kurie tikrai kelia sunkumų anglams. 
Mokykloje vaikai dažnai buvo spaudžiami 
pakeisti vardą į labiau angliškai skambantį. 
gabija Petrauskas prisimena, kad pradinės 
mokyklos direktorė atsisakė ją registruoti 
kaip gabiją Mariją tvirtindama, kad toks 
vardas „kanados kultūroje jai sudarys pro-
blemų dėl tapatumo“. Taigi mokykloje ji buvo 
vadinama Maria, ir tik būdama dešimtokė iš-
sikovojo teisę vėl vadintis gabija.22

gyvenimas dviejuose 
pasauliuose

kaip teigia W. isajiw, antros kartos vaikai 
turi atrasti tinkamas strategijas susikurti 
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tapatybę.23 apskritai apklaustieji pasirinko 
tokią, kurią sociologas vadina „dviejų pa-
saulių atskyrimo strategija“24, tačiau nega-
lima sakyti, kad buvo vienodai elgiamasi 
kiekvienu atveju.

kartais gyvenimas tarp dviejų pasaulių 
buvo jaučiamas kaip vidinis prieštaravimas, 
kurį išgyvena  i. guilford romano „Prisilie-
timas“ (The Embrace) herojė aldona.25 donna 
kiškis jautė kažką panašaus, kai Monrealyje 
šeštadieniais atvažiavęs autobusas ją ir bro-
lius nuveždavo į lietuvišką mokyklą: „Šitas 
didelis didelis autobusas atvažiuodavo mūsų 
paimti apie 9 val. ryto, o draugai, kurie žais-
davo lauke, visada stebėdavosi, kodėl man 
reikia išvažiuoti pusei dienos. grįši apie pir-
mą ar antrą, tai nebuvo labai ilgai, bet jautei-
si skirtinga, lyg būtum kalinys ar koks nors 
nusikaltėlis. aš visada susigėsdavau“26. silvi-
ja staškevičius prisimena, kaip nuobodu bū-
davo išsėdėti ilgus lietuviškus susirinkimus, 
kurių metu jai reikėdavo deklamuoti eilėraš-
čius, kurių politinės prasmės nesuvokdavo.27

Bet kitais kartais, ypač jau būnant vyres-
nei, silvijai staškevičius visai patikdavo „bėg-
ti Monrealio gatvėmis paliekant politinius 
lankstinukus ant mašinų“28. Įsitraukusios į 
politines demonstracijas dėl lietuvos, silvija 
staškevičius ir gabija Petrauskas pajuto, kad 
jų lietuviška tapatybė įgyja platesnę prasmę: 

„Matai, kad nesi viena, kad tai ne tik tavo šei-
mos reikalas“, – teigė g. Petrauskas29.

antros kartos merginų ir 
vaikinų tapatybės raidos 

skirtumai
iki paauglystės nepastebima jokių ypatin-

gų dvigubos tapatybės raidos proceso skirtu-
mų lyties atžvilgiu. Tačiau  atėjus brendimui, 
praddavo stipriau veikti dviejų bendruome-
nių – kanados ir lietuvių išeivijos – socialinės 
normos merginoms. septintajame ir aštun-
tajame XX a. dešimtmetyje kanados anglo-

saksų ir lietuvių išeivijos bendruomenėse dar 
buvo likę nemažai patriarchalinių bruožų, 
pagal kuriuos moterims retai atitekdavo va-
dovaujančios pareigos, tikimasi, kad moteris 
pirmiausia bus atsidavusi žmona ir motina. 
Tačiau moteriškumo stereotipas jau buvo pa-
veiktas feminizmo ideologijos, vis dažniau 
buvo laužomos nusistovėjusios normos.

galima teigti, kad antros kartos merginos 
labiau negu vaikinai buvo linkę aktyviai da-
lyvauti lietuvių bendruomenės organizacijų 
veikloje. Be to, lietuvių išeivijoje visada buvo 
pripažįstamas didelis moters indėlis išlai-
kant lietuvybę šeimoje. Taigi pradėjus senti 
pirmai išeivijos kartai buvo jaučiama, kad 
labai svarbu ne tik pritraukti antros kartos 
merginas į lietuvišką veiklą, bet ir garantuoti, 
jog jos sukurs lietuviškas šeimas. Mišrios šei-
mos sąvoka buvo siejama su kalbos ir kultū-
ros praradimu, o ją išlaikyti išeivijoje laiko-
ma šventa atsakomybe, nes tuo metu niekas 
netikėjo, kad lietuva greitai išsilaisvins.

Taigi buvo visaip stengiamasi įtikinti mer-
ginas, kurios kanadoje vis tiek daug daugiau 
laiko praleisdavo tarp anglosaksų tarpe, kad 
jos privalo ištekėti tik už lietuvių. donna 
kiškis prisimena: „aš jaučiau, kad dėl manęs 
buvo baiminamasi“. kai vyresnis brolis subū-
rė otavos lietuvių jaunimo ratelį, šis jai atro-
dė kaip alternatyva kanadiečių socialiniams 
susirinkimams. Vėliau ji pripažino, kad pati 
nustebo, kai įsimylėjo antros kartos lietuvį.30 
sunkiau klostėsi gabijai Petrauskas. nors bū-
dama itin aktyvi ateitininkė ir kitų lietuvių 
jaunimo organizacijų dalyvė, studijų metais 
pradėjo geriau jaustis tarp anglosaksų: 

„universitete susipažinau su tikrai nuos-
tabiais žmonėmis, kurių mintys ir vertybės 
panašesni į mano. Bendraujant su lietuvių 
jaunimu buvo bėda, kad buvau pernelyg rim-
ta. reikėjo su jais triukšmauti, mėgti išgerti. 
lietuviai manęs lyg prisibijojo, o kanados 
anglai vertino ir skatino mano asmenybės 
bruožus, kurie lietuvių nebuvo laikomi mo-
teriškais“. Bet pradėjus svajoti apie santuoką 
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su vokiečių kilmės kanadiečiu, tėvų pasiprie-
šinimas paveikė: „jaučiausi kalta, kad kursiu 
nelietuvišką šeimą“. Tada ji nutarė iš viso ne-
tekėti, tik vėliau sutiko antros kartos lietuvį, 
kuris irgi panašiai žvelgė į gyvenimą31.

kita lietuvaitė irene guilford atvirai maiš-
tavo prieš tėvų spaudimą: „atsimenu, kad 
kai tėvai sakydavo, jog negaliu pasimatyti 
su nelietuviais, tyčia tokius pasirinkdavau“. 
universitete ji galutinai apsisprendė: „nelei-
siu, kad mano kultūra įsakytų, už ko reikia 
ištekėti, – pati priimsiu sprendimą“32. irene 
guilford neatrodė, kad ištekant už nelietu-
vio jos tapatybė ženkliai pasikeitė: anot jos, 
ji išliko kaip paslaptis bendrame kanados 
kontekste. i. guilford romane „Prisilietimas“ 
pagrindinė veikėja aldona taip pat sunkiai 
prisitaiko prie lietuvių jaunimo, o vėliau 
įsimyli nelietuvį. romane stiprus aldonos 
ryšys su nelietuviu vyru vaizduojamas kaip 
atsvara tėvo peršamam lietuviškumui.

antros kartos lietuvaičių 
tapatybė studijų metais

siekti aukštojo mokslo – viena iš svar-
biausių vertybių, kurias dipukai atsivežė iš 
tarpukario lietuvos. Pavyzdžiui, gabija Pe-
trauskas suprato, kad stodama į universitetą 
tarsi išpildė tėvų svajonę, kurios jie turėjo at-
sisakyti, kai  karas ir tėvynės okupacija nu-
bloškė į kanadą.33 o donna kiškis teigė, kad 
šeimoje niekad nebuvo svarstoma, ar vaikai 
stos į universitetą, ar ne: „ Tai buvo lyg natū-
ralu, savaime suprantama“34.

Įdomu tai, kad nors išeivijos šeimų struktū-
ra buvo patriarchalinė, studijų metu ir darbe 
lietuviai moters vaidmenį suvokė liberaliau 
nei Šiaurės amerikos anglosaksų visuomenė. 

Pavyzdžiui, buvo manoma, kad moteris gali 
suderinti darbą ir šeimos pareigas. Be to, lie-
tuviai buvo mažiau linkę skirstyti profesijas 
į vyriškas ir moteriškas. irene guilford pasi-
rinko studijuoti matematiką ir informatiką, 
kurią kanadiečiai laikė dominuojama vyrų 
sritimi.35 donna kiškis įstojo į medicinos fa-
kultetą, kur iš 80 studentų tik 5 buvo mergi-
nos, ir su jomis ne visada elgiamasi taip, kaip 
su vaikinais. ji prisimena: „rudenį man liepė 
grįžti namo ir vietoj kelnių užsisegti sijoną, 
nors buvo šalta. aš atsisakiau, ir nieko neatsi-
tiko. Bet per visą praktikos laiką merginoms 
teko dvigubas krūvis: dvigubai ilgiau negu 
vaikinams dirbti operacinėje, dvigubai ilgiau 
budėti, lyg tam, kad parodytume, jog sugeba-
me dirbti“. Tuo metu padėjo moralinė tėvų 
parama: „Tėvai mane rėmė, ir aš galvodavau: 
jei mama studijavo mediciną lietuvoje, tai ir 
aš galiu. Manau, kad lietuviškumas tuomet 
mane sustiprino“36.

išvados

nors antros kartos tapatybės raidos tyri-
mai nėra baigti, galima teigti, kad jau ryškėja 
bendras vaizdas apie dvigubos tapatybės eta-
pus. Vaikai nuo labai lietuviškos ankstyvos 
vaikystės buvo staiga priversti patys kurti 
strategijas, kaip suderinti prieštaraujančius 
reikalavimus, kuriuos kėlė šeima ir kana-
dos visuomenė. Šis procesas kartais atrodė 
natūralus, o kartais skausmingas. Merginos 
jautė ypatingai didelį spaudimą ištekėti už 
lietuvių ir taip garantuoti, kad išeivijoje to-
liau bus puoselėjama lietuvybė. Vis dėlto tuo 
pat metu lietuviškos normos apie studijas ir 
profesijos pasirinkimą buvo liberalesnės už 
anglosaksiškas.
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This article presents some of the results of 
on-going research on issues of identity among 
postwar second-generation members of the 
lithuanian-canadian community, focusing 
on the double identity developed by girls and 
women. its author, herself a member of this 
postwar second generation, has conducted 
about 200 earlier interviews with first-gene-
ration displaced Persons (dP) and older li-
thuanian immigrants to canada. now, howe-
ver, as the children of the dPs reach middle 
age, it is interesting to see how their identity 
developed over a period of time. The article 
is based on long, open-answer interviews 
conducted in the summer of 2001 through 
a canadian Ministry of foreign affairs fa-
culty research grant with four women, all 
born in canada in the l950s of  lithuanian 
dP parents with a strong desire  not only to 
inculcate a lithuanian identity in their chil-
dren, but also to carry out  a political agenda: 
the continuing battle for the independence of 
lithuania, then occupied by the ussr.

The article looks at the shifts in identity 
experienced during different stages of life: 

Milda danyTĖ

BeTWeen TWo idenTiTies: THe eXPerience of second-
generaTion liTHuanian-canadian girls and WoMen

pre-school and very early childhood, when 
the lithuanian home dominated, conflicts 
experienced during primary and secondary 
school between canadian and  lithuanian 
identities, rebellion against an ethnic iden-
tity in adolescence or early adulthood, and 
issues relating to marriage and education. 
at the same time, it considers some specific 
topics like the question of names, as well as  
the image of lithuania developed by the se-
cond-generation during their childhood and 
adolescence.

in gender terms, the study found that the 
early experiences of identity were not really 
different for girls and boys. However, girls felt 
a greater pressure to marry within the ethnic 
community. still, as lithuanian dP parents 
were ambitious for their children and held 
more liberal views brought from their ho-
meland of what professions were suitable for 
women, these young women found it natural 
to enter university and to take up professions 
like medicine or computer science, despite 
different views held at that time by english 
canadians
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dalia kuiZinienĖ

lituanistinis švietimas lietuvių 
bendruomenėje

svetur gyvenančiojo ir su keliomis kultūro-
mis bei dvikalbyste susiduriančiojo dilema tam-
pa bet kurio laikotarpio išeivio problema. ji pa-
juntama kasdienybėje, viešojoje erdvėje, tačiau 
itin ryškias apraiškas ta sandūra įgyja kultūros 
procesuose. „ Šeima atstovauja lietuvių kalbai, o 
gyvenamas kraštas aplinkos kalbai. (...) išeivijos 
sąlygomis šios taisyklės pritaikymas visados yra 
pavojuje būti nustelbtas gyvenamo krašto kal-
bos, turinčios daug didesnę patirties persvarą“1. 

neatsitiktinai lietuviškos bendruomenės 
didelė svarba skiriama lituanistiniam švieti-
mui – šeimos ir lietuviškų lituanistikos mo-
kyklų vaidmeniui. 

Tautos daliai, atsidūrusiai emigracijoje, 
tautinės mokyklos kūrimas ir išlaikymas nėra 
nei teisiškai, nei finansiškai įmanomas. jokio-
je svetimoje šalyje išeivija neturi kultūrinės 
autonomijos, leidžiančios jiems kurti savas 
tautines mokyklas. Vis dėlto tautinė moky-
kla įmanoma ir išeivijoje. „Tautine mokykla 
galime pavadinti kiekvieną jaunimo sambūrį, 
siekiantį mokytis tautinės kultūros vertybių: 
gimtosios kalbos bei literatūros, savo tautos 

lietuvių egzilio literatūros iššūkiai

istorijos, tėvų krašto geografijos ir kitų daly-
kų. išeivijos sąlygomis tautine mokykla gali 
būti ir jaV lietuvių parapijinė mokykla, ir 
prie jos prisiglaudusi šeštadieninė mokykla“2. 
Viena iš lituanistinio auklėjimo formų šešta-
dieninės mokyklos, lietuviškieji sambūriai, o 
taip pat ir literatūra, rašyta gimtąja kalba. 

lietuvių egzilio literatūroje galime įžvelgti 
dvi tendencijas. Vyresniosios generacijos savo 
kūryboje itin svarbų vaidmenį skiria tradicin-
iams lietuviškumo ženklams. jų kūryboje la-
bai dažna lietuvos istorijos tematika, išeivijoje 
sukurta nepaprastai daug istorinių romanų. 
Tuo tarpu svetur brendusių ar čia gimusių 
rašytojų kūryboje akivaizdžiai išryškėja san-
tykio su savąja tapatybe ir kalba ieškojimas. 

egzilis, dvikalbystė ir 
daugiakultūrinė perspektyva 

lietuvių literatūroje 
lietuvių rašytojai, gyvenantys ne lietuvoje, 

neišvengiamai atsiduria kelių kultūrų ir bent 
mažiausiai dviejų kalbų apsuptyje. jiems neiš-
vengiamai iškyla santykio su tautine, o kartais 
ir generacine tapatybe problema, kuri nebūtinai 
visada turi komplikuotą išraišką jų kūryboje. 
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algirdas landsbergis, rašęs ir lietuvių, ir an-
glų kalbomis, be didelės traumos kalbėjo apie 
egzilį, dvikalbystę, daugiakultūrinę perspekty-
vą, laikęs tai daugiau dovana, o ne praradimu. 

Živilė Bilaišytė, poetė ir literatūros kritikė, 
gimusi ir brendusi jau svetur, yra tiksliai nusa-
kiusi savo kartos kūrėjų savijautą ir poziciją lie-
tuvių kalbos ir tautinės tapatybės atžvilgiu. „kai 
kalba – lietuvių kalba – visai generacijai, mano 
generacijai, jau nebe ta kalba, kuria sutinkame ir 
patiriame tikrovę, tada tautinis istorinis paliki-
mas šios kartos rašytojui užkerta kelią prasmės 
ieškojimui, tikrovės įprasminimui. Tada kurti 
poeziją lietuvių kalba tampa tam tikro pobūdžio 
hermetiškas užmojis, kurį galima būtų lyginti 
su viduramžių poezija, rašoma lotynų kalba, 
ne žmonių kasdien vartojama gyva kalba... Tai 
priveda prie noro kurti poeziją anglų kalba, net 
jei lietuvių kalba kadaise buvo pirmoji, net jei 
kilme ir širdimi laikai save lietuviu, lietuve.“3

Tad per paskutinįjį dešimtmetį lietuvių 
save laikančių ar lietuvių rašytojų tarpe situa-
cija yra tokia: daugelis autorių rašo ir lietuvių, 
ir anglų kalbomis (lietuviškai ir angliškai rašė 
a. landsbergis, dvikalbius savo poezijos rin-
kinius leidžia eglė juodvalkė, lidija Šimkutė). 
kita dalis rašo tik angliškai, ir čia galime ma-
tyti dvi tendencijas. Vieni savo kūryba, o ir 
gyvenimu yra visiškai nutolę nuo lietuviško-
sios tapatybės bei lietuviškos tematikos (algis 
Budrys, dalia janavičius). kita dalis autorių, 
rašančių angliškai, nėra atsisakę lietuviškos 
tematikos: memuariškumas, autobiografiš-
kumas, savo tautos ar šeimos istorinių detalių 
recepcija jų kūryboje yra itin ryški. Šiuo po-
žiūriu įdomi gali būti i. Mačiulytės-guilford, 
a. Šileikos, r. Phillip (filipavičiaus) kūryba.

kur šių paminėtų ir daugelio nepaminėtų 
autorių kūrybos vieta? lietuvių egzodo lite-
ratūros istorijoje ar literatūros enciklopedijo-
se duomenų apie juos nėra, jų pavardės nėra 
minimos. kuriame paribyje–lietuviškojo eg-
zilio, ar kanadietiškos, ar kitos kultūros kon-
tekste jie suras savo vietą? lietuvoje daugelio 
jų vardai yra nežinomi, išeivijoje jų kūryba 

kartais skelbiama Lituanus ar Metmenų žur-
naluose, kartais jie dalyvauja lemonto „san-
taros“ konferencijose. jų knygas leidžia kita-
taučių leidyklos. kam skiriama jų kūryba? 

santykis su tapatybe ir lietuvių 
kalba i. Mačiulytės-guilford 

kūryboje 
1999 m. kanadoje anglų kalba išleista irenos 

guilford knyga, lietuviškąjį jos vertimą (vertė 
dalia cidzikaitė ir aušra Veličkaitė) pavadini-
mu „Prisilietimas“ 2002 m. išleido a. Mackaus 
knygų leidimo fondas, o praėjusių metų pabai-
goje tą patį vertimą, tik jau kitu pavadinimu 
(lietuvoje leista knyga pavadinta „glėbys“) 
išleido išleido „Baltų lankų“ leidykla. 

guilford apysaka „Prisilietimas“ nėra memu-
arai, numanyti galime tam tikras autobiografi-
nes detales. autorė fiksuoja pagrindinės knygos 
veikėjos aldonos šeimos istoriją, tėvų ir senelių 
pasitraukimą iš lietuvos ir nepritapimą kanado-
je. Pasakojama pirmuoju asmeniu, herojė, kaip 
ir knygos autorė, yra gimusi jau svetur, lietuva 
jai yra pažįstama tik iš tėvų pasakojimų, šešta-
dieninių lietuviškų mokyklų vadovėlių, tad jai 
yra įdiegta romantizuota, idealizuota samprata, 
kuri vėlesnėse jos patirtyse – kelionėje į lietuvą, 
santykiuose su giminaičiais iš lietuvos nesutaps 
ir kirsis su tikrove. knyga pradedama motto: 

„Mano gyvenimo šešėlis plevena lietuvoje, nors 
aš niekad ten negyvenau. (...) dalis manęs tebe-
gyvena ten, mieganti aš, išplėšta, išnešta prieš 
gimstant, pusė mamos, pusė tėvo, iš lietuvos“4. 

apysaką sudaro trys dalys: pirmojoje 
pasakotoja ir jos tėvas apsilanko lietuvoje 
1985 m., antroji knygos dalis sugrąžina vei-
kėją į jos paauglystę, tėvų ir senelių pasitrau-
kimo iš lietuvos ir įsikūrimo svetur istori-
ją, paauglišką herojės šių įvykių refleksiją, 
asmenybės, negalinčios savęs identifikuoti, 
formavimąsi bei susirašinėjimą su lietuvoje 
gyvenančia pussesere. Trečioji knygos dalis 
nukelia į 1990 metus, į giminaičių iš lietuvos 
apsilankymą kanadoje. Tad apie ką ši knyga? 
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apie gimusios svetur lietuvaitės santykį su 
lietuvybe? apie lietuvių, gyvenančių lietu-
voje, ir lietuvių, gimusių ir gyvenančių svetur, 
absoliučiai skirtingas patirtis ir tapatybes?

„Prisilietimo“ autorė koncentruojasi į du as-
pektus: veikėja mėgina identifikuoti savo tau-
tinę tapatybę, buvimą tarp dviejų skirtingų 
kultūrų ir savąjį nepritapimą prie nė vienos iš 
jų. jau knygos pradžioje pasakotoja save api-
būdina taip: „lietuvė kanadietėje, sraigė, pa-
sislėpusi kiaute“. Šis nuolatinis buvimas tarp 
dviejų niekaip nesusisiejančių pasaulių yra 
visai nesuprantamas jos vyrui kanadiečiui. 

jau būdama penkiolikos metų apysakos 
herojė skaudžiai išgyvena nepritapimo jaus-
mą, kuris neapleis jos visą gyvenimą: “nie-
kur nepritampu. nei tarp kanadiečių, kur 
gimiau. nei tarp lietuvių, kurie čia atvyko. 
nei lietuvoje, vietoje, kurios nepalikau.“5

Tėvų, giminės, dramatiškos tautos istorijos 
refleksija savaip susipina herojės sąmonėje. Pir-
mojoje knygos dalyje pavartota „sraigės kiaute“ 
metafora antroje dalyje yra transformuojama 
į sinonimišką detalę: „virstu į indą prisimini-
mams ir svajonėms laikyti.“ apysakos veikėjos 
tapatybę i. guilford ryškina ir per jos santykį 
su lietuvių kalba, kuri buvo gimtoji. Tiek jos 
gyvenimas, tiek ir jos kalbinė erdvė yra pada-
linta į dvi dalis: lietuviškąją ir kanadietiškąją. 
ir ta riba yra ryškinama kalbinėje erdvėje: lie-
tuvių kalba yra namų ir bažnyčios kalba. Tai 
intymios, asmeninės, tik namų erdvės kalba. 
anglų kalba yra viešoji kasdienybės kalba. ke-
liuose apysakos epizoduose yra vaizduojama, 
kas nutinka, kai netyčia kalbinės erdvės yra 
sumaišomos. Tada pasakotoją ištinka šokas. 
Vieną kartą jos močiutė, sutikusi pažįstamą, 
Toronto gatvėje prabilo lietuvių kalba. „Žo-
džiai, tariami tik troškiame uždarame bažny-
čios arba namų rate, buvo tarsi paukščiai, per 
anksti paleisti į pavasario orą, paukščiai, kurių 
plunksnelės dar šlapios ir sulipusios ir kurių 
kaulai dar per trapūs skristi. jie neišgyvens.“6

Po daugelio metų apysakos veikėja išgy-
vena tą patį. Prekybos centre su giminaite iš 

lietuvos prakalbusi lietuviškai, ji pasijunta 
sumaišiusi erdves, atskleidusi viešumoje 
savo paslėptą asmeninį gyvenimą. „Prabilti 
šia namų kalba viešumoje yra tarsi įžengti į 
už gyvatvorės saugomą slaptą sodą, uždarą 
žalią erdvę, paslėptą nuo žvilgsnių.“7

kitas apysakos aspektas – tai dvi lietuvos 
sampratos, kurios kaip ir dvi kalbos nesusi-
liečia. i. guilford savo knygą kuria kontrasto 
principu: čia nuolat konfliktuoja dvi realybės. 
Pilka, atstumianti sovietinės lietuvos realybė, 
kurią patiria pasakotoja, pirmą kartą drauge su 
tėvu apsilankiusi jo gimtinėje. ją autorė vaiz-
duoja groteskiškai ir ironiškai. ir kita daugiau 
iliuzinė lietuva – knygų, nostalgiškų prisimi-
nimų ir pasakojimų sukurta įsivaizduojama 
romantizuota realybė. knygoje šios dvi realy-
bės, vaizdai nuolat kontrastingai keičia vieni 
kitus. kartais pasakotoja susitapatina su savo 
tėvų skausmu ir praradimais. kartais ji visiškai 
ignoruoja jai primestąją sampratą. kartais abi 
sampratos susilydo ir sutampa jos traumuotoje, 
tėvų kaltę išpažįstančioje sąmonėje. 

knyga baigiama suvokimu, kad dviejų 
tapatybių, dviejų kultūrų, skirtingų patirčių 
neįmanoma suvienyti, sujungti. „esam du 
atskiri pasauliai, jungiami laiškų, nuotraukų, 
pasakojimų, istorijos ir kraujo. reikės kažko 
daugiau nei lagaminų, prikimštų vasarinių 
suknelių, kad praeityje paliktų šeštadieninių 
mokyklų elementorių mokymai, neatsakyti 
laiškai. reikės dar vienos kartos.“8 namų sam-
prata pasakotojos sąmonėje dematerializuoja-
si, tampa tik jos vaizduotės sukurta vieta.

Žmogus ir miestas 
V. Papievio kūryboje

naujasis Valdo Papievio romanas „Vienos 
vasaros emigrantai“(2003) sukurtas Paryžiu-
je. autoriaus rašymo maniera ir stilistika yra 
nepakitusi, naujajame romane taip pat domi-
nuoja vidinis vyksmas, dabarties ir praeities 
laikų kaita, nuolatinė dviejų erdvių – Vil-
niaus ir Paryžiaus priešstata. 
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Pats autorius yra aiškiai įvardijęs fizinę ir 
dvasinę būseną, savo tapatybę gyvenant tarp 
dviejų erdvių. „Paryžius veria visai kitus laiko 
ir erdvės mastelius. Tiesą sakant, niekada ne-
maniau, kad galėčiau taip įsigyvent svetimoje 
vietoje. aš blaškausi tarp Paryžiaus ir Vilniaus, 
tarp Prancūzijos ir lietuvos. Vos atsiduriu 
Paryžiuje, man jau trūksta Vilniaus, o Vilniuje 
trūksta Paryžiaus.“9

V. Papievio romano pasakotojas klajoda-
mas Paryžiuje jaučiasi „pabėgęs nuo ne tik 
nuo savo krašto sumaištingų vargų, komplek-
sų, prietarais virtusių papročių, bet apskritai 
nuo pasaulio. (...) Taigi buvo laisvas kaip nie-
kad – be namų, be kalbos, be įprastų paranki-
nių daiktų, kuriančių savo kampo iliuziją“10.

romane dažnas savęs įvardijimas klajū-
nu, nevykėliu, sūnum paklydėliu, vienišiumi, 
bastūnu, vienos vasaros arba viso gyvenimo 
emigrantu. egzistencialistų pamėgta klajo-
nių be tikslo ir prasmės tema ryški Papievio 
romane, tačiau klajonė be tikslo, klošarystė, 
piligrimystė išgrynina egzistencinį vienišu-
mą ir laikinumą. noras susitapatinti, susilieti, 
prisijaukinti, o per tai naujai suvokti ir atrasti 
aplinką ir save – nuolatinės būsenos, lydin-
čios pasakotoją, keičiantį naracijos pozicijas: 
romane yra pasakojama iš aš, tu, jis pozicijų. 
kelionės, klajonių, piligrimystės, gyvenimo 
kaip kelio be pabaigos ir pradžios įvaizdis yra 
nuolat kartojamas šiame romane. 

laikinumas ir prisilietimas prie daiktų, 
prustiškasis praeities atradimas, jos suvoki-
mas ir išgryninimas dabartyje, savojo pasaulio, 
miesto ir kalbos kodo atradimas ir įprasmi-
nimas, kol suvokiama: „...tarp tų tūkstančių, 
dešimčių tūkstančių miestų yra vienui vienas, 
vienintelis miestas, kuris yra tavo, kurį surasti, 
tai susirasti save.(...) Miestai keičia žmones gal 
net labiau, nei žmonės keičia miestus“11. 

Tapatybės paieškos istorijoje 
artūro imbraso romanas „klajūnas“ – 

debiutinis. knygos autorius yra architektas, 

devynerius metus gyvenęs ir dirbęs izrae-
lyje, ten kūrinys ir parašytas. „klajūne“ itin 
nedaug išorinio veiksmo, tai daugiau jauno 
žmogaus kelionė erdvėje ir laike, savo jaus-
muose, pastangos susigrąžinti prarastas ver-
tybes. a. imbraso personažas, pasakojantis 
pirmuoju asmeniu, neklajoja svetimuose ša-
lyse ar miestuose, jo kelionės erdvė – vidinė. 
romanas parašytas dienoraštinės išpažinties 
forma. Žmogaus tapatybė su istorinėmis pro-
tėvių šaknimis kūrinyje reiškiama netikėto-
mis ir ironiškomis paralelėmis, simboliais ir 
metaforomis. siekis suprasti save per santykį 
su praeitimi skatina pagrindinį romano vei-
kėją gilintis į istoriją, lyginti savąsias ir pra-
eities kartų vertybines nuostatas. „Paskiau 
susidomėjau savo ir svetimais protėviais. jų 
norais ir troškimais. Tapau istoriku. Maniau 
rasiąs istorijoje atokvėpį – reikės užsiiminėti 
tik anapilin išėjusiais, kuriems didelių senti-
mentų ir skolų nejaučiau. Šaltakraujis tyri-
nėtojo smalsumas. Pasirodo, kad jie, vaiduo-
kliai, daug stipresni už mane. jų užrašyti ar 
ne norai sutapo su mano ir tai glumino.“12

gyvenimo svetur realijų čia nėra. Tai da-
bartis ir kelionė į praeitį abstrakčioje erdvėje, 
neturinčioje konkrečių erdvės kontūrų ir toli-
ma protėvių praeitis, interpretuota naratoriaus. 
knyga – tai kelionė į praeitį, kurioje ieškoma 
ne istorinių faktų ar duomenų, tai giluminių, 
vertybinių nuostatų tikrinimas iš šiandienos 
žmogaus, klajojančio po pasaulį pozicijos, 
kuri daugelį nusistovėjusių normų nuvertina, 
desakralizuoja, tačiau galų gale suranda tikrą-
sias amžinąsias vertybes. savosios tapatybės 
ieškoma atsigręžiant atgal, lyginant, atmintyje 
rekonstruojant individualiąją patirtį. 

eseistiniai svarstymai apie 
migraciją ir kalbą

dalios staponkutės, filosofės, vertėjos, 
keliolika metų gyvenančios kipre, eseisti-
nių svarstymų knygos „lietumi prieš sau-
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lę“ atsiradimą greičiausiai inspiravo kelių 
patirčių ir kultūrų, kalbų sandūrų sukeltas 
savosios tapatybės pajautimas. individuali, 
asmenine patirtimi paremta stilistika skati-
na autorę autobiografizuoti, atrasti. „kalba 
tampa dievu, kai pajunti, kad gali ja pasi-
kliauti, draugauti su ja, tapyti ja savo mintis. 
rašymo dovana aplanko vėliausiai, negana 
to – tiktai akistatoje su svetimos kalbos ra-
šyba kaip niekad aiškiai sužinai, kas esi iš 
tikrųjų. Tau neduota daugiau, nei esi: graikų 
kalba ir jos nepasiekiamas tobulumas padėjo 
man apsibrėžti savąją lietuvybę. Šitaip ma-
nyje gimė vertėja – ne ta, kuri verčia knygas, 
bet ta, kuri verčia save į kitą kultūrą ir tampa 
jos dalimi.“13

savosios tapatybės raiška per kūrybos 
motyvus būdinga daugeliui kūrėjų. Įvardiji-
mas, išsakymas padeda suvokti save ir kitus, 
o vėliau skatina apibendrinantiems apibrėži-
mams. literatūra, kuriama svetur, suvokia-
ma per kelių kultūrų dimensiją. „literatūra 
yra unikalus patiekalas. Todėl kultūrų suar-
tinimas per kalbą ir literatūrą yra kiečiausias 
riešutas, nepasiduodantis lyginamųjų studijų 

„dantims“ ir jokio kito centro, išskyrus savo, 
traukai.“14 iki šiol nei lietuvių literatūroje, nei 
eseistikoje nebuvo suvoktas ir reflektuota vai-
ko branda, jo santykis su aplinka ir motina. d. 
staponkutės knygoje tai išsakoma itin skau-
džiai ir tragiškai. „Migruojančiai motinai 
telieka atiduoti vaiką vietai, kuri palaipsniui 
tampa motinos pakaitalu ir priima „auklėtinį“ 
kaip ištikima kultūros ir kalbos sergėtoja bei 
griežta ir nuosekli mokytoja. Tik tokiais atve-
jais suvoki, jog vieta, motina ir kalba – orga-
niškai tarpusavyje suaugę elementai, gyvybės 
grandinė, kuri kartą trūkusi nebesuveriama. 
Migruojanti motina yra nuolat aukojanti ir 
pralaiminti, nes priversta įsileisti tarp savęs 
ir vaiko svetimą kalbą ir pasmerkti save mo-
numentinei tylai“15.

Vietoj išvadų
lietuvių egzilio kultūros atstovai, ypač ra-

šytojai, nuo pat pirmųjų gyvenimo svetur metų 
svarsto tautinės tapatybes problemą, ryšio su 
aplinkiniu pasauliu pozityvių ir neigiamų są-
lyčio taškų galimybes. lokalios ir globalios 
erdvės, tautinės tradicijos ir vakarietiškosios 
kultūros priešprieša arba jungtis įvairių sri-
čių menininkų kūryboje pasireiškia pačiomis 
įvairiausiomis formomis bei motyvais.

Tautinės tapatybės klausimas egzilyje gy-
venančiam kūrėjui yra aktualus bet kuriuo 
metu, kai reikia aiškiai įvardyti savąjį santykį 
su tradicija bei vakarietiškąja kultūra, kai ke-
lių kultūrų sandūroje kinta tiek gyvenimiško-
sios, tiek vertybinės nuostatos. Šie klausimai 
yra aktualizuojami tiek įvairių generacijų 
kūrėjų straipsniuose, pasisakymuose, ryški 
ir jų kūrybos tematikos bei stilistikos kaita. 
Tomas Venclova yra taikliai nusakęs tautiš-
kumo ir Vakarų kultūros santykį gyvenant 
svetur. „Tautinė dirva yra pagrindinis są-
monės sluoksnis žmogui. nuo lietuviškumo 
pabėgti beveik neįmanoma, jeigu kalbi lietu-
viškai, jeigu augai toje kultūroje. Bet jeigu tas 
pagrindinis sluoksnis – podirvis iškyla į pir-
mąjį planą, tai yra tam tikras susmulkėjimas. 
jis turi būti giliai, jis turi būti toji giliausioji 
dirva, ant kurios viskas auga, bet ta dirva ne-
būtinai turi matytis. ant jos turi augti kaž-
kokia europinė, pasaulinė tradicija, pro kurią 
prasišvies mūsų tikrovės podirvis“16.

sandūra su svetimomis patirtimis, globa-
lizacijos bei gyvenamojo meto iššūkiais lie-
tuvių kultūroje įgauna gana raiškias formas. 
daugelyje literatūrinių tekstų, dailės kūrinių 
jos virsta visiems suprantamais stereotipais, 
supaprastintos universalios kalbos modeliais, 
kaip įprasta populiariajai kultūrai bet kur.17 
Paskutiniojo dešimtmečio tiek lietuvos, tiek 
ir egzilio kultūroje tapatybės ieškoma ne vie-
name grožiniame tekste ar dailės kūrinyje. 
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The personal dilemma of a person living 
abroad and brushing up against several cultures 
in a bilingual situation becomes a problem for 
any emigrant at any time. it shows up in every-
day life and in public space, but it acquires espe-
cially sharp contours in cultural contexts. We 
can discern two tendencies in lithuanian exile 
literature. Members of the older generation of 
writers assign a particularly important role to 
traditional marks of lithuanianism. lithuanian 
historical topics occur frequently in their wri-
tings, many of which are straightforward histo-
rical novels. By contrast, writers who matured 
in exile or were born outside lithuania empha-
size the quest for a meaningful relationship with 
their lithuanian identity and language. 

some authors of lithuanian descent who 
write in english have not turned their back on 
lithuanian topics: autobiographical elements 
and details of their nation’s or family’s history 
are prominent in their works. irene Mačiuly-
tė-guilford may be interesting in this respect; 

dalia kuizinienė

cHallenges of liTHuanian eXile liTeraTure

in her work two images of lithuania collide: 
the (then) real one of soviet lithuania and 
the romanticized one she extracted from her 
parents’ stories and her education in lithu-
anian saturday-schools. The narrator of Val-
das Papievis’s novel Vienos vasaros emigrantai 
(one summer’s emigrants) lives between two 
cities, Vilnius and Paris, as he is looking for his 
identity. The image of travels, wanderings, pil-
grimages, of life as a never-ending road recurs 
constantly in this work of a lithuanian prose 
writer living and working in Paris. 

dalia staponkutė is a philopher and transla-
tor who has lived for many  years in cyprus; 
the appearance of her book of essays Lietumi 
prieš saulę (By rain before the sun) was proba-
bly inspired by her own sense of double iden-
tity provoked by the clash of two experiential 
worlds, cultures, and languages. in the book 
the author reflects on mixed families, bilin-
gualism, the confrontation between distinct 
cultures and experiences. 
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lyginti vyro ir moters rašymo stilių, 
kalbos ir formos ypatumus yra vienas po-
puliariausių šių dienų tyrinėjimo aspektų. 
neabejojame, kad moteris ne tik kuria, bet 
ir gyvena kitaip, savotiškai, skirtingai. dar 
daugiau ypatumų moters būčiai suteikia 
sudėtingos gyvenimo sąlygos. emigracija, 
buvimas svetimoje kultūroje trukdo jautriai 
prigimčiai skleistis ir tobulėti. situacija, ver-
čianti rinktis, būti lietuviu, o gal amerikiečiu, 
gali netgi išugdyti nevisavertiškumo kom-
pleksą. Pabandyti atsakyti į klausimą, kaip 
rašančioji – moteris – kalba apie sudėtingas 
savo likimo draugių gyvenimo situacijas, ko-
kių sprendimų ieško ir kaip interpretuoja jų 
egzistenciją, yra vienas įdomesnių ir aktua-
lesnių analizės būdų.

aptarimui pasirinkti du mažai tyrinėti 
jaunosios išeivių kartos atstovių kūriniai – 
irenos Mačiulytės-guilford memuarinis ro-
manas „glėbys“1 ir eglės juodvalkės atsimi-
nimų knyga „cukraus kalnas, arba lietuvės 
cukrininkės nuotykiai amerikoje ir kitose 
egzotiškose šalyse“2. Šiuose kūriniuose išties 
ryškiai akcentuojamos moters gyvenimo 
formos ir jos identiteto raiška. nors žanri-

niu pobūdžiu kūriniai skirtingi, tačiau juos 
vienija ne tik autorių amžiaus ir likimo pana-
šumai, bet ir knygų tematika: romano ir at-
siminimų centre atsiduria moteris emigrantė. 
straipsnio tikslas yra parodyti du skirtingus 
egzilyje gimusių ir brendusių jaunų moterų 
būties modelius, tapatybių raišką, gyvenimo 
problemų sprendimus. o taip pat šiek tiek 
paliesti vyresniosios kartos, karo negandų 
atgintų į svetimą kraštą moterų gyvenimo 
niuansus. 

lietuvė užsienyje

e. juodvalkė gimė jaV. nors ji pati sako: 
„aš gimiau ir augau visai kitoje šalyje, sukur-
toje iš savo lietuvių tėvų atsiminimų, pasa-
kojimų, iš išeivijoje leistų lietuvos istorijos 
bei grožinės literatūros knygų, iš šeštadienio 
lituanistinės mokyklos, skautų ir neolituanų 
organizacijų ir iš daugelį metų pro geležinę 
uždangą sunkiai prasiskverbusių žinių apie 
okupuotą lietuvą“3. jos gimtinę galima pa-
vadinti „lietuviškąja amerika“ arba „ameri-
kietiškąja lietuva“, kur mergaitę formavo dvi 

Moters gyvenimo formų įvairovė
  egzodo memuarinėj literatūroj

(i. Mačiulytė-guilford, e. juodvalkė)

kristina BarTkienĖ
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kultūros: lietuviškas tėvų auklėjimas ir libe-
rali amerikos universiteto aplinka. 2000 m. 
pasirodė memuarinė knyga, kurioje vyrauja 
dvi pagrindinės temos: diabetas (liga, kuria 
nuo penkerių metų serga rašytoja) ir lietu-
vybė. autorė beveik chronologiškai, papil-
dydama intarpais, pasakoja savo gyvenimo 
istoriją nuo gimimo iki knygos išleidimo 
datos. Visi įvykiai tiesiog sunkte persunkti 
diabeto bėdų ir lietuvybės motyvų. ir būtent 
lietuvybės akcentavimas leidžia teigti, kad ne 
tik juodvalkės, bet ir visos jaunosios kartos 
moterų išeivijoje identitetą stipriai veikia 
dvikultūrinė terpė, kurioje nori to ar nenori 
joms tenka gyventi.

daugelyje memuarų epizodų, taip pat in-
terviu, juodvalkė kalba apie savo identiteto 
dvilypumą. ji „lietuvos pilietė, gyvenanti 
užsienyje“4, „lietuvė iš amerikos“5 ir pan. o 
paprašyta apibūdinti save teigia: „esu lietuvė, 
gimusi ir augusi amerikoje, rašanti poeziją, 
serganti diabetu“6. Šiuo sakiniu rašytoja iš-
sako pagrindinius savo gyvenimo aspektus, 
kuriuos bando svarstyti ir pabrėžti auto-
biografinėje knygoje. svarbiausioje vietoje 
atsiduria lietuviškumas ir jo santykis su gy-
venamąja aplinka, vėliau poezija ir liga. jau 
knygos antraštėje ji be jokių abejonių vadina 
save „lietuve cukrininke“, patyrusia nuotykių 
amerikoje ir kitose šalyse. net amerika, šalis, 
kurioje gimė rašytoja, neturi jokių privilegi-
jų prieš kitas, ji tiesiog viena iš daugelio. Tai 
rodo besąlygišką atsidavimą lietuvai. savo 
autobiografijoje eglė pabrėžia lietuviškos – 
europietiškos bei liberalios amerikietiškos 
pasaulėžiūros įtaką jos gyvenimui7. Panašiai 
ją apibūdina ir aplinkiniai. Veikėjos vyras 
vadina ją kare, o jos charakteryje mato „lie-
tuvių pagonių genų, žemaitiško užsispyrimo, 
europinių principų, amerikietiško ryžto“8 at-
spindžių. Pasirodo, net amerikoje juodvalkių 
šeimoje buvo kalbama tik lietuviškai, biblio-
tekoje mamos uždrausta mergaitei išduoti 
angliškas knygas, nei vienas jų nelaikė savęs 
amerikiečiu ir gyveno viltimi grįžti į tėvy-

nę. Tokių minčių gausu ne tik memuaruose, 
bet ir straipsniuose. „gimiau ir gyvenau tarp 
dviejų pasaulių, ir tėvų lietuva buvo man 
reali, bet aš gyvenau kitame pasaulyje. <…> 
lietuva man buvo gimtinė, kurioje aš negi-
miau“9, – teigia autorė interviu. „lietuva yra 
mano asmenybės identiteto atrama“, – drą-
siai tvirtina kitur10. o štai dar vienas visuo-
tinės išeiviškos situacijos pavyzdys: „išeiviai 
rašytojai pusę šimtmečio gyveno ne lietuvo-
je, bet jie liko lietuviai, nes išsivežė kalbą. aš į 
pasaulį žiūriu pro lietuviškus akinius, bet jie 
pagaminti amerikoje. lietuva yra ten, kur aš 
esu“11. Vis tik galima pamanyti, kad tėvų pa-
stangomis išugdytas lietuviškumas nėra in-
dividualus šios moters gyvenimas. jis sukur-
tas tėvų istorijos. akivaizdu, kad visur autorė 

„stengiasi sujungti tėvų ir savo pačios patirtį, 
bet tėvų gyvenimai vis dėlto jai atrodo esą 
tikresni dėl jų tiesioginio ryšio su lietuva“12. 
kad ir kiek tame būtų tiesos, pati rašytoja dėl 
to nė kiek neprieštarauja. jai atrodo natūralu 
ir priimtina gyventi iš dalies ne savo gyve-
nimą. iš visų juodvalkės atsakymų interviu, 
iš kiekvieno memuarų puslapio alsuoja pa-
triotizmas, pasiaukojimas lietuvos vardan. 
net paprasčiausioje kasdienybėje pirmauja 
lietuviškumas. rengdama savo vestuvių puo-
tą eglė renkasi tik lietuvišką maistą (kaip ir 
kitas tradicijas) – grybų virtinius, dešras su 
kopūstais, šaltibarščius, kugelį. kaip maty-
ti, jai šie patiekalai – taip pat lietuvos da-
lelė, todėl ir „skanesnio maisto už lietuviš-
ką nėra“13. ryški dar viena situacija, puikiai 
iliustruojanti eglės polinkį į patriotizmą. 
ant sulaužytos moters kojos gydytojas uždė-
jo ryškiai geltoną gipsą, o ji pati dar užklijavo 

„plačias raudoną ir žalią lipnias juostas, kad 
primintų lietuvos trispalvę“14. Memuarų pa-
baigoje juodvalkė tarsi reziumuoja, pasako 
apie save svarbiausius dalykus, kurie padeda 
paaiškinti ir analizės rezultatą: „lietuvoje 
lankausi dažnai. kaip lietuvos pilietė, gyve-
nanti užsienyje, atvažiuoju lankyti giminių, 
draugų, prisisunkti lietuvos kvapo, nuotai-
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kų, dalyvauti tai Poezijos pavasary, tai Poe-
tiniame Druskininkų rudeny, pasibastyti po 
miestus ir kaimus“15. Tikriausiai pagrindinė 
ir visą dilemą išsprendžianti pačios autorės 
pasakyta frazė – „lietuvos pilietė, gyvenanti 
užsienyje“ – nekelia abejonių, kad moteris 
kada nors bent akimirkai būtų susvyravusi 
dėl savo sprendimo būti lietuve.

lyg sraigė kiaute

i. Mačiulytė-guilford gimė Toronte (ka-
nadoje) ir sulaukusi keturiasdešimties atsi-
dėjo literatūrai. Pirmasis kūrėjos romanas 

„glėbys“16 (The Embrace) yra paremtas auten-
tišku rašytojos patyrimu. ant knygos virše-
lio rašoma, kad šis romanas „pasakoja istoriją 
dviejų šeimų, išskirtų politikos ir karo, bet 
stipriai prisirišusių prie praeities ir vienas 
kito“17. Šie žodžiai nusako knygos esmę. karo 
metais išvykusi iš lietuvos ir kanadoje gy-
venanti pagrindinės romano veikėjos šeima 
jaučia begalinį nepasitenkinimą ir kaltę dėl 
to, kad paliko gimtąjį kraštą. kūrinio centre 
atsiduria jauna moteris, negalinti susitaikyti 
su tuo, kad oficialiai ji vis dar laikoma lietuve. 
ji gimė ir augo kanadoje ir suvokia save kaip 
kanadietę, o tėvas lietuvis visomis priemo-
nėmis bando įteigti dukteriai nors dalelę lie-
tuviškumo. iš to ir kyla didžiausia problema. 
Moteriai lietuvybė tampa nuo mažens įskie-
pyta psichologine kalte, kuri gniuždo ir sle-
gia. Tokiu būdu autorė pasakoja pagrindinės 
veikėjos, iš pradžių mergaitės, vėliau ir suau-
gusios moters tapatybės dramą: būti lietuve 
ar būti kanadiete, ar tai galima suderinti? 

akivaizdu, kad Mačiulytės-guilford ro-
mane lietuviškumas nėra stipriai adoruo-
jamas. atvirkščiai, būtent jis sukelia dau-
giausia kaltės ir skausmo. romano pradžioje, 
kalbėdama apie lietuvą, pagrindinė veikėja 
teigia: „dalis manęs tebegyvena ten, miegan-
ti aš, išplėšta, išnešta prieš gimstant, pusė 
mamos, pusė tėvo, iš lietuvos“18. Šis apibū-

dinimas yra puiki moters vidinės būsenos 
iliustracija. „lietuviškoji“ herojės dalis, gy-
venanti amerikoje, nėra gyva, nes ji tarsi ne 
savo vietoje. ją išplėšė, pavogė, išnešė, todėl 
visas gyvenimas apniukęs ir miglotas. Mote-
ris nesugeba gyventi visavertiškai, nes dalis 
jos gyvena ne savo, o tėvų gyvenimą. Herojės 
mama romane vaizduojama tyli, paskendusi 
prisiminimuose, niekada neprataria nė žo-
džio, o tėvas – atkakliai kovoja už galimybę 
susigrąžinti saitus su giminėm, išpirkti kal-
tę. Pagrindinė veikėja tėvo verčiama taip pat 
bando išpirkti kaltę, nors ji tiesiogiai dėl nie-
ko nekalta. ir taip pat kaip mama, nesugeba 
pasipriešinti nei tėvui, nei giminėms, nors la-
bai to norėtų. Primesta kaltė, kaip ir primesta 
lietuvybė, verčia heroję gyventi lietuviškame 
kiaute, nors prigimtinė laisva amerikietiška 
aplinka atrodo kur kas artimesnė ir savesnė.

Pradėdama pasakojimą pagrindinė vei-
kėja visų pirma apibūdina save kaip „dukrą, 
gimusią kanadoje“19. ji nepasako savo vardo, 
tautybės, bet pamini ryšį su tėvu. ji tik dukra. 
nuo mažumės tėvas skiepijo pagrindinei vei-
kėjai aldonai lietuviškumą, kurį pats prarado, 
o kartu perdavė ir kaltę, kurią jautė. suaugusi 
moteris nesąmoningai dalija savo gyvenimą 
į dvi dalis: lietuviškąjį – t. y. jos, tėvo ir gi-
minių bei kanadietiškąjį – jos ir vyro. „kai 
susituokėm, dėkinga užsiklojau jo vardu tarsi 
antklode“20, – su neslepiamu pasitikėjimu ir 
atokvėpiu teigia herojė. Pakeista pavardė jai 
tarsi menka galimybė nors šiek tiek atsitolinti 
nuo primetamos ir svetimos tapatybės. Tėvo 
bandymai lietuvinti slegia dukterį. svetimo 
pasaulio kišimasis daro ją nelaimingą, tėvo 
jai primestas gyvenimas atrodo šaltas, vie-
nišas, niūrus. „niekur nepritampu. nei tarp 
kanadiečių, kur gimiau. nei tarp lietuvių, ku-
rie čia atvyko. nei lietuvoje, vietoje, kurios 
niekada nepalikau. esu nematoma. niekas 
manęs nepastebi ir negirdi“21, – išgyvenimais 
dalijasi veikėja. Tikrosios jos realybėje nėra, ji 
negali pasireikšti, nes yra užgožta tos, kurią 
bando kurti tėvas. gausus neiginių vartoji-
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mas atskleidžia tragišką paauglės savijautą. 
Tėvo gyvenimas tarsi tiesiogiai perkeliamas 
dukrai: „man penkiolika, bet viduj esu sena 
senučiukė“. Bandoma perduoti tautybę, pojū-
čius, o gauna mergaitė tik dvasią skurdinantį 
tautinį ir dvasinį nesusipratimą. daugelyje 
teksto vietų vartojami žodžiai: pagauta, iš-
rauta, pasisavinta, noriu pasitraukti, pamirš-
ti, nematyti, nerašyti, nenoriu priklausyti. 
Tai nebylūs bandymai bėgti nuo skaudžių 
išgyvenimų, kančių ir dvylipumo. lietuva 
mergaitei asocijuojasi su niekaip neužsitrau-
kiančia juoda skyle, kaulėta ranka, laikančia 
prispaudusią prie kančios, neleidžiančia pa-
sprukti, išsilaisvinti. Tekste nerandame nei 
vieno teigiamo šios šalies apibūdinimo. Visi 
bandymai šaukti: „aš kitokia! aš gimiau čia. 
aš – ne tu“, – neturi reikšmės. keletas tėvo 
žodžių viską išsprendžia: „Tu esi lietuvė. gry-
nų gryniausia lietuvė“22. romane piešiamas 
išties vaizdingas ir iškalbingas paveikslas: 
tėvas, tvirtai laikantis dukterį ir grūdantis 
jai neįkainojamą tėvynės maną į burną, o 
ji springsta, dūsta ir žiopčioja, tiesia kaklą 
aukštyn, bandydama neužspringti. lietu-
va, tai tarsi tėvo dar vis turimas gyvybiškai 
svarbus paskutinis vandens lašas, kuriuo jis 
norėdamas gero, bando pagirdyti savo duk-
terį. deja, šis lašas tampa gyvybę atimančiu, 
tamsiu ir giliu vandenynu. Pagrindinė veikė-
ja apibūdina save kaip „lietuvę, tūnančią ka-
nadietėje, sraigę, pasislėpusią kiaute“23. Toks 
palyginimas susijęs su romano pradžioje pa-
minėta miegančia lietuviškąja dalimi. Herojė 
per gyvenimą eina lėtai, ji tiesiog šliaužia kaip 
sraigė, prislėgta didelio ir sunkaus jai primes-
to kryžiaus – sugebėti suderinti dvi skirtingas 
tapatybes. akivaizdu, kad aldona jaučiasi lie-
tuvė, nes tai privaloma, tai moteriai įdiegta 
prievarta, dirbtinai, ji labiau norėtų būti ka-
nadietė, tai jai atrodo sava ir miela, šviesu ir 
jauku. Tylus priekaištas tėvui išduoda visą 
tiesą ir paaiškina situaciją: „kaip tada vis-
kas, ko esi mane mokęs apie prarastą kraš-
tą, formavusį mano gyvenimą, kraštą, kuris 

kėlė manyje pyktį, gėdą ir nusivylimą, kraš-
tą, kurio nesugebėjau pamilti ir branginti“24. 
Moteris stengėsi būti uolia mokine, stengėsi 
išmokti lietuviškumo, bet dviejų tapatybių 
dilema taip ir liko neišspręsta.

Būtis šešėlyje

Be pagrindinės veikėjos romane epizodiš-
kai vaizduojamos dar dvi lietuvės moterys, 
gyvenančios emigracijoje. Tai aldonos mama 
ir močiutė. jos tiesiogiai veikia pagrindinės 
veikėjos gyvenimą. natūralu, juk jei šios mo-
terys nebūtų atsidūrusios užsienyje, kitaip 
būtų susiklostęs ir mergaitės likimas. Be to, 
aplinkinių įtaka jaučiama tiesiogiai: vaikas 
nuolatos mato tėvų ir senelių gyvenimo 
būdą ir nesąmoningai perima jų elgesio mo-
delį. jau buvo užsiminta, kad herojės mama 
romane vaizduojama tyli, paskendusi prisi-
minimuose, niekada neprataria nė žodžio. 
romanas pradedamas nuo to, kad į kelionę 
lietuvon vyksta tik tėvas su dukra. „Mano 
motina, pasirinkusi savo prisiminimus, nu-
sprendė nevažiuoti“25, – tiek apie ją sužinome 
jau knygos pradžioje. kyla pagunda spėlioti, 
kad galbūt jai per skaudu, nesinori atnaujinti 
senų žaizdų, o gal ji tiesiog bijo nusivilti, juk 
praėjo daug metų ir prisiminimuose puose-
lėtos lietuvos nebeliko. autorė tokio moters 
pasirinkimo nekomentuoja. Šis klausimas 
lieka atviras. apskritai skaitant galima ir 
nepastebėti ryškesnio motinos vaidmens ro-
mane. ji neprataria nė žodžio, niekur nedaly-
vauja, rodos, niekuo nesidomi, netgi dukters 
auklėjimu. jos paauglė dukra drįsta sudvejo-
ti: „jeigu mano motina būtų stipresnė ir ne 
tokia baugšti, galbūt ji pasakytų: „edvardai, 
palik vaiką ramybėje. ji per jauna ir ši kova – 
ne jos“. Bet motina neištaria nė žodžio“26. 
akivaizdu, kad mergaitė pasigenda motiniš-
kos paramos ir meilės, ji tarsi kaltina mamą 
dėl savo psichologinės būsenos, dėl tėvo jai 
uždėto kryžiaus, kuris paauglei per sunkus. 
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Ši vyresniosios kartos lietuvė emigrantė daž-
niausiai apibūdinama kaip tyli, rami, apimta 
baimės, užsisklendusi savo kiaute moteris, 
atrodytų apsigaubusi prisiminimais ir pa-
sirinkusi vidinį gyvenimą. svetimos šalies 
aplinka daro ją beteisę, nevisavertę. ji vaiz-
duojama virtuvėje, kambaryje kabinanti 
užuolaidas, šeimininkaujanti. Visur užda-
roje namų erdvėje, tarsi bijodama svetimo ir 
šalto išorinio pasaulio. ir tik gimtųjų namų 
prisiminimai, atrodytų, sušildo ją. Moteris 
netgi įvardijama kaip „tylus šešėlis“, nepalie-
kantis jokio ryškesnio vaidmens nei šeimos, 
nei dukters gyvenime. Toks pavyzdys puikiai 
rodo, kaip aplinka gali sugniuždyti moterį: 
atimti iš jos pasitikėjimą, džiaugsmą gyveni-
mu ir visas savybes, traukiančias priešingos 
lyties atstovų dėmesį. net jos vyras žmonai 
matant nevengia demonstruoti šiltų jausmų 
kitai moteriai. Tai akivaizdus patriarchali-
nės santvarkos šeimoje pavyzdys. galima 
teigti, kad tai galbūt netgi senosios lietuviš-
kos kultūros detalė. romane sutinkame dar 
vieną panašų faktą: gavusi laišką iš lietuvoje 
gyvenančios pusseserės, aldona stebisi, ko-
dėl ji siunčia linkėjimus tik nuo tėvo ir brolių, 
pamiršdama motiną ir seseris. Tarsi moterys 
neturėtų teisės kalbėti. lygiai taip pat tyli ir 
jos pačios mama, nemėgindama ginti netgi 
savo dukters. ji taip ir lieka susigūžusi savo 
kiaute, taip demonstruodama išeivės moters 
gyvenimo dramą.

Prisiminimų lietuvoje

Panašiai, bet atviriau ir šilčiau vaizduoja-
ma pagrindinės veikėjos močiutė. jos gyve-
nimo istorijai skirtas ne vienas knygos pus-
lapis, o jos įtaka aldonai kur kas didesnė nei 
mamos. jas netgi galima pavadinti geromis 
draugėmis, kurios kartu gamina valgį, pie-
tauja, puošiasi, dažosi, skaito laikraščius, ap-
žiūrinėja fotografijas, eina į miestą apsipirkti 
ir pan. Močiutė aldonai – artimas ir savas 

žmogus. „Man pasibeldus, durys atsidaro, o 
ten ji, šilta, plati, rūpestinga“27, – sako mergai-
tė. Viso romano kontekste matyti, kad mo-
čiutė ir jos namai – tai vienintelė vieta, kur 
pagrindinė veikėja jaučiasi saugi ir mylima. 
savuosiuose namuose ją slegia tėvo primesta 
kaltė ir mamos abejingumas, o čia mergaitė 
gali būti savimi. aldonos močiutė – lietuvė 
moteris, ne savo noru palikusi gimtąjį kraš-
tą. jos vyras sukrovė daiktus į vežimą, įsiso-
dino vaiką ir jau būtų išvykęs, jei jo žmona 
paskutinę minutę nebūtų persigalvojusi ir 
pasiryžusi važiuoti kartu. jau seniai ji gyvena 
emigracijoje, bet vis dar šneka tik lietuviškai, 
važiuodama į darbą reikiamą stotelę atpa-
žįsta iš reklamų. oficialiai ši moteris gyvena 
kanadoje, bet jos būtis lietuviška. ji mąsto 
lietuviškai, skaito lietuviškus laikraščius, 
dalyvauja lietuvių bendruomenės susitiki-
muose, jos namai kvepia naminiais vaistais iš 
žolelių, kuriuos išmoko gaminti dar tėviškė-
je, ji ruošia lietuvišką maistą – kepa obuolių 
pyragą, valgo baltą sūrį su medumi. Močiutė 
net rengiasi taip, kaip buvo įpratusi lietuvo-
je – ryškiomis gėlėtomis trumparankovėmis 
suknelėmis.

Ši moteris – vyresniosios kartos atstovė. 
Tai karta žmonių, kurie vis dar puošiasi gin-
tariniais karoliais ir senovinėm segėm, kurių 
kaklaryšiai susegti „Vyčiu, lietuvių karžygiu, 
raitu ant piestu stovinčio žirgo“28. Šie žmonės 
renkasi į lietuviškas muges, kuriose turi vie-
nintelę galimybę pasijusti lyg grįžę į gimtinę, 
atsidurti tarp savo tautiečių. Ten jie pasiguo-
džia vieni kitiems, liūdnai kalba apie tėviškę, 
dalijasi prisiminimais, jaučiasi lyg viena šei-
ma. ir aldonos močiutė ruošiasi tokiai mugei 
lyg didžiausiai šventei. Malonumą jai teikia ir 
perskaitytos lietuviškame laikraštyje naujie-
nos iš tėviškės, jos akys spindi, o veidas švyti, 
kai kartu su anūke įsijungia lietuviškų dainų 
kasetę ir šoka polką ligi nukritimo. 

apskritai močiutės gyvenime nėra nieko 
kanadietiško, svetimo. ji gyvena šviesiais 
praeities prisiminimais, kuriais dalijasi su 
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anūke. jos abi varto fotografijų albumus – tai 
būdas sugrįžti į praeitį. Močiutė tokiais mo-
mentais tiesiog švyti, jai nepabosta pasakoti 
apie kiekvieną gyvenimo lietuvoje smulk-
meną, taip tarsi siūlyti anūkei „gabalėlį savo 
atminties, tarytum pusę perlaužto saldai-
nio“29. Mergaitė net stebisi tokia begaline 
močiutės atmintimi, juk praėjo šitiek metų, o 
ji pamena, regis, viską, kiekvieną mažiausią 
detalę. kaip išvadą romane skaitome reikš-
mingą aldonos ištartą sakinį: „ji mato tai, 
ko aš niekada nematysiu.“30 natūralu, kad 
mažai mergaitei, gimusiai ir augusiai ka-
nadoje, močiutės jaunystės šalis, žemėlapyje 
apibrauktos lankytos vietos tėra tik įpras-
ti taškeliai ant popieriaus. senam žmogui, 
atsidūrusiam svetimoje terpėje, – tai visas 
gyvenimas, kupinas prisiminimų, sąmonė-
je įsirėžusios jaunystės, praeities šalies, kuri 
realiai nebeegzistuoja. „kambaryje tamsu, 
išskyrus šviesos salelę, kurioje sėdime pa-
kibusios laike ir erdvėje“31, – teigia aldona. 
Visa tai puikus močiutės gyvenimo apibūdi-
nimas. ji priversta gyventi svetimoje šalyje, 
nes tiesiog neturi kito pasirinkimo, tačiau 
ta šalis – tai tik tamsūs rėmai, iš tiesų laikas 
jai sustojo dar praeities lietuvoje ir nebejuda 
pirmyn. 

išvados
Mačiulytės-guilford romane skleidžiasi 

net trijų kartų išeivijoje atsidūrusių moterų 
gyvenimo ypatumai. kūrinio ašis – jauno-
sios kartos atstovės gyvenimo ir tapatybės 
drama. Tačiau neapsieinama ir be vyresnių-
jų išeivijos lietuvių moterų – pagrindinės 
veikėjos mamos ir močiutės – gyvenimo 
egzilyje aprašymų. galima atsekti, kaip šios 
moterys viena kitą veikia, kokią padėtį jos 
užima ir kokia jų emocinė situacija gyvenant 
svetimoje kultūroje. juodvalkės memuaruo-
se daugiausiai dėmesio skiriama pagrindinės 
veikėjos gyvenimo pobūdžiui atskleisti. Pas-
tarasis daugeliu aspektų skiriasi nuo romano 
veikėjų, todėl sužinome apie dar vieną moters 
išeivijoje gyvenimo modelį. kiekviena iš ap-
tartų veikėjų moterų gyvenimo dvikultūrėje 
terpėje problemą priima ir sprendžia savomis 
priemonėmis. Viena į tokį gyvenimo būdą 
žiūri optimistiškai ir natūraliai, matydama 
jame plačias galimybes tobulėti ir mėgautis 
laisve, o antroji regi tik kančią ir nusivyli-
mą. kalbant apie vyresnės kartos moteris šis 
klausimas praranda savo aktualumą. jų eg-
zistenciją svetimoje aplinkoje įprasmina dar 
iš lietuvos laikų gyvi prisiminimai.
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The aim of this article is to show the diffe-
rent ways in which two young women born and 
raised in exile fashioned their lives, expressed 
their identities, and solved their life problems, 
as well as to touch upon the life nuances of 
older women brought to foreign shores by the 
ravages of war. The emphasis in this paper is on 
two works, as yet little examined, of younger 
émigré women: irena Mačiulytė-guilford’s 
novel “The embrace“ and eglė juodvalkė’s 
memoir “sugar Mountain.“  in these works a 
woman’s forms of life and expression of iden-
tity truly are vividly depicted.

kristina BarTkienĖ

THe VarieTy of WoMen’s forMs of life in eXile MeMoirs 
(MaČiulyTĖ-guilford, juodValkĖ)

each of the women in the books discus-
sed deals in her own distinct way with living 
in a two-culture environment. one of them 
looks at such a way of life optimistically and 
naturally, seeing in it great possibilities for 
self-improvement and indulging in freedom; 
whereas the other sees in it mostly suffering 
and disappointment. in the case of older wo-
men this issue loses its sting. Their existence 
in an alien environment is made meaningful 
by the still vibrant memories they’ve brought 
with them from lithuania.  
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Šių dienų migracija, įvairios jos formos, 
galimybės ir padariniai mūsų gyvenimui ir, 
tam tikru mastu, mentalitetui – tai aktuali 
ne tik šiandienos žiniasklaidos, bet ir kultū-
rinė tema. Vienas iš šiuolaikinės migracijos 

„dokumentų“ yra literatūrinis jos patirties ap-
rašymas; o šio straipsnio objektas – lietuvių 
literatūroje retas ir plačiau nenagrinėtas šių 
dienų migracijos patirtį reflektuojantis poe-
tinis tekstas. Turint omenyje aktualią lietu-
vai problemą – paskutiniųjų metų migracijos 
bangą, – reikia pasakyti, kad tarp rašytojų šis 
reiškinys (persikėlimas laikinai ar su visam 
gyventi į kitą šalį) nėra paplitęs, skirtingai, 
nei, pavyzdžiui, statybos ar medicinos srityse 
(neringa abrutytė, kaip ilgesnį laiką ne lie-
tuvoje gyvenusi ir kūrusi poetė, greičiau yra 
išimtis, o ne taisyklė). Žinoma, tai nereiškia, 
kad poetai lietuvoje gyvena geriau nei staty-
bininkai ar medikai. Šiame straipsnyje neke-
liamas tikslas atskleisti socialines-politines-
ekonomines migracijos priežastis, todėl jame 
nebus nagrinėjamos tokio rašančios bendruo-
menės „pasyvumo“ priežastys. Šio teksto ana-
lizės tikslas – gyvenimo patirties kitoje šalyje 
refleksija ir jos raiška poetiniame tekste. 

Trečioje abrutytės poezijos knygoje Ne-
ringos m. įdėta knygą norinčios išleisti lei-

dyklos redaktoriaus kultūros ministerijai 
skirta anotacija, kurioje kaip svarbi nuo-
roda pateikiama ir poetės buvimo (tiksliau, 
nepastovumo) vieta: „Vargiai kas pasakytų, 
kur poetė šiandien: paskambina iš graikijos, 
atsiunčia eilėraščius iš danijos.“1 Todėl šia-
me straipsnyje pasirinkau analizuoti autobi-
ografinius poetės eilėraščius iš šios knygos, 
sekdama, kaip išgyvenama migracijos – per-
sikėlimo gyventi iš vienos šalies į kitą – patir-
tis ir kokius santykius ji atskleidžia su poetės 
įvardyta sava šalimi, kurioje negyvenama. 
analizuojant gyvenimo savoje ir kitoje šalyje 
aprašymus, laikomasi hipotezės, kad persi-
kėlimo ir pritapimo ar nepritapimo proceso 
prie kitos šalies ir naujų gyvenimo sąlygų 
patirtys atskleidžia nenutrūkstantį asmens 
savivokos akto procesą, kurio abrutytės 
poezijoje vienu svarbiausių atramų (vertės 
objektu) tampa vieta – „sava šalimis“. 

Migracijos patirtis – būsenos 
subjekto raiška

abrutytės poezijai būdingas atviras kū-
niškos raiškos, fiziologinių patirčių, emo-
cinių iškrovų demonstravimas. Migracijos 

jurga kaTkuVienĖ

Tapatybės savivoka neringos abrutytės poezijoje: 
migracijos patirtis
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tema rašytuose eilėraščiuose taip pat ryški 
kūniškumo paradigma. Pasirinktuose anali-
zuoti eilėraščiuose migracijos patirties sfera 
reiškiama per kūnišką išgyvenimų plotmę. 
Tad aptardama tapatybės savivoką abrutytės 
poezijoje, pačios tapatybės sampratą išplečiu 
į tradiciškai suprantamo „vidinio aš“ lauką 
įtraukdama visada esančio, tačiau „tylinčio“ 
kūno komponentą – tai, ką fenomenologi-
nėje perspektyvoje pavadintume „gyvena-
mo kūno anonimiškumu“. suvokimo, o taip 
pat ir savęs suvokimo, lygmenyje subjektas 
jau yra kūnas. kitaip sakant, kūniškas gy-
venimo anonimiškumas, prisitaikymas prie 
aplinkos, poveikis jai ir jos poveikis – visa tai 
yra asmeninio tapatumo struktūros neišven-
giamas, tačiau dažnai nepastebimas, savaime 
suprantamu laikomas ir todėl ignoruojamas, 
dėmuo. jutiminio suvokimo lygmenyje pa-
saulio ir subjekto susitikimas, vykstantis per 
kūną, transformuojamas į jausmines būse-
nas.2 jausminių būsenų raiška poetiniame 
tekste leidžia kalbėti apie tai, ką pasijų semio-
tikoje vadiname būsenos subjektu. kai mo-
dalinė naratyvinio subjekto kompetencija 
pasirodo kaip modalumų konfliktas vertės 
objekto atžvilgiu, atsiskleidžia subjekto bū-
senos įtampa (tam tikra pasija). 

sava šalis – įtampų laukas 
tarp norėjimo ir galėjimo joje 

gyventi
Pirmiausia išryškinkime vietą, šalį, ku-

rioje eilėraščių subjekto nėra, bet apie kurią 
kalbama, į kurią nurodoma, taigi, kuri abru-
tytės poezijoje yra svarbi.

nors aš gerai žinau tą šalį, kurioj norėčiau 
pasilikti:
ir kalbą moku, ir gimiau ten, ir gyvena 
ten daugiausia pažįstamų
ir knygos ten mano, ir visokie sąsiuviniai 
vaikystės
ir smėlis, ir miškas – sakyčiau: viskas –

yra šalis – joje galėčiau gauti didelę gal 
net nepagydomą 
ligą, yra šalis – kai ne visada turėjai litų, 
yra šalis – 
ten gyvena blogi ir baisiai nepatrauklūs 
vyrai, yra
šalis – kas gyvena joje, Tas Didvyris! 
(p. 50)
Pirmoje strofoje apibūdinama šalis, kurio-

je lyrinis subjektas norėtų gyventi. Piešiant 
tos šalies vaizdą, akcentuojami daukanto 
tautinės tapatybės koncepciją primenantys 
komponentai: kalba (tiek įgimta, tiek tekstų 
pavidalu), gimtoji (t.y. gimimo lemta) vieta, 
sava bendruomenė; taip pat tai vaikystės 
šalis ir vieta su konkrečia geografija (smėlis, 
miškas). eilėraščio subjekto siekiamas vertės 
objektas – gimtoji šalis. subjektas žino (tai ir 
žinojimas, kur norėtų gyventi, ir žinojimas, 
kaip tos šalies pažinimas), ko jis nori, tačiau 
pirmos strofos teiginys yra sąlygos, prade-
damas „nors“. Žinojimas ir norėjimas dar 
nereiškia vertės objekto įgijimo; priešingai, 
sakinio pradžia atskleidžia neišsipildymo 
situaciją.

antra strofa pradedama Prano Vaičaičio 
eilėraščio „yra šalis“ parafraze. abrutytės 
eilėraštyje ta šalis, kuri Vaičaičio eilėraštyje 
buvo jauki, maloni tėviškė, su minuso žen-
klu: joje galima gauti nepagydomą ligą (kūno 
fiziologinėje plotmėje akivaizdi grėsmė, pa-
vojus), ne visada turėjai litų (nestabili, išgy-
venimo negarantuojanti ekonominė situaci-
ja), ten gyvena blogi ir baisiai nepatrauklūs 
vyrai (nesaugumas ir nemalonumas jausmų 
ir santykiuose su kitos lyties atstovais). Taigi 
šalis, kuri pagal prigimties duomenis būda-
ma patraukli ir geidžiama gyventi, tikrovėje 
ar gyvenamoje patirtyje yra nesaugi, eko-
nomiškai netvirta ir moteriai atgrasi, netgi 
priešiška. Vaičaičio eilėraščio patosas čia 
virsta kandžia ironija: „kas gyvena joje, Tas 
didvyris!“. Tai ne iš romantizmo laikų atėję 
šalies didvyriai; tai šių dienų šalies didvyris, 
kuris gali iškęsti viską, kas nemalonu, nesau-
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gu ir priešiška. Šiandienos žygdarbis – (iš)gy-
venti lietuvoje. Tai deidealizuotas, ironiškas 
savo šalies vertinimas. 

Šiame eilėraštyje atsiskleidžia esminė 
abrutytės poezijoje savoje šalyje negyvenan-
čio žmogaus patirties ašis: sava, tradiciškai 
gimtosios šalies apibrėžimą atitinkanti šalis – 
tai nepaneigiama vertybė, kurios subjektas 
siekia, geidžia; tačiau noras lieka tik intencija, 
nes realybė neleidžia subjektui joje gyventi. 
Viena šiuolaikinio išvykusio svetur gyventi 
žmogaus jausenų paradigma: įtampa tarp 
prigimtinių žmogaus duočių sąlygoto noro 
gyventi ir realybės bei asmeninės patirties 
nulemto negalėjimo gyventi savoje šalyje.

svetima šalis – tarp 
neapykantos ir nuobodulio, 

baimės ir pavydo
atrodytų visai natūralu, kad gyvenimas 

kitoje šalyje, priešingai, siūlo naują, euforiš-
ką – išsipildžiūsių lūkesčių ir palankių gyve-
nimo sąlygų, – patirtį. eilėraštyje „sugrįžo“, 
klausantis garsų už kambario durų, lyg tarp 
kitko pasakoma: „aš gerai gyvenu kopenhago-
je išdidi/ skaitau knygas  nekenčiu savo šalies“ 
(p. 54). naujo – gero (!) – gyvenimo kokybė 
apibūdinama keliais parametrais: kalbančioji 

„aš“ jaučia savo vertę (išdidi), pildo kultūrinę 
programą (skaito knygas) ir atvirai pripažįsta 
savo emocinį santykį su neįgytu vertės objek-
tu (nekenčiu savo šalies). išvykus gyventi į kitą 
šalį ryšys – tai reiškia, įgijus galimybę atrasti 
naujus namus, kur nesijaustum pažemintas, 
kur galėtum daryti, tai, ką nori, – ryšys su sava 
šalimi per atvirai deklaruojamą neapykantos 
jausmą nenutraukiamas, jis kaip bambagyslė, 
liudijantį prigimtinę žmogaus ir gimtos šalies 
priklausomybę. neapykanta čia tampa uni-
versalia egzistencine nuostata, atskleidžian-
čia emocijos objekto – savos šalies – svarbą. 
nekenčiama to, kas mylima, ko geidžiama, ko 
trūksta.

Turbūt dėl šio nenutraukiamo ryšio su ne-
kenčiama sava šalimi gyvenimas kitoje šalyje 

„geras“ tik kurį laiką. gyvenimas kitoje šaly-
je taip pat neatneša galutinio pasitenkinimo, 

„gero gyvenimo“ išsipildymo. epistolinės re-
torikos eilėraštyje „Martai“, rašytame 2002 m. 
kopenhagoje, subjektas visomis juslėmis išgy-
vena pavasarėjančios gamtos pasikeitimus („at-
šilo kvepia oras pažaliavo šviesa akyse / šiluma 
prasimušė pro storas namo sienas / vėjas žy-
dras švelnus plunksniniuose debesyse / mano 
veidą išmušė rudos strazdanų dėmės“), tačiau 
gamtos prabudimas, atsinaujinimas neatneša 
naujumo, atsinaujinimo jausmo pačiam gam-
tos pasikeitimą patiriančiam subjektui. Ban-
dymas prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos, 
naujo sezono („iš akies pasiuvau žalią sijoną“) 
baigiasi nesėk me („eina peklon per mažas“), 
kuri leidžia prabilti apie priešingą aplinkai bū-
seną. Trečioji strofa pradedama prisipažinimu, 
kad nusibodo būti čia – kitoje šalyje:

man nusibodo būti čia netgi visada turėti 
pinigų 
kada prisiruošim keliauti į didelę aziją
kas būtų jei grįžčiau be visko ką turiu
į savo šalį bet visa tai dar viena maža 
fantazija (p. 76).
Tai, kas svetimoje šalyje užpildė ekono-

minę stoką, nesuteikia tikėto pasitenkinimo, 
lūkesčių išsipildymo, priešingai – ilgainiui 
sukelia nuobodulį. nedrąsiai užklausiama, 
kas būtų, jei be visko grįžčiau į savo šalį, ta-
čiau mintis užgniaužiama nuostata, kad tai 
tik dar viena fantazija – vaizduotės paistalai. 
kodėl? Todėl, kad bijoma: „bijau: tai pripra-
timas prie tam tikrų standartų / turėčiau juk 
vėl prisitaikyt prie senų pinigų ir svajonių“. 
Pripažįstama baimė naujo gyvenimo kokybę 
keisti į seno – anksčiau savoje šalyje gyvento – 
gyvenimo. Tačiau tuo pat metu ir pavydima: 

„nors kartais aš tau baisiai pavydžiu marta / 
kasdienių laikraščių veidų net motinos“. Pa-
togaus, gero gyvenimo kitoje šalyje euforija 
silpnėja, apima nuobodulys, neryžtinga viltis 
vėl keisti gyvenimą, vietą, bet ją įveikia bai-
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mė keistis ir lieka tik pavydas to, ko neturi. 
išsiskleidžia visa vėduoklė stiprių priešin-
giems emocinio lauko poliams priklausančių 
jausmų, kurie kuria jau minėtą noro gyventi 
savoje šalyje ir jo neiš(si)pildymo įtampą: iš 
pilnatvės kilęs nuobodulys, nedrąsi pasikei-
timo viltis, pasikeitimo baimė, pavydas.

Ši įtampa atskleidžia ne savoje šalyje gy-
venančio žmogaus tragediją: tai, kas atrodė, 
kaip siekiamybė (ramus užtikrintas gyveni-
mas), galiausiai virsta įkalinančia rutina:

nusibodo medžiaginė mano gyvenimo 
kokybė
kasdieninė ne duona o vynas ir vynas
nes vis greičiau nusibosta tie patys rūbai 
Tipo
keičiasi kasdien beveik mano skonis 
kas-die-ninis
nuobodu tai, kas pastovu, kas kartojasi, kas 

turi tęstinumą. Paradoksaliu būdu nuobodu-
lys žymi stokos būseną: stokojama to, ko nėra 
pilnatvėje, pastovume, tolydume. ekonominis 
pastovumas (medžiaginėje gyvenimo kokybė-
je, duoną pakeitusioje vyno gausoje, tos paties 
stiliaus rūbuose), netgi kasdien besikeičiantis 
kasdieninis (tas, kuris neturėtų keistis) skonis, 
tas pasikartojantis skonio kintamumas virsta 
paprasčiausiu gyvenimo automatizmu. nuo-
bodulys kyla, kai stokojama stokos arba per-
trūkio. nuobodulys – tai disforinė būsena, liū-
desio, ilgesio, apatijos jausmas, kai geidžiama 
kažko, kas sukrėstų pastovią kasdienybę, kai 
laukiama, kas pertrauktų „gero“ gyvenimo to-
lydumą. Šiame eilėraštyje sukrėtimas siejamas 
ne su atgimstančia, naujų potyrių siūlančią 
pavasarėjančia gamta; sukrėtimas, kurio ilgi-
masi, siejamas su grįžimu į savo šalį (nedrąsiai 
pasvajojama apie sugrįžimą į savo šalį).

jausminės būsenos

kūnas, kalbant apie patirtį, dažnai nu-
tylimas, tačiau kartais ta tyla nutraukiama, 
kai pats „anonimiškas kūnas“ išlenda iš savo 

anonimiškumo, kai jis nebepaklūsta subjek-
to valiai ir ima pats diktuoti sąlygas; kada 
suintensyvėja kūniška būsena, tada kūnas 

„prakalba“. neapykanta, nuobodulys, baimė, 
ilgesys, pavydas – tai jausminės būsenos, ku-
rios individualizuoja kūną; tai savoje/kitoje 
šalyje gyvenimo patirtį atskleidžiančiuose 
abrutytės eilėraščiuose bylojanti suintensy-
vėjusi kūno raiška.

ypač stipri jau minėta nuobodulio būsena. 
ji abrutytės poezijoje išgyvenama visu inten-
syvumu. eilėraštyje „nuobodulys“ nuobo-
dulys – tai visa apimanti negatyvi, slegianti, 
nemaloni būsena:

nepaisant šlovės ir teisingų sprendimų – 
man yra Bloga
džiaugsmo vilties perspektyvos logikos – 
man yra Bloga 
atviruko nepaisant į kurį užrašiau „Kiau-
le, tu man nusibodai“
sninga lyja ir vėl sninga – ir man yra 
Bloga –
nepaisant meilės kuri dar įvyks – man 
Bloga –
ar meilės kuri nepraėjo (ir turbūt nepra-
eis) – bet jau nusibodo –
aš nežinau kuris laikas tikresnis: ar praė-
jęs ar būsimas – Bloga
viskas bus gerai ir bus dar geriau – 
bet man yra Bloga
viskas buvo blogiau nei galėtų dabar 
atsitikti – bet bloga
aš blogai gyvenau o dabar gerai – tiktai 
Bloga (p. 32)
Bet kokią gyvenimo galimybių perspekty-

vą nutraukianti frazė „man yra bloga“, 
„man bloga“ ar „bloga“ liudija vienintelę 
kalbančiosios savijautą – ją apėmęs liūdesys, 
ji prislėgta. Pasak greimo ir fontanille, tokios 
intensyvios pasijos, kaip pyktis, nusivylimas, 
baimė, užvaldo subjektą ir transformuoja jį 
į kitą subjektą, kuriame jos reiškiasi atvirai, 
neigdamos tai, kas racionalu ir atskleisdamos 
situaciją, kai „jausmas“ nugali „suvokimą“3. 
Tokia intensyvi pasija yra ir nuobodulys – ta 
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blogumu įvardyta jausminė būsena, kuri ima 
dominuoti, nuspalvina visą subjekto pasaulį, 
įveikia bet kurį racionalų supratimą „viskas 
bus gerai ir bus dar geriau“, „aš blogai gy-
venau o dabar gerai“. Toks visa apimantis 
blogumo jausmas psichologijoje įvardijamas 
kaip depresija. 

depresiją subjektas išgyvena gyvendamas 
tiek savoje, tiek svetimoje šalyje. eilėraštyje 

„MinTys, depresija“ aptinkame beveik va-
dovėlinį depresijos apibrėžimą:

aš blogai gyvenu – bent jau šiemet
oras užmiršo kvėpuoti...
Nedirbu niekur, turiu tėvus ir Tėvą, 
poetė – 
iš neturėjimo ką veikti noriu sėst į kalė-
jimą –
į moterų kalėjimą. Gal tapčiau lesbiete?
Bet bijau padaryt ką nors bloga. O vogti 
gėda.

Šiemet važiuosiu pas poetus į Slovėniją –
prieš tai reikėtų kur nors į Paryžių:
ko tvertis, ko stvertis – kokia svajonė –
nuteiks dabar – kad ir nesąmones – rašyti?

bloga, vien tai žinau, – ir šitas oras 
siaubingai keičiasi: pašąla, lyja,
nebežinau, ką veikti, nes tikrai nenoriu:
todėl Depresijai visą save – paskyriau! 
(p. 30)
nors eilėraštyje kalbama apie gyvenimą 

savoje šalyje, jau pirmajame sakinyje tvir-
tinama „aš blogai gyvenu“ – kalbama apie 

„dvasios kančias“, kylančias iš savo vietos 
nerandančios poetės, kuri neturi ką veikti, 
ir jos noro ką nors keisti, kad tik pradėtų 
(kad ir nesąmones) rašyti. depresijos api-
brėžimą atitinkantis kuriančio žmogaus bū-
senos aprašymas vis dėlto sulaukia ironiško 
žvilgsnio – tokia būsena, kai nebežinoma, ką 
veikti, nes nieko nebenorima, paties subjek-
to atpažįstama ir įvardijama kaip pozityvi 
egzistencinė galimybė ar veiklos programa, 
kuriai save paskyrė:

paskyriau laiką, atmintį ir visą protą –
anksčiausiai atsigulusi visai nemiegu,
anksti keliuosi, nes ir neinu miegoti –
ką nuveikiu? – galvoju ir galvoju – nieko. 
ironiška distancija leidžia kalbėti apie są-

moningą laikyseną. Paskutinėje eilutėje veiklos 
rezultato (savi)įvertinimas perskaitomas dve-
jopai: depresijos programoje nuolatinis galvo-
jimas prilyginamas nieko neveikimui (galvoju 
ir galvoju = nieko neveikiu), savęs vertinimo 
plotmėje intensyvus galvojimas, bandymas 
prisiminti tik patvirtina subjekto neveiklumą. 

Tiek savoje, tiek kitoje šalyje išgyvenamas 
nuobodulys, blogumo būsena leidžia teigti, kad 
abrutytės eilėraščių subjektui svarbi ne pati gy-
venamoji vieta (ar tai būtų sava šalis, ar sveti-
ma), o santykis su pačia savimi, vidinės dermės 
pajautimas ar brandumo lygmuo. savęs (kaip 
poetės, kaip moters) ieškojimas nesibaigia net 
ir pakeitus gyvenamą vietą. jei gyvenant savoje 
šalyje išvykimas į kitą šalį (pas poetus į slovė-
niją ar kur nors į Paryžių) dar žada galimybę 
išbristi iš apatijos ir liūdesio, nieko negalėjimo 
daryti, tai gyvenant kitoje šalyje pasvajojimas – 
arba, kaip sako poetė, „tik dar viena fantazija“ – 
apie grįžimą į savo šalį sukelia tik baimę. 

Baimės motyvas yra ir eilėraštyje „Viena 
amsterdamo fantazija“. amsterdamas – tai 
miestas, kuriame legalizuotas iš kanapės pa-
tiriamas svaigulys iškreipia kūno patyrimą, 
kūno erdvę išplėsdamas iki kanapės sėklą 
priimančios žemės įsivaizdavimo:

pasėt kanapės sėklą ertmėj savo burnos
palaistyt nuryjamom seilėm ji suleis 
pradžioj 
šaknis į tavo plaučius plaučiai sulapos

Norėtųsi Amsterdame legalizuotą kanapę 
parsivežti ir pasėti ją į jai draudžiamą 
teritoriją: 
pasėt ją savo baimės zonoj moliniame 
vazone
auginti paprastai kaip ir kitus augalus 
iš lėto
kanapę sėjau  rūtą sėjau  mėtą (p. 70)
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„Baimės zona“ – tai, viena vertus, vieta, 
kur moliniame vazone auginami kiti augalai 
(rūtos ir mėtos leidžia kalbėti apie lietuvišką 
topografiją), kita vertus, ši teritorija nurodo 
pasąmonės sritį – norėtųsi „pasėti“ drau-
džiamą, bet geidžiamą patirtį savo baimėje, 
toje zonoje, kur, pasirodo, jau sėtos rūta ir 
mėta, lietuviškumo sėklos. Taip paskutinėje 
eilėraščio eilutėje šalia kontrabandinės kana-
pės baimės zonoje „veši“ lietuviško folkloro 
žolynai – baimės zonoje glūdintys lietuviš-
kos patirties pėdsakai. 

Trumpalaikės naujos šalies naujų patirčių 
išgyvenimo patirtys (miniantropologinės 
studijos eilėraščiuose „Prancūzija – Belgija 
(keletas šlapių palyginimų)“ ar „kažkas iš 
graikijos kažkas iš graikų“) liudija trumpa-
laikį naujų impulsų rašyti proveržį. Tačiau, 
kaip matėme, naujos patirtys naujoje šalyje 
greitai virsta rutina ir vėl, kaip ir savoje šalyje, 
imama ieškoti naujų impulsų, naujų iššūkių. 
eilėraštyje „kaip surasti įkvėpimą, sekretas“ 
ieškant įkvėpimo vėl grįžtama prie subjekto 
santykio su sava šalimi ir aiškinamasi, kodėl 
eilėraščio „aš“ buvo priversta išvažiuoti į kitą 
šalį. Šalia subjektyvių kuriančiai asmenybei 
svarbių priežasčių („savo šaly tapau tik įžy-
mi / o tapti įžymiu nereiškia tapti galingu“) 
minimas ir abrutytės poezijoje aktualus san-
tykis su tėvais: „Mano tėvai yra turtingi Bet 
jie nedavė man jokios galimybės pačiai tapti 
tokia Todėl aš užmiršiu savo Tėvus.“ Tai kal-
tinimo pozicija, kurią lydi kerštas – „buvau 
Vilniuje, pas juos neužsukau“. santykis su tė-
vais, ypač motina, abrutytės poezijoje tik ne-
gatyvus – tai nuoskauda, pyktis, trauma. dar 
daugiau, tėvai atvirai kaltinami ir nurodomi 
kaip viena iš priežasčių, neleidusių, neišmo-
kiusių ar nepadėjusių gyventi savoje šalyje:

nemokėjau savo šaly gražiai prasisukti
kaip išėjo kitiems prasisukti gal daug 
senesniems
gerai pora knygų tikrai ko man trūko
neturėjo geros motinos pasakytų žemaitė 
Jiems (p. 52)

išvados
abrutytės poezijoje gimta šalis, kalba ir 

tėvai žmogaus istorijoje – neišvengiami jo 
likimo dėmenys: „Mes, kaip likimą nešioda-
miesi savo šalių vardus ir kalbą, kuriame ir 
asmenišką savo vardo istoriją. aš negalėjau 
pasirinkti savo tėvų, kurių lengva širdimi 
atsikračiau (mano istorija labai asmeniška) 
kaip savo šalies gyventojų. o tai visiškai ne-
reiškia, kad į juos visus žiūriu su panieka. To 
dar betrūko. greičiau su skausmu. kad esu 
priversta taip daryti. ir man pasisekė“ (p. 65). 
Žmogaus valia – kaip su jais pasielgti, kokius 
santykius su jais palaikyti. Šio asmeniško 
vardo istorija pažymėta kentėjimo jausmu, 
viliantis, kad prievarta įgyta patirtis atveria 
naują savivokos perspektyvą. Tačiau atidesnė 
eilėraščių analizė leidžia teigti, kad nauja „aš“ 
įtvirtinimo galimybė nėra išnaudojama.

išoriniai pokyčiai (išvykimas į kitą šalį, pa-
kitusi gyvenimo kokybė) dar nereiškia ir vidi-
nių pokyčių, atvirkščiai, kūno „liudijimai“ at-
skleidžia tikrą subjekto savijautą. nuobodulys, 
blogumas, pavydas, baimė, ieškojimas kaltų 
atskleidžia ne tiek išorinio veiksnio (gyvena-
mosios vietos) svarbą subjekto manifestacijo-
se, kiek diagnozuoja vidinę subjekto būseną. 
eilėraščių subjektas nepatenkintas gyvenimu 
tiek savoje šalyje, tiek svetimoje šalyje. 

Blogumas, nuobodulys, baimė, depresija 
abrutytės eilėraščiuose atskleidžia kelerio-
pus santykius su sava šalimi:

(savoje šalyje) nerealizuotas moteriš-
kumas – nusivylimas, pasibjaurėjimas 
vyrais;
(savoje šalyje) maištas prieš tėvus – nusi-
vylimas tėvais ir jų kaltinimas;
(savoje šalyje) nesaugu gyventi ir negali-
ma būti savimi. 

svetimoje šalyje užpildomos šios stokos, 
tačiau tai irgi nesuteikia vidinės dermės ir 
pasitenkinimo. savo „aš“ savivokai ir įtvirti-
nimui, kaip matyti, svarbi gimtoji ar gimimu 
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nulemta vieta. neišspręsti santykiai su gim-
tąja šalimi ir iš to kylančios kūno reakcijos 
neleidžia mėgautis gyvenimu, kad ir kur jis 
vyktų. Šitas įtampų, konfrontuojančių jaus-
mų, neišspręstų santykių tarp subjekto ir 
savo šalies (taip pat tėvų, savo šalies gyvento-
jų) laukas, liudija, kad abrutytės poezijoje tik 
susitaikymas su gimtąja šalimi kaip neišven-
giama būtinybe, tik visiškai išspręstas san-
tykis su tėvais, draugais, savo kūrybine pri-

gimtimi garantuoja tvirtą tapatybės jausmą. 
Įtampa tarp norėjimo gyventi savo šalyje ir 
negalėjimo joje gyventi, netikėtai atskleidžia, 
kokia svarbi šių eilėraščių subjektui tradicinė 
tautinės tapatybės savivokos pozicija, kurią 
apibrėžęs Vytautas landsbergis: „gimtoji 
žemė – tai tėvynė, kurioje gyventi geriausia. 
ne todėl, kad ji pati turtingiausia ir dideles 
algas moka, o todėl, kad dangus malonus, ža-
liuojanti gamta graži ir kapuose visi savi.“

nuorodos

1. abrutytė, neringa. Neringos m. Vilnius: 
lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, 
p. 79. 

2. Pozicijos, kad tarpininkaujantis kūnas yra 
esminis norint suprasti, kaip išorinis pa-
saulis transformuojamas į reiškiančią visu-

mą – į prasmę, laikomasi greimo ir fonta-
nille knygoje Pasijų semiotika. Žr. greimas, 
algirdas julius, fontanille, jacques. Sémi-
otique des passions. Paris: les editions du 
seuil, 1991. 

3. greimas, algirdas julius, fontanille, jacqu-
es. Sémiotique des passions. Paris: les editi-
ons du seuil, 1991, p. xxi.

one of the “documents“ of contempora-
ry migration is the literary description. The 
subject of this article is a poetic text which 
reflects an experience of migration: nerin-
ga abrutytė’s poems in her book Neringos 
M. The article aims at showing how the ex-
perience of life in another country (which 
the poetess calls “not my own“) is reflected 
in poems. analysing the autobiographical 
poems of abrutytė, i try to follow the mo-
des in which emigration from one country 
to another is represented and what relation 
all this has to her own country. 

This article is based on the hypothesis that 
the experiences of migration and the process 
of adaptation or non-adaptation to the new 
country and new living conditions repre-
sents a continuous process of self-identifica-

jurga kaTkuVienĖ

self-idenTificaTion in THe PoeTry of neringa aBruTyTĖ: 
THe eXPerience of MigraTion

tion; her “own“ country in abrutytė’s poetry 
becomes one of the most important supports 
(objects of value) in this process. 

Both the motives of the body and the de-
monstration of emotional gusts are typical 
of abrutytė’s poetry. The experience of mi-
gration is also expressed through corporeal 
experience. accordingly the conception of 
self-identification is expanded into the tra-
ditional “inner i“ field including the compo-
nent of an always present but “silent“ body, 
which in the phenomenological tradition is 
called the “anonymity of the living body.“ 
from the perspective of perception the mee-
ting of the world and the subject transforms 
itself into states of emotion states. Thus the 
analysis of poems makes use of the semiotic 
of passions. 
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Marina cvetajeva (1892–1941) emigravo iš 
rusijos 1922 m. iš pradžių ji du mėnesius gyve-
no Berlyne, o liepos pabaigoje išvažiavo į Čeki-
ją, kur praleido trejus metus: 1925 m. cvetajeva 
su šeima persikėlė į Prancūziją. iš viso emigra-
cijoje cvetajeva praleido 17 metų ir 1939 m. grį-
žo į sovietinę rusiją. cvetajeva važiavo į rusiją 
ne savo noru. Poetės vyras sergejus efronas 
dirbo sovietinei žvalgybai ir buvo įpainiotas į 
sovietinės žvalgybos agento ignatijaus reisso 
nužudymą. Po šio įvykio efronas negalėjo likti 
Prancūzijoje ir buvo priverstas grįžti į rusiją1. 
cvetajeva išvažiavo pasiaukojusi savo vyrui. 
Bet rusijoje šeimyninis gyvenimas nepavyko. 
efroną areštavo, taip pat kaip ir cvetajevos du-
krą ariadnę. cvetajeva liko su sūnumi Muru, 
jų padėtis buvo labai sunki. 1941 m. cvetajeva 
su Muru buvo evakuota į jelabugą, kur rug-
pjūčio 31 d. ten pasikorė.

didelė cvetajevos kūrybinio gyvenimo 
dalis praėjo emigracijoje, bet jos kūryba ne-
sulaukė rusų išeivių pripažinimo. Štai kaip 
pati cvetajeva apibūdino savo vietą emigra-
cijoje: „Mano nesėkmė emigracijoje – tame, 
kad aš ne-emigrantė, kad aš dvasia, t. y. oru 
ir mastu – ten, iš ten. o mano turinio, dėl 
homeriškų dydžių – ji nepažinojo“2. 

intensyvus cvetajevos kūrybos tyrinėji-
mas prasideda nuo 10 dešimtmečio. 1992 m. 
Maskvoje buvo įkurti cvetajevos namai-
muziejus ir surengta pirma tarptautinė 
konferencija, skirta cvetajevos kūrybai. Ši 
konferencija tapo kasmetinė, ir po kiekvie-
nos leidžiamas straipsnių rinkinys. 2003 m. 
konferencija buvo skirta cvetajevos gyveni-
mo ir kūrybos emigracijos periodui3. Taip pat 
1992 m. jaV įvyko dvi cvetajevos gyvenimui 
ir kūrybai skirtos konferencijos: norwich 
universitete ir amherst college4; ir Prancūzi-
joje Paryžiaus iV universitete5. reikia pažy-
mėti, kad poetės gyvenimo ir kūrybos tyri-
nėjimas užsienyje prasidėjo kur kas anksčiau 
negu rusijoje. 1982 m. lozanoje įvyko pirmas 
tarptautinis cvetajevos simpoziumas, o dar 
anksčiau, 1965 m. jaV buvo išleista simono 
karlinsky monografija „Marina cvetajeva: 
Her life and art“6.

Šiame straipsnyje nagrinėsiu cvetajevos 
laiškus rusų išeiviui konstantinui rodzevi-
čiui. apie rodzevičių patikimų duomenų yra 
nedaug. neliko nei jo laiškų, nei dienoraščių. 
spėjama, kad jis dirbo sovietinei žvalgy-
bai. analizuojami laiškai parašyti gyveni-
mo Čekijoje metais, jie beveik nėra tyrinėti, 

natalja BoTkina

auto/biografinių tekstų skaitytoja/s:
Marinos cvetajevos atvejis
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nes buvo neprieinami iki 2000 m., paskelbti 
2001 m. korespondencijos korpusą sudaro 31 
laiškas, iš kurių didelė dalis parašyta 1923 m., 
kada cvetajeva išgyveno romaną su rodze-
vičiumi. 

laiškai paprastai priskiriami autobio-
grafiniams tekstams. Profaniškas požiūris 
į auto/biografinius tekstus reikštų, kad šie 
tekstai parodo realius faktus, taip, kaip buvo 

„iš tikrųjų“. Į tokio tipo tekstus žiūrima, kaip 
į kasdienybės liudijimą. kitą požiūrį į laiš-
kus, o ypač rašytojų laiškus, siūlo Michailas 
gasparovas: „Žymių rašytojų laiškai yra pu-
blikuojami tik po mirties ir visu pirma nagri-
nėjami kaip istorinis (amžininkų liudijimas 
apie epochą) bei psichologinis šaltinis (žmo-
gaus liudijimas apie save patį). Bet tai nepa-
naikina reikiamybės nagrinėti laiškus ir kaip 
literatūros kūrinį...“7 Priimant tokį požiūrį į 
laiškus, reikia prisiminti rusų formalistus ir 
jų įvestą sąvoka „literatūriškumas“. 

Vienas iš rusų formalizmo pradininkų 
romanas jakobsonas savo straipsnyje „lin-
gvistika ir poetika“8 bando apibrėžti, kas yra 
literatūriškumas. Pagal kiekvieno kalbinio 
akto komponentą – adresantas, adresatas, 
kontekstas, kontaktas, kodas pranešimas – jis 
išskiria šešias funkcijas emotyvinę, konatyvi-
nę, referentinę, fatinę, metakalbinę ir poetinę. 
Tekste pasireiškia kelios, o kartais net visos 
šešios funkcijos. literatūriškumas tai ir yra 
teksto poetinė funkcija, kuri siejama su pa-
čiu pranešimu. savo vėlesniame straipsnyje 
„Poetikos klausimai“ jakobsonas apibrėžia li-
teratūriškumą kaip „kalbos pavertimą poeti-
niu kūriniu ir veiksenų9 sistemą, kurios dėka 
šis pavertimas atliekamas“10. Tuomet pagrin-
dinė auto/biografinių tekstų, laiškų, tyrimo 
problema išnagrinėti jų poetinę funkciją, t. y. 
laiškuose veikiančius literatūrinius modusus, 
pažiūrėti, kaip jie pasireiškia.

Vienas iš pagrindinių laiškų bruožų – tai 
kreipimasis į konkretų adresatą, kuris pri-
verčia pažvelgti įdėmiau į laiškų skaitytojo 
konstravimo būdus.

yra keletas literatūrinių teorijų, nagri-
nėjančių teksto skaitytojo problemą. nuo 
1960 m. pabaigos konstancos universitete 
rutuliojama receptinės estetikos teorija. Pa-
grindiniai konstancos mokyklos atstovai 
Hansas robertas jaussas ir Wolfgangas iseris. 
Turint omeny laiškų komunikacinę situaciją, 
atrodo naudinga pasirinkti iserio siūlomą 
skaitytojo supratimą.

iseris siūlo skirti dvi skaitytojų katego-
rijas – realų, jį galima atpažinti per doku-
mentus (recenzijos, atsiliepimai ir t. t.) ir 
hipotetinį skaitytoją. izerį domina būtent 
hipotetinis skaitytojas. Hipotetinis skaity-
tojas – tai šiuolaikinis žmogus, kuris gali 
būti skaitytojas-dalyvis (skaitytojas ir skai-
tomas tekstas priklauso tai pačiai epochai) 
ir skaitytojas-stebėtojas (asmuo, skaitantis 
kitos epochos tekstą). skaitytojo-dalyvio ir 
skaitytojo-stebėtojo teksto suvokimas pri-
klauso nuo pačios teksto struktūros, į kurią 

„įmontuotas“ numanomas skaitytojas. Toks 
gali būti suprantamas, kaip teksto elementų 
rinkinys11.

laiškai patenka į ypatingą komunikacinę 
situaciją: viena vertus, laiškai turi skaityto-
ją-dalyvį (biografinį skaitytoją), tą žmogų, 
kuriam jie skirti; kita vertus, yra skaityto-
jas-stebėtojas (istorinis skaitytojas), kuris 
skaito publikuotą laiškų korpusą; be to, laiš-
kai patys struktūruoja savo skaitytoją, taip 
vadinamą numanomą skaitytoją.

kad išsiaiškintume teksto elementus, ku-
rie yra pagrindiniai numanomo skaitytojo 
konstrukcijai, atrodo produktyvu atkreipti 
dėmesį į biografinio skaitytojo konstravi-
mą tekste.

Pačiame pirmajame laiške skaitytojo-
adresato, į kurį kreipiasi cvetajeva, figūra 
perkonstruojama. galima sakyti, kad šis 
adresatas tampa skaitytoju-personažu. 
skaitytojo-personažo tapsmą gali pade-
monstruoti vardo pateikimo variacijos, atlie-
kamos cvetajevos laiškuose. Poetė kreipiasi 
į rodzevičių radzevič ir rugsėjo 8 d. laiške 
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paaiškina: „Brangusis radzevičiau, (atleis-
kit už a, bet aš manau? jus kilęs – iš radzi-
villų)“12. Taip adresatas įgyja literatūrinio 
personažo bruožų: jis gauna fikcinę pavardę, 
toliau tekste aprašoma jo išvaizda, pristatomi 
poelgiai ir žodžiai.

cvetajevos laiškai rodzevičiui – tai epis-
tolinė jų romano dalis. rugsėjo 22 d. laiške 
Poetė išskiria du meilės modelius: „Meilė: 
dievas. Prieš jus man tai skambėjo: meilė: 
liga“13 (41). Taigi cvetajevos laiškų meilė – 
liga ir Dievas.

Pirma aptarsime meilės kaip ligos apibrė-
žimą. Meilės kaip skausmo, ligos supratimas 
nukreipia į riterių (kurtuazinę) meilės tra-
diciją. andré le chapellain pradeda traktatą 

„Meilės žiedas, arba trys knygos apie meilę“14 
meilės kaip kančios apibrėžimu, o guillau-
me de lorris „rožės romane“15 teigia, kad 
meilė yra liga.

kurtuazinės meilės modelio centre ištekė-
jusi dama. kaip teigia andré le chapellain: 

„santuoka nėra teisėta priežastis liautis my-
lėjus“16. ištekėjusi dama, jos vyras ir meilužis 

– bazinė kurtuazinės meilės romano situaci-
ja. Tokia padėtis nelaikoma amoralia ir yra 
įjungta į kultūros normą.

Meilė suprantama kaip bičiulystė. civili-
zacijų istorikas georges duby pažymi, kad 

„Trubadūrų kalboje žodį „meilė“ visada lydi 
žodis „bičiulystė“17. Trubadūrai į savo meilės 
objektą kreipiasi „bičiule“.

cvetajevos santykių su rodzevičiumi mo-
delis atkartoja kurtuazinės meilės trikampį. 
cvetajeva – ištekėjusi dama – kuria santykius 
su rodzevičiumi. jos vyras, sergejus efronas, 
kaip ir kurtuazinėje epochoje įtrauktas į šių 
santykių modeliavimą. iš prisiminimų apie 
cvetajevą ir jos šeimą žinome, kad rodzevi-
čius buvo efrono artimas draugas. o cvetaje-
vos laiškuose, kur kalbama apie jausmus ro-
dzevičiui, yra efrono prierašas „džiaugiuosi 
jūsų puikiai išlaikytu egzaminu (kuo ir nea-
bejojau). draugiški linkėjimai! se“18(21). Taip 
efronas įjungtas į cvetajevos ir rodzevičiaus 

santykius: jis damos vyras ir riterio draugas. 
Poetė ir rodzevičius kartu rūpinasi efronu: 
pavyzdžiui, „pinigų kol kas nesiųskite, jeigu 
seriožai bus reikalingi, išsiųsiu vėliau“19(37). 
Tokia padėtis romano dalyviams neatrodo 
kaip normų pažeidimas.

dažniausiai cvetajeva kreipiasi į rodzevi-
čių „bičiuli“: „Mano mielas bičiuli, nelauktas 
bičiuli“ (9), „mielas bičiuli“ (43), „bičiuli, jūs 
manimi patikėjote“(43), „brangusis bičiuli“ 
(57). Toki kreipimąsi lydi meilės ir atsidavi-
mo pripažinimai: „Bičiuli, aš visa tavo“(47). 
Tai išlaiko kurtuazinės meilės kanoną, kur 
meilės objektas vadinamas bičiule/iu.

antras cvetajevos suformuluotas meilės 
supratimas – meilė yra Dievas. Tai metafora 
iš Pirmojo jono laiško, kurios nariai keičiasi 
vietomis, – „dievas yra meilė“ (1 jn 4:16). Taip 
pat Evangelijoje pagal joną kristus, atsisvei-
kindamas su savo mokiniais per Paskutinę 
Vakarienę, duoda naują įsakymą mylėti vie-
niems kitus: „aš duodu jums naują įstatymą, 
kad tarpusavyje vienas kitą mylėtumėte, kaip 
aš jus mylėjęs esu“ (jn 13:34-35). Taip pradeda 
veikti naujas meilės modelis.

su kristumi siejamas naujas gyvenimo 
suvokimas. naujajame Testamente gyveni-
mu, gyvo vandens šaltiniu vadinamas kris-
tus. nauja cvetajevos meilė – rodzevičius, ir 
jis vadinamas gyvenimu iš didžiosios raidės, 
gyvo vandens šaltiniu: „jūs – mano išsigel-
bėjimas ir nuo mirties, ir nuo gyvenimo, 
jūs – gyvenimas“20 (45), „kas pastūmė mane 
prie jūsų? Žavesys. T.y. Jeder Goldschmuck 
und das Luftgewurze, // Das sich taubend in 
die Sinne streut... ne, pavyzdys neteisingas: 
aš ieškojau aukso ir radau gyvą vandenį“21 
(43), „o, aš apie gyvenimą kalbu iš didelės 
raidės“22 (43), „...gyvenimą aš galiu pamilti 
tik per jus“23(45).

rodzevičiui laiškuose priskiriamas kris-
taus vaidmuo. „Meilė yra dievas“ – tai ne tik 
cvetajevos žodžiai, bet taip apibrėžia meilę ir 
pats rodzevičius: „dabar tu supranti, kodėl 
aš tave sulaikiau, kada tu sakei: meilė – die-
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vas. juk taip, tokiais pačiais žodžiais, aš tau 
rašiau vakar naktį, perskaityk laiško pirmą 
puslapį“24 (45). Meilė tarp poetės ir rodzevi-
čiaus konstruojama pagal naują dėsnį – turėti 
tarpusavyje meilę. jeigu perkelti šį pasakymą 
iš bažnytinės erdvės į pasaulietinę erdvę – tai 
įsakymas apie abipusišką meilę. Tokia meilė 
suvokiama kaip laiminga: „aš pirmą kartą 
myliu laimingąjį, ir galbūt pirmą kartą ieš-
kau laimės“25 (41).

laiškuose meilė siejama su skaitytojo-per-
sonažo radzevičiaus figūra, o meilės supra-
timas nukreipia į riterių tradiciją (meilė yra 
liga) ir į evangelijų tekstą (meilė yra dievas). 
skaitytojas-personažas įgyja interteksti-
nių26 sąsajų su riterių (kurtuazinės) kultūros 
tekstais ir su evangelijų tekstu. Bet nuoro-
dos į riterių (kurtuazinės) kultūros tekstus 
ir į Šventojo rašto tekstą siejamos ne tik su 
adresato-personažo figūra: jos yra ne tik in-
tertekstinės, bet ir architekstinės, t. y. ryšys 
ne tik su konkrečiu tekstu, bet su tam tikru 
tekstų tipu, su žanru.

kurtuazinė meilė turi griežtas taisykles. 
jas aprašo andré le chapellain’o traktatas 

„Meilės žiedas, arba trys knygos apie meilę“, 
kurtuazinės meilės vadovėlis. svarbi kurtu-
azinio kodekso dalis – laiškai. Įsimylėjėliai 
būtinai rašo laiškus, nes „pradeda mylėti 
arba tuos, su kuriais niekada nesikalbėjo, 
arba tuos, kuriuos vos pažįsta, arba tuos, ku-
rių niekada nematė“27. užmegzti santykiams 
reikalingi laiškai. laiškai rašomi pagal tam 
tikrą kanoną. Viena iš laiškų rašymo taisy-
klių – cituoti Šventojo raštą, šalia citatos turi 
būti nurodyta, iš kurios vietos yra ši citata. 
Xiii a. pasirodė Boncompanio sukurtas mei-
lės laiškynas „Veneros ratas“. iki to laiko kaip 
meilės laiškų pavyzdžiai funkcionavo tikrų 
meilės laiškų rinkiniai28.

laiškuose cvetajeva cituoja Šventąjį raštą, 
tai palaiko kurtuazinių laiškų kanoną. Pa-
vyzdžiui, poetė cituoja jobo knygą ir nurodo, 
iš kur paimta citata: „dievas atskyrė šviesą 
nuo tamsos, ... nuo vandens, „davė vėjams 

jėgą ir padalijo vandenis pagal saiką“ (Šven-
tasis raštas, jobo knyga)“29 (41). cvetajevos 
meilės laiškai ne tik nurodo į kurtuazinės 
meilės tradiciją, kartais jie tampa savotiš-
ku komunikaciniu pertekliumi. Pavyzdžiui, 
rugsėjo 21–25 dienomis cvetajeva ir rodze-
vičius matosi kiekvieną vakarą. Bet tuo pat 
metu rašomi laiškai. galima spėti, ar laiškas, 
rašytas rugsėjo 22–24 dienomis, buvo išsiųs-
tas paštu, ar atiduotas tiesiai į rankas.

kyla klausimas, kokiu būdu intertekstinių 
ir architekstinių nuorodų rinkinys susijęs su 
numanomo skaitytojo figūra.

Teksto skaitytojo problema suponuoja 
teksto skaitymo strategijų problemą. Michai-
las gasparovas siūlo dvi teksto skaitymo stra-
tegijas: pirminis skaitymas (первочтение) ir 
pakartotinis skaitymas (перечтение). Pir-
minio skaitymo ar pakartotinio skaitymo 
strategija nustatoma paties teksto. Pagrin-
dinis skirtumas tarp dviejų teksto skaitymo 
strategijų – orientavimas į kanoną ir į ori-
ginaliąją literatūrą: „pakartotino skaitymo 
kultūra <...> išskiria kanonizuotų klasikų 
panteoną, kurių tekstai visada yra atmin-
tyje. <...> pirminio skaitymo kultūra – <...> 
išaukština pralenkusius savo epochą nepri-
pažintus genijus“30. Bet tai nereiškia, kad tam 
tikrų epochų tekstai gali būti perskaitomi tik 
tai epochai būdingu būdu.

Paaiškinti skirtumą tarp pirminio ir pa-
kartotino skaitymo strategijos gasparovas 
pasirinko „eugenijaus onegino“ pavyzdį, 
kuris buvo interpretuojamas pirminio skai-
tymo būdu, kai buvo leidžiamas skyrius po 
skyriaus, ir pakartotino skaitymo būdu, kai 
romanas buvo išleistas atskira knyga.

Pritaikius šią skirtį laiškams skaityti, ga-
lima sakyti, kad biografinis skaitytojas (skai-
tytojas-dalyvis), kuris gauna laiškus vieną po 
kito, skaito juos pirminio skaitymo būdu, o 
istorinis skaitytojas (skaitytojas-stebėtojas), 
po laiškų paskelbimo, skaito pakartotinio 
skaitymo būdu. Bet pakartotinio skaitymo 
strategija numatyta pačiu tekstu, kuriam 
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konstruoti pasirenkamas evangelijos ir rite-
rių (kurtuazinės) kultūros kodas. evangelijų 
ir riterių (kurtuazinės) kultūros kodas nuro-
do į viduramžių epochą, kur meilė dalijama 
į kurtuazinę ir krikščioniškąją meilę. Šios 
dvi meilės supriešinamos, o vėliau Širdies 
damos kultas virsta Švenčiausios Mergelės 
garbinimu31. kaip pažymi jurijus lotmanas, 
yra epochų, orientuotų į kanono realizavimą. 
Viena iš tokių – Viduramžiai32.

anot cvetajevos, „visiškai ne: gyventi ir 
rašyti, o gyventi – rašyti: ir rašyti – gyven-
ti. T. y. viskas įsigyvendina ir net gyvenama 
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This article analyzes the letters of Marina 
cvetaeva to konstantin rodzevich. letters 
as such have a specific status in literature. 
They are usually assigned to what might be 
called the corpus of autobiographical texts. 
in analyzing texts of this type the main pro-
blem is to determine the degree of, and rela-
tions between, factuality and ficticiousness, 
and to reveal the text’s literary character (i.e., 
how literary modes operate in the letters).  
one of the text’s elements through which li-

terary modes can be analyzed is the figure of 
the reader (addressee). This figure connects 
the text with the culture of knightly courtesy 
and with the gospels. Texts of the knightly 
culture, just like the gospels, are construc-
ted in accordance with certain strict rules 
known as a canon. This canon is known to all 
and is part of the general code for the Middle 
ages. Thus letters come to acquire attributes 
of canonicity and pass from private into pu-
blic space.

natalija BoTkina

THe reader of auTo/BiograPHical TeXTs: 
THe case of Marina cVeTaeVa
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kazio almeno užrašai apie ameriką

Turbūt daugeliui besidominčių lietuvių 
literatūra ar neliekančių nuošalėje nuo lie-
tuvos ir išeivijos visuomeninio gyvenimo ak-
tualijų gerai žinoma kazio almeno pavardė. 
daug kas skaitė jo romanus „sauja skatikų“, 

„lietingos dienos Palangoje“, „upė į rytus, 
upė į Šiaurę“, „Šienapjūtė“ ar novelių rinki-
nius „Bėgiai“, „gyvenimas tai kekė vyšnių“. 
galbūt ne vieną paakino susidomėti jo kū-
ryba pagal romaną „Šienapjūtė“ pastatytas 
lietuvos televizijos filmas „Marius“ ar jau-
nimui leista „skomanto“ istorinė nuotykių 
serija. sovietiniais laikais, mažai ką žinant 
apie patį jaV gyvenantį autorių, vargu ar 
daug kas galėjo suabejoti ne humanitariniu 
autoriaus išsilavinimu, nes tuomet, o dažnai 
dar ir dabar lietuvoje, žmogaus užsiėmimas 
neatsiejamas nuo jo išsilavinimo. Branduoli-
nė inžinerija – ją studijavęs ir pagal šią profe-
siją dirbęs kazys almenas, tarsi labai tolima 
literatūrai šaka, tačiau būtent literatūroje al-
menas geriau žinomas plačiajai visuomenei, 
tad kūrybą vargu ar būtų galima laikyti tik 
jo hobiu. 

almenas nemažai visuomenės daliai ži-
nomas kaip giliomis įžvalgomis pasižymin-
tis visuomenės reiškinių - tiek lietuvoje, tiek 

ir išeivijoje, analitikas, neliekantis abejingu 
įvairioms aktualijoms. Mėnraščio „akira-
čiai“ skaitytojai su jo mintimis susiduria 
dažname numeryje; tai nėra nauja tendenci-
ja – pakanka pavartyti to paties pavadinimo 
laikraščio ar kitų išeivijos periodinės spau-
dos komplektus.

Šįkart skaitytojams pateikiami tarsi ka-
zio almeno užrašų fragmentai, apimantys 
vien visuomeninių procesų amerikoje ana-
lizę. Įrašai šiame sąsiuvinyje daryti tik kas 
keletą metų, tačiau tai leidžia į ameriką, joje 
vykstančius kultūrinius ir technologinius 
pasikeitimus pažvelgti tarsi iš šalies. jau 1965 
metais, kai didžioji europos dalis, jau ne-
kalbant apie rytinę jos dalį, kiti kontinentai 
dar nebuvo visiškai išsilaižę karo žaizdų ir 
tikrai negalėjo pasigirti turtingu gyvenimu, 
autorius teigia, kad „absurdas [...] yra kalbėti, 
jog amerika neturi to ar kito. ji turi turtą ir 
turtas atnešė jai viską, ką žmogus pagamino. 
Visa tai yra čia daugiau prieinama dėl dides-
nio (procentiniai) žmonių sluoksnio, kaip 
kad tai buvo ir yra bet kur ir bet kada.“ 

jau 1965 metais autorius įžvalgiai pastebi, 
jog potencialiai didžiausia tragedija yra ne 
tradicinė rytų–Vakarų takoskyra, bet trečio-
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jo alkanojo pasaulio atsiskyrimas. Tuo metu 
gal tai buvo daugiau „žaidimas į vienus var-
tus“, tiesiogiai nepaveikęs turtingosios ame-
rikos, tačiau po 35 metų tai atsisuko prieš ją 
skausmingiausiais būdais. 1971-aisiais krizė, 
tuomet viešpatavusi Viduriniuose rytuose, 
ir tapusi „naujojo gyvenimo realybe, prie ku-
rios priprantama“, pasislinko artimųjų rytų 
link ir apaugusi naujomis realijomis, pasiekė 
tas pačias jungtines amerikos Valstijas, per 
visą savo gyvavimo istoriją nepatyrusias ka-
rinės intervencijos. 

Visame publikuojamame tekste ryškėja 
pakankamai kritiškas, tačiau pagrįstas, po-
žiūris į amerikos realybę. Šalia tos materia-
linės gerovės, didėjančios kasmet, nepaisant, 
autoriaus nuomone, tariamų ekonominių 
sunkumų ir kaskart turtėjančios amerikos 
viduriniosios klasės, kuri jau 1985-aisiais 
naudojosi visu įmanomu „liuksusu“, ge-
rėjančiais keliais, sveikatos apsauga, labai 
aiškiai pastebimas ir visuomenės susvetimė-
jimas, jos susiskaidymas, „pakibimas“ ant 
naujausiųjų technologijų kabliuko. netgi 
tradiciniai visuomenę jungiantys kultūros 

elementai kaip menas, literatūra nusileido į 
populiariosios kultūros lygmenį. nors tiek 
menas, tiek literatūra bandė derintis prie 
vartotojiškos visuomenės poreikių, tačiau 
ir tada jie rado atgarsį tik mažoje visuome-
nės mažumoje. lyginimas su europa tikrai 
ne amerikos naudai: „Po lenkijos atmosfe-
ros, kur tas žodis [menai – l. s.] tikrai be 
kabučių, suprantamas, svarbus ir, sakysime, 
nemažos tautos dalies integralus gyvenimo 
aspektas. Po pabuvimo Vilniuje, kur menas, 
o dar plačiau, kultūra yra tiesiog gyvybiškas 
tautos išlikimo klausimas, amerikoje tai ti-
krai galima įdėt į kabutes“. ko gero, vertėtų 
pastebėti, kad menai plačiąja prasme rytų 
europos tautoms galėjo daug ką pasakyti 
ezopine kalba, tad pritraukdavo ne tik gry-
nojo meno gerbėjus, o tai nebuvo būdinga 
amerikos auditorijai.

daugelis įžvalgų leidžia susidaryti nuomo-
nę apie amerikos gyvenimo aktualijas. Šios, 
o gal dar ir būsimos „dienoraščio“ pastabos, 
leis geriau suprasti gyvenimą šioje valstybėje 
ir dar sykį pažinti kazį almeną kaip visuo-
meninių įvykių analitiką.
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Liepos 9, 1965
Šitas sąsiuvinis, be abejo, nebus užpildytas, 

nes jam teturiu nedaug – virš dviejų mėnesių 
laiko. Tada, pagal teoriją, išvykstu į lenkiją. 
Bilietas jau nupirktas. išgėrėm su konsulu 
konjako taurę mano kelionės, studijų ir len-
kijos garbei. jis garantavo, jog viskas tvarkoj. 
Bus išduota man 3-jų mėnesių viza (studen-
tiška viza) prieš išvykstant, kuri bus pratęsta 
lenkijoje. Taigi, viskas tikrai, atrodo, lyg būtų 
sutvarkyta. Bet... savo dvasioje aš dar atsargus 
žmogus – Neperšokęs per griovį ir t. t.

ką norėčiau užifiksuoti šituose puslapiuose 
prieš išvykstant tai ne tiek mano asmeniškas 
bėdas ir bėdeles, kurių, be abejo, dar bus iki 
kaklo, bet mano impresijas dabartinės aplin-
kos – amerikoniškosios, lietuviškosios, de-
mokratiškosios. jei planai pildysis, tai iš šios 
aplinkos pasitrauksiu kokiem dviem metams.

Liepos 15, 1965
kaip tik dabar dar rekorduojam pirmąją fo-

tografiją, kurią Mariner1 siunčia, skriedamas 
kažkur toli už Marso. apie 12 minučių trunka, 
kol ateina signalas iš jo. apie 8 val. – kol tuo 
būdu bus perduota pirmoji fotografija.

Amerika 1965 metų rudenį
amerika yra begemotas. amerika yra 

neaprėpiama mašina gyvenimui. ji yra žmo-
nijos ateitis ir veidrodis, chaosas ir tikslus 
organizuotumas, kaleidoskopiškas spalvin-
gumas ir tuo pat keistai vienodas pilkumas. 
amerika yra nesuvokiamai turtinga.

Hiperbolės, ir dar tokios mįslingos, ži-
noma, nieko konkrečiai nepaaiškins. Bet aš 
negaliu atsispirt neparašęs jų. Bent pradžiai. 
jos bent šiek tiek atspindi mano subjektyvų 
supratimą amerikos. dabar bandysiu būt 
konkretesnis.

neklausiu, kas yra svarbiausia apie ame-
riką. Tai atsakyti jau implikuoja, jog žinai 
daugiau apie ją, kaip kad aš turėčiau teisės 
tvirtinti. Pradėsiu su dalykais, kurie, iš mano 
taško žiūrint, priklauso svarbiųjų grupei. To-
kiais, kuriais amerika skiriasi iš didžiumos 
pasaulio dabar ir net istorijoje.

amerika yra žmogaus veidrodis. Vėl ir 
vėl aš susiduriu su tuo paprastu faktu (ir tai 
aštriausiai pajunti, kai faktai būna negaty-
vūs, dalykai, kurių aš, pavyzdžiui, nemėgs-
tu), su tuo paprasčiausiu faktu, jog daug kas 
yra būtent taip, o ne kitaip už tai, kad dalis 
žmonių, dažnai net dauguma žmonių, nori, 
jog taip būtų. Čia negelbsti jokios raciona-
lizacijos. naiviai ir vaikiškai atrodo vietinių 
ir svetimų kritikų pastangos surasti kokius 
pašalinius kaltininkus. ar tai būtų tokie 
mistiniai bankai, kaip Wall st. ar Madison 
av. ar Hollywoodas, ar didysis biznis, ar val-
džia, ar unijos. ne, atsakomybė tupi ir tupės 
su žmogum. jis, pirkdamas ką nori, ką jis pa-
sirenka, nustato, kokia bus populiari muzi-
ka, filmas ir televizijos programos. kokiuose 
namuose jis nori gyventi ir su kuo. kokios 
bus literatūros ar mašinų formos. jis padeda 
ant stalo tą dolerį, jis atsuka televizijos stotį, 
jis uždeda plokštelę. jis tą daro pats ir jokios 
racionalizacijos to fakto negali išgelbėti. jo-
kios. nes amerikoje pirmąkart istorijoje jis 
turi du faktorius, kurie tą atsakomybę meta 
jam atgal į dantis. Tik jam.

jis turi turto. jis yra neregėtai turtingas. 
Tik trečdalio jo darbo tereikia numalšint jo 
alkį, troškulį ir būtinumą turėt stogą lyjant 
(kalbu, žinoma, minimaliais, bet pilnai pa-
kankamais standartais). 

jis turi pasirinkimą. Tiesiog fantastišką 
pasirinkimą. nuo pornografijos iki Platono 

kazys almenas

Vii 
„amerikos“ sąsiuvinis
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(pornografija dažnai brangesnė), kurosavos 
ar pačius kvailiausius Holyvudo filmus. kiek 
mašinų modelių? Muzika nuo viduramžių tru-
badūrų iki Hindemitho ir, žinoma, Beetelius, 
sinatrą, jazzą ir viską viską, ką pasaulis sukū-
rė. 4 kanalai televizijos Čikagoj, manau, apie 
50 ar daugiau pasiekiamų radijo programų.

Visa tai jis turi pasirinkimui ir vien tik šis 
faktas labai daug reiškia. jis vėl labai paprastai 
pasako, jog visa tai yra žmogus. Visa tai žmogus 
sukūrė, visa tai jam įdomu ir gal reikalinga.

absurdas už tai yra kalbėti, jog amerika 
neturi to ar kito. ji turi turtą ir turtas jai at-
nešė viską, ką žmogus pagamino. Visa tai yra 
čia daugiau prieinama dėl didesnio (procen-
tiniai) žmonių sluoksnio, kaip kad tai buvo ir 
yra bet kur ir bet kada.

amerika ir už tai tuo pat žmogus, už tai 
yra, jis atsispindi tame, su kokia proporci-
ja jis iš to įvairumo pasirenka sau svarbius 
dalykus. su kokia proporcija jis pastato savo 
aplinką ir save patį.

Šitame proporcijų pasirinkime ir glūdi tie 
nusivylimai ir nesėkmės. nes jis, tas žmogus, 
ta dauguma nesirenka tai, ką aš, pavyzdžiui, 
rinkčiaus. nesirenka, ką daug mokytų euro-
piečių ir, žinoma, amerikonų norėtų, kad jis 
rinktųs. jis nesirenka net ką įvairios valdžios 
norėtų, kad jis rinktųs. ne, dažnai jis renkasi 
kur kas „žemesnio“ skonio dalykus, kaip kad 
mums patiktų.

Bet, po velnių – jis renkasi. ne Madison 
av., ne Holyvudas. jis to nori – jis tą gauna. 
kas čia gali būti kaltas?

jis tuo yra veidrodis. Veidrodis ne Holy-
vudo, bet savęs. Holyvudas yra jo veidrodis.

norėjau gal kiek įkyriai išdėstyti tą as-
pektą, nes tiek daug kritikos ir komentavi-
mo apie ameriką sukas kaip tik apie tai. aš 
nenoriu įkrist į tokias bergždžias kaltinimo 
ir kaltės ieškojimo pinkles.

* dabar prie detalių.
kas sudaro „ameriką“ šiuo laiku, daleis-

kim politinėje plotmėje.

Be abejo, svarbiausios, bent laikraščių skil-
tis užimančios problemos yra Vietnamas2 ir 
negrų lygiateisiškumo problemos.

svarbiausias fonas, kuriame tos proble-
mos vyksta, yra amerikos nepalyginama 
jėga ir turtas, jos dabartinė ir į ateitį prama-
toma biznio gerovė ir johnsono3 asmeninis 
pasisekimas legislatyvinėj sferoj.

Pasisekimų yra labai daug ir labai svar-
bių. jie kasdieniniame gyvenime stebėtinai 
mažai figūruoja. dalinai tai už tai, jog jie 
nėra „įvykiai“ su pradžia, netikėtumu ir pa-
baiga. didžiausi amerikos pasisekimai yra 
išsivystymai, jau gal ir labai seniai pradėtų 
tėkmių (trends). jie yra priimami maždaug 
kaip savaime suprantami ir jų unikalumas ir 
pasisekimo laipsnio dydis tegali būti suvokti, 
jei palygini tų tėkmių projekciją į praeitį prieš 
5 ar 10 metų ir palygini dabartį. Tada jie yra 
monumentalūs ir labai labai svarbūs.

Pirmas, jėga ir ekonominis stovis. kiek aš 
atsimenu ūpus, spėliojimus ar pan., dar neto-
limoje praeityje ir patys optimistiškiausi stebė-
tojai nelaukė, jog amerikos ekonomija beveik 
nestabtelėdama kils taip pastoviai, jog kartu ir 

„kapitalistinė“ Vakarų ekonomija kils taip mo-
notoniškai ir tuo Vakarų jėgos lyginamasis svo-
ris didės. kalbos apie „rytų“ pasaulio pasivijimą 
visuotinai nuščiuvo ir net pačioje rytų propa-
gandoje tos kalbos beveik nutilo, lyg būtų gėda 
jas prisiminti. yra beveik gėda prisiminti: jiems – 
jog jie taip vaikiškai pasimetė savo sapnuose, 
mums – jog mes nors trumpam tuo tikėjom.

ekonomine prasme tarpas tarp rytų ir 
Vakarų ir reliatyvia, ir absoliučia prasme pa-
didėjo ir tai, be abejo, labai gerai.

Šitame tarpo didėjime yra dar vienas labai 
liūdnas ir gal viso pasaulio istorijai tragiškas 
faktorius. faktorius, kuris jau darosi ir atei-
tyje bus daug svarbesnis už mūsų pamiltą 

„rytų-Vakarų“ suskirstymą. Tai Trečiojo al-
kanojo pasaulio atsiskyrimas. Tarpas tarp jo 
ir ypač tarp jo ir ypač tarp turtingųjų Vakarų 
didėjo, net tarp alkanojo ir ne tiek turtingų 
rytų jis didėjo.
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Tai, mano nuomone, yra potencialiai pati 
didžiausia tragedija.

Taigi, jėga yra. jėga yra ant tiek didelė, jog 
jos pats dydis sukelia problemų. ją pritaikyt 
ant mažesnių ar „naujų“ tikslų sunkus ir la-
bai kontrastuojantis dalykas.

už tai Vietnamas ir negrų problemos yra 
tokios priklios. amerika yra situacijoje žmo-
gaus, kuris turtu gali padėti savo sūnui, bet 
yra didele prasme bejėgis, nes pagalbos reikia 
kitokios. dvasinės gal. Bet yra tik turtas ir 
jėga. Tai išbandymas turtu ir jėga, ir rezulta-
tai dažnai labai paradoksalūs.

* dabar pabrėžus tą tikrai didelį pasiseki-
mą amerikos, kas yra jos minusai? jų yra ir 
jie gilūs, ir jie vėl surišti su žmogumi, kurio 
veidrodis amerika yra.

deja, grįšiu vėl į bendrybių platumas.
Pats giliausias amerikos minusas yra as-

meninis. asmens – žmogaus kaip individo. 
Žinoma, kalbant apie asmeninius minusus, 
turi kalbėt ir gerai suprast, jog kalbi iš savo 
taško. savo, ne kitų, ir savo, o ne bendro. aš 
tai suprantu ir priimu šitą sferos susiaurini-
mą, bet tuo pat nujaučiu (o gal net žinau), jog 
problema, toli gražu, nėra mano ir net ne siau-
ro ratelio panašių į mane. Tereikia pažiūrėt į 
amerikos literatūrą, jos populiarią filosofiją. 
Tereikia man pažiūrėti į savo draugų ir kole-
gų ratą. ne, problema ne siaura ir aš ja sergu, 
gal net mažesniu laipsniu kaip daug kitų.

dar svarbus klausimas: kiek ši asmeninė 
problema charakteringa „amerikai“ ir kiek 
žmonijai bendrai? Šičia spėju, jog ji yra cha-
rakteringa visoms didelėms visuomenėms.

dabar prie problemos. Banaliai tariant, 
tai yra nereikalingumo, asmeniško nereika-
lingumo jausmas. jausmas, jog nei tu kaipo 
asmuo, nei tavo darbas ir pastangos, tiesiog 
nežiūrint kokios jos būtų, negali didelėje vi-
sumoje sudaryti jokio skirtumo. Tu, papras-
tai tariant, esi nekonsekventiškas, arba, rea-
liau tariant, tokia maža dalis visumos, jog esi 
neįžiūrimas. Visos kitos variacijos šios ligos, 

kaip vienišumas, nuobodumas, negalėjimas 
komunikuoti, išplaukia iš to.

ir čia, laipsnis to vienišumo, bent man 
atrodo, labai tiesioginiai surištas kaip tik su 
amerika. kaip tik su jos dydžiu, jos turtu, jos 
puikiu ekonominiu susiorganizavimu, net 
gal jos laisve.

nujaučiu, jog net sov. sąjungoj, gal net 
kinijoje, kurios asmenų skaičium yra dides-
nės visuomenės, tas bereikalingumo jausmas 
nėra toks aštrus.

Žinoma, tų laipsnių nepasversi, bet viena 
tai tikrai žinau: priklausymas mažai tautai tą 
jausmą gali stipriai sumažinti.

Bet čia kalbam apie ameriką.
konkrečiai tas didumas pasireiškia kar-

tais labai dirbtinais susiskaldymais ir „iden-
tity“ ieškojimais. amerika, bent populiarią-
ja „image“ prasme yra įvairiausių grupių 
kraštas. generacijos čia seka viena kitą ne 
dvidešimties, bet maždaug trejų metų tar-
pais. yra „teenageriai“ ir „sub-teenageriai“, 
yra „young-merieds“ ir „the go-generation“. 
dar neseniai buvo „jet-set“, dabar yra be-
rods „in-group“ ar velnias žino kas dar. Tai 
pasireiškia ir pačiuose intelektiškiausiuose 
dalykuose, kaip menas, kur stiliai ir mo-
kyklos seka viena kitą ir, atrodo, ne dėl to 
iš esmės, jog tokio ar kitokio stiliaus labai 
reikia išsireiškimui, bet vien tik dėl to, jog 
senasis stilius jau pasidarė per bendras. jau 
per daug žmonijos pamatė, suprato jį ir no-
rėdami „priklausyti“ tai suprantančiųjų „in“ 
grupei, padarė tą ratą per platų. Ta „in“ gru-
pė, ieškodama atskiros identifikacijos, turi 
palikti tą stilių ir griebtis kito.

Tai pasireiškia ant juokingesnių lygių, kaip 
šokiai, pavyzdžiui. kaip muzika, pavyzdžiui, 
ir jos interpretacija ir net kavinių stilius.

****Taigi grįšiu prie tų stilių. Tai darau su 
tam tikra atsiprašymo nuotaika, nes gi tai pa-
viršutiniška! apie televizijos programas, „te-
enagerius“, laikraščių „headlines“ ir reklamas 
kalba europiečiai, atvažiavę tik keliom dienom 
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amerikon. Tai tik paviršius, tai tik rūbas, den-
giąs ameriką, tai ne gili jos analizė, ne tikras 
jos supratimas. Visa tai teisybė – o visgi.

o visgi šitas „stilius“ yra ir daugiau. kaip 
ten bebūtų, šitas paviršius yra dominuojan-
ti dalis aplinkos, tas vanduo, kuriame mes 
esam visi pamerkti. gal jis ir neįsiskverbia 
labai giliai, gal nenustato pačių „esminių“ ir 

„charakteringų“ amerikos aspektų, bet, ne-
žiūrint to, kaip tik jis sudaro didžiumą žmo-
gaus kasdieninių impresijų. jo intensyvumas 
yra tokio laipsnio, jos jis pasidaro ypatingai 
įkyrus, jos jis gali labai veikti blaškančiai ir 
kartais gali net realia prasme skaudėti. dabar 
kalbu ne apie save, kalbu tam tikra prasme 
pažeminančiai ir už tai turiu būt atsargus, 
bet – man atrodo, jog yra faktas, kad nema-
ža dalis gyventojų, ypač tam tikrose amžiaus 
grupėse gyvena kaip tik tame „paviršutiniš-
kumo“ lygyje. gal jie ir turi kokį „gilesnį“ 
pradą, bet jis tupi taip giliai jų asmenyse, jog 
labai retai trukdo eigą jų gyvenimo. gyveni-
mas plaukia ir yra valdomas kaip tik to „pa-
viršutiniško stiliaus“.

kas jis yra dabar? rudenį 1965-tais metais?
Be abejo, ne naujas, bet ypatingą inten-

syvumo ir patetiškumo laipsnį pasiekęs yra 
jaunystės laipsnis.

Trumpą asmenišką intarpą duosiu tokį. 
esu trisdešimties dabar ir esu, manau, norma-
liu laipsniu realistas. gyvenau, gyvenu ir dar 
noriu gyventi. noriu gyvent dabartyje, būtent 
trisdešimties metų dabar ir penkiasdešimties 
metų už dar dvidešimties. reiškia, noriu senti 
su „kilnumu“, jei taip galima išsireikšti. ne-
vaizduoti to, kas neesu. nesijausti tragiškai už 
tai, kad esu trisdešimties ir būsiu penkiasde-
šimties. Tai labai paprasta ir savaime supran-
tama, ir tai interpiau šičia tik pabrėžimui, jog 
amerikos „aplinka“, „stilius“, reiškia ir visuo-
menė, taip nesijaučia, tikrai ne.

amžius čia yra ne faktas, bet tragedija, 
brendimas čia nėra joks pozityvus įgavimas 
daugiau ko (patyrimo, supratimo), bet tragiš-
kas praradimas to svarbiausio dalyko – jau-

nystės. ir patetiškas dalykas yra, jog ta pati 
ideališkiausia jaunystė yra pastatyta pilnai 
ir visuotinai nepasiekiamame taške. Tai yra 
jaunystė nuo maždaug 16-kos iki 20-ties. Tai 
yra maždaug niekad neegzistavęs mitas. Tos 
grupės „jausmų“, tos, kuri užpildo ypač re-
klamas, bet ir televizijos, ir radijo bangas, tos, 
į kurią linijuojasi kiti idealai (nes ta prasme, 
pavyzdžiui, 25 yra geriau kaip 30, ir 30 – ge-
riau kaip 40), tų iš viso nebuvo ir nėra. kalbu 
paprastai, o ne mistine prasme. Taip, žmogus, 
be abejo, būna tarp 16-kos ir 20-ties, bet jis 
tame amžiuj būdamas beveik neturi panašu-
mo tam „idealui“.

****daugiausia tas „idealas“ dominuoja 
skelbimuose ir per skelbimus dominuoja 
aplinką. nėra ko atsiprašyti, jog kalbėdamas 
apie „ameriką“ grįžtu prie to taip apverkto, 
prakeikto ir nuvalkioto „skelbimo“. Visgi 
skelbimai sudaro gerą dalį matomos ir girdi-
mos aplinkos. Žinoma, juos galima ignoruoti. 
Bet ar iš tikro? dvi rūšys jų ypatingai įgrįsta 
ir beveik skauda man. Viena, yra įvairiausių 

„deodorant“ produktų kreipimaisi ir jų tie-
sioginis taikymas į tą patetiškai svarbų žmo-
gaus norą būti „populiariam“ ar „mylimam“. 
kažkaip neįtikėtina. jie sako ir kartoja, jog 
naudok tą ar tą ir būsi mylimas. atrodo, per 
vulgaru ir, manytum, iš savo taško žiūrint, 
jog rezultate jie tegali sukelt pasipiktinimą. 
Bet reikia tik truputį aritmetikos supras-
ti, jog jų rezultatai, be abejo, ne tokie. Vėl 
žengiant į naivumą. Tų kompanijų tikslas gi 
nėra piktint žmones, bet parduoti produktus. 
Tam tikslui jie išleidžia po $ 30 000 ir pan. už 
vieną savo reklamos pakartojimą. kiek kartų 
ta reklama yra kartojama? kiek produktų tą 
daro? neturiu skaičių, bet, be abejo, dalykas 
sukasi apie milijonus dolerių. Visa tai yra už-
mokama kaip tik pirkimo tų produktų. ergo – 
milijonai ne piktinasi, kaip mano skilvis man 
tikina, kad jie turėtų, bet tiki ir perka.

kita grupė skelbimų, kuri mane liečia tie-
sioginiai ir kurios aš rezultatus beveik apčiuo-
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piamai matau ir baisiai nekenčiu, tai yra pa-
stangos įvaryti vyrus į panašų susirūpinimą 
savo apranga ir išvaizda, kaip tai yra pasiekta 
moterų tarpe. skelbimai ir, subtilesne prasme, 
straipsniai apie vyrų kosmetiką, madą ir, ži-
noma, „deodorantus“, atrodo, daro savo.

Bet vėl. ar čia nelaisvas žmogaus pasirin-
kimas? gal vyras iš tiesų „nori“ būti kaip iš-
sipūtęs povas. gal taip, velnias žino.

Paminėkim šokius. Vien už tai, jog mada 
juose yra toks desperatiškai besikeičiantis 
dalykas, kuris dabar prieš mano akis yra pa-
tekęs į aklivietę. dar tik prieš penkis metus 
šokiuose buvo „madų“, bet jos nedominavo. 
Buvo šokama viskas. Bet su tvistu tai pasikei-
tė. „Mada“ pradėjo pilnai dominuoti ir ji, kaip 
visos mados, turėjo keistis, kad tuo suteiktų 
jos praktikantui jausmą, kad jis yra neatsi-
likęs, jaunas. (jaunimo kultas, be abejo, čia 
svarbus stimulas). Tvistą aš moku ir išmokau 
gerai, bet tai maždaug ir galas mano „mados“ 
siekimo. Po to „mada“ mane paliko užpaka-
lyje. dabartiniai „jerk“, „frug“ ar panašiai, 
yra degeneruotos (už tai, kad suprastintos) ir 
tikrąja prasme gana neestetiškos variacijos, 
išsivysčiusios iš tvisto. jis tęstis negali ilgai, 
nes neduoda to, ko šokis turėtų duoti – jaus-
mą, kad judi kontroliuotai ir estetiškai. skam-
bu, be abejo, kaip senas krienas ir žinau tai, 
bet, nežiūrint to, tikiu, ką sakau. „frug“-ai, 

„jerk“-ai neilgai skirti šiam pasauliui.
Ta muzika, be abejo, laikysis. ji bus nedaug 

pasikeitus (nors, be abejo, kitų veidų rėkia-
ma), kai grįšiu po dvejų metų. ji yra pasiekus 
tam tikrą kulminacinio ritmo harmonijos 
ir melodijos paprastumą ir tas paprastumas 
rado atskambį didelėj daly kaip tik „jaunimo“. 
nes „rok&roll“, manau, yra maždaug amžina 
žmonijos dalis dabar ir kadangi paprastėt ta 
muzika nelabai begali, tai gal ji komplikuosis. 
Veidai bus, be abejo, kiti. už tai čia užrašysiu 
tuos, kurie dabar man žinomi ir matyti, yra 
pirmaujantys (gal) – žinoma – Beatles, rol-
ling stones, Herman’s Hermits, the supremes, 
anett funicello (beveik tiek ir težinau). jau 

kiek suvokiu, nublyškę yra frankie avalon, 
jony Mathis, the kingston Trio, etc.

Mene pop ir op mokyklos. Pop bent ma-
nęs tai tikrai niekas nesužavėjo. op turi savo, 
nors gana siaurą fascinaciją. Pop, manau, la-
bai trumpą gyvenimą turės, nors op dar gali 
vystytis. ypač junginių su įvairiom ekspresi-
onizmo srovėm gali išeiti.

Bet „amerikoj“ bent kiek platesne prasme 
tos sofistikuotos mados turi mažą įtaką.

literatūroje.
Populiariąja prasme čia, žinoma, domi-

nuoja špionažinė tema. ian fleming ir la 
care sudaro du labai kontrastingus taškus su 
flemingo Bondu, iššaukiančiu daug daugiau 
intereso, imitacijų ir pinigo. Bet „leamas“ 
tipo herojus irgi turi savo pasekėjų.

Sausio 21, 1969
Amerika 1969 pradžioje
Pirmoji diena nixono kadensijos.
Trys su puse metų po pirmųjų užrašų.
* ne taip lengva vėl pradėt šiuos užrašus. 

Teko pagalvoti – kuo skiriasi šių metų ame-
rika nuo anos? ne tiek detalėm, kiek vienu 
aprašomu aspektu. nes tas skirtumas egzis-
tuoja. nemažas skirtumas. skirtumas jaus-
muose, atmosferoje, sakykim, žmonių nuo-
taikose. kas jis?

Maždaug taip. kaip tik už tai jis sunkiai ir 
aprašomas, nes tas skirtumas įvyko kaip tik 
nuotaikose, o ne realybėje. realybėje pasikei-
timai net stebėtinai maži. yra, bet jų reikia 
ieškoti ir aprašysiu vėliau.

Bet nuotaikos! amerikai nuotaikose atei-
tis ir tai nelaukta, ne ta išpranašautoji ateitis, 
atėjo. ddižioji sąvoka, svarbusis šių laikų 
tonas yra „jaunųjų revoliucija“. svarbūs kon-
ceptai „generation gap“, hipies, jupies, jerr 
rubin, Ho-ho-ho chi-Minh, etc.

Šaknys to viso, žinoma, siekia biblinius lai-
kus, hip, beat ir kitos generacijos su barzdom 
ir ilgais plaukais ir mano laikais, ir prieš tai 
kūrė ir gyveno savo manifestus. Manau, jog 

„Beat generacijos“ kultūrine prasme įvykdyti 
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perversmo, šioji generacija, dar toli gražu, ne-
pasiekė, bet visgi ši jaunųjų generacija daug 
efektingesnė. Šią generaciją pažįsta, nekenčia 
arba mėgsta, keikia arba gina tiesiog visi.

atsitiko tai taip.
Berklėjo ir columbia universitetuose studen-

tai užėmė universitetų pastatus ir televizijos ka-
meros buvo atsuktos į juos. kiekvieną ame rikos 
šeimą pasiekė vaizdas plaukuotų, keistai apsi-
rengusių, šaukiančių ir net vėliavas deginančių 
jaunuolių. niekas nebegalėjo jų ignoruoti.

ir neignoruoja. rašo, fotografuoja, suka 
filmus ir daro studijas. laikraščių skiltyse, 
beveik kasdien televizijos programose jie 
figūruoja. Masiniai žurnalai net persirengė 

„psychodelic“ rūbais, šimtai tūkstančių vai-
kinų, kurie net nelabai suvokia kame reikalas, 
imituoja bent aprangą ir plaukų nešiojimo 
būdą. atsitiko taip, kad šį kartą kraštutiniųjų 
mada pasiekia plačiąją publiką.

Virš visko tie kraštutinieji, kaip niekas 
kitas prieš tai, pagimdė baimę ir netikrumą 
plačioje masėje. savotiška, kiek baimės ir 
nepykantos jie iššaukia. Žmonės, kurie juos 
pažįsta beveik tik iš televizijos ekrano, kurie 
niekad jokio „gyvo“ hipio nėra sutikę, jų ins-
tinktyviai bijo ir yra pasiruošę net siaurinti 
konstitucines teises tik tam, kad su jais būtų 
galima „susitvarkyti“.

iš tiesų tai liūdnai efektingas Mcluhano 
teorijos įrodymas. Televizija nėra ta „messa-
ge“, kaip jis teigia, bet jos svarbą tinkamai su-
prast beveik sunku. sunku perdėti. esu gana 
tikras, jog be televizijos daug šitos pasikeitu-
sios atmosferos nebūtų. nes...

esmėje dalykai pasikeitė nedaug. Žmonės 
kalba apie „naujas generacijas“, apie „naujas 
morales“, apie daug ką naujo, bet visa tai yra 
daug daugiau kalbos. forma. kaip ir reikėjo 
tikėtis, radau amerikoje daug daugiau „seno“ 
kaip „naujo“. sakykim, 95% seno, nors skai-
tant, klausant, su žmonėmis kalbantis susi-
darytų vaizdas, jog to „naujo“ bent 50%.

Štai pavyzdys. nixono inauguracija. Bu-
vome. Matėme. Viskas tvarkinga. Padoru 

sakykime. Be sutrikimų. Žodžiu, kiekvieną 
žingsnį per tas 4 valandas Vašingtone mus 
supo harmoningas, atseit „senas“ neprotes-
tuojantis pasaulis.

Bet ne per televiziją! Televizijos gal 20 % lai-
ko, rodančio inauguracinį paradą (gal ir dau-
giau) užpildė policininkų ir hipių muštynės. 
Tai laiko atžvilgiu! o pagalvojus, jog pats pa-
radas ir kalbos (ypač per televiziją) visgi buvo 
kur kas nuobodesnės kaip lazdas mojuojančių 
policininkų ir ilgaplaukių hipių susitikimas, 
tai gal neklysiu sakydamas, jog apie 50% įspū-
džio televizijos žiūrovai ir sudarė, nes jų veiks-
me taip ir nematėme. 2 mil. žmonių masėje, 
berods, 1000, o gal ir trys tūkstančiai gi yra tik 
1%! Šitame teleskopiniame aspekte amerikos 
gyvenimo ir yra viena iš pagrindinių priežas-
čių to „naujo“, „skirtingo“ iliuzijos.

***Mintys tom pačiom kryptim, bet jau 
be kvalifikacijų. demonstracijos, protestai 
savo keliu, kriminaliniai plėšimai etc. savo. 
deja, amerika dabar šiuos du aspektus riša 
ir dažnai tiesiog tapatina. negalima paneigt, 
jog jokio ryšio tarp šių reiškinių nėra, bet 
visuotinas tapatinimas yra labai pavojingas 
ženklas. nes kas gi bus už plėšimą?

kiek yra to plėšimo? koks kriminalistikos 
lygis jau iš tiesų trikdo valstybės gyvenimą?

irgi gyvename čia žinios perdavėjų mums 
perduotoj atmosferoj. Baimė yra absoliučiai 
tikra. Matuojant esamą žmonėse baimės 
lygį amerika yra iš tiesų nesveika visuome-
nė. Vidurkinis „baltakalnierius“ amerikonas 
jau bijo vaikščioti savo sostinės gatvėmis, 
perkasi ginklus, namų apsaugai be užraktų 
įsitaiso elektroninius įtaisus. Baimė tiek ti-
kra, jog mano kolegos, vyrai tarp 30-40, visi 
daktarato laipsnį turintys, vagysčių tema 
gali prakalbėti visą pietų laiką, jog gali iš-
reikšt nuomonę (prieštaraujančių negirdė-
jau, o pats tylėjau), jog už vieną nusikaltimą 
žmogus turi būti nuteistas visam gyvenimui. 
jog reikia, žodžiu, išnaikinti tą elementą be 
atodairos. Visi jie, atrodo, turi ginklus, visi, 
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atrodo, pasiryžę šauti. niekas iš jų naktį po 
Vašingtoną nevaikščiotų, niekas nepaimtų 
„hitch haikerio“4.

Vašingtone ši baimės atmosfera itin aštri.

*„Menai“. kabučių gal nereikėtų, bet jos sa-
votiškai išreiškia šios srities sąlygiškumą. Po 
lenkijos atmosferos, kur tas žodis tikrai be 
kabučių suprantamas, svarbus ir, sakysime, 
nemažos tautos dalies integralus gyvenimo 
aspektas. Po pabuvimo Vilniuje, kur menas, 
o dar plačiau, kultūra yra tiesiog gyvybiškas 
tautos išlikimo klausimas, amerikoje tai ti-
krai galima įdėt į kabutes.

klasikine to žodžio prasme amerikoje 
menas yra labai mažos mažumos intere-
sas. absoliučiais skaičiais ir ypač pajėgumu 

„meną“ remti ši mažuma, palyginus su euro-
pos tautomis, nesmulki. amerika užtat gali 
šioje srityje išlaikyti kuo aukščiausius stan-
dartus. Taip buvo 65-tais, taip yra ir dabar. 
ryškių pasikeitimų nematyti. gal 65-tais 
(subjektyvi nuomonė) atrodė, jog menas turi 
galimybių pradėti pasiekti platesnius sluoks-
nius. optimizmas šia prasme buvo didesnis. 
To neįvyko. anaiptol. keli tais laikais pradė-
ti ambicingi, girtini projektai kaip kultūros 
centrų statymas, geresnių filmų gaminimas, 
teatro plėtimas, kiek susigaudau, įdėtų vilčių 
neišpildė. jei ką, teatras procentine prasme 
pasiekia dabar dar mažesnę dalį tautos. kai 
kurie kultūros centrai aukštų išlaidų ir nepa-
kankamo lankomumo pasėkoje yra finansi-
niuose sunkumuose.

Padėtis tad panaši, tik vilčių, kad ji pasi-
keistų – mažiau.

nusileidžiant iš klasikinių aukštumų.
„avangardas“ irgi stipriai paliestas „juo-

dos“, bendrai „anarchinės“ revoliucijos. 
yra žurnaliukų, pretenduojančių kalbėti to 
avangardo vardu, yra vaizdinių priemonių 
įtakos, kuri savotiškai prisimena 1920-tųjų 
metų dekadentinius, dekoratyvinius pa-
veikslus, yra pogrindinių filmų. kiek žinau, 
nėra poezijos.

Tai gaila. iš to „beat“ judėjimo visgi išplaukė 
įdomios, žmogų pasiekiančios poezijos. Tea-
tras, nors ir skolintas, didžiumoje iš Becketo ir 
jonesco, irgi lyg pradėjo kalbėti suprantama, 
reikšminga kalba. To dabar, kiek matau, nėra. 
Tiesa, avangardinis teatras ir dabar atrodo 
stipriausioji šio judėjimo kultūrinė pusė. jis 
daugiau forma, o ne turiniu skiriasi. jausmi-
nis teatras, kur kalbama riksmais ir gargalia-
vimais. Šviesų ir pantomimos efektai. kaipo 
spektaklis tai turi savo interesą, bet, bent man 
atrodo, jog taipogis, kaip kai kurios abstrak-
tizmo šakos, tai yra akligatvis. lyg anekdo-
tas, kurį papasakot galima, bet pakartoti arba 
vystyti tai jau ne. Įmanoma žmogų šokiruoti, 
bet kiek ilgam? efektas lieka efektas.

Bendrai avangardas amerikoje dabar 
daug daugiau politiniai, o ne kultūriniai 
motyvuotas, tad nėr dėsninga, jog kultūros 
srityje per daug nesukūrė.

leidžiantis dar pakopa žemiau į populia-
rią kultūrą.

literatūra. Šiuo laiku ji pasiekė erotikos 
akligatvį. Varžtai leidosi jau eilę metų ir buvo 
susidarius savotiškai panaši atmosfera kaip 
sov. sąjungoje. su kiekviena nauja knyga 
buvo lyg klausiama – kiek toli autorius drįs 
prasitarti apie lytinius procesus, kurie iš es-
mės yra visiems pažįstami. nuo bučkio iki 
glamonės, iki rankos ant kojų, paskui ta ran-
ka keliavo viršun, pasiekė tarpukojį, pasirausė 
ten. dabar jau procesas baigtas. Visas lytinis 
aktas aprašomas su detalėm. Varžtų nebėra, 
nebėra ir klausimo, kiek toli autorius eis. kai 
penis įkištas į „cunt“, bent ant pornografinio 
lygio pasiekta tam tikra plokštuma. galima, 
žinoma, šakotis. Įvesti vietoj vieno tris ar de-
šimt pisimų, galima įvest homoseksualizmą, 
lesbianiškumą, etc. ir tai dabar tiesiog despe-
ratiškai daroma. savotiškai gaila tokius auto-
rius paskaičius. nors tik savotiškai. jie pinigo 
uždirba, atlieka tą funkciją, kurią atlikdavo 
pogrindinė pornografinė literatūra. jei tai 
suteikia daliai liaudies emocinį atleidimą, 
tai tokio tipo atlaidumas dabar amerikoje 
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prieinamas visiems. demokratiškiau tai, gal 
ir neblogai, bet literatūros tai pakelt negali.

Amerika 1971 pradžioje
Bangos viršūnė pasiekta ir amerika jau 

yra atoslūgio stadijoje. ne savo realiąja jėga, 
nors ir ta nebeatrodo taip be saiko impozan-
tiškai vien už tai, kad kitų Vakarų pasaulio 
(įskaitant japoniją) jėgos didėjo greičiau. iš 
tiesų, realios (ir į tai įskaitau ekonominę, mi-
litarinę, kultūrinę ir moralinę) jėgos prasme 
amerika, manau, nėra bangos viršūnėje, bet 
vienos asimptotės gale ir naujos asimptotės 
(kylančios) užuomazgos jau apčiuopiamos.

Bet nuotaikų, jausmų, ekstravagantišku-
mo, baimės, savęs garbinimo ir savęs žemi-
nimo orgijos yra pasiekusios ir palikusios 
kažkur 69-tų – 70-tų metų sąvartoje savo 
viršūnę. Vedant šią poetinę analogiją toliaus 
galima būtų pridurt, kad atslūgstančios ban-
gos putų maišatyje nelengva susivokt, kur 
banga, kur tik jos iliuzija, kur esmė, kur tik 
trumpalaikė mada.

nors analogijos, ypač poetinės dažniau-
siai suprastina reikalus ir tuo juos pastumia 
toliau, o ne arčiau realybės. realybė, deja, 
buvo, yra ir liks komplikuota. nežiūrint, kiek 
mes to nemėgsim.

nežiūrint kiek to nemėgsim. Šitai, manau, 
yra leitmotyvas ir realusis pavojus būtent šių 
71-ųjų metų laikų. Pasaulio komplikuotumas 
čia, amerikoje, ypač buvo nepermaldauja-
mai, brutaliai visai tautai vėl ir vėl kišamas 
tiesiai po nosia. nebeliko vietos, kur nuo jo 
pabėgt. riaušės, hipiai, negrai, mažumos, 
biržos kritimas, bedarbė, universitetų nera-
mumai, visa tai per televiziją buvo perduota 
į kiekvieno amerikiečios namus. negalėjo jis 
pabėgt ir nusukęs televizijos ekraną ant senų 
filmų. už namų jį pasitiko naujai pajausta 
oro, vandens tarša, gatvių triukšmas ir su-
sigrūdimas, baimė įsivaizduoto ir realaus jį 
supančio kriminalinio ir narkotinio pasau-
lio. augino kiautus žmonės, iš desperacijos 
mojavo amerikietiškom vėliavėlėm, bet tai 

nepašalino juos supančio nesuprantamumo, 
kuris, atrodo, nuolat ir nuolat augo.

augo. Bet šiam kartui, tai galima jau teigti, 
praeityje. laikinai ar ne, kaip ten bebūtų, ke-
letas gyvenimo aplinkybės faktų šitaip atro-
do: nusikalstamumo augimas tikrai sulėtėjo, 
vietinis – sustojo, Vašingtone net sumažėjo 
nusikaltimų skaičius.

rasinės riaušės jau keli metai kaip mažėja. 
universitetų neramumai atslūgo. negrų di-
džioji migracija labai sulėtėjo, nes išsituštino 
galinčių emigruoti skaičius.

Įstatyminiai baubai dėlei pornografijos, 
abortų vien savo familiarumo dėka nustojo 
gąsdinančio efekto.

infliacija, nors dar neaiškiai, bet, regis, 
sumažėjo.

Birža ir optimizmas ūkine prasme pakilo, 
nors konkrečios bazės tam dar nėra.

Vietnamo karas per lėtai, bet visgi eina 
į galą.

Viduriniuose rytuose krizė tapo naujojo 
gyvenimo realybe, prie kurios priprantama.

Toli, toli gražu, problemos neišspręstos, 
bet jų besaikis augimas yra sustojęs, tad jų 
išsprendimas nėra apgaubtas beviltiškumo 
jausmo. kai kurie pasikeitimai, kai kurie 

„reordering of priorities5„, kurie buvo iššaukti 
krizinės atmosferos, tampa realybe. opti-
mizmas buvo sugriautas. Vėliavėlių mojavi-
mas jo nepajėgė atstatyti, bet susidūrimas su 
realiom problemom, pasikeitimas tų proble-
mų akivaizdoje duoda naują pamatą naujam 
optimizmui.

Vasaris, 1974
eilės prie benzino stočių.
Šitai, be abejo, yra pats akivaizdžiausias, 

pats psichologiniai netikėčiausias amerikos 
aspektas šį ankstyvą pavasarį.

nixonas6.
Šitai yra aiškiausiai apkaltinamas aspek-

tas. gal turėčiau tarti - lengviausiai apkal-
tinamas!

detente su rytais.
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Šitai yra kartojamas, bet iš esmės nejaučia-
mas „nulinis įvykis“. atseit, politinis popie-
rių pasirašymas, kuris tik patvirtino jau kurį 
laiką susidariusį faktą.

****daug tomų jau prirašyta ir daug, be 
abejo, šiuo momentu rašoma apie amerikos 
pavargimą, cinizmą, nepasitikėjimą jokia 
valdžia. Prie bendros pavargimų litanijos, be 
abejo, būtų galima pridėti pavargimą nuo 
nuolat kartojamų ir naujų, ir senų krizių.

kame šaknis to visko?
karo nebėra, tai tiesa, bet jo nuosėdos, 

jo paliktas kartumas dar labai realus. Bent 
mano nuomone, vadinamoji „moralinė krizė“ 
išsiplėtojo, išaugo būtent ant tų šaknų. demo-
kratinė šalis negali žudyti per aštuonis metus 
kitą tautą toli nuo savo sienų ir išlaikyti nesu-
laužytą savo moralią viziją. ji sukiužo, tapo 
tuščiavidurė, tapo palaikoma vis garsiau ir 
vis banaliau šaukiančių patriotų. liko galop 
tik šauksmas ir vėliava šaukiančiųjų pusėje. 
Vis didėjanti tautos dalis perėjo į kitą pusę. 
aktyvaus priešingumo, tylėjimo, pasyvaus 
pasidavimo. labai ilgai ir labai daug reikia 
visgi, kol svarstys, visuomenėje persisupa 
nuo „karo“ iki „ne karo“. jei tai neatliekama 
išorinių įvykių, kaip paprasto laimėjimo ar 
pralaimėjimo, tas procesas užsitęsia stulbi-
nančiai ilgai. Bent mane tas persisvėrimo 
ilgumas nustebino ir nuvylė. nieko nepada-
rysi. Truko ilgai, dar nepasibaigė ir dar greit 
nepasibaigs. kaip stalino šešėlis sovietijoje, 
taip Vietnamo ženklas amerikoje yra savo 
antspaudą uždėjęs ir jis liks, manau, visai 
generacijai.

Paaštrina padėtį nixono asmenybė. gal 
dabar tampu šališkas, tačiau, atrodo, jog be-
veik sunkiai būtų buvę galima rasti žmogų, 
kuris pagal grynai asmeniškus duomenis 
mažiau tinka šitam amerikos „pokariniam“ 
periodui kaip nixonas. Tas jo banalus, vė-
liavinis patriotizmas, jo skysta imitacija de 
golio tipo imperatoriškumo. ir pretenzija, 
baimė prisipažinti žmogum kaip visi kiti. 

Ta jo perdėta, išpūsta retorika, kuri cinizmo 
amžiuje yra tarsi alyvos pylimas į ugnį.

Tai kodėl jisai laimėjo taip smarkiai 
1972-trais? Šitai ir yra nuodėmė, už kurią 
amerika dabar užmoka. Mcgovern gal ir 
nebuvo visapusiškai idealus kandidatas, ta-
čiau jis pareiškė būtinumą tautai daryti mo-
ralinius sprendimus, sverti savo veiksmus ir 
praeiti moraliniais svertais. Pripažinti kaltę 
ten, kur kaltė buvo nepaneigiama.

Tauta didele didžiuma tą reikalavimą at-
metė. Tauta pasirinko nixono išpūstą, save 
liaupsinančią retoriką. apie „the biggest, the 
best, the defence of freedom, the greatest and 
most historic“7.

Gegužės 25, 1975
amerikos laukai platūs ir traktoriai mil-

žiniški. ir brangūs. ir, bent taip atrodo, pato-
gūs. stiklu apgaubtu kėbulu, nepraleidžian-
čiu ariamo lauko dulkių ir sumažinančiu 
triukšmą.

gal tai vienas iš pagrindinių mūsų kelionės 
atgijusių įvaizdžių. kelionės iš Vašingtono į 
nebraską. sakau, atgijusių, nes juk aš tą visą 
mačiau ir žinau. Tačiau vaizdai blunka sąmo-
nėje ir tarsi su šviežia nuostaba žiūri į juodai 
suartą lauką. lygų, lygų kaip stalas ir besitę-
siantį į patį horizontą... Tiesiog į horizontą. ir 
tame lauke vieną vienintelį traktorių. sunku 
būtų net suvokti, kiek jis iš tiesų didelis, jei 
nematytum pro stiklinį kėbulo gaubtą mažu-
čio tarsi žaisliukas žmogaus. ir greičiausiai, iš 
esmės, ne smulkaus žmogaus. amerikos „far-
meriai“ smulkumu nepasižymi.

Platūs, ramūs laukai. gerai įdirbti.
Puikūs keliai. net antraeiliai. lygus asfal-

tas. atrodytų, jog neasfaltuotų kelių nebeli-
ko. Pradeda nebelikt neatskirtom juostom 
kelių. dar geri keliai platinami, atskiriami 
dviem juostom. 

Švarūs, be jokio pastebimo skurdo žymių 
miestukai.

jau vos beartėjant prie miesto, toli paplen-
tėm į laukus išsiplėtoję „shoping centers“. 
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Mcdonald kompanijos, besikartojanti geltona 
didžiulė M. netoli nuo jos „Holliday in“, „Piz-
za Hut“, „Hardees“, „ramada inn“, „arby’s“.

Prie kiekvieno miesto tas pats. ar prava-
žiuoji Pensylvanijos kalvas, ar illinois lygu-
mas, prie kievieno miesto tave pasitinka tarsi 
iš tų pačių kaladėlių tik šiek tiek skirtingai 
sudėliotas išsikėtojęs priemiesčio rajonas.

ir pilki aptriušę miestai. Tas jų aptriuši-
mas pasidaro dar akivaizdesnis, akiai pripra-
tus prie miestukų ir kaimo švaros.

Lapkričio 2, 1980
dvi dienos prieš rinkimus.
Pirmą kartą savo gyvenime balsuosiu už 

respublikoną kandidatą.
ar tai mano senėjimo ir konservatyvėjimo 

požymis? Manau, kad ne. Bent ne tos tradi-
cinės „liberalinės – konservatyvios“. Priežas-
tys nusveria mano nusprendimą. Šiuo atveju, 
priežastys labai konkrečios: balsuoju prieš 
carterį, idant būtų nušalinti tokie asmenys, 
kaip gus speth, ahearn, „kilty“ schirmer, 
Bradford. kad nebūtų patvirtintas n.r.c. 
galva carnsdale. Balsuoju taipogis prieš jį, 
kad jis naudoja ne konstruktyvius argumen-
tus, bet baimę. Būtent baimę branduolinės 
energijos ir branduolinio karo. naudoja ir 
stengiasi kurstyti tą baimę visuomenėje me-
todais, kurie priartėja ir neretai peržengia 
demagogiškumo ribas.

Gruodis, 1983
Prieš keletą mėnesių grįžau iš Vokietijos. 

jos ir amerikos gyvenimo priešpastatymas 
aprašytas eilėje (ar tik ne 10) „akiračių“ 
straipsnių. Tai straipsniai, kurių didžiuma 
savo tema ir priėjimu pritampa prie šičia 
dėstomų minčių.

ką pridėjus daugiau?
Tegaliu pakartot – gerbūvio gyvenimas ne 

vien rožėmis klotas. Modeliai tam neišdirbti 
ir jie vystosi sunkiai. gal bendras gerbūvis 
net yra kažkuria prasme prieš žmogaus gal-
vosenos sandarą, prieš jo įgimtus instinktus. 

jis, atrodo, nelabai moka gyventi be nuolati-
nės jo buičiai gręsiančios baimės. kai jos tie-
sioginės nėra – kai negresia alkis, epidemijos, 
šaltis, tada baimės išugdomos. kažkur ateity-
je ar ir dabar nematomos baimės – radiacija, 
karo pavojus, užteršimai, vėžį skatinančios 
medžiagos, chemikalai...

jų tokia aibė ir vis dar randas naujų... sa-
votiška.

Mat mirti teks visvien.
gal čia ir yra šaknis to amorfiško, tiksliai 

neišreikšto, bet visvien, atrodo, žmogų per-
sunkusio baimės jausmo. Mirti teks. Tech-
nologija prailgino gyvenimą, ji panaikino 
epidemijas, perkelia širdis, pakeičia inkstus. 
Mirtis kažkur nustumta už medicininės 
technologijos šydo. Pirma pereisim per tą 
šydą. Pirma bus vamzdžiai, įjungti į venas, 
gal dirbtinis taktas širdžiai, baltais chalatais 
daktarai ir slaugės...

ne kad tai nebūtų veiksminga. yra gi 
statistika: 73 metai vyrams vidurkis, arti 
80 – moterims. gal pakelsim tą vidurkį dar 
keliais metais, nors sovietijoje jis nukrito ke-
liais. Bet sovietija ne gerbūvio visuomenė.

Tačiau mirti teks.
Čia nei technologija, nei gerbūvis, nei de-

mokratinė sistema, nei demokratų, nei res-
publikonų partijos neišgelbės. gal iš čia tas 
nusivylimas?

o gal ir ne. Bent ne svarbioji jo šaknis.
analogijos ir paaiškinimai, kurių negali 

patvirtinti, nedaug kuo naudingi. jie sukuria 
tarsi iliuziją supratimą, bet su ta iliuzija į ana-
loginį galvojimą gali prasiskverbti ir visiškai 
klaidingos galvojimo kryptys. Be patikrini-
mo galimybės jas sunku iššifruoti.

Tad gal vaisingiausia operuoti vien tik fak-
tais arba, tiksliau, tom vien tik atskirom ir 
kiek galint tiksliau apibūdintom pastabom.

Vasaris, 1985
kaip dabar? 40-mt metų po karo pabaigos. 

Panašus laikas po masinio gerbūvio pradžios. 
antroji, dalinai ir trečioji gerbūvio generacija 
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įeina į brandos amžių. Pirmoji išties baigia 
pasenti. Tų, kurie pergyveno depresiją, kaip 
ir nebeliko. Bent jie jau nesveria. esame įžen-
gę į kitus jausminius ir santykių ribas.

ir kaip?
Man mat penkiasdešimt. Tuoj bus. kiek 

tai nuspalvina mano įvertinimą padėties? 
Be abejo, nuspalvina. kaip ta padėtis atrodo 
trisdešimtmečiui? Tokio amžiaus buvau, kai 
pradėjau šį sąsiuvinį apie ameriką. kaip ji 
atrodo septyniasdešimtmečiui? Tiek būsiu, 
jei teks gyventi ir rašysiu panašiais tempais 
už dar kokios 10-15-ka lapų. 

Pavyzdžiui, (peržvelgus, neperskaičius) 
pirmuosius puslapius, aišku, kad tada, kai ra-
šiau 1965-tais, nepramačiau, kas vyks 70-tųjų 
dekadoje. dabar žvelgiant retrospektyviai dar 
vis neaišku, kas ten vyko, nes absurdas kalbėti 
apie „ekonominius sunkumus“, kaip kai kas 
bando daryti. jų nebuvo. jokių. amerikos vi-
durinė klasė turtėjo per tą visą laiko tarpą. ne 
tiek greit, kaip anksčiau. reliatyviąja prasme 
palyginus su vokiečiais, japonais arba net gru-
pėm pačioje amerikoje ji net neturtėjo. Bet tai 
sąlygine prasme. absoliučia prasme ji turtėjo. 
kas buvo liuksusas dar 65-tais, yra kasdienybė 
dabar. Tai visuotinai aišku, kai palyginu savo 
studentavimo standartus su dabartiniais.

Tačiau vis tiek didelis poslinkis įvyko. 
dvasine, sąvokų prasme, be abejo, įvyko. 
kai kalbi apie tokius neapčiuopiamus reika-
lus, sustoji ir klausi savęs – ar čia tik savęs 
neapstatai? ar tai ne asmeniška, o gal ir ko-
lektyvinė iliuzija? atsakymas – tikrai neas-
meniška. esu pakankamai objektyvus stebė-
tojas, jog tai žinau. gal kolektyvinė? gal. Bet 
kolektyvinė iliuzija net ir individui, kuris jos 
nepriima, tampa jį supanti realybė. nesvar-
bu gi raganai, ar ją degina iliuzijos apakinta 
liaudis, ar konkretaus velnio apsėdimo pa-
veikta. liepsna dega ir kančia, mirtis tampa 
realybe. nesvarbu branduolinės jėgainės sta-
tytojams, ar jų darbas tampa 10 kartų (taip 
yra) brangesnis ir užtat neberentabilus ir tuo 
nebereikalingas, už tai, kad visuomenė bijo 

iliuzijos ar realaus pavojaus. kaip ten bebū-
tų, vietoj $400 už kilovato pajėgumą dabar 
reikia mokėti $4000 ir gal daugiau. iliuzija 
gali tapti ne tik realia kančia ir mirtimi, bet 
ir bilijonais sveriančia skolos našta.

nes štai negudri, tačiau tikra išvada. Tas 20 
metų, kuris skiria mane nuo pirmųjų pusla-
pių, amerikai buvo ne tiek realių įvykių, kaip 
iliuzijų, sąvokų siekimų pasikeitimo metai.

kas įvyko realiai?
amerika buvo turtingiausia. ji liko (be-

veik) tokia pati. radosi (per kapita) turtin-
gesnių, tačiau tai mažos valstybės, skirtumai 
maži ir jų tas turtingumas atsiektas už tai, 
kad jos turtėjo greičiau.

Valdžios forma liko ta pati.
gyvenimo stilius iš esmės tas pats.
Buvo mašinos, šaldytuvai, televizija, tele-

fonai. Visuotinė judėjimo laisvė. Prieinami 
produktai. rinkos (masės) nustatoma kultū-
ra ir prekių etalonai.

Visa tai liko. Prisidėjo tik asmeniški 
kompiuteriai ir VHf ar Beta televizijos 
įrengimai.

Per tą laiką net nepasikeitė iš esmės svei-
katingumo sritis. nebuvo tokių revoliucinių 
dalykų kaip salk polio skiepai. Pažanga svei-
katingume buvo. gyvenimo vidutinė trukmė 
gal pailgėjo apie 3 metus. Įdedamos dirbtinės 
širdys, žinoma daugiau apie genetinius kodus. 
Tačiau tai viskas yra tik palaipsnė pažanga ir, 
man atrodo, neprilygsta tom pažangom, pa-
darytom prieš ankstesnius 20 metų (penici-
linas, sulfa vaistai etc.).

Tačiau koncepcijos keitėsi. ir tai būtent ne 
tiek mano, kiek amerikos.

Vasara, 1985
ribos... Štai kas išryškėjo.
ir, deja (o gal ir ne), ne ten, kur jų buvo tikė-

tasi. nuo Malthus laiko buvo pranašaujamos 
būtent medžiaginės „ribos“. Žinoma, medžia-
ginės ribos pasitaikydavo žmonijos istorijoje ir 
tai neretai. egzistuoja jos ir dabar. Tačiau tu-
rint technologijų reikia tam tikros pastangos, 
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reikia tam tikros žmogui itin nepritaikytos 
sistemos kaip biurokratinis (o gal ir bet koks 
socializmas). Medžiaginės ribos egzistuoja 
afrikoje, sovietijoje, įvairiuose socialistiniuo-
se kraštuose. o čia reikia išmokt gyventi su 
pertekliais. Tiesiog fantastiška, pagalvojus. Ta, 
buvus alkana europa (nekalbam jau visai apie 
ameriką), gamina tiek maisto, tiek sviesto, 
pieno, grūdų, etc., kad nėra jų kur dėti. skai-
čiau, net indija (taip, indija!) parduoda grūdus 
sovietams. Visur, atrodo, visko prigaminama 
perteklius. Tik ten už sienos – ne.

Tačiau čia rašoma apie ameriką. ir dabar 
apie ribas.

Taigi, medžiaginės, energetinės „ribos“ per 
pastaruosius dešimtmečius ne artėjo, o tolo. 
Šitai parašius ir pažvelgus į dešimtmečius 
lydintį prognozių srautą tiesiog gali pradėti 
suktis galva. Tai taip diametrališkai kertasi 
su nuomonėm, prognozėm ir, sakytumėm, 
nuo 1970 metų vyraujančia laikmečio dvasia. 
gi pagal tą dvasią visko turėjo mums pradėti 
trūkti: alyvos, duonos, anglies, medžio, net 
pati žemė aliarmuojančiais tempais turėjo 
būt užpilta betonu ar nupūsta vėjo.

[informacijų entropija]-intarpėlis 
Tačiau žemės produkcijos perteklius didė-

ja ir buvusios sandėliavimo programos nebe-
praktiškos. Miškų amerikoje (rytinėje pusė-
je) daugiau, negu prieš šimtą metų, alyvos? 
Taip, to tai gal ir pradės trūkt pramatomoj 
(bet dar tolimoj) ateityje, tačiau sintetinio 
kuro programa tapo sustabdyta. ji bent dabar 
nerentabili ir nereikalinga.

Pažvelgus iš medžiagos, energijos ir im-
pulso konservacijos taško visa tai gi nėra 
nuostabu. Medžiaga amžina. energija amži-
na. Be abejo, jos formos kinta ir kinta savaime 
viena kryptim. Tačiau gi yra dar viena funda-
mentali, pagrindinė esybė – tai informacija. 
o ta, vienąkart išradus raštą, neišvengiamai 
didėja. išradus elektroninius informacijos 
apdirbimo būdus ji ne tik kaupiasi, bet tam-
pa prieinama, manipuliuojama, suskaidoma, 

išskirstoma, atrenkama. ir informacija, pa-
sirodo, yra ne tik efektingas priešnuodis en-
tropijai, ji yra aiškus entropijos nugalėtojas. 
Beveik galima sakyti – no contest.

kas bus tada?
nesant nei pranašų, nei optimistų, nei 

naivuolių, o tik žvelgiant į praeitį ir apsvars-
tant, kaip lig šiol kirtosi šios kreivės, galima 
padaryti sekančią išvadą. Ta išvada, beje, ne-
garantuota, tačiau jos tikimybė labai aukšta. 
kol kas ji pasitvirtino beveik visuotinai.

kai ateis tas laikas, tos „trūkumų sukeltos 
potencialios krizės nebebus“.

gal jos nebus iš viso. Taip, pavyzdžiui, at-
sitiko su banginių taukų trūkumu devynio-
liktame šimtmetyje. Banginių taukai nebūtų 
įžiebę augantį skaičių žibintų. Tačiau atsira-
do alyva, o po to elektra. Banginius pradėta 
valgyti, tačiau tai kita istorija.

arba medis malkom. Tas trūkumas varžė 
europą ilgus šimtmečius (tada dar lėtai kau-
pėsi informacija), jis buvo pradėtas jausti ir 
rytinėje amerikoje. dabar jau seniai malkų 
niekas miškuose nerenka. kritenos tapo ki-
tokio pobūdžio problema. 

arba...
Tačiau palikime prie patirtimi kol kas 

pagrįstos išvados. ji būtų – kad medžiaginių 
ribų, pasitelkus augančią informaciją (tech-
nologiją), beveik atrodo nėra. Taip. kvalita-
tyvinių. atseit ikros gali trūkti arba rafaelio 
paveikslų, arba statybinių vietų prie jūros. 
Bet tai kita opera. kalbam apie esminius 
žmogaus poreikius. duoną, aprangą, pasto-
gę (shelter) ir cirką. Viso to ir neprasimato. 
anaiptol, auganti problema yra perteklius. 
Visko. ypačiai cirko. su tuo perteklium žmo-
gui atrodo itin nelengva susidoroti.

o ribos?
jos yra. Be abejo, yra ir dabar mes nors 

matome, tačiau ar bijome, ar nenorime ap-
čiuopti jų kontūrus. yra ribos ir, pasirodo, jos 
gal kur kas artimesnės, atseit arčiau atstum-
tos negu vylėmės. optimistai galvojo, kad 
jų nėra iš viso. Pesimistai jas, tiesa, pramatė, 
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tačiau, manau, ir jie galvojo, jog jos toliau 
nustumtos. dabar tų ribų apkasai vagoja 
amerikos miestų žemę, jos matytis europoje, 
daug kur. ir jas labai sunku priimti.

nes tai ribos pačiame žmoguje.
Taip, informacija auga. ji užkoduota mili-

jonuose knygų, žurnalų, įrašytų plastmasės 
bangomis plokštelėse, išbraižyta brėžiniuose, 
užfiksuota fotografiniuose lakštuose ir dabar 
ypač įrašyta bilijonų bilijonais baitų magne-
tinėse juostose, plokštėse ir roM, raM at-
mintyse. Perfokortas galime pamiršti. Ten ji 
irgi yra, bet jas jau galima sudegint. Tik so-
vietijoje, žinoma, dar ne.

Taip, informacija yra.
Tačiau žmogaus pastangos, imlumas, dė-

mesys, noras ir, pagaliau, laikas – riboti. 

Žiema, 1987 – pradžia 1988
„Perestroikos“ dienos. jų atgarsis ameri-

koje. ir gorbačiovas paskelbtas „Time“ žur-
nalo šių metų „Vyru“.

ką tas turi esminiai bendro su amerika?
Būtent turi. ir tai esminiai. Bent politine 

prasme. nes verta gi pabrėžti, jog politi-
ka yra tik dalis amerikos realybės ir tai ne 
svarbiausia. Be abejo, pats svarbiausias reiš-
kinys, kuris lietė, įtakojo ir formavo ameriką 
per pastaruosius metus (kalbu apie išorinius 
reiškinius), nieko bendro su sovietija netu-
ri. Pats svarbiausias išorinis reiškinys, kuris 
subrendo ir atnešė savo pasėkas, yra būtent 
kitų industrinių valstybių konkurencijos 
išbujojimas. nekalbam čia apie japoniją bei 
Vokietiją. Tai jau sena istorija. konkurenci-
nis pajėgumas augo korėjoje, Taivane, Bra-
zilijoje etc... etc... ir pastaruoju metu, atrodo, 
pradeda augti net kinijoje. sovietija šitame 
reiškinyje visiškai nedalyvauja. Taigi pačiuo-
se svarbiausiuose santykių pasikeitimo reiš-
kiniuose ji nedalyvauja.

kuo ji tada svarbi amerikai?
nesiknisant banalybėse, be abejo, svarbi 

kaip militarinė jėga. Tai sąlygoja, ir tai įvai-
riapusiškai, amerikos psichologiją ir ūkį. Ta-

čiau dabar darosi aišku, kad ji amerikai daro-
si svarbi taipogi kaipo psichologinis ramstis. 
Taip. Pasaulyje, kuriame amerikos sąlyginė 
svarba mažėja, kuriame visa eilė valstybių 
savo piliečiams suteikia aukštesnį vidurkinį 
atlyginimą (po dolerio kritimo neteko matyti 
sąrašo, tačiau jis turėtų būti ne itin trumpas), 
pasaulyje, kur ir kitos valstybės yra tapusios 
ne amerikos skolininkėmis, bet skolintojo-
mis, tame pasaulyje sovietija lieka pastovus 
psichologinis ramstis. juo galima pamiršti 
tas skolas ir (kartais atrodo beveik bukai 
kartoti) apie dvi „superpowers“, apie „fate of 
the world, etc... ir taip toliau. kuo tos „super-
powers“ tokios jau „super“? kuo?

atsakymas yra. Tai bombos. raketos. 
Tankai.

o kas iš visų tų bombų, jei nekariaujama?
iš tiesų, bent viename suvokimo lygyje 

klausimas trivialus. atsakymas būtų – tam 
ir yra bombos, kad nekariautumėm. ne tik 
tai – jos tą savo tikslą atsiekė. Būtent, jau 
keturiasdešimt su viršum metų ir europoj 
nekariaujama.

Taip. Ta prasme jos savo funkciją atliko. 
už tai būtent ir klausiame vėl – 

o kas iš visų tų bombų, jei nekariaujama?
nes mat mes dabar peržengiame, gal net 

tam tikra dalis visuomenės jau yra peržengusi 
psichologinį barjerą. kiek ilgai trunka, kad ne 
tiek žmogaus (individo), bet visuomenės ko-
lektyvinė savijauta pasikeistų. Priklauso. Bet 
kartais tikrai gali trukt ilgai. stalinas mirė 
53-čiais. Ta baimė, kurią jis įdiegė, dar nemirė. 
Miršta ji, tačiau ji sovietijoje dar apčiuopiama. 
Taigi 30 metų gali būt mažai. 40 metų? 

atrodo, kad taip.
jau kurį laiką jaučiu, kad amerikos ko-

lektyvinė sąmonė yra savotiškai skilusi. 
Būtent jausmai pasikeitė, o žodžiai (ir ypač 
visuomenės struktūros dar ne). kai prispiri 
amerikoną politiką prie sienos ir klausi – ar 
reikia gynybos, ginklų, etc. jis, sumurmėjęs 
apie „reducing waste in the Pentagon“, visgi 
sakys taip.
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Here fragments from kazys almenas’s dia-
ry are presented—those that concern processes 
in american society, as indicated by the very 
title (American Notebook) of this part of the 
diary. it may be called a “diary“ only condi-
tionally: the reader won’t find almost any per-
sonal experiences or events recorded here. it’s 

nuorodos

1. Čia kalbama apie Mariner 4 – jaV ketvirtasis 
serijos Mainer kosminis aparatą, skirtą pla-
netų tyrinėjimams jas praskrendant, ir pir-
masis praskridęs Marso planetą bei atsiuntęs 
Marso paviršiaus nuotraukų. Tai buvo pir-
mosios kitos planetos nuotraukos, gautos iš 
praskrendančio pro jas kosminio aparato.

2. Turima omenyje daug prieštaringų nuomo-
nių sulaukęs jaV kariuomenės dalyvavimas 
Vietnamo kare 1962–1972 metais.

3. lyndon johnson (1908–1973), 36-asis jaV 
prezidentas 1963–1969 m.

4. Važiuojančio autostopu.
5. Prioritetų pasikeitimai (angl.)
6. richard nixon (1913–1994), 37-asis jaV pre-

zidentas 1969–1974 metais, atsistatydinęs dėl 
Votergeito skandalo.

7. didžiausią, geriausią, didingiausią ir istoriš-
kiausią laisvės gynimą (angl.)

linas saldukas

THe “aMerican noTeBook“ of kaZys alMenas

an unusual “diary“ in another respect, too: the 
entries in this notebook were done only every 
few years, but this allows an as it were detached 
look at america and at the cultural and tech-
nological changes going on in it. The entire text 
manifests the author’s sufficiently critical but 
well-supported views on american realities. 

Bet ar jis tuo tiki? ir kokia dalis amerikos 
tuo tiki? Būtent tikrai, savo instinktais tiki, 
kad taip, reikia ginklų, nes mus gali pulti ir 
naikinti.

Įtariu, jog nemaža ir didėjanti visuome-
nės dalis būtent netiki. Tai lieka savotiški 
žodžiai ir ritualas. Matyt, po tam tikro lai-
ko yra bergždžia kartoti, kad „taip bus“, jei 
ne tik tu, bet ir tėvai negali tarti, kad „taip 
buvo“.

ir gal išties tada – žodis tampa kūnu.
Žmonių veiksmai priklauso nuo jų įsivaiz-

davimo, kas įmanoma ir kas ne. karas gi yra 
būtent žmonių veiksmas.

kadaise... kadaise gal buvo galima į karą 
įklimpti per klaidą. arba nedidelė mažuma 

galėjo įvelti valstybę į karą. dabar gal tas tarp 
didžiųjų valstybių kaip ir neįmanoma.

daug žodžių tam, kad vėl tarčiau – 
o kas iš tų bombų, jei nebekariaujama?
Šiuo atveju „nebekariaujama“ už tai, kad 

tos bombos yra, bet visai nepriklausomai 
nuo tos aplinkybės...

Taigi. atsakymas banalus. Militarinė 
jėga tad tampa nebe jėga. net nepotenciali 
jėga. kadaise 19-tam šimtmetyje militarinė 
jėga buvo ir dekoracija. kokardos, šalmai su 
plunksnom, šaunūs raitužėliai, šauni kavale-
rija... Be abejo, neatsitiktinai taip buvo. dabar 
tik sovietija dar paroduoja savo „jėgą“, tačiau, 
manau, kad esamasis psichologinis klimatas 
pradės veikti ir juos.
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Recenzijos

daiva kristina kuzmickaite begins her 
book by comparing the three major waves of 
migrants from lithuania – “greenhorns” be-
fore World War i, “dPs” (displaced Persons) 
after World War ii, and the “little soviets” 
(tarybukai) after the collapse 
of the soviet union., and then, 
using a “story-telling method,” 
she presents a compelling ac-
count of the ways in which 
the tarybukai, both illegal and 
legal immigrans, have worked 
to find their way through the 
problems of adjusting to the 
practices of american capita-
list society.   she vividly des-
cribes both their jobs and their 
concerns.

readers around the world of 
course know the story of jurgis, 
the central figure in upton sinclair’s novel The 
Jungle, a lithuanian who, at the beginning of 
the 20th century, struggled to make a place for 
himself in the chicago’s capitalist world and 
eventually found happiness as an internatio-
nal socialist.  kuzmickaite’s account, while 
echoing many of the same problems that sin-

alfred erich senn

daiva kristina kuzmickaite. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in 
Chicago (1988–2000). Vilnius: Versus aureus, 2003.

clair described, offers a rather different pictu-
re as she concentrates on the internal life of 
the immigrant community rather than with 
the problems of just one person.  for sinclair, 
women were of less concern than the men; 

kuzmickaite’s account pays 
much more attention to the 
women.  Her subjects, moreo-
ver, are considerably more sop-
histicated than jurgis was, and 
they are much more resourceful 
in coping with their problems.  
in addition, many of them, in 
kuzmickaite’s judgment turn 
to religion as a rallying point for 
establishing their own identity 
in this new world.

The persistence of the pat-
tern of problems arising from 
emigration from lithuania and 

from immigration into the united states 
throughout the 20th century is quite striking.  
like the emigration a century ago, the emi-
gration that kuzmickaite describes is largely 
driven by economic motives, a search for a 
better life.  like commentators of a century 
ago, kuzmickaite paints a picture of consi-
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derable personal travail and struggle.  To be 
sure, while authorities in lithuania today 
worry about a “brain drain,” the émigrés 
at the turn of the 19th to 20th centuries were 
mostly uneducated.  nevertheless, many of 
the complaints about life in chicago at the 
end of the twentieth century that kuzmic-
kaite reports seem to echo the warnings 
and complaints recorded in the years before 
World War i.

Two major differences between the old 
and the new immigrations would seem to be 
the role of women and the relations between 
parents and their children.  in the immigra-
tion a century ago, single men predominated; 
in the current immigration women play im-
portant roles in all stages of the phenome-
non, ranging from the decision to leave home 
to being the bread winner in some families.  
The immigrants also have some problems in 
adjusting to the american standards of pa-
rental obligations and responsibilities.  

yet despite the problems and complaints, 
the flow of emigrants from lithuania con-
tinues.  emigration is essentially a constant 
factor in lithuanian history, and kuzmickai-
te emphasizes that the history of emigration 
in fact encourages more emigration.  some 
émigrés, moreover, try to justify their decisi-
ons by sending back false, glowing accounts 
of their “happy” lives, thereby encouraging 
still more people to leave home.  some com-
mentators try to insist that the flow will taper 
off as life in lithuania as part of the european 
union improves.  others warn that progress 
is too slow, and that the emigration will in-
deed drain the country of considerable intel-
lectual and productive potential.  

The study also touches upon a great many 
secondary questions that may be of great 
significance to specific groups of readers. 

i can well imagine that american govern-
ment officials would be carefully examining 
the stories of kuzmickaite’s principal infor-
mants.  some of the conditions she describes, 
however, have changed.  she tells how poten-
tial migrants obtained visas at the american 
embassy by showing letters of invitation and 
recommendation.  in the spring of 2004, an 
american diplomat told me that “our consuls 
must make their decisions on an applicant’s 
personal circumstances, and not the person-
al guarantees of the people who invite them.”  
What was a successful tactic a decade ago 
may not work today.

as in any such study, an author’s gene-
ralizations may be contradicted by specific 
stories, or “hearsay” evidence.  kuzmickaite 
emphasizes that immigrant workers receive 
lower pay than established americans do.  a 
young lithuanian woman once proudly re-
counted to me her illegal stay in the united 
states and declared that while an american 
received only some 65 cents of any dollar he 
earned, she and her friends received the full 
dollar because they paid no taxes.  This of 
course does not refute kuzmickaite’s conclu-
sion: it emphasizes the absence of any health 
insurance or social security payments, and it 
ignores the question of just how many dol-
lars are being considered.  But it is relevant in 
considering the special cases of individuals 
who stay in the united states for only a brief 
time with the aim of accumulating more mo-
ney more quickly than they could at home.  

The problem of the movement of young 
workers across national frontiers is topical 
for many cultures, and kuzmickaite’s study 
offers significant insights that have validity 
even for studies that have no relationship 
either to lithuanians or chicago. 
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kai 2006 m. ilona Bučinskytė Vytauto 
didžiojo universiteto istorijos fakultete ap-
gynė daktaro disertaciją tema „ateitininkų 
federacija išeivijoje, XX a. 5–7 dešimtme-
čiuose“, ta proga su ja spau-
doje turėjau pasikalbėjimą 
(„draugas“, 2007 04 14). arti-
mai susipažinęs su jos diser-
tacija, klausiau, ar jau galiu tą 
darbą spaudoje parecenzuoti. 
autorė prašė palūkėti iki bus 
išleista knyga. Šįmet ta žadėta 
knyga pasirodė, bet tai nebu-
vo jos disertacija, nors tema 
liko ta pati. jos 182 puslapių 
disertacijoje buvo aptartas 
praeities paveldas nepriklau-
somybės ir okupacijų metais. 
Buvo aprašyta tremtyje ir 
emigracijoje atkurta organi-
zacijos struktūra. Toliau buvo pristatyta 
ateitininkų veikla laisvuose Vakarų kraš-
tuose. Pagaliau detaliai nusakyti ateitinin-

romualdas kriauČiŪnas

ateitininkų federacijos
    išeivijoje „dienoraštis“
ilona Bučinskytė, sudarytoja. „ateitininkų pėdsakais: ateitininkų federacija išeivijoje, 1945–
1970 m.“ dokumentų rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2008, 700 psl. 

kų principai ir jų pritaikymas gyvenime. 
keturiolika puslapių skirta šaltiniams. 

naujoje knygoje, pirmuose 22 puslapiuose, 
autorė glaustai aprašo ateitininkų organizacijos 

atkūrimą išeivijoje, o likusiuose 
642 puslapiuose pateikia 213 įvai-
rių dokumentų tekstus. Tie doku-
mentai liudija ir iliustruoja atei-
tininkų federacijos veiklą ir raidą 
išeivijoje nuo 1945 iki 1970 metų. 
knygos metrikoje sakoma, kad 
rinkinyje dokumentai suskirstyti 
į tris dalis. Pirmoje dalyje spaus-
dinami dokumentai, liudijantys 
ateitininkų veiklą dP stovyklų 
laikotarpiu (1945–1950 m.); an-
troje dalyje – dokumentai, ilius-
truojantys ateitininkų istoriją 
emigracijoje (išvykus iš dP sto-
vyklų). Trečioji šio rinkinio dalis 

skirta ateitininkų istorijai už jaV ribų.
Viršelio tekste teigiama, kad knygoje 

skelbiami dokumentai byloja apie vieną 
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svarbiausių lietuvių ideologinių organizaci-
jų. Posėdžių, suvažiavimų protokolai, aplin-
kraščiai, susirašinėjimas rodo, kad laisva-
jame pasaulyje atsidūrę ateitininkai ne tik 
sprendė organizacijos tęstinumo, bet ir rū-
pinosi tautinės tapatybės išlaikymo, krikš-
čioniškųjų vertybių puoselėjimo ir sklaidos, 
jaunosios kartos ugdymo, integravimosi į 
naują aplinką reikalais. 

Taip pat teigiama, kad knygoje spaus-
dinti dokumentai „inspiruos ir palengvins 
ateitininkų organizacijos išeivijoje patirčių 
bei paveldo tyrimus“. lieka neaišku, kas at-
sitiko, kad ilonos Bučinskytės disertacijoje 
jau sukauptas to paveldo tyrimas neišvydo 
knygos šviesos? Tuo nenorima sumažinti 
jos suglausto įvado ir komentarų vertės, bet, 
matomai, buvo manyta, kad paskelbtų doku-
mentų tekstai svarbesni, negu jau sukaupta 
tų tekstų interpretacija.

Šio rašinio antraštėje labai sąmoningai 
paminėjau žodį „dienoraštis“. aišku, tai 
nėra vieno asmens dienoraštis, bet tikrai yra 
vienos organizacijos „dienoraštis“, kurį rašė 
tuo metu ateitininkuose dirbę vadai, vadovai, 
įvairios valdybos ir kitos idėjiniai artimos 
grupuotės. Man asmeniškai svarbu ir tai, kad 
daugelyje aprašomų įvykių teko dalyvauti ir 
daugiau ar mažiau pažinti visą būrį šio „die-
noraščio“ autorių. kai rašomi dienoraščiai, jų 
autoriai nesitiki, kad jie bus išviešinti. Tačiau 
pats faktas, kad kas tai buvo ant popieriaus 
surašyta ir palikta lyg ir sumažina bet kokio 
privatumo garantą. labai panašiai atsitiko ir 
su šiuo ateitininkų „dienoraščiu“. dabar ga-
lime skaityti „konfidencialu“ ar „asmeniškas 
laiškas“ prierašu pažymėtus dokumentus. 
dauguma knygoje skelbiamų dokumentų 
buvo vieši ir prieinami tuo metu veikloje 
esantiems ateitininkams. dabar nemaža tų 
dokumentų susemta tarp dviejų viršelių. Tai 
tikrai didelis pasitarnavimas besidomin-
tiems ateitininkų istorija, bet neturintiems 
progų ar galimybių eiti ir raustis po dėžėse 
sandėliuotus archyvus.

didžioji dauguma dokumentų surinkta 
knygos sudarytojai dirbant dviejuose jaV 
lietuvių archyvuose. Tai amerikos lietuvių 
kultūros archyvas (alka) ir lituanistikos 
studijų ir tyrimų centre esantis Pasaulio lie-
tuvių archyvas. Paraštėje sudarytoja pastebi, 
kad vietoje alka ir lTsc/Pla lietuvoje 
įprasto „fondo“, išeivijoje vartojamas „ar-
chyvo“ terminas. dokumentų rinkinį papil-
do dokumentai, saugomi Vytauto didžiojo 
universiteto išeivijos studijų centre. greta 
archyvinių dokumentų spausdinami doku-
mentai iš periodinių leidinių: „ateitis“, „savu 
keliu“ ir „gaudeamus“. kiekvienoje knygos 
dalyje dokumentai spausdinami chronolo-
giškai. Pirmose dviejose dokumentų rinki-
nio dalyse dokumentai sugrupuoti į keturis 
skyrius: ateitininkų federacijai vadovavusių 
institucijų, Moksleivių ateitininkų sąjun-
gos, studentų ateitininkų sąjungos ir atei-
tininkų sendraugių sąjungos dokumentai. 

„dokumentų rinkinio sudarymo principai“ 
skyrelyje nepaaiškinta, kokiais principais 
vadovautasi knygai atrenkant įvairius doku-
mentus. sudarytoją reikia pagirti už uolias 
pastangas nuorodų tekste pateikiant turimą 
informaciją apie dokumentuose minimus 
asmenis, įvykius ir procesus. Tai daug pa-
stangų pareikalavęs pasitarnavimas skaity-
tojams. 

knygoje pateikta „asmenvardžių rody-
klė“, užimanti tryliką puslapių. Tuose pusla-
piuose išvardyti šimtai pavardžių, kaip nors 
paminėtų pačioje knygoje. radau bent vieną 
pavardę, paminėtą knygoje, bet neįtrauką į 

„rodyklę“. Tai kazio Pemkaus, paminėto 99 
psl. pavardė. Pasirodo, kad kazio Pemkaus 
pavardė rodyklėje buvo neteisingai parašy-
ta kaip kazys Pekus. artimiau pastudijavus 
asmenvardžių rodyklę, galima susidaryti 
bendrą vaizdą apie asmenis, kurie turėjo įta-
kos knygoje aprašomiems įvykiams. Mano 
galvojimu, kuo dažniau pavardė minima, 
tuo daugiu įtakos tas asmuo turėjo. abėcėlės 
eile paminėsiu visus asmenis, kuriems ro-
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dyklėje pažymėtos bent dvidešimt penkios 
puslapių vietos: Balkūnas, jonas (paminė-
tas 30-tyje puslapių); dabušis, Viktoras (51); 
damušis, adolfas (69); gidžiūnas, Viktoras 
(26); kuprionis, jonas (25); sužiedėlis, simas 
(42); Šalkauskis, stasys (39); yla, stasys (77); 
Vardys, Vytautas (26); Vygantas, Vytautas 
(58). atrodytų, kad šios knygos trys didieji 
yra kun. stasys yla, dr. adolfas damušis ir 
dr. Vytautas Vygantas.

knygoje apstu įvairios svarbios ir mažiau 
svarbios medžiagos. Pasitaikė ir netikslumų. 
aprašant maisto klausimą dP stovyklose, 
patiektas vieno žmogaus mėnesinis davinys: 
duona 13 lbs., kruopų arba žirnių 3 lbs., ne 
tikra kava 4 ozc., bulvės 10 lbs., mėsa 15 ozc., 
žuvis 22 ozc., riebalai 12 ozc., sūris 22 ozc., cu-
krus 31 lbs. ir 5 ozc., kiaušinių miltelių 1 ozc. 
Man atrodo, kad visos porcijos kiek išpūstos, 
bet kas gali patikėti, kad vienas žmogus kas 
mėnesį gaudavo 31 svarą cukraus? Matomai, 
įsivėlė korektūros klaidelė arba pačiame do-
kumento originale ar perrašant knygai (92 
psl.). kitas pastebėtas netikslumas liečia na-
rimantą udrį. 1959 m. rašytame tekste na-
rimantas udrys pristatomas kaip studentų 
ateitininkų sąjungos iždininkas. nuorodoje 
rodoma, kad narimantas linas udrys (g. 
1968), yra teisininkas, dalyvaująs ateitininkų 
veikloje. Čia sumaišyta tėvas narimantas su 
sūnumi linu (551 p.).

Man įdomiausia ir netikėčiausia vieta viso-
je knygoje yra 168–193 ir 202–212 puslapiuose. 
Tai Petro jurgėlos, įkurusio lietuvių skautiją, 
susirašinėjimas su dr. adolfu damušiu, jonu 
kuprioniu ir a. gražiūnu. Šiuose privačiuo-
se laiškuose išdėstyta keletas įdomių planų. 
Tikslas buvo suteikti katalikiškąją vadovybę 
lietuvių skautijai ir po reformos iš skautijos 
ir ateitininkijos sudaryti bendrą frontą, rea-
lizuojant ji bendra federacija ir vadovybe. Ta 
organizacija būtų Pasaulio lietuvių jaunimo 
federacija, susidedanti iš ateitininkų, lietu-
vos vyčių ir skautų. Vykdant šį planą pir-
masis uždavinys buvo nušalinti liberališką 

lietuvių skautų sąjungos vadovybę. iš šių at-
spausdintų laiškų būtų galima parašyti kokį 
detektyvinį romaną arba tą pasikėsinimą 
perversmui bent plačiau aprašyti. romanų 
kurti nemoku, bet pasistengsiu visą tai apra-
šyti kitame rašinyje.

labai įdomūs 1963 m. ateitininkų federa-
cijos pravestos anketos duomenys. Tą anketą 
reikėtų netolimoje ateityje pakartoti. ame-
rikoje besilankąs jonas grinius, susipažinęs 
su anketos duomenimis, pasipiktinęs rašė 
kun. Viktorui dabušiui: „iš anketos davinių 
matyti, kad moksleivių ateitininkų nemažas 
procentas jau nebekalba lietuviškai. Tai yra 
nenormalybė, neateitininkiško elemento įsi-
brovimas į ateitininkų federaciją. To nega-
lima toleruoti, nekeičiant ateitininkų fede-
racijos pobūdžio, nes ateitininkų federacija 
yra lietuvių katalikų gražiausia organizacija, 
o lietuvybei nustatyti šiandien kito objek-
tyvaus masto neturim, kaip tik kalbą. kas 
jos nebevartoja ar neturėjo galimybės jos iš-
mokti, tas ne lietuvis, tam vietos ateitininkų 
federacijoj negali būti“ (378 psl.). Įdomumo 
dėlei štai tos apklausos „faktai“, liečiantys 
lietuvių kalbos naudojimą savo šeimoje ir su 
lietuviais draugais. iš 166 anketą užpildžiu-
sių moksleivių ateitininkų, šeimoje tik vienas 
procentas kalbėjo vien angliškai. 14% kalbėjo 
abiem kalbom, 30% beveik vien lietuvių kalba 
ir 55% tik lietuviškai. iš tų pačių moksleivių 
ateitininkų su lietuviais draugais 5% kalbėjo 
tik angliškai, 19% beveik vien angliškai, 53% 
abiem kalbom, 19% beveik vien lietuvių ir 4% 
tik lietuvių kalba.

savotiškai įdomu skaityti apie ateitinin-
kų pastangas įsteigti savo vasaros stovyklą. 
Buvo kalbinamas lietuvių katalikų susivie-
nijimas padėti su lėšomis. atsakant, pradžiai 
buvo pažadėta tūkstančio dolerių auka jeigu 
100 ateitininkų susivienijime apsidraustų. 
ateitininkai nuo to sumanymo nusigręžė. 
Po poros metų buvo prikalbinta amerikos 
lietuvių romos katalikų federacija ir sutiko 
katalikiškos jaunimo stovyklos mintį remti, 



198  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

nors nesiryžo imtis finansinės atsakomy-
bės. Tada išeitis buvo rasta sudarant atskirą, 
pelno nesiekiančią korporaciją, kuri įsteigė 
ir tebeturi dainavos jaunimo stovyklą, pri-
klausančią alrkf-jai.

Mažai kam žinoma ar gal net neįdomu, kad 
juozo laučkos iniciatyva 1949 m. buvo įkurta 
amerikos lietuvių katalikų ateitininkų są-
junga kuri turėjo keletą skyrių įvairiuose lie-
tuvių telkiniuose. Visur, kur buvo bent penki 
ateitininkai turėjo būti steigiamos ateitinin-
kų kuopos ir veikiama pagal ateitininkiškus 
principus. kuopos buvo skatinamos palaiky-

ti bent draugišką tarpusavio ryšį bei socialinį 
bendravimą. Tik vėliau, perkėlus ateitininkų 
federacijos valdomuosius organus ir sąjungų 
valdybas į jaV, buvo pereita į trilypę sąjungų 
sąrangą ir veiklą. 

Padėka knygos sudarytojai dr. ilonai Bu-
činskytei už kruopštų, įdomų ir vertingą 
darbą paruošiant „ateitininkų pėdsakais“ 
leidinį. jis nėra vien įdomus pasiskaitymas, 
bet gerai paruoštas tiltas, pageidaujantiems 
toliau tyrinėti ateitininkų organizacijos išei-
vijoje patirtį ir atliktus darbus.
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galiu jus užtikrinti, kad tokios dailėtyri-
nės knygos mūsų padangėje dar nebuvo. Ši 
mokslinė studija įtraukia, apima toks ne itin 
dažnas pasididžiavimo lietuvos dailėtyra ir 
lietuva apskritai jausmas, be 
to, dar patiri skaitymo ma-
lonumą ir knygos taip leng-
vai neatidėsi į šoną, nors 
parašyta blaiviai – su visais 
rimtos mokslinės monogra-
fijos požymiais (išsamiu ir 
precizišku moksliniu apara-
tu, nuorodomis, pavardžių 
rodyklėmis, pasižymi nau-
dotos literatūros solidumu, 
originaliais šaltiniais ir t. t.). 
kad knygą perskaitai vienu 
ypu, lemia kelios priežastys: 

„jos [Marianos Veriovkinos – 
r. r.] gyvenimas tartum romanas, kuriame 
tikrovė pranoko rašytojo fantazijos ribas.“2 
Tačiau svarbesnis yra laimos laučkaitės ge-
bėjimas tą „gyvenimą tartum romaną“ pa-
teikti patraukliai: aprašyti, narplioti ir vy-

ramutė racHleViČiŪTĖ

„lietuva tapo 
  mano keliu į meną“1

laimos laučkaitės „ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina“. Vilnius: kultūros, filosofijos ir 
meno institutas, 2007

nioti patrauklų naratyvą, leidžiant mėgautis 
sklandžia kalba ir kt. puikaus teksto malo-
numais. gerai rašo laima laučkaitė (pavyz-
džiui, paveikslų analizėje sutinkame – „bau-

giai keistos erdvės rakursą“ 3, 
„žirgliojančio silueto ritmą“4 
ir kt.), bet Mariana laiškuo-
se vaizdingumu jai nenusi-
leidžia, kad ir: „sutemo ne 
kaip naktį, o kaip karste.“5 
dailėtyrininkė rašo patrau-
kliai, o dar ir puiki redaktorė 
laima Patriubavičienė teks-
to tikrai nepagadina (išvy-
dusi jos pavardę žinau, kad 
smaguriški kalbos dalykai 
bus išryškinti).

„kartu monografijoje 
bandyta išlaikyti atstumą 

ir žvelgti į asmenybę kritiškai, nepasiduoti 
jos žavesiui ar emocijoms.“6 sakyčiau žave-
siui pasiduota, jis mums perduotas, bet be 
padarinių. net ir moteriško solidarumo esa-
ma nemažai, užuojautos savo herojei, tačiau 
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profesinis reiklumas, budrumas niekada ne-
užsnūsta ir tyrinėtoja negailestingai įvertina, 
apibendrina herojės dailininkės kūrybą: „Tas 
nemeistriškumas, nemokšiškumas, neran-
gumas liko jos kūrybos žyme <...>.“7

kaip žinoma, dailėtyrininkė laima lauč-
kaitė ne tik darbšti, produktyvi ir kūrybinga, 
bet dar ir po laiminga žvaigžde gimusi. ji žino, 
kur jai apsigyventi, kur profesiniu atžvilgiu 
bus jai naudingiausia, kur sodybą įsigyti ir 
panašiai. Tai mums jau atsiskleidžia kaip tik 
iš pirmojo knygos sakinio: „dailės istorikai 
nepasirenka savo tyrinėjimo objektų ar kū-
rėjų, jie susiranda mus patys.“ Tyrinėjimo 
objektas Mariana Veriovkina (Marianne 
von Werefkin, 1860–1938) pati „susirado“ 
laimą laučkaitę. rusų dvarininkų Veriov-
kinų numylėtas Vyžuonėlių dvaras vos per 
keletos kilometrų nuo laučkaitės namų, so-
dybos utenoje. Tikram menininkui, moks-
lininkui nei gyvenamoji vieta, nei kitos išo-
rinės priežastys – ne kliūtis. laima kažkada 
parašė puikų straipsnį „kultūros baruose“ 
apie provinciją, kuri gyvena mumyse, o ne 
tą, kurią galima topografiškai įvardyti, že-
mėlapyje pirštu bakstelėti. Tyrinėtoja yra 
pora dešimtmečių gyvenusi utenoje, dar-
bavosi kraštotyros muziejuje... kitam būtų 
prapultis, o laimai, rimtai mokslininkei ir 
valingai savo laiko šeimininkei, ir tai išėjo į 
naudą. ir dar kaip.

Be to, kad apsigyveno utenoje, ir Vilniuje, 
Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos 
retų rankraščių skyriuje, ji aptiko epistoli-
nį menininkės palikimą – laiškų originalus. 
apie penki šimtai laiškų ne tik pačios Maria-
nos, bet ir kitų Vakarų europos modernizmo 
garsenybių!

Šią knygą laima laučkaitė rašė beveik 2 
dešimtmečius, ne tik nuolat rinkdama ir pil-
dydama medžiagą, skelbdama ir mokslinius 
straipsnius, bet dar savaip interpretuodama. 
1991–1992 metų sandūros pusmetį laima 
laučkaitė Miunchene studijavo Veriovkinos 
aplinką, muziejus, literatūrą. ne kartą buvo 

nuvykusi į askoną (Šveicarijoje), darbavosi 
jos moderniojo meno muziejuje, kur saugo-
mas Veriovkinos kūrybinis palikimas.

sunku recenzuoti tokią puikią knygą, kai 
pati tyrinėtoja suvokia studijos privalumus 
ir vis užbėga mums už akių. Tad belieka daž-
niau cituoti dailėtyrininkę – negi imsi ir at-
pasakosi tas pačias mintis savais žodžiais.

„Ši knyga nėra įprasta mūsų dailėtyrinėje 
literatūroje. ji skirta dailininkei, kuri į lietu-
vos dailės lauką pateko kaip marginali figūra, 
priklausanti ir rusų, ir vokiečių, ir šveicarų 
dailės teritorijoms. Tad ji yra tarpinė, jungia-
moji grandis tarp skirtingos meninės aplin-
kos, skirtingų nelietuviško meno kontekstų, 
kuriuos siekta pristatyti šioje knygoje.“8 ji 
priklauso rusų diasporai Vakaruose, tačiau 
jos emigracija buvo ne priverstinė, politinė, 
<...> o laisvai, sąmoningai pasirinkta.“ sa-
kyčiau, iš knygos paaiškėja, kad emigracija 
buvo priverstinė, nors ją lėmė moralinės, o 
ne politinės priežastys. Turiu omenyje tą 
komplikuotą gyvenimą trikampyje, vėliau ir 
keturkampyje.

garsiųjų Veriovkinų išvardijimas vardų 
rodyklėje sudaro gerą puslapį, juk ten visi 
Marianos brolių vaikai ir vaikaičiai, ir pus-
broliai. Tuo lietuvai geriau, kad su carinės 
rusijos laikų Veriovkinais mums tikrai pa-
sisekė. 1879 metais šeima įsigijo Vyžuonėlių 
dvarą. „<...> atvykę į Blagodat’ beveik kaip 
priešai, dabar mes čia ne tik ne svetimi, bet 
artimesni už kai kuriuos nuo seno gyvenan-
čius ponus.“ rusų dvarininkai jautėsi lietu-
voje, prie utenos savi, ir net savesni už kai 
kuriuos lietuvos ponus. lenkų dvarininkai 
susilaukė Marianos Veriovkinos kritikos 
ir ji bodėjosi lenkišku charakteriu, perdėtu 
galantiškumu, dirbtiniu mandagumu, kurį 
vadino „veržiančiu korsetu“, ir dvarininkų 
šykštumu, taupumu. 9

Marianos tėvas Vladimiras Veriovkinas 
buvo kariškis, Vilniaus karinės apygardos 
viršininkas, vėliau – Petropavlovsko tvirto-
vės komendantas. jos motina jelizaveta da-
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ragan – vaikų rašytoja, pedagogė, vadovėlių ir 
didaktinių knygelių autorė, konsultavo caro 
šeimyną dėl vaikų auklėjimo ir vėliau tapo 
dvaro freilina. ir dar herojės mama turėjo 
aistrą tapybai, ir tik ištekėjusi atsidėjo šeimai. 
o Marianos brolis – „paskutinis prieškarinio 
kauno komendantas“ – gubernatorius, kurio 
bloguoju nemini“.

laima laučkaitė žino ne tik savo kaip ty-
rinėtojos darbo privalumus, bet ir visus pa-
vojus, pavyzdžiui, kurie ištinka biografinio 
žanro tyrinėtojus. „o dar dažniau jie „suda-
bartina“ savo herojus, praeities personažams 
priskiria šiuolaikinio žmogaus mentalitetą, 
mąstymo būdą, elgsenos motyvaciją, paverčia 
juos neistoriniais asmenimis.“ 10 suvokdama 
tyrinėtoja pavojų išvengia ir tai padėjo, kaip 
numanė ir pati autorė, pagrindinis šaltinis – 
Marianos Veriovkinos laiškais pagrįsta kny-
ga. „laiškai yra specifinis žanras, asmeniškas 
ir kartu dokumentinis laikmečio liudijimas. 
Viena vertus, jų turinys yra šališkas, subjek-
tyvus, kita vertus, jie fikuoja objektyvius 
įvykius, kurie ilgainiui pasimiršta, išsitrina 
iš atminties, ir autentiškai atspindi jausmus, 
mintis, santykius, kurių vertinimai ilgai-
niui stipriai keičiasi.“ 11 Tai leido meninin-
kės jaunystės laikotarpį „restauruoti“ pagal 
jos laiškus tėvui Vladimirui Veriovkinui, o 
brandųjį periodą pagal laiškus artimiausiam 
draugui, menininkui, Vasilijaus kandinskio 
bičiuliui ir bendražygiui – aleksejui javlens-
kiui. Tik Vakarų europos modernizmo dai-
lės, ekspresionizmo istorijose galvon įsikirto 
tas „von“ – aleksejus von javlenskis. laima 
laučkaitė jį pašalina, ir tuo nė kiek neabejoji, 
bet kodėl – apie tai neužsimena.

knygoje keli skyriai skirti lituanistiniam 
diskursui – dailininkės jaunystei, rusų dvari-
ninkijai lietuvoje, Veriovkinos sugrįžimams 
namo į Vyžuonėlių dvarą prie utenos. litua-
nistinis aspektas ir yra esminis studijos įna-
šas į dailininkės Marianos Veriovkinos pali-
kimo tyrinėjimus. Tai, kad jaunystę Mariana 
Veriovkina praleido daugiataučiame Vilniuje, 

kurio etniškai mišrią, nevienalytę atmosferą 
formavo žydai, lenkai, baltarusiai, rusai, lie-
tuviai, skirtingų konfesijų – judėjų, katalikų, 
stačiatikių, evangelikų – atstovai, tai daug 
prisidėjo prie jos provakarietiško mentaliteto 
formavimosi, tokią išvadą daro laima lauč-
kaitė. išlikęs rankraštis atskleidžia dailinin-
kės paskaitos Vilniuje turinį. Vilniaus meni-
nė publika pirmąkart iš Veriovkinos išgirdo 
Picasso, Matisseo, kandinskio, schönbergo 
vardus. „Taigi gindama radikalius ir pagrįs-
tus abstrakcijos ieškojimus, savo kūryboje ji 
neperžengė abstrakcijos ribos ir liko figūri-
nio meno rėmuose, įsitikinusi, kad realybės 
formas reikia naudoti, tačiau būtina pajungti 
jas grynosios formos poreikiams.“12 Žinoma, 
didžiausias nuostolis yra tai, kad Marianos 
Veriovkinos paskaita, kaip ir kiti jos tekstai 
liko rankraščiuose. „Tačiau Veriovkina pa-
darė esminę klaidą – neskleidė ir nepubli-
kavo tų teiginių viešai ir taip eliminavo save 
iš viešosios modernizmo pažiūrų erdvės, o 
kartu – iš meno teorijos diskurso.“13

rašydama studiją laima laučkaitė žino-
jo, koks tyrimo metodas jai būtų parankiau-
sias ir derino epistolinio nagrinėjimo, dailė-
tyrinės analizės ir prosopografinio tyrimo 
jungtis. socialinių ir politinių mokslų isto-
rikų naudojamas prosopografinis tyrimas 
<...> per biografinius epizodus, nuotrupas 
siekia atskleisti platesnį istorinio periodo 
vaizdą.“14

Mariana kalbėjo ir rašė prancūziškai, 
vokiškai, angliškai. Vėliau dar ir itališkai. 
1902 m. ji pradėjo rašyti kūrinį prancūziškai 

„laiškai nepažįstamajam“ („lettre a un in-
connu“) ir jo rašymas užsitęsė ketverius me-
tus. „Tai dienoraštis ir mėginimas išbristi iš 
krizės, susitvarkyti su nauja situacija <...>.“15

Įžvalgiai dvarininkė Mariana dar 1910 
metais rašė apie rusiją, o ar pasikeitė kas 
nors ir šiandieną ? „Puiki, nepaprastai puiki 
rusija, bet gyventi joje bjauru ir rusų žmonės 
baisūs ! o mums dar baisesni, nes ne svetimi, 
idiferentiški, o mūsų kraujo broliai, kuriuos 
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sutrikę jausmai vis dėlto myli, nes supranta ir 
gailisi. Čia negali būti pakraštyje, bet negali 
būti ir savimi.“15

neabejotinai lietuviški motyvai širdį su-
virpina: „Policijos postas Vilniuje“, „Šv. onos 
bažnyčia Vilniuje“ ir kt.

Puikus andriaus surgailio knygos ma-
ketas, kai dviejų bendraminčių – studijos 
autorės ir dizainerio – išsėdėta, išdiskutuota. 
Todėl neatsitiktinai, jei reprodukcija didelė – 
aišku kodėl, jei maža – irgi. graži palygina-
moji iliustracinė medžiaga, fotografijos.

Žinant, kad laima laučkaitė mums paro-
dė daugiataučio Vilniaus visuminį vaizdą (o 
iki jos mes to neturėjome) bei žinant, kokia 
ji jautri, tolerantiška įvairiataučiams kūrė-
jams ir kiek ištraukė nežinomų Vilniaus kū-
rėjų pavardžių, taipogi kokia ji pedantiška, 
kruopšti, tai pasitaikiusius riktus įvardijant 
dailininkų priklausomybę vienai ar kitai 
kultūrai aš priskiriu laimos laučkaitės kri-
tikai, o jos kolegių – kultūros, meno ir filo-
sofijos instituto pulkelio, recenzentų domėn. 
Tiek daug žmonių (berods 6) skaitė rankraštį 
iki pasirodant ir niekas nepastebėjo tokių ži-
notinų dalykų?! Manyčiau, kad tokiu atveju 
rankraščio recenzentai turi irgi prisiimti 
atsakomybę tegu ir už smulkius riktus, kad 
norvegas edvardas Munchas – pavirto švedu 
(p. 143), šveicarų pasididžiavimas arnoldas 
Böcklinas (p. 63, 215) ir austrų kompozitorius 

schönbergas (109 p. – tiesa, 114 p. jis vėl tapo 
austru) – vokiečiais.

Marianos Veriovkinos gyvenimo pa-
tirtyje kryžiavosi rytų ir Vakarų europa, 
lietuviška kūrybos ikonografija ir tekstai, 
atskleidžiantys kauno bei lietuvos provin-
cijos dvaro kasdienybę menininkės akimis. 
laima laučkaitė rašo, kad: „nėra lengva ir 
gal neprasminga vienareikšmiškai nustaty-
ti, kokios šalies dailei priklauso Veriovkinos 
kūryba, joje rasime ir rusiškų, ir vokiškų, 
ir prancūziškų, ir šveicariškų, ir lietuviškų 
bruožų, įtakų, motyvų.“16 arba, „nacionali-
niu požiūriu Veriovkina buvo daugiabriaunė 
asmenybė: rusų kilmės dailininkė, išaugusi 
lietuvoje, propagavusi prancūzų tapybos pa-
siekimus, kūrusi ir išgarsėjusi Vokietijoje.“17

Tyrinėtoja pati klausia: „ar prasminga 
lietuvoje tyrinėti rusų dailininkės kūrybinę 
biografiją?“18 ar verta rašyti dar vieną knygą 
apie dailininkę, kai tokios knygos pasirodė 
Vakaruose ? Taip, atsako pati tyrinėtoja („dė-
mesys nukreiptas į tai, kas Vakarų dailėtyro-
je nežinoma ar koreaguotina. Šie papildymai 
bei polemika dygsniuojami per visą mono-
grafiją“19). Tuo neabejojame ir mes. Ši knyga 
tikrai įrodė, kad nuo dabar Marianos Veriov-
kinos kūryba neginčytinai priklauso ir mūsų 
kultūrai. ir jeigu norėsim, pasistengsim, tai 
priklausys ne tik dailėtyrininkams, bet ir itin 
gausiam skaitytojų būriui.

nuorodos
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ir meno institutas, 2007, p. 41.
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3. Ten pat, p. 154.
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6. Ten pat, p. 14.
7. Ten pat, p. 103.
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9. Ten pat, p. 32.
10. Ten pat, p. 13.
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14. Ten pat, p. 15.
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17. Ten pat, p. 10.
18. Ten pat, p. 14.
19. Ten pat, p.15
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Kronika

2008 m. gegužės 8 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus, atsižvelgdamas į Piliety-
bės komisijos 2008 m. balandžio 24 d. posė-
džio rekomendaciją, išimties tvarka suteikė 
lietuvos respublikos pilietybę monsinjorui 
kunigui stasiui Žiliui. Tokį sprendimą vals-
tybės vadovas priėmė atsižvelgdamas į kuni-
go aktyvią veiklą telkiant lietuvių bendruo-
menes išeivijoje, puoselėjant tautiškumą bei 
saugant lietuvybę, jo glaudžius ryšius su lie-
tuva. kunigas s. Žilys nuo 1959 metų dirba 
popiežinėje Šv. kazimiero kolegijoje romoje 
(italija), kuri ilgus dešimtmečius buvo vie-
nas svarbiausių lietuvybės centrų išeivijoje. 
dvasininkas daug prisidėjo rengiant jono 
Pauliaus ii vizitą į lietuvą. jis yra publikavęs 
keletą teologinių knygų lietuvių kalba, ku-
rios į okupuotą lietuvą būdavo atgabenamos 
ir platinamos nelegaliai. Be to, jis vertinamas 
kaip poezijos vertėjas ir dailininkas.

2008 m. gegužės 27 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus dalyvavo lozoraičių bibli-
otekos pristatyme nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje. sveikindamas rengi-
nio dalyvius, valstybės vadovas pasidalino 
prisiminimais apie kazį lozoraitį, kuris 
daug laiko paskyrė šeimos bibliotekos ir ar-

chyvo tvarkymui. k. lozoraičio biblioteka 
– tai iš romos pargabentas apie 17 tūkstan-
čių vienetų spaudos rinkinys, kurį sukaupė 
visi šeimos nariai: stasys lozoraitis vyres-
nysis, jo žmona Vincenta Matulaitytė-lo-
zoraitienė ir abu sūnūs – stasys lozoraitis 
jaunesnysis bei kazys lozoraitis. rinkiny-
je sukaupti leidiniai apima visą XX amžių. 
lozoraičių bibliotekoje saugoma nemažai 
tarpukario lietuvos leidinių, kurie tėvynėje 
buvo sunaikinti per okupacijas. svarbios dėl 
sovietmečio ideologinių draudimų lietuvos 
skaitytojui neprieinamos, todėl lietuvos 
bibliotekose neišlikusios istorinės, politi-
nės tematikos knygos anglų, italų, vokiečių, 
prancūzų ir kitomis kalbomis, gausus rusų 
bei lenkų emigracijos leidinių rinkinys. 

2008 m. birželio 18 d. lr Prezidentas pa-
teikė seimui lietuvos respublikos įstatymo 

„dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straips-
nio pakeitimo įstatymo projektą. Pagrindi-
nis šio projekto tikslas – palengvinti sąlygas 
atsivežti šeimos narius užsieniečiams, ku-
rie turi leidimus gyventi ir dirbti lietuvos 
teritorijoje ir tenkina įstatyme numatytas 
sąlygas. Šitaip būtų sudaromos palankesnės 
sąlygos verslui kurti bei plėtoti, jis prisidėtų 

lietuvos respublikos (lr) Prezidentas ir
lietuvių išeivija
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prie lietuvos konkurencingumo didinimo 
pritraukiant užsienio investicijas bei ku-
riant aukštesnės pridėtinės vertės prekes ir 
paslaugas. Pabrėžtina, kad eurostat duo-
menimis, lietuva yra viena iš šalių, turinti 
mažiausias tiesiogines užsienio investicijas 
tiek tarp visų europos sąjungos, tiek ir tarp 
naujųjų es narių.

2008 m. birželio 27 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus dalyvavo alantoje, Molėtų 
rajone, vykusiame „santaros-Šviesos“ suva-
žiavime, kasmet sutelkiančiame lietuvoje ir 
už jos ribų gyvenančius intelektualus, meni-
ninkus, akademinį jaunimą. kreipdamasis į 
suvažiavimo dalyvius valstybės vadovas, ku-
ris buvo vienas iš „santaros-Šviesos“ kūrėjų, 
sakė, kad tai, kas prieš penkiasdešimt metų 
buvo pradėta jaV, dabar grįžo į lietuvą ir čia 
stiprėja, įgyja naujų atspalvių. suvažiavime 
kalbėdamas apie esminius dalykus, galin-
čius turėti įtakos lietuvos ateičiai, Valdas 
adamkus iškėlė mūsų šalies laimėjimus 
tarptautinėje bendruomenėje, kaip vieną 
svarbiausių tikslų pabrėžė lietuvos energeti-
nės nepriklausomybės siekį, atkreipė dėme-
sį į švietimo būklę lietuvoje, palietė teismų 
sistemos problemas ir kaip vieną svarbiausių 
savo veiklos uždavinių per likusius metus 
lietuvos valdovas įvardijo sveikatos apsau-
gos reformą.

2008 m. birželio 28 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus ordinu ,,už nuopelnus lie-
tuvai” didžiuoju kryžiumi apdovanojo vers-
lininką, visuomenės veikėją, filantropą, me-
cenatą dr. juozą kazicką. Šis apdovanojimas 
j. kazickui paskirtas už asmeninius nuopel-
nus atkuriant lietuvos nepriklausomybę ir 
užtikrinant mūsų valstybės tarptautinį pri-
pažinimą, už nuolatines pastangas stiprinti 
lietuvos ekonomiką bei remiant lietuvos 
kultūrą, mokslą, švietimą ir sportą.

2008 m. liepos 2–4 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus su darbo vizitu viešėjo Vo-
kietijoje, Bavarijos regiono mieste eichštete, 
kuris švenčia 1100-ąsias įkūrimo metines ir 

yra unesco sąraše. Šalies vadovas lankėsi 
rebdorfo vienuolyne, kur po antrojo pasau-
linio karo veikė lietuviška gimnazija, apžiū-
rėjo pastatų ansamblį, esančios atminimo 
lentos užrašą. Valstybės vadovui buvo įteik-
tos į bažnyčios koloną 1948-1949 m. įmūrytų 
sąrašų su lietuvių išeivių pavardėmis kopijos. 
Tęsdamas darbo vizitą Vokietijoje, V. adam-
kus lankėsi Willibaldo gimnazijoje, kur vy-
kusios ceremonijos metu buvo atidengta 
lenta, kurioje įrašyti eichštete studijavusio 
lietuvių jaunimo didžiausi lūkesčiai: kad Pa-
sauliui būtų grąžinta taika, o lietuvai – laisvė! 
Valstybės vadovas, kreipdamasis į gimnazis-
tus, pabrėžė, kad šis susitikimas yra simbo-
linis lietuvių sugrįžimas į eichštetą; karo ir 
gresiančios naujos okupacijos nublokšti į 
Vokietiją lietuviai tęsė nepriklausomos lie-
tuvos tradicijas – steigė gimnazijas, meno 
mokyklas ir sporto klubus, leido knygas ir 
laikraščius. „Tai ypatingas, nors dar kiek per 
mažai suprastas ir nepakankamai įvertintas 
išblaškytos lietuvos ir lietuvių paveldas Vo-
kietijoje. Šį paveldą turime iš naujo atrasti, 
išsaugoti ir skleisti. nes tai yra neįkainoja-
mas lietuvos ir Vokietijos turtas“, – kalbėjo 
Prezidentas. Vizito metu Prezidentas taip pat 
dalyvavo lietuvos garbės konsulo Volfgango 
fon Šteteno (Wolfgang von stetten) sureng-
toje vakarienėje, lietuvos grafikų darbų 
parodos atidaryme kiuncelsau miesto rotu-
šėje, apsilankė Hiutenfeldo Vasario 16-osios 
gimnazijoje ir dalyvavo pirmojo europos 
lietuvių roko festivalio „eurofestivalis 2008“ 
atidarymo ceremonijoje.

2008 m. liepos 11 d. lr Prezidentas grą-
žino seimui pakartotinai svarstyti 2008 m. 
birželio 30 d. seimo priimtą lr Pilietybės 
įstatymo pakeitimo projektą. lietuvos vado-
vas pastebėjo, jog seimo priimtame įstatyme 
nustatant pilietybės santykių reguliavimą 
nebuvo paisoma konstitucinio reikalavimo, 
kad lietuvos respublikos pilietis kartu gali 
būti ir kitos valstybės piliečiu tik retais – iš-
imtiniais atvejais. Įstatyme suteikiama gali-
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mybė išsaugoti lietuvos pilietybę asmenims, 
įgijusiems kitos valstybės, su kuria lietuva 
yra pasirašiusi sutartį dėl dvigubos piliety-
bės, taip pat asmenims, įgijusiems europos 
sąjungos ar Šiaurės atlanto sutarties orga-
nizacijos valstybės narės pilietybę.

lietuvos vadovo nuomone, šia nuostata 
pažeidžiamas ir konstitucinis asmenų ly-
giateisiškumo principas, kadangi nustatant, 
kokiems kitos valstybės pilietybę įgijusiems 
asmenims suteikiama galimybė išsaugoti 
lietuvos pilietybę, remiamasi ne skirtinga 
tokių asmenų teisine padėtimi, bet jų naujai 
įgytos pilietybės valstybės priklausymu tam 
tikrai tarptautinei organizacijai ar valstybių 
sąjungai.

Prezidentas V. adamkus atkreipė dėmesį 
į tai, kad įstatymas suteikia teisę tam tikrais 
atvejais išsaugoti lietuvos pilietybę lietuvių 
kilmės asmenims, gyvenantiems kitose vals-
tybės. Tačiau, pasak šalies vadovo, taip yra 
išskiriami tradiciškai kitose valstybėse gy-
venantys lietuvių kilmės asmenys, kuriems 
įgyvendinant teisę į lietuvos respublikos 
pilietybę netaikomas reikalavimas atsisakyti 
turimos kitos valstybės pilietybės. Preziden-
tui neaišku, kaip turėtų būti įgyvendinama 
minėta nuostata, nes įstatymas neįtvirtina 
kriterijų, kurių pagrindu būtų nustatomas 
tokių asmenų gyvenimo tose valstybėse tra-
diciškumas.

Prezidento V. adamkaus nuomone, sei-
mo priimtame įstatyme išliko konstitucinio 
Teismo nurodytų teisinio reguliavimo ydų. 
seimo priimtame įstatyme nustatoma, kad 
asmenų prašymai dėl lr pilietybės, pateikti 
iki 2006 m. lapkričio 16 d., būtų nagrinėjami 
pagal iki šios datos galiojusias Pilietybės įsta-
tymo normas. Tačiau Prezidentas V. adam-
kus atkreipė dėmesį, kad šios įstatymo nor-
mos kT buvo pripažintos prieštaraujančios 
konstitucijai.

Valstybės vadovas siūlė pakeisti įstatymo 
1 straipsniu keičiamo lr Pilietybės įstatymo 
17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „asme-

nys, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 2 punk-
te, teisę į lietuvos respublikos pilietybę 
įgyvendina, kai atsisako turimos valstybės 
pilietybės“. Prezidentas taip pat siūlė pakeisti 
įstatymo 1 straipsniu keičiamo lr Pilietybės 
įstatymo 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti 
taip: „Šio straipsnio 1 dalies 2 punktas netai-
komas asmenims, įgijusiems kitos valstybės, 
su kuria lietuvos respublika yra pasirašiu-
si sutartį dėl dvigubos pilietybės, pilietybę.“ 
seimo priimto įstatymo 2 straipsnį valstybės 
vadovas siūlė laikyti negaliojančiu.

Prezidentas V. adamkus ragino nustatyti 
terminą šio įstatymo galiojimui ir užtikrinti, 
kad iki nustatyto termino būtų parengtas iš 
esmės naujas, juridinės technikos reikalavi-
mus atitinkantis Pilietybės įstatymas. lietu-
vos vadovas siūlė nustatyti įstatymo galioji-
mo terminą iki 2010 m. sausio 1 d.

2008 m. liepos 13 d. lr Prezidentas Val-
das adamkus dalyvavo s. dariaus ir s. gi-
rėno 75-ųjų skrydžio per atlantą metinių 
minėjimo renginiuose lenkijoje, Pščelniko, 
Myslibužo ir Šcecino miestuose, kur susitiko 
su lenkijos respublikos Prezidentu lechu 
kačynskiu. Šalių prezidentai Pščelnike susi-
tiko su tarptautinės jaunimo stovyklos „li-
tuanica – 75“ dalyviais, dalyvavo šv. Mišiose 
s. dariaus ir s. girėno memoriale, susitiko 
su lenkijos lietuvių bendruomenės atstovais. 
Myslibuže lakūnų vardu pavadintame skve-
relyje V. adamkus atidengė atminimo lentą 
ir paminklinį akmenį. 

2008 m. liepos 14–25 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus vyko į keturias lotynų 
amerikos šalis, kur su oficialiu vizitu lan-
kėsi Brazilijos federacinėje respublikoje, 
argentinos respublikoje, urugvajaus rytų 
respublikoje, su valstybiniu vizitu – Čilės 
respublikoje. Vizito metu valstybės vadovas 
atnaujino ir sustiprino lietuvos ir šių lotynų 
amerikos šalių politinius, ekonominius bei 
kultūrinius ryšius, užmezgė dialogą energe-
tikos srityje. V. adamkus aptarė bevizio reži-
mo klausimą, ryšių su Brazilijos, urugvajaus, 
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argentinos lietuvių ir išeivių iš lietuvos ben-
druomenėmis stiprinimo alternatyvas, ska-
tino lietuvių bendruomenes prisidėti prie 
lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo.

2008 m. rugpjūčio 5 d. lr Prezidentas 
Valdas adamkus paskyrė renatą norkų ne-
paprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
prie europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos, Tarptautinės atominės ener-
getikos agentūros, Visuotinio branduolinių 
ginklų bandymo uždraudimo organizacijos, 
jungtinių Tautų pramonės plėtros organi-
zacijos ir jungtinių Tautų skyriaus Vienoje. 
Prezidento manymu, atskaitingas ir efekty-
vus darbas esBo ir kitose organizacijose pri-
sidės prie tarpvalstybinių lietuvos ryšių tvir-
tinimo ir gerinimo tarptautinėje arenoje.

2008 m. rugpjūčio 10–12 d. lr Prezi-
dentas Valdas adamkus dalyvavo Trakuose 
vykusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų 
valdybų pirmininkų suvažiavimo posėdyje, 
kur darkart išsakė savo nuomonę dvigubos 
pilietybės klausimu. „esu tvirtai įsitikinęs, 
kad nesvarbu, kur gyvena lietuvis, jo pri-
gimtinė teisė yra būti lietuvos piliečiu. Todėl 
turime ieškoti kelių, kad jiems ši teisė būtų 
suteikta“, – sakė valstybės vadovas. 

Prezidentas suvažiavimo dalyvius infor-
mavo apie naują iniciatyvą surengti refe-
rendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo 
šalies konstitucijoje. Pasak jo, toks referen-
dumas galėtų įvykti kartu su Prezidento rin-
kimais 2009 m. 

diskusijos lietuvos 
respublikos seime dvigubos 

pilietybės klausimu
2008 m. gegužės 12–16 d. lietuvos res-

publikos seimo konstitucijos salėje įvyko 
seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
komisijos posėdžių sesija, kurioje buvo ap-
tarti gauti atsakymai į komisijos 2007 m. ru-

dens sesijos posėdžiuose priimtus kreipimu-
sis ir rezoliucijas, nagrinėti klausimai, susiję 
su dvigubos pilietybės problema, svarstytos 
užsienyje gyvenančių lietuvos respublikos 
piliečių dalyvavimo seimo rinkimuose op-
timizavimo galimybės, balsavimo interne-
tu klausimai, nagrinėti lietuvos televizijos 
transliavimo į užsienį klausimai, taip pat 
lietuvos nacionalinės televizijos atitikimas 
lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 
įstatyme apibrėžtai misijai, diskutuota apie 
emigracijos ir imigracijos procesų valdymą, 
aptarta Vyriausybės institucijų, dirbančių 
migracijos klausimais, veikla, jos kontrolė ir 
perspektyvos bei daugelis kitų lietuvoje ir 
užsienio valstybėse gyvenantiems lietuviams 
svarbių klausimų. komisijos posėdžiuose 
dalyvavo ir pranešimus skaitė Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento generalinis 
direktorius a. Petrauskas, kiti departamento 
darbuotojai.

2008 m. gegužės 16 d. lr seimo ir Pasau-
lio lietuvių Bendruomenės komisija posėdy-
je išklausiusi seimo valdybos 2007 m. spalio 
17 d. sprendimu nr. 1856 sudarytos darbo 
grupės konstitucinio Teismo 2006 m. lap-
kričio 13 d. nutarimui „dėl teisės aktų, regu-
liuojančių lietuvos respublikos pilietybės 
santykius, nuostatų atitikties lietuvos res-
publikos konstitucijai“ įgyvendinti vadovo 
armino lydekos informaciją apie darbo 
grupės parengtą naują Pilietybės įstatymo 
projektą, seimo nario andriaus kubiliaus 
informaciją apie jo inicijuotą ir seimui pa-
teiktą Pilietybės įstatymo 1, 17, 18, 20 straips-
nių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 171 ir 181 
straipsniais įstatymo projektą, taip pat kitų 
posėdžio dalyvių nuomones apie susida-
riusią padėtį sprendžiant dvigubos piliety-
bės problemas, pasirašė rezoliuciją, kurioje 
konstatavo, kad siūlomi sprendimai dar ne-
išsprendžia dvigubos pilietybės problemos 
bei atkreipė dėmesį, kad  komisija 2007 m. 
balandžio 20 d. priėmė rezoliuciją, kurioje 
buvo siūloma priimti lietuvos respubli-



207

kos pilietybės įstatymo pataisas, leisiančias 
lietuvos respublikos piliečiams, įgijusiems 
pilietybę gimstant, jų vaikams, vaikaičiams 
ir provaikaičiams išsaugoti lietuvos res-
publikos pilietybę. komisija pažymėjo, kad 
lr konstitucija garantuoja prigimtinę tei-
sę į lietuvos respublikos pilietybę, įgytą 
gimstant bei kreipėsi į lietuvos respublikos 
seimą dar kartą siūlydama papildyti lietu-
vos respublikos konstitucijos 32 straipsnio 
trečiąją dalį arba ir 18 straipsnį nuostata, 
kad nei pilietis, nei jo palikuonys nepraras-
tų lietuvos respublikos pilietybės, įgytos 
gimstant, prieš savo valią. komisija taip pat 
priėmė kreipimąsi į lietuvos respublikos 
seimo Pirmininką. 

2008 m. birželio 30 d. lr seimas pirma-
dienį pritarė Pilietybės įstatymo naujai re-
dakcijai, pagal kurią užsienyje gimę išeivių 
vaikai ir es ar naTo valstybių pilietybę įgy-
jantys lietuviai galės turėti du pasus.

Pagal naująjį darbo grupės ruoštą įstaty-
mą, dvigubą pilietybę numatoma suteikti iš 
viso 7 grupėms: es ar naTo valstybių pilie-
čiams, politiniams kaliniams ir tremtiniams 
bei trijų kartų atžaloms, sovietų okupacijos 
metu iš lietuvos pasitraukusiesiems bei jų 
palikuonims, tradiciškai gausiai „salelėse“ 
kaimyninėse valstybėse gyvenantiems lietu-
viams, išimties tvarka gavusiems lietuvišką 
pasą, šalia jau kitos valstybės turimo doku-
mento, taip pat lietuvos piliečių vaikams bei 
tų valstybių piliečiams, su kuriomis lietuva 
pasirašytų tarptautinę sutartį dėl dvigubos 
pilietybės. Šiuo metu lietuva nėra sudariusi 
nė vienos panašaus pobūdžio sutarties.

naujasis Pilietybės įstatymas taip pat įtei-
sina, kad asmenims, pateikusiems prašymus 
dėl lietuvos pilietybės iki 2006 metų lap-
kričio 16 dienos, lietuvos pilietybės klausi-
mas gali būti sprendžiamas pagal lietuvos 
pilietybės įstatymo nuostatas, galiojusias iki 
konstitucinio Teismo nutarimo.

lietuvos respublikos pilietybė gali būti 
suteikiama asmeniui, jeigu jis atitinka šias 

sąlygas: išlaikė valstybinės kalbos egzaminą; 
prašymo pateikimo metu turi dokumentą, 
patvirtinantį teisę nuolat gyventi lietuvoje, 
gyvena lietuvos teritorijoje pastaruosius 10 
metų, turi teisėtą pragyvenimo šaltinį, išlaikė 
lietuvos konstitucijos pagrindų egzaminą.

Šiuo metu konstitucijos 12 straipsnio 2 
dalyje galimybė turėti dvigubą pilietybę 
numatoma tik išimtiniais atvejais, tačiau šis 
klausimas yra itin aktualus užsienio lietu-
viams – tapę valstybės, kurioje gyvena, pi-
liečiais jie iškart praranda lietuvos pasą.

anksčiau seimo valdybos sudarytos dar-
bo grupės paruoštame įstatymo projekte 
buvo numatyta, jog pirmąją grupę asmenų, 
kurie turi teisę į dvigubą pilietybę, sudarys 
tik es šalių pasus turintys lietuviai, tačiau 
ši nuostata buvo papildyta ir naTo šalimis. 
Tačiau ši nuostata vis tiek piktina užsienio 
lietuvius, kurie sakosi esą diskriminuojami, 
nes dvigubais piliečiais negalės tapti nor-
vegijos, australijos ar naujosios Zelandijos 
lietuviai.

2006 metų rudenį konstitucinis Teismas 
išaiškino, kad pagal konstituciją dvigubos 
pilietybės atvejai turi būti reta išimtis ir 
dvigubą pilietybę įteisinančius įstatymus 
paskelbė prieštaraujančius pagrindiniam 
šalies įstatymui.

2008 m. liepos 11 d. lr Prezidentas grą-
žino seimui pakartotinai svarstyti 2008 m. 
birželio 30 d. seimo priimtą lr Pilietybės 
įstatymo pakeitimo projektą. lietuvos vado-
vas pastebėjo, jog seimo priimtame įstatyme 
nustatant pilietybės santykių reguliavimą 
nebuvo paisoma konstitucinio reikalavimo, 
kad lietuvos respublikos pilietis kartu gali 
būti ir kitos valstybės piliečiu tik ypač retais 

– išimtiniais – atvejais. Įstatyme suteikiama 
galimybė išsaugoti lietuvos pilietybę asme-
nims, įgijusiems kitos valstybės, su kuria 
lietuva yra pasirašiusi sutartį dėl dvigubos 
pilietybės, taip pat asmenims, įgijusiems eu-
ropos sąjungos ar Šiaurės atlanto sutarties 
organizacijos valstybės narės pilietybę.
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2008 m. liepos 15 d. lr seimas pritarė 
Prezidento veto ir atmetė prieš kelias savai-
tes žymia balsų persvara paties seimo priim-
tą Pilietybės įstatymą, pagal kurį užsienyje 
gimę išeivių vaikai ir es ar naTo valstybių 
pilietybę įgyjantys lietuviai galėtų turėti du 
pasus. seimas tuo pačiu pritarė prezidento 
siūlytam Pilietybės įstatymo projektui, ku-
riuo dviguba pilietybės suteikimo sąlygos 
gerokai susiaurinamos.

lietuvos respublikos 
Vyriausybės ir institucijų prie 

lrV santykių su lietuvių išeivija 
apžvalga

2008 m. kovo 26–28 d. Vilniuje vyko lie-
tuvos konsulinių pareigūnų, dirbančių lie-
tuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsuli-
nėse įstaigose, metinis susitikimas, kuriame 
didžiausias dėmesys skirtas piliečių aptarna-
vimo tvarkos tobulinimui ir „vieno langelio“ 
principo lietuvos diplomatinėse atstovybėse 
ir konsulinėse įstaigose įgyvendinimui. susi-
tikimo metu taip pat diskutuota aktualiomis 
pasų išdavimo, lietuvos pilietybės, notari-
nių veiksmų atlikimo, civilinės būklės aktų 
registravimo diplomatinėse atstovybėse te-
momis, taip pat kalbama apie vizų, leidimų 
gyventi išdavimo problematiką lietuvai ta-
pus Šengeno nare.

2008 m. kovo 31 d. lietuvos užsienio rei-
kalų ministerijos surengtoje diskusijoje ap-
tarti ekonominės migracijos politikos klau-
simai. lietuvos užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas diskusijoje „ekonomi-
nės migracijos politika lietuvoje“ pažymėjo, 
kad ekonominė migracija šiandien yra labai 
aktualus klausimas: šiuo metu imigracijos 
ir emigracijos santykis – migracijos saldo – 
mūsų šalyje yra neigiamas. „lietuva susidu-
ria su dviem esminėmis problemomis – daug 
lietuvių emigruoja iš šalies, o konkurencinė-

je kovoje dėl protų lietuva pralaimi šalims, 
kurių gyvenimo lygis aukštesnis ir vykdoma 
imigracijos politika – kur kas atviresnė“, – 
sakė ministras.

diskusiją „ekonominės migracijos po-
litika lietuvoje“ lietuvos užsienio reikalų 
ministerija surengė siekdama apibendrin-
ti šias pastabas ir aptarti galimus tolesnius 
žingsnius ekonominės migracijos politikos 
srityje. renginyje dalyvavę politikai, eko-
nominės migracijos komisijos nariai, verslo 
ir verslo organizacijų, valstybinių instituci-
jų, žiniasklaidos ir akademinės visuomenės 
atstovai išdėstė savo siūlymus, kaip valdyti 
ekonominę migraciją, spręsti kvalifikuotų 
specialistų stokos, ekonominės migracijos 
sąlygotus socialinius, švietimo, teisės aktų 
tobulinimo ir kitus aktualius klausimus. 
apibendrinti siūlymai bus pateikti ekono-
minės migracijos reikalų komisijai.

2008 m. kovo 31 d. lietuvos ambasa-
dos argentinoje interneto svetainėje http://
ar.mfa.lt/index.php?1742392846 skelbiama 
nauja – artimųjų paieškos – paslauga. užpil-
džius interneto svetainėje skelbiamą anketą, 
jūsų skelbimas bus prieinamas svetainės 
skaitytojams. Pietų amerikos lietuvių atsiųs-
ti skelbimai bus paskelbti svetainėje lietuvių 
kalba, o iš lietuvos gauti skelbimai – atitin-
kamai ispanų ar portugalų kalba. lietuvos 
laikinosios reikalų patikėtinės argentinoje 
lauros Tupe teigimu, šia finansinių ir žmo-
giškųjų resursų nereikalaujančia ambasados 
iniciatyva siekiama pagelbėti nuolat į amba-
sadą besikreipiantiems lietuvos piliečiams ir 
lietuvių kilmės asmenims Pietų amerikoje, 
ieškantiems prieš antrąjį pasaulinį karą už 
atlanto emigravusių artimųjų palikuonių 
arba lietuvoje likusių giminaičių.

2008 m. balandžio 16–18 d. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie lie-
tuvos respublikos Vyriausybės organizavo 
užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojų 
forumą „lituanistinis švietimas: perspek-
tyvos ir tendencijos”, kuriame dalyvavo 
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82 atstovai iš 28 užsienio valstybių. forume 
taip pat dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruo-
menės valdybos Švietimo reikalų komisijos 
atstovai, lietuvos valdžios, švietimo, kultū-
ros bei kitų institucijų atstovai. Tai pirmasis 
tokio plataus mąsto renginys, skirtas litu-
anistinio švietimo problematikai. forume 
darbas vyko trimis grupėmis – bendrojo la-
vinimo mokyklų vadovų ir pedagogų grupė; 
mokytojų, dirbančių su ikimokyklinio am-
žiaus vaikais grupė ir lituanistinių mokyklų 
vadovų ir mokytojų grupė. Buvo skaityti 
pranešimai aktualiais lituanistinio švietimo 
klausimais, dalyviai supažindinti su naujau-
siomis metodinėmis mokymo priemonėmis 
bei rengiamomis mokymo programomis, 
susitiko su lietuvos respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų 
specialistais, buvo sudaryta galimybė pasi-
dalinti sukaupta gerąja patirtimi.

2008 m. balandžio 25–27 d. lietuvos 
ambasada jungtinėje karalystėje ir lietu-
vių asociacija Šiaurės airijoje (lasa) Šiau-
rės airijos lisberno, danganono ir armos 
miestuose surengė „lietuvių dienas Šiaurės 
airijoje“. antrus metus iš eilės organizuoja-
mų „lietuvių dienų Šiaurės airijoje“ tikslai 

– supažindinti Šiaurės airijos gyventojus su 
lietuvių menu, muzika, turtinga krepšinio 
tradicija ir prisidėti prie savitarpio suprati-
mo ir saugesnės aplinkos kūrimo lietuvos 
piliečiams Šiaurės airijoje.

2008 m. gegužės 15 d. Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamente prie lietuvos res-
publikos Vyriausybės lankėsi Baltarusijos 
respublikos Prezidento įgaliotinis religijų ir 
tautybių klausimais, Baltarusijos respubli-
kos religijų ir tautybių komiteto prie Minis-
trų Tarybos pirmininkas leonidas guliako. 
susitikimo su Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie lietuvos respublikos Vy-
riausybės generaliniu direktoriumi antanu 
Petrausku metu buvo pasirašytas 2008 metų 
bendradarbiavimo protokolas tarp Baltaru-
sijos respublikos religijų ir tautybių komite-

to prie Ministrų Tarybos ir Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės.

2008 m. gegužės 17 d. įvyko islandijos 
lietuvių bendruomenės steigiamasis susi-
rinkimas. Viena bendruomenės steigimo 
iniciatorių inga Minelgaitė teigė, kad pa-
grindinės veiklos sritys bus vaikų švietimas, 
kultūra bei sportas. Be to, islandijos lietuvių 
bendruomenė bus ypatinga tuo, kad po savo 
sparnu priims ir visus islandus bent kiek su-
sijusius su lietuva – vedusius, ištekėjusias už 
lietuvių, studijuojančius mūsų kalbą, turin-
čius lietuvoje verslo interesų ir pan.

2008 m. gegužės 19 d. lenkijoje lietuvos 
ambasados lenkijoje iniciatyva Varšuvoje 
buvo įsteigtas lietuvos verslininkų klubas. 
klubo nariais yra lenkijoje veikiančių lie-
tuvos įmonių „danbalt international“, „Mi-
neraliniai Vandenys“, „alna“, „eMP“, „MaZ 
Baltik“ ir kitų įmonių atstovai ir pavieniai 
verslininkai. lietuvos verslo klubas vienys 
lenkijoje dirbančius lietuvių verslininkus, 
atstovaus jų interesams, vykdys kultūros 
ir visuomenės paramos projektus. klubo 
nariais gali būti tiek pavieniai verslininkai, 
tiek įmonių atstovai. daugiau informacijos 
apie lietuvos verslininkų klubą galima rasti 
www.lvk.com.pl

2008 m. gegužės 27 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamente prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės vyko posėdis 

„Šiaurės sodas“, skirtas ekonominės migra-
cijos procesams iš lietuvos į skandinaviją 
aptarti. Posėdyje dalyvavę fellesforbundet 
profsąjunga (lo profesinių sąjungų konfe-
deracijos narė), Tarptautinės migracijos or-
ganizacijos Vilniaus biuras, lr socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija ekonominės 
migracijos skyrius, lietuvos darbo birža, 
norvegijos lietuvių bendrija, lietuvos pro-
fesinių sąjungų konfederacijos kauno regi-
oninis centras ir lr Prezidento patarėjas 
išeivijos klausimais p. leonas narbutis dis-
kutavo dėl legalios ir nelegalios ekonominės 
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migracijos iš lietuvos į norvegiją reguliavi-
mo ir poveikio priemonių.

2008 m. gegužės 28 d. lietuvos genera-
liniame konsulate Čikagoje lankėsi Tarp-
tautinės migracijos organizacijos (TMo) 
Vilniaus biuro vadovė audra sipavičienė. ji 
pristatė TMo Vilniaus biuro veiklos kryptis 
ir vykdomas funkcijas, supažindino su TMo 
Migracijos informacinio centro veikla ir su 
atlikto tyrimo apie migracijos išskirtas šei-
mas lietuvoje rezultatais, papasakojo apie 
bendras migracijos tendencijas lietuvoje. 
a.sipavičienė atkreipė dėmesį į tai, kad gerė-
jant ekonominei padėčiai lietuvoje, daugėja 
į ją grįžtančių emigrantų, nors bendras mi-
gracijos saldo lietuvoje išlieka neigiamas.

2008 m. gegužės 28-29 d. lietuvos respu-
blikos seime ir lietuvos mokslų akademijoje 
įvyko mokslinė konferencija „Tirpstančios 
lietuviškos žemės: praeitis, dabartis, ateitis“. 
konferencijoje dalyvavo Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės generalinis direk-
torius antanas Petrauskas ir generalinio di-
rektoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičie-
nė, skaičiusi pranešimą „Valstybės politika 
lietuvių etninėse žemėse“. lietuvos mokslų 
akademijos (lMa) narys korespondentas 
prof. romualdas grigas kalbėjo apie globa-
lizacijos keliamus iššūkius lietuvybės tęsti-
numui, habil. dr. kazimieras garšva pristatė 
dabartinės lietuvių etninių žemių kultūros 
problemas ir jų sprendimo būdus, alfonsas 
augulis gvildeno lietuvybės puoselėjimo 
etninėse žemėse sprendimo būdų paieškos 
problemas. konferencijoje dalyvavo ir akty-
viai diskutavo daugpilio, apso-Breslaujos, 
gervėčių, lydos, gardino, Punsko, seinų bei 
karaliaučiaus etninių žemių atstovai.

2008 m. gegužės 29–30 d. estijos res-
publikos etninių reikalų ministrės p. urve 
Palo kvietimu Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie lietuvos respublikos Vy-
riausybės generalinis direktorius antanas 
Petrauskas vyko oficialaus vizito į Taliną 

aptarti emigracijos ir integracijos klausimų 
Baltijos šalyse. Vizito metu vyko susitiki-
mai su lr ambasadoriaus estijoje trečiąja 
sekretore p. evelina Petrone, estijos lietu-
vių bendruomene ir lituanistine mokykla, 
naujose, bendruomenei skirtose ambasados 
patalpose.

2008 m. birželio 4–6 d. trijuose Švei-
carijos universitetuose – fribūre, Berne ir 
ciuriche – surengta tarptautinė mokslinė 
konferencija „lietuvių kalbos vieta ir reikš-
mė europos kontekste“. Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė ir šio renginio 
sumanytoja jūratė caspersen teigė, kad kon-
ferencijos tikslas – atkreipti akademinės Švei-
carijos bendruomenės dėmesį į lituanistinių 
studijų svarbą ir prestižą. Turiniu ši baltisti-
nių studijų konferencija nedaug skyrėsi nuo 
kitų. kalbėta apie pačią lietuvių kalbą (prof. 
dr. danguolė Mikulėnienė, prof. dr. raineris 
eckertas, doc. dr. Tomas Hoskovecas, prof. dr. 
grasilda Blažienė, prof. habil. dr. simas ka-
raliūnas, prof. dr. georgas dunkelis ir kiti); 
lietuvių tautosakos studijų veteranas prof. 
habil. dr. leonardas sauka skaitė pranešimą 
apie lietuvių tautosakos vertybes iš europos 
perspektyvos; literatūrą (doc. dr. Malgorzata 
kasner ir janas Peteris locheris); personali-
jas ir kitus lituanistinių studijų aspektus: lie-
tuviškų raštų redagavimą (prof. dr. Bronius 
Maskuliūnas), lituanistinių studijų istoriją 
(doc. habil. dr. jolanta gelumbeckaitė), lie-
tuviškų tekstų vertimų į kitas kalbas ypa-
tumus (dr. ekkehardas Bornträgeris). daug 
dėmesio skirta lietuvių kalbos dėstymui, jo 
organizavimui, finansavimui ir politikai pa-
saulio universitetuose. Prof. dr. Bonifacas 
stundžia perskaitė išsamų pranešimą apie tai, 
kaip Vilniaus universitetas dalyvauja tarp-
tautinėse lituanistinių studijų programose ir 
kaip bendradarbiauja su kitais universitetais, 
doc. dr. edmundas Trumpa – apie lituanisti-
nes studijas latvijoje, o Markus roduneris – 
Šveicarijoje. apie lituanistines studijas savo 
šalyse kalbėjo ir kiti dalyviai.
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2008 m. birželio 11 d. Vokietijos lietu-
vių kultūros instituto direktorius Vincas 
Bartusevičius perdavė lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai šio instituto dr. alberto 
geručio fonde saugotas lietuvos generalinio 
konsulato Šveicarijoje iškabas, generalinio 
konsulato ir lietuvos nuolatinės delegacijos 
prie Tautų lygos ir lietuvos pasiuntinybės 
Šveicarijai antspaudus. saugoti šiuos unika-
lius lietuvos diplomatijos istorijos objektus 
lietuvių kultūros institutui buvo perdavęs 
žymus teisininkas, diplomatas ir išeivijos 
lietuvių veikėjas, daugelio darbų autorius dr. 
a.gerutis (1905-1985), kuris nuo 1936 metų 
dirbo lietuvos užsienio reikalų ministerijo-
je ir atstovybėse,  tęsė diplomatinę veiklą ir 
antrojo pasaulinio karo bei lietuvos okupa-
cijos metais. 

2008 m. birželio 22–29 d. vyko 40-ieji 
jaV lituanistinių mokyklų mokytojų tobuli-
nimosi kursai dainavos stovykloje, Mičiga-
ne. stovykloje darbas vyko trimis grupėmis: 
kvalifikaciją tobulino 36 mokytojai iš 7 jaV 
lituanistinių mokyklų, lietuvių kalbos žinias 
gilino 22 suaugę, kultūrinėje – ugdomojoje 
programoje dalyvavo 36 įvairaus amžiaus 
vaikai. stovyklautojus, susibūrusius į jubi-
liejinę 40-ąją dainavos stovyklą, pasveikino 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie lrV generalinio direktoriaus antano 
Petrausko vardu daiva Žemgulienė, svei-
kinimo žodį tarė jaV lB Švietimo tarybos 
pirmininkė d. navickienė, stovyklos di-
rektorė j. dovilienė. lituanistinių mokyklų 
mokytojai klausėsi Vu lituanistinių studi-
jų katedros vedėjos dr. Meilutės ramonie-
nės paskaitų ciklo „komunikacinis kalbų 
mokymas: nuo teorijos į praktiką”, darbo 
patirtimi, mokant vaikus lietuvių kalbos, 
dalinosi patyrusios jaV lituanistinių moky-
klų pedagogės, su Švietimo tarybos veikla 
supažindino jaV lB Švietimo tarybos pir-
mininkė d. navickienė, apie TMid veiklą 
lituanistiniame švietime pasakojo lituanisti-
nio švietimo poskyrio vedėja d. Žemgulienė, 

apie lietuviškų švenčių papročius pasakojo ir 
liaudies dainų bei šokių stovyklautojus mokė 
Veronika Povilionienė. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie lrV lituanisti-
nio švietimo poskyrio vedėja daiva Žemgu-
lienė taip pat lankėsi Čikagos bei Maironio 
lituanistinėse mokyklose, susipažino su šių 
mokyklų veikla, susitiko su mokytojais, ap-
tarė lituanistinio švietimo problemas.

2008 m. birželio 29 d. lietuvos užsienio 
reiklų ministras Petras Vaitiekūnas darbo 
vizito Čikagoje metu susitiko su Čikagoje ir 
jos apylinkėse gyvenančiais lietuviais, lie-
tuviškų organizacijų vadovais, lietuviškos 
spaudos jaV atstovais, dalyvavo „lietuvių 
dienose“ summit miestelyje, apžiūrėjo Pa-
saulio lietuvių centą lemonte. gausiai į su-
sitikimą su ministru P. Vaitiekūnu Pasaulio 
lietuvių centre susirinkę lietuviai ypač do-
mėjosi Pilietybės įstatymo pataisomis, kva-
lifikuotų darbuotojų poreikiu, galimybe su-
grįžti į lietuvą bei elektroninio balsavimo 
perspektyvomis. 

2008 m. birželio 30–liepos 6 d. Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamentas prie 
lietuvos respublikos Vyriausybės, įgyven-
dindamas lr Vyriausybės 2008 m. vasario 
20 d. patvirtintą „lituanistikos (baltistikos) 
studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo už-
sienio šalių mokslo ir studijų institucijose 
2008–2010 metų programą” (lrV nutarimas 
nr. 222) bei plėtodamas bendradarbiavimą 
su užsienio šalių mokslo ir studijų institu-
cijose veikiančiais lituanistikos (baltistikos) 
centrais, skatindamas lietuvių kalbos mo-
kymąsi ir mokymą lietuvių kalba užsienio 
šalyse, kartu su Vilniaus vidurine mokykla 

„lietuvių namai” Vilniuje organizavo stu-
dijų savaitę užsienio šalių mokslo ir studijų 
institucijų lituanistikos (baltistikos) centrų 
studentams. renginyje dalyvavo studentai 
iš Maskvos valstybinio lingvistinio univer-
siteto bei rusijos valstybinio i. kanto univer-
siteto slavų ir baltų kalbų katedros (rusija), 
Prahos karolio universiteto filosofijos fa-
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kulteto slavistikos ir rytų europos instituto 
bei Brno Masaryko universiteto filosofijos 
fakulteto kalbotyros ir baltistikos institu-
to (Čekija). studijų savaitės metu renginio 
dalyviai susipažino su lituanistikos mokslo 
sistema lietuvoje, lankėsi Vilniaus universi-
tete, lituanistikos židinyje (lietuvių kalbos 
institutas), dalyvavo praktiniuose lietuvių 
kalbos mokymo užsiėmimuose, išmoko lie-
tuvių liaudies dainų ir šokių, išsamiau susi-
pažino su lietuvos istorija, tradicijomis ir 
papročiais. studentai turėjo galimybę daly-
vauti edukacinėse – pažintinėse programose 
Vilniuje, kernavėje rumšiškėse, Trakuose, 
anykščiuose.

2008 m. liepos 10–15 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės kartu su lietuvos 
respublikos Prezidentūra, užsienio reikalų, 
kultūros, krašto apsaugos, Švietimo ir moks-
lo, susisiekimo ministerijomis, lietuvos res-
publikos ambasada lenkijos respublikoje, 
adomo Mickevičiaus lietuvos ir lenkijos 
santykių rėmimo fondu, karo muziejumi, 
lenkijos lietuvių bendruomene bei lenkijos 
lietuvių draugijomis Myslibuže (lenkija) su-
šaukė tarptautinį jaunimo sąskrydį „lituani-
ca-75“, skirtą s. dariaus ir s. girėno skrydžio 
per atlantą 75-ųjų metinių minėjimui. sąs-
krydyje dalyvavo užsienio lietuvių jaunimas 
iš lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos. 

2008 m. liepos 23 d. lietuvos respubli-
kos Vyriausybė patvirtino ilgalaikę lietu-
vos valstybės santykių su užsienio lietuviais 
2008–2020 m. strategiją. strategijos paskir-
tis – nustatyti ilgalaikius lietuvos respubli-
kos ryšių ir bendradarbiavimo su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais puoselėjimo politikos 
tikslus ir uždavinius. strategija parengta va-
dovaujantis studija „lietuvos valstybės ilga-
laikė strategija lietuvių emigracijos ir išeivijos 
atžvilgiu“, kurią Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamento prie lietuvos respublikos 
Vyriausybės užsakymu 2006 m. rugpjūčio 
4 d. atliko VšĮ strateginių studijų centras. 

Pagrindinis strategijos tikslas – padėti 
užsienyje gyvenantiems lietuviams išsaugo-
ti tautinį tapatumą, ryšius su lietuva, kul-
tūrą, kalbą bei parengti šiuo metu užsienyje 
gyvenančius lietuvių kilmės vaikus ateityje 
grįžti į lietuvą, tokiu būdu didinant pasiren-
gimą reemigruoti ir reintegruotis į lietuvos 
gyvenimą.

strategijos uždaviniai:

skatinti lietuvos respublikos institucijų 
ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą. 

Plėsti lietuvos respublikos diplomatinių 
atstovybių ir konsulinių įstaigų pajėgumus 
dirbti su lietuvos piliečiais ir užsienio lie-
tuviais, vykdyti konsulinę plėtrą, atsižvel-
giant į lietuvos piliečių emigracijos srautų 
kitimą. 

skatinti užsienio lietuvių švietimo įstai-
gų bendradarbiavimą su lietuvos švietimo 
įstaigomis, įtraukiant lituanistinių mokyklų 
bendruomenes į švietimo projektus, finan-
suojant mokyklų, mokinių, studentų ir jau-
nimo organizacijų projektus, skatinančius 
vaikų ir jaunimo bendradarbiavimą su už-
sienio lietuvių švietimo įstaigų mokiniais. 

skleisti informaciją apie užsienio lietu-
vius lietuvoje ir teikti informaciją užsienio 
lietuviams apie gyvenimą lietuvoje. 

skatinti užsienio lietuvių dalyvavimą lie-
tuvos politiniame gyvenime. 

skatinti mokslinius tyrimus apie užsienio 
lietuvių gyvenimą ir veiklas. 

skatinti užsienio lietuvius dalyvauti lie-
tuvos ekonominiame gyvenime, skleidžiant 
informaciją užsienyje apie verslo galimybes 
lietuvoje, investicinę aplinką, laisvas darbo 
vietas. 

sudaryti sąlygas kurti lituanistinio švie-
timo mokymo(si) programų ir priemonių 
sistemą. 

Vystyti lituanistinį švietimą, skatinant 
užsienyje gyvenančius lietuvius steigti nau-
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jas užsienio lietuvių švietimo įstaigas bei 
mokymo procesą pritaikyti užsienio lietu-
vių poreikiams ir specifiniam kultūriniam 
kontekstui. 

skatinti lietuviškos kultūros kūrimą, 
puoselėjimą bei sporto tradicijų tęstinumą 
užsienyje. 

strategijos įgyvendinimo laikotarpiui 
bus parengtos ir patvirtintos vidutinės tru-
kmės programos. strategijos įgyvendinimas 
finansuojamas iš institucijoms, dalyvaujan-
čioms įgyvendinant šią strategiją, patvirtin-
tų lietuvos respublikos valstybės biudžeto 
bendrųjų asignavimų ir kitų teisės aktų nu-
statyta tvarka gautų lėšų.

2008 m. rugpjūčio 10–12 d. Trakuose 
vyko Pasaulio lietuvių Bendruomenės (PlB) 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (Pljs) 
kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 33 pasaulio kraštų atstovai. 
Šiuo metu PlB vienija 40 kraštų registruotas 
lietuvių bendruomenes. Pačios „naujausios” 
lietuvių bendruomenės įsisteigė islandijoje, 
liuksemburge ir slovėnijoje. suvažiavimo 
dalyviai aptarė svarbiausias problemas, su 
kuriomis susiduria užsienyje gyvenantys 
lietuviai, bei svarstė, kaip efektyviau prisi-
dėti prie lietuvos vardo garsinimo užsienio 
valstybėse. dvi dienas trukusio suvažiavimo 
metu daug dėmesio skirta lietuvos piliety-
bės išsaugojimo klausimui, bendradarbiavi-
mo su lietuvos įstaigomis efektyvumo didi-
nimui, kultūros ir švietimo projektams. 

artėjant lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimui nuspręsta suaktyvinti veiksmus 
pristatant lietuvos pasiekimus užsienyje bei 
šalies gyventojus supažindinti su pasaulyje 
veikiančiomis lietuvių bendruomenėmis, jų 
istorijos, kultūros paveldu.

daug dėmesio skirta lietuvos pilietybės 
klausimui. suvažiavimo dalyvius pasvei-
kinti atvykęs lr Prezidentas V. adamkus 
informavo apie naują iniciatyvą surengti re-
ferendumą dėl dvigubos pilietybės įteisini-
mo šalies konstitucijoje. Pasak jo, toks refe-

rendumas galėtų įvykti kartu su Prezidento 
rinkimais 2009 m. 

PlB valdybos pirmininkė regina naru-
šienė, nuodugniai aptardama naujojo Pilie-
tybės įstatymo rengimo istoriją, apgailestavo, 
kad pilietybės klausimas lietuvos visuome-
nei nebuvo pristatytas išsamiai, o PlB ofi-
ciali pozicija daugeliu atvejų nutylima net 
oficialių lietuvos pareigūnų pasisakymuose. 
Pasak jos, nuosekliai buvo įtvirtinama nuos-
tata, kad užsienio lietuviai reikalauja teisės 
visiems turėti „dvigubą pilietybę”, tuo tarpu 
PlB visuomet siekė tik išsaugoti prigimtinę 
teisę į pilietybę, kad nepaisant visų aplinky-
bių iš gimimu įgijusių pilietybę piliečių ir jų 
palikuonių ji nebūtų atimama prieš jų valią. 
r. narušienės manymu, toks šio klausimo 
pateikimas („arba absoliučiai visiems dvigu-
ba pilietybė, arba niekam, nepaisant prigim-
tinės teisės”) klaidina lietuvos visuomenę ir 
kenkia lietuvos valstybei.

suvažiavimo dalyviai priėmė rekomenda-
cijas, kuriomis kraštų lietuvių bendruome-
nių valdybos raginamos aktyviai prisidėti 
skatinant užsienyje gyvenančius lietuvos pi-
liečius dalyvauti lr seimo bei lr Prezidento 
rinkimuose, organizuoti savo kraštuose lėšų 
telkimo vajų PlB veiklai paremti, prenume-
ruoti ir platinti „Pasaulio lietuvį”.

2009 m. liepą Vilniuje planuojama su-
rengti PlB seimą, kurio metu bus nubrėžti 
tolesni Pasaulio lietuvių Bendruomenės vei-
klos prioritetai ir uždaviniai.

Visuomenėje
2008 m. gegužės 21 d. užsienio lietuvių 

rėmimo centras surengė projekto „Protų 
susigražinimo programos parengimas ir 
įgyvendinimas“ konferenciją. konferenci-
joje buvo pristatyta nuo 2006 m. vykdomo 
projekto metu sukurta protų susigrąžinimo 
programa, apimanti siūlomas priemones 
ir būdus emigravusių lietuvių ir užsienio 
mokslininkų susigrąžinimui ir pritraukimui 
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į lietuvą. Baigiamajame renginyje buvo ap-
žvelgta vykusių trumpalaikių mokslininkų 
vizitų lietuvos mokslo centruose bei aukštų-
jų technologijų įmonėse patirtis: nuo 2006-
ųjų metų gruodžio užsienio lietuvių rėmimo 
centro projekto iniciatyva į lietuvos studijų 
ir mokslo institucijas trumpalaikiams moks-
liniams vizitams jau atvyko 66 mokslininkai, 
nuolat mokslinį darbą dirbantys ir gyvenan-
tys anglijoje, australijoje, Belgijoje, ispani-
joje, italijoje, jungtinėse amerikos valstijose, 
kanadoje, Prancūzijoje, suomijoje, Vengri-
joje, Vokietijoje ir kitur. 

Pranešimus konferencijoje skaitė lietuvos 
mokslo tarybos pirmininkas eugenijus But-
kus, projekto vadovas dr. Tomas Žalandaus-
kas, trumpalaikių vizitų programos dalyviai, 
užsienyje dirbantys lietuviai mokslininkai 
rūta aldonytė ir Tomas Balkelis, socialinių 
inovacijų instituto ekspertė laima nevinskai-
tė, užsienio mokslininkų vizitų koordinatoriai 
ir protų susigrąžinimo programos rengėjai. 
svečiai iš Tamperės bei Bolonijos universitetų 
Mika raunio ir Pirpaolo giannaccolo aptarė 
europos sąjungos šalių patirtį, sprendžiant 
protų nutekėjimo problemas. studijų koky-
bės vertinimo centras pristatė informaciją 
apie europos mobilumo centrų tinklą eu-
raXess, Marie curie programos teikiamas 
galimybes mokslininkų integracijai.

2008 m. birželio 15 d. jungtinės karalys-
tės lietuvių jaunimo sąjunga (jkljs), norė-
dama paskatinti studentus realiai svarstyti 
jk įgytų žinių ir patirties pritaikymą lietu-
voje, pristatė naują programą „jkljs Prakti-
ka”. Šio projekto tikslas yra bendradarbiauti 
su lietuvos kompanijomis padedant ieškoti 
praktikantų su tarptautiniu išsilavinimu ir 
palengvinti studentams pirmuosius karje-
ros žingsnius lietuvoje. kaip teigia jkljs 
sekretorius justas Baltrušis-Baltrušaitis, pa-
grindinė projekto idėja – įsteigti savotišką 
duomenų banką, kuris būtų naudingas tiek 
potencialiems darbdaviams, tiek būsimiems 
darbuotojams ar praktikantams. 

2008 m. liepos 7 d. lrT suderinus tech-
nines ir teisines sąlygas su Švedijos kompani-
ja „ses sirius aB“ dėl iš „sirius 4“ palydovo 
siunčiamo lietuvių išeivijai skirto trečiojo 
nacionalinio transliuotojo televizijos kana-
lo „lTV World“ signalo sustiprinimo. nuo 
šiol „lTV World” kanalas matomas nauju 
12379,60 MHz dažniu (horizontali poliari-
zacija). Priklausomai nuo aprėpties zonos, 
tam pakanka 0,6-0,9 m diametro antenos, 
tad kanalą galima matyti ne tik lietuvių pa-
mėgtose Vakarų europos šalyse (jungtinėje 
karalystėje, airijoje, ispanijoje), bet ir iki 
pat uralo kalnų, gruzijos, armėnijos, azer-
baidžano, Turkijos. silpnesnio signalo per-
davimas ankstesniu 12690 MHz dažniu nu-
trauktas.Per „sirius 4 palydovą „lTV World” 
signalas teikiamas ir „galaxy 25 ” palydovui, 
kurį administruoja kompanijos „globecast” 
padalinys jaV „World TV” ir per kurį lietu-
vos kanalas pasiekia Šiaurės ameriką. „lTV 
World” transliuojamas 24 valandas 7 dienas 
per savaitę. jį sudaro lTV ir kultūrai skirto 
lTV2 kanalo laidos.

2008 m. rugpjūčio 4–8 d. Švedriškėje, 
ignalinos rajone, akademinio jaunimo or-
ganizacija „geopolis“ organizavo tradicinę 
Pjiel vasaros stovyklą, pavadintą „Valstybės 
gyvenimo simuliacija: ar esame pasirengę 
rytdienai?“ – vieną iš sudedamųjų projekto 

„Pilietinės jaunimo idėjos emigruojančioje 
lietuvoje“ dalių. Pjiel projekto tikslas – ug-
dyti jaunimo pilietiškumą, didinti motyva-
ciją likti lietuvoje, skatinti išvykusiuosius 
grįžti į lietuvą, puoselėti išvykusiųjų ir lie-
tuvoje gyvenančiųjų lietuvių saitus. 

2008 m. rugpjūčio 5 d. startavo naujas 
interneto portalas www.airijaonline.lt skir-
tas airijoje jau gyvenantiems ar ten dar tik 
planuojantiems atvykti lietuviams. Projekto 
sumanytojas ir vadovas Vytautas kraujalis 
pranešime spaudai informuoja, kad airija-
online.lt idėja yra į vieną vietą surinkti svar-
biausią ir aktualiausią informaciją apie gy-
venimą airijoje ir pateikti ją lietuvių kalba. 
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ateityje airijaonline.lt komanda planuoja 
vykdyti įvairius socialinius projektus, ku-
riais bus siekiama išlaikyi glaudžius ryšius 
tarp lietuvoje gyvenančių ir išvykusių lietu-
vių bei skatinti airijos lietuvių bendravimą.

2008 m. rugpjūčio 11 d. startavo nau-
jas jungtinės karalystės jaunimo lietuvių 
sąjungos (jkljs) projektas „lietuvos atei-
tis“, kuriuo siekiama sukurti terpę lietuvių 
jaunimui, gyvenančiam ar studijuojančiam 
užsienyje, diskutuoti, kalbėti ir svajoti apie 
lietuvos ateitį. jis bus įgyvendinamas per 
tinklapį www.lietuvosateitis.com bei disku-
sijų ir akademinės minties klubą. Šį projek-
tą remia lietuvos institucijos, rengia jkls 
kartu su lietuvos ambasada didžiojoje Bri-
tanijoje, o globoja ambasadorius Vygaudas 
ušackas.

2008 m. rugpjūčio 20 d. internetinis 
dienraštis www.vakarai.us ir Čikagoje lei-
džiamas didžiausias jaV lietuvių savaitraštis 
,,Vakarai“ pradėjo akciją ,,neleisk nuspręsti 
už tave!“, kuria amerikos lietuviai – giliau-
sias tradicijas turinti, aktyviausia ir įtakin-
giausia emigrantų dalis – raginami balsuoti 
artėjančiuose seimo rinkimuose. specialiai 
tam sukurtame tinklalapyje http://rinkimai.
vakarai.us aiškinama, kaip skirtingose jaV 
vietovėse gyvenantys lietuviai gali balsuoti, 
skelbiama informacija apie lietuvos respu-
blikos atstovybes jaV bei kitos su seimo rin-
kimais susijusios žinios.

lietuvių išeivijos institute

2008 m. balandžio 11–gegužės 14 d. Vdu 
išeivijos studijų centro vyresnioji mokslo 
darbuotoja doc. dr. dalia kuizinienė buvo 
išvykusi į stažuotę jungtinėse amerikos 
Valstijose. jos metu d. kuizinienė rinko 
medžiagą apie vieną Pasaulio lietuvių ben-
druomenės kūrėjų, buvusį PlB pirmininką 
stasį Barzduką. docentė dirbo lituanisti-
kos tyrimų ir studijų centre Čikagoje, kur 

yra saugomas s. Barzduko archyvinis pali-
kimas, susitiko su s. Barzduko giminaičiais 
ir bendradarbiais, suteikusiais vertingos 
informacijos. d. kuizinienės rengiama mo-
nografija apie stasį Barzduką lietuvių išeivi-
jos institutas pradeda monografijų apie PlB 
įkūrėjus seriją.

2008 m. balandžio 25 d. lietuvių išeivijos 
institute įvyko iškilmingas lietuvių išeivijos 
bendruomenės veikėjo Broniaus Bieliuko 
vardinės stipendijos įteikimas. PlB fondo 
jaV įsteigto Broniaus Bieliuko stipendijų 
fondo ir lietuvių išeivijos instituto skiriamų 
stipendijų tikslas – remti gabius, gerai besi-
mokančius studentus, skatinti aktyviau da-
lyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. 
Ši stipendija skiriama Vdu humanitarių ir 
socialinių mokslų sričių istorijos, filosofijos, 
etnologijos, teologijos, menotyros, sociolo-
gijos, politologijos ir teisės krypčių studijų 
studentams nuo 2001 m. 

2008 m. paskelbtame viešame konkurse 
prašymus stipendijai gauti pateikė 17 studen-
tų. lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto di-
džiojo universiteto sudarytai komisijai (ko-
misijos pirmininkė: dr. daiva kuzmickaitė 
(išeivijos instituto mokslo darbuotoja); dovi-
lė rožanskienė (PlB atstovė); doc. dr. arūnas 
Vaicekauskas (Vdu, Humanitarinių mokslų 
fakultetas); doc. dr. rytis Bulota (Vdu, Po-
litinių mokslų ir diplomatijos institutas); 
doc. dr. dalia kuizinienė (išeivijos institu-
to mokslo darbuotoja); dr. daiva dapkutė 
(išeivijos instituto mokslo darbuotoja)) teko 
sunkus darbas atrinkti tinkamus kandidatus 
stipendijai gauti. Balsuojant atsižvelgta į pre-
tendentų mokslinę tiriamąją veiklą, akade-
minius rodiklius ir visuomeninį aktyvumą.

susumavus visų komisijos narių balsus 
vienkartines Broniaus Bieliuko stipendijas 
skirtos:

astai Petrikienei (Menų institutas, Te-
atrologijos katedros i kurso doktorantei);
dainiui geniui (sMf sociologijos kate-
dros ii kurso doktorantui);
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laurai auksutytei (HMf lietuvių litera-
tūros katedros i kurso doktorantei);
kristinai Bartkienei (HMf lietuvių lite-
ratūros katedros ii kurso doktorantei);
Mindaugui kaseliui (PMdi Viešojo 
administravimo katedros ii kurso ma-
gistrantui);
juliui kvietkauskui (PMdi Viešojo adminis-
travimo katedros ii kurso magistrantui);
ernestai Visockytei (PMdi Viešojo admi-
nistravimo katedros i kurso magistrantei);
eugenijai Valienei (HMf lietuvių litera-
tūros katedros i kurso magistrantei);
andriejui stoliarovui (HMf istorijos ka-
tedros ii kurso magistrantui). 
2008 m. gegužės 6–8 d. lietuvių išeivijos 

instituto direktorius prof. habil. dr. egidijus 
aleksandravičius ir išeivijos studijų centro 
mokslo darbuotoja dr. d. k. kuzmickaitė 
lankėsi dubline nacionaliniame airijos 
Maynooth universitete ir nacionaliniame 
regioninės ir erdvinės analizės institute, kur 
gegužės 7 d. skaitė paskaitą „lietuvių mi-
gracijos studijos: istoriniai ir sociologiniai 
aspektai”.

2008 m. gegužės 28 d. lietuvių išeivijos 
institutas kartu su Vdu išeivijos studijų cen-
tru suorganizavo konferenciją „ateitininkų 
ideologiniai vadai išeivijoje“, skirtą s. ylos, 
a. Maceinos ir a. damušio 100 metų jubilie-
jinėms sukaktims paminėti. Ši konferencija 
sudarė galimybę per trijų iškilių ateitininkų 
gyvenimo ir veiklos prizmę pažvelgti į vie-
no svarbiausių XX a. lietuvių intelektualinių 
sąjūdžių – ateitininkijos – raidą lietuvoje ir 
išeivijoje.

konferenciją sveikino ir sėkmingo darbo 
jai linkėjo lietuvių išeivijos instituto direk-
torius prof. habil. dr. egidijus aleksandravi-
čius, Vdu Humanitarinių mokslų fakulteto 
prodekanas doc. dr. jonas Vaičenonis, ateiti-
ninkų federacijos pirmininkas Vygantas Ma-
linauskas. lietuvos respublikos seimo narys, 
o kartu ir ateitininkas doc. dr. egidijus Varei-
kis ne tik pasveikino konferencijos dalyvius, 

tačiau kėlė ateitininkų reikšmės šiandieninė-
je lietuvos visuomenėje klausimą.

Įžanginės konferencijos dalies metu įvyko 
ir a.damušio archyvo perdavimo Vdu išei-
vijos studijų centrui sutarties pasirašymas. 
dokumentą iš vienos pusės pasirašė prof. 
egidijus aleksandravičius, iš kitos – damu-
šių šeimos vardu – gintė damušytė.

konferencijos darbas, atsižvelgiant į pra-
nešimų tematiką buvo suskirstytas į keturias 
dalis. Pirmoji buvo skirta ateitininkijos isto-
rijai nepriklausomoje lietuvoje ir pirmosios 
sovietų bei nacių okupacijos metais apžvelgti. 
dr. dangiras Mačiulis iš lietuvos istorijos ins-
tituto pranešime „ateitininkų judėjimas kaip 
katalikiškojo elito ugdymo projektas“ pažvelgė 
į XX a. pradžią, kai formavosi ateitininkų judė-
jimas. lietuvos istorijos instituto ir klaipėdos 
universiteto doktorantas artūras svarauskas 
konferencijos dalyvius supažindino su ateiti-
ninkų organizacijos padėtimi XX a. 4-ajame 
dešimtmetyje autoritarinio šalies valdymo 
sąlygomis. lietuvos katalikų mokslų akade-
mijos atstovas dr. Mindaugas Bloznelis prane-
šime per a. damušio veiklos prizmę pristatė 
studentų ateitininkų korporacijos „grandis“ 
susikūrimą ir veiklą nepriklausomos lietuvos 
metais. Per antisovietinės ir antinacinės rezis-
tencijos pavyzdžius jonas antanaitis, 1941 m. 
Birželio sukilėlių sąjungos narys, atskleidė 
a.damušio kaip valstybininko perspektyvą.

antrojo konferencijos posėdžio metu no-
rėta giliau pažvelgti į kun. stasio ylos asmenį 
ir veiklą ateitininkų organizacijos labui. Vdu 
doktorantas aurimas Šukys konferencijos 
dalyviams pristatė savo pranešimą – „kun. 
stasys yla – s. Šalkauskio įžiebto „gyvosios 
dvasios“ sąjūdžio nešėjas“. Vdu doktorantas 
ir Šiaulių universiteto dėstytojas giedrius 
globys pranešime „skautiška s. ylos „ateiti-
ninkų vadovo“ dimensija“ svarstė ateitininkų 
ir skautų panašumų klausimą. Buvęs ateiti-
ninkų federacijos vadas juozas Polikaitis, iš 
už atlanto specialiai atvykęs į šią konferenci-
ją, dalijosi prisiminimais apie s. ylą ir a. da-
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mušį ir svarstė šių iškilių ateitininkų indėlį į 
ateitininkų organizacijos raidą.

Trečiojo posėdžio metu daugiausia dėme-
sio buvo skirta antanui Maceinai. lietuvos 
dailės muziejaus atstovas gediminas Mike-
laitis analizavo s. ylos ir a. Maceinos krikš-
čioniškojo gyvenimo atnaujinimo analitiką. 
university of south carolina (jaV) pro-
fesorius kęstutis skrupskelis metaforišku 
pranešimo pavadinimu „Be stebuklų kurti 
ir tikėti“ suintrigavęs klausytojus, interpre-
tavo 1985 m. paskelbtą a. Maceinos tekstą 

„dievas ir laisvė“. Vdu doktorantas andrius 
Martinkus ieškojo panašumų tarp a. Macei-
nos ir euraziečių (rusijos emigrantų filosofi-
nė srovė) pažiūrų į komunizmą ir rusiškumą. 
kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja Marija 
Baltuškaitė konferencijos dalyviams pristatė 
estetines a. Maceinos pažiūras, interpretuo-
dama jo literatūros kritikos tekstus.

ketvirtoji konferencijos dalis buvo skir-
ta a. damušio asmeniui ir veiklai pristatyti. 

lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos darbuotoja jolanta Budriūnienė 
pristatydama „dainavos“ stovyklavietės is-
toriją, akcentavo adolfo ir jadvygos damu-
šių indėlį kuriant ir plėtojant šią lietuvišku-
mo oazę išeivijoje. dr. aldona Vasiliauskienė 
iš Šiaulių universiteto klausytojams pristatė 
adolfo damušio kelią ateitininkijoje ir jo 
reikšmę šios jaunimo ugdymo organizacijos 
raidoje. Vdu išeivijos studijų centro dar-
buotoja dr. ilona Bučinskytė savo pranešimu 
bandė atskleisti frontininkiškąją a. damu-
šio veiklos perspektyvą. Tos pačios mokslo 
institucijos atstovė dr. daiva kuzmickaitė į 
a. damušio asmenį ir veiklą žvelgė per de-
mokratiškumo ir pilietiškumo prizmę.

oficialiąją konferencijos dalį užbaigė kor-
poracijos „giedra“ premijos „lietuvė mote-
ris, ypatingai pasižymėjusi krikščioniškųjų 
idealų tarnyboje“ įteikimas. Šios premijos 
laureate 2008 m. tapo reda sopranaitė.

informacijos šaltiniai:

www.balsas.lt
www.bernardinai.lt
www.delfi.lt
www.euro.lt
www.lietuviams.com
www.lpk.lt
www.lpsk.lt
www.lrs.lt
www.lrt.lt
www.lrv.lt
www.pasilik.lt
www.plbe.org.
www.president.lt
www.smm.lt
www.ulrc.lt
www.urm.lt

Parengė Kristina Ūsaitė
2008-09-08
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Reikalavimai straipsniams

akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba 
„namai“) yra skirtas šiuolaikinės migracijos, 
lietuvos migracijos politikos, diasporos is-
torijos ir kultūros problemoms aptarti. lei-
dinyje spausdinami originalūs moksliniai ir 
apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvi-
nių dokumentų publikacijos.

straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų 
kalbomis.

straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko 
(40 000 spaudos ženklų), recenzijų – iki 0,25 
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). dėl 
didesnės apimties publikacijų reikia iš anks-
to susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai 
pateikiami a4 formato Times New Roman 
12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.

Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra 
vertinami dviejų redakcinės kolegijos pa-
skirtų recenzentų. 

leidinyje skelbiami tik anksčiau neskelb-
ti straipsniai. jie turi atitikti akademiniams 
straipsniams keliamus reikalavimus. juose 
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų 
tikslas, pristatyta analizuojamos problemos 
tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nu-
rodyti šaltiniai ir literatūra. Prie lietuviškai 
skelbiamo mokslinio teksto turi būti pridė-

ta santrauka anglų kalba (600–1000 spaudos 
ženklų) ir santrauka rusų kalba (500–600 
spaudos ženklai). Prie nelietuviškai skelbia-
mo straipsnio pageidautina santrauka lietu-
vių kalba.

Pastabos ir nuorodos pateikiamos straips-
nio pabaigoje, numeracija ištisinė. (nuoro-
dos ir pastabos daromos per insert/endnote.) 
nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos 
pagal tokią schemą:

•  Nurodant knygą: autoriaus pavardė, var-
das, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, 
leidykla, leidimo metai ir puslapis, iš ku-
rio cituojama. Prireikus nurodomas leidi-
nio tomas.

•   Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus 
pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, 
dvigubas brūkšnys (//), knygos pavadini-
mas, leidimo metai, leidykla, puslapis, iš 
kurio cituojama.

•  Nurodant straipsnį iš periodinio leidi-
nio: autoriaus pavardė, vardas, straips-
nio pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), 
perio dinio leidinio pavadinimas, leidimo 
metai, numeris, puslapis, iš kurio cituo-
jama. 



citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis 
nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste kitaip.

lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma. Pirmą 
kartą tekste yra pateikiamas pilnas vardas, 
pavardė, toliau galima rašyti tik to paties 
asmens pavardę. dažniausiai vartojami vie-
tovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti 
prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba 
rašomi tradiciškai, pagal tarimą. reti ir ne-
girdėti pavadinimai, neturintys translitera-
cijos, rašomi originalo rašyba.

Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo 
straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavardę, 

atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. 
pašto adresą, telefoną.

Oikos redakcinei kolegijai pateikiamas 
kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdin-
tas vienas straipsnio egzempliorius.

straipsnius, recenzijas prašome siųsti į 
lietuvių išeivijos institutą (s. daukanto g. 25 
lT–44249 kaunas, el. paštas: isc@fc.vdu.lt 
informacija tel. (8 37) 32 78 39) arba atsakin-
gajai redaktorei daivai kuzmickaitei el. paš-
tu: d.kuzmickaite@pmdi.vdu.lt

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas 
tarptautinėse eBsco publishing duomenų 
bazėse http://www.epnet.com/ 
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