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TAUTINIØ BENDRIJØ
INFORMACINIS BIULETENIS

Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
ir Tautiniø bendrijø namai

Susitikimas
su Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininku

Susitikimo su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku A.Paulausku dalyviai jo
darbo kabinete prieð pokalbá

Kaip þinoma, Lietuva 2002 metais, pirmininkaudama Europos Tarybos Ministrø Komitete, parodë iniciatyvà, siekdama Pietø Kaukazo
valstybiø politinio suartinimo su Europos Sàjunga ir NATO, ir nuo to
laiko nuosekliai ir konkreèiais veiksmais, kaip ðiø valstybiø uþtarëja, vykdo aktyvià politikà.
Pastaruoju laikotarpiu paraleliai
su akivaizdþiu valstybiniø institucijø politinio bendradarbiavimo suaktyvëjimu pastebimas ir Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus dëmesys regionui, renginiai vyksta tiek Lietuvoje, tiek Pietø Kaukazo ðalyse. Savivaldos mokymo centras 2002 m.
Azerbaidþane surengë paþintiná projektà savivaldybiø valdymo ir vietiniø programø ágyvendinimo srityje,
o Gruzijoje organizavo regioniná fo-

rumà Decentralizacija Armënijoje,
Azerbaidþane ir Gruzijoje, Lietuvos
demokratinës politikos institutas kartu
su URM 2003 m. rugsëjo 4-8 dienomis
surengë tarptautiná seminarà trijø Pietø Kaukazo valstybiø nevyriausybinëms
jaunimo organizacijoms demokratijos
stiprinimo tematika. 2003 m. rugsëjo
20-23 d. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) Tbilisyje organizavo tarptautiná seminarà Nutieskime tiltus:
Baltijos valstybiø bendradarbiavimo patirtis Pietø Kaukazui.
Kauno nevyriausybiniø organizacijø
paramos centro atstovas su kitø Rytø
Europos NVO atstovais buvo iðvykæs
susipaþinti su Pietø Kaukazo nevyriausybiniø organizacijø poreikiais ir bendradarbiavimo galimybëmis ir t.t.
(nukelta á 2 psl.)
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Yra nuomonë, kad visus oficialius kontaktus ðiame kontekste su
Pietø Kaukazo valstybëmis reikia ir
toliau humanizuoti per ávairias nevyriausybines organizacijas, taip pat
ir per Lietuvos azerbaidþanieèiø, armënø ir gruzinø bendrijø veiklà, lygiagreèiai á bendrà veiksmø planà
átraukiant jø ávairiapusius ryðius su
istorinëmis Tëvynëmis.
Ð.m. sausio 15 d. LR Seimo Pirmininkas susitiko su Lietuvos armënø sàjungos pirmininku Araiku Tunianu, Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininku Mahiru Gamzajevu, Lietuvos gruzinø bendrijos
,,Iberija pirmininku Sergo Amirgulaðviliu bei ðios bendrijos pirmininko pavaduotoju Zurabu Dþavachiðviliu.
Susitikimo metu visø trijø bendrijø vardu kalbëjæs ðio susitikimo iniciatorius  azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas M. Gamzajevas pabrëþë, kad Lietuvos armënø, azerbaidþanieèiø, ir gruzinø tautinës bendrijos visuomet pasisakë uþ valstybingumà, teritoriná vientisumà, demokratijos plëtojimà, atviros politinës visuomenës átvirtinimà, tolerancijà ir
tarpusavio supratimà, Lietuvos integracijà á Euroatlantines struktûras ir
jos sugráþimà á Europos valstybiø ðeimà. Nuo 1988 m., kai Lietuvoje prasidëjo atgimimo procesai, ðiø tautiniø bendrijø nariai dalyvavo visuose
Lietuvos valstybei ir lietuviø tautai
reikðminguose ávykiuose, konkreèiais
veiksmais prisidëjo prie Lietuvos Nepriklausomybës atkûrimo ir átvirtinimo. Savo kalboje
M. Gamzajevas akcentavo Lietuvos vykdomos politikos Pietø Kaukaze svarbà naujøjø kaimynø Europos Sàjungoje kontekste. Primindamas Seimo Pirmininko Artûro
Paulausko 2003m. rugpjûèio 25 d.
Palangoje ávykusiame trijø Baltijos
ir Skandinavijos valstybiø Parlamentø vadovø susitikime iðkeltà iniciatyvà dël Baltijos valstybiø ir Pietø Kaukazo ðaliø bendradarbiavimo
ES ir NATO kontekste bei 2002 2003 m. Lietuvos vadovø raðtuose
aukðèiausiems ES pareigûnams
J.Solanai,
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Ch. Pattenui, Europos Komisijos
prezidentui R. Prodi, Europos parlamento pirmininkui P. Coxui ir tuo
metu Europos Sàjungai pirmininkavusiam Italijos premjerui S. Berlusconi keliamus klausimus dël politinio Pietø Kaukazo priartinimo prie
Europos Sàjungos ðaliø, M. Gamzajevas trijø bendrijø pirmininkø vardu iðreiðkë padëkà ir savo paramà
Lietuvos remiamai Baltijos ir Pietø
Kaukazo valstybiø bendradarbiavimo plëtrai ir pasiûlë á ðià veiklà
átraukti ir Lietuvoje gyvenanèiø armënø, azerbaidþanieèiø ir gruzinø
tautines bendrijas. Prisidëdami prie
bendrø tikslø ágyvendinimo, mes
galëtume padëti perduoti Lietuvos
patirtá tautiniø maþumø srityje mûsø istorinëms Tëvynëms- kalbëjo
azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas.
Visø trijø bendrijø vadovai pabrëþë palaikantys Lietuvos vykdomà ðalyje gyvenanèiø tautiniø maþumø politikà.
Lietuvos armënø sàjungos pirmininkas A. Tunianas padëkojo Seimui
uþ priimtus svarbius valstybës ástatymus tautiniø maþumø atþvilgiu.
Taèiau jis nurodë, kad Seime priimtas LR pilietybës ástatymas, jo nuomone, neatitinka privalomø demokratinës valstybës reikalavimø ir yra
tobulintinas. Be to, jo nuomone,
Seime gana ilgai sprendþiamas naujo varianto tautiniø maþumø ástatymo likimas. Buvo iðsakyta mintis,
kad Seimas, tvirtindamas valstybës
biudþetà, padidintø finansinæ paramà tautiniø bendrijø veiklos programø ir integracijos projektø vykdymui.
Gruzinø bendrijos atstovas
Z. Dþavachiðvili kalbëjo apie Pietø
Kaukazo tautø ir lietuviø kultûros
mainus, meninio vertimo ir knygø
leidybos problemas, ávairiø parodø
ir kultûros dienø keitimosi klausimus, nes po Nepriklausomybës atkûrimo santykiai ðioje srityje pastebimai susilpnëjo arba nutrûko, o neturint galimybës susipaþinti su Pietø Kaukazo tautø kultûros ir kitomis
vertybëmis, politiðkai priartinti ðias
valstybes prie ES bûtø gana problematiðka.
Padëkodamas uþ parodytà inicia-

tyvà, Seimo pirmininkas Artûras
Paulauskas pabrëþë, kad Lietuva visuomet gerbë tautiniø maþumø teises ir uþtikrino, kad ði politika ir toliau bus tæsiama. Seimo Pirmininkas
taip pat akcentavo, kad ateityje galëtø bûti sukurtas pakomitetis, atsakingas uþ Lietuvoje gyvenanèiø tautiniø bendrijø reikalus. Seimo Pirmininkas atkreipë dëmesá ir á tautiniø bendrijø svarbà Lietuvos ávaizdþiui uþsienyje. Jeigu Lietuvoje gyvenantis azerbaidþanietis, armënas,
gruzinas ar baltarusis su pagarba
kalba apie mûsø valstybæ uþsienyje,
Lietuvai tai yra pats geriausias ávertinimas - akcentavo A. Paulauskas.
Susitikime dalyvavæs Seimo Uþsienio reikalø komiteto pirmininkas
Gediminas Kirkilas kalbëjo apie
Lietuvos diplomatiniø atstovybiø
ásteigimo Pietø Kaukazo valstybës
perspektyvas, Lietuvos ir ðiø trijø ðaliø tarpvalstybiniø santykiø aktualijas.
G. Kirkilas iðreiðkë pageidavimà,
kad panaðûs susitikimai ir diskusijos galëtø bûti rengiami ir Latvijos
bei Estijos parlamentuose, kurie
padëtø minëtø procesø suaktyvinimui Pietø Kaukazo atþvilgiu ir todël á ðá susitikimà atvykæ trijø bendrijø vadovai gal galëtø Latvijoje ir
Estijoje gyvenanèius savo tautieèius
ir jø organizacijas paraginti ir skatinti panaðiems þingsniams.
Susitikime dalyvavæs Seimo narys, Seimo NATO reikalø komisijos
pirmininkas Vaclov Stankeviè, kalbëdamas apie Lietuvos tautiniø maþumø aktualijas, be kita ko pabrëþë,
kad reikëtø skatinti tautiniø maþumø politiná aktyvumà, didinti jø
vaidmená mûsø integravimosi procesuose. Jo nuomone tautiniø maþumø atstovus reikia átraukti á partijø
sàraðus, kad jø bûtø daugiau iðrinkta á savivaldybiø tarybas ir á Seimà.( ) Taip pat reikëtø panaudoti
jø unikalias galimybes bendradarbiaujant su ES rytiniais kaimynais ir
kuriant demokratines reformas buvusioje sovietinëje erdvëje.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas
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Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvës gynëjø diena, pagerbiant þuvusiuosius
1991 m. sausio 13 d. per sovietø kariuomenës siautëjimà Vilniuje.
Ðiais metais iðkilmingame posëdyje Lietuvos Respublikos Seime minint Laisvës gynëjø dienà
kalbëjo Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan Arutiunian.
Skaitytojø dëmesiui pateikiame jo pasisakymo tekstà.
Jûsø Ekscelencijos,
ponios ir ponai ,
Apie 1991-øjø metø sausio tryliktosios ávykius noriu kalbëti kaip tø
dienø liudininkas  ne lietuvis ir priminti apie kitø tautybiø Lietuvos þmoniø dalyvavimà ginant jos nepriklausomybæ.
Daug ávairiø tautybiø Lietuvos gyventojø dalyvavo Sàjûdþio veikloje,
lankësi jo suðauktuose mitinguose ir
kituose renginiuose, dalyvavo visuomeniniame dialoge, prisidëdami prie
nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkûrimo. Dar 1988-ais metais
Lietuvoje ëmë kurtis ávairiø tautybiø
organizacijos, daugiausia kultûros
draugijos, kurios siekë iðsaugoti ir
puoselëti savo etniná identitetà. Kitaip
sakant, prasidëjo naujo nepriklausomos Lietuvos pilieèio formavimosi
procesas. Etninës kultûros draugijos
vardan glaudesnio bendradarbiavimo
sukûrë tarpnacionalinæ asociacijà, kurioje ávairiø draugijø ir bendrijø atstovai kartu svarstydavo valstybei ir visuomenei svarbius klausimus ir suderinæ nuomones teikdavo pasiûlymus,
skelbdavo savo pareiðkimus ar deklaracijas.
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybes atkûrimo metais aktyvi kova
vyko ir informacijos baruose. Tautiniø
maþumø organizacijø 1991-jø metø
sausio mënesá paskelbti bendri pareiðkimai, remiantys nepriklausomybæ,
buvo ypaè reikðmingi, juos citavo ávairiø ðaliø þiniasklaida.
Tam, kad visiems bûtø aiðku, kad
Lietuvos tautinës maþumos palaiko
nepriklausomybæ, ávairiø tautybiø atstovai á Sàjûdþio renginius ëmë neðtis
savo tautines vëliavas. Su savo vëliavomis ëjome á mitingus, stovëjome
Baltijos kelyje.
1991-øjø metø sausio mënesá vyko tikras informacinis karas ir tautiniø maþumø dalyvavimas Lietuvos nepriklausomybës gynëjø pusëje tapo dar
svarbesnis. Tautiniø vëliavø gausa 
ávairiu metu jø bûdavo po kelias de-

ðimtis - rodë, kad tai nëra koks nors
lietuviø nacionalistø judëjimas. Ðios
vëliavos lyg patvirtino tuo metu vël
populiaraus 19-to amþiaus Lietuvos
sukilëliø prieð carinæ okupacijà ðûkio
Uþ mûsø ir jûsø laisvæ teisingumà.
Kiekviena tautinë vëliava sakytum bylojo: Ðtai að, kitos tautybës Lietuvos
pilietis, atëjau ginti valstybës nepriklausomybës. Ir vëliavos liudijo, kad
su jomis atëjusieji neiðduos, nepabëgs,
nepasislëps, negudraus. Visi laisvës
gynëjai tai suprato ir vertino, dþiaugësi buvimu kartu, tik pasidomëdavo,
kurios tautybës ði ar kita vëliava. Prie
budinèiøjø su vëliavomis bet kuriuo
paros metu ateidavo jø tautieèiai (ne
tik Lietuvos gyventojai), prieidavo, þinoma, ir lietuviai, buvo diskutuojama,
dalinamasi informacija apie ávykius
Lietuvoje ir kitur. Prie kai kuriø retesniø ar tiesiog vieninteliø nuolatos
budinèiø prie Seimo tautiniø vëliavø
vietiniai gyventojai net skirdavo pasimatymus
Mes, su vëliavom budintieji prie
Seimo, susipaþindavom, bendraudavom, susidraugaudavom, dalinomës
informacija ir sumuðtiniais, o svarbiausiais átampos momentais kartu su
lietuviais skandavome ðûkius, dainavome ir meldëmës
Sausio 13-osios naktá mano akiratyje buvo labai daug ávairiausiø vëliavø. Be lietuviðkø trispalviø plevësavo
latviø, estø, baltarusiø, lenkø, ukrainieèiø, rumunø ir kitokios vëliavos.
Buvo ypaè dþiugu pamatyti ir rusø
tautinæ trispalvæ. Ðalia mûsø armëniðkosios grupës su savo tautine vëliava
stovëjo gruzinø bendrijos Lietuvoje
steigëja, ðviesaus atminimo Dali Gogiðvili-Juodiðienë. Bûrelyje jos tautieèiø buvo sveèiø ið Tbilisio - 1989-jø
metø balandþio 9-osios tragedijos liudininkø.
Tautiniø vëliavø eisena lydëjo ir
sausio 13-osios aukas á Antakalnio kapines. Kai praëjo didþiausia grësmë ir
nebesimatë bûtinybës minioms budëti prie Seimo, vëliavos ir toliau budëjo iðkeltos ant barikadø ir visa jø

puokðtë - ant þiemà neveikianèio fontano.
To atmintino sausio dienomis ir
naktimis bendras mûsø visø budëjimas prie svarbiausiø Lietuvos valstybiniø objektø ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose, daug prisidëjo prie
patriotizmo ir pilietiðkumo ugdymo.
Ne visi Lietuvos tautinëms maþumoms priklausantys gyventojai dalyvavo jos nepriklausomybës gynime.
Þinome, kad buvo ir kitaip màstanèiø
bei veikianèiø. Taèiau ir lietuviai ne
visi palaikë Lietuvos nepriklausomybæ. Manau, jog kitø tautybiø Lietuvos
laisvës gynëjø buvo pakankamai, kad
patikëtume  esama nemaþai ne lietuviø tautybës Lietuvos patriotø, pasiryþusiø uþ jà kovoti. Tikiuosi, kada
nors bus paraðyta iðsami tautiniø maþumø dalyvavimo kovoje uþ Lietuvos
nepriklausomybæ istorija.
Prisimenant anø dienø ávykius,
nuotaikas ir jausmus, neretai kyla
klausimas, kaip dabar elgtumës, jeigu
vël reikëtø ginti Lietuvos nepriklausomybæ. Tikiu, kad iðkilus pavojui, daugelis ávairiø tautybiø Lietuvos pilieèiø
nesvyruodami eitø jos ginti. Taèiau neturime pamirðti, kad patriotizmo jausmà labai átakoja bendroji valstybës
politinë ir moralinë atmosfera. Kaip
Lietuvos pilietis noriu, kad mûsø valstybë bûtø teisingiausia, tolerantiðkiausia, humaniðkiausia, kad jaustume puikø kultûriná taktà þiniasklaidoje, politiniame dialoge, aukðto rango politikø ir valstybës pareigûnø veiksmuose. Tokià valstybæ gintø ne tik jos pilieèiai, bet á pagalbà atskubëtø ir þmonës ið kitø valstybiø, kaip tai matëme
prieð trylika metø, gindami Lietuvos
laisvæ.
Prisimindamas 1991-jø metø sausio mënesio bendrà rûpestá dël Lietuvos laisvës, linkiu visoms mûsø valstybës institucijoms, jos pilietinei visuomenei garbingai iðlaikyti dabarties
iðbandymus. O Seimui linkiu darbuotis taip, kad jo reitingai bûtø kaip
1991 metais, kai ant barikadø skaitëme uþraðà Èia Lietuvos ðirdis.
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Tradicinë pavasario ðventë Marciðor
Kiekvienais metais Vilniuje, Tautiniø bendrijø namuose, kovo pirmosiomis dienomis Lietuvos rumunø kultûros bendrijos Daèija nariai susirenka ið ávairiø Lietuvos miestø ðvæsti
Marciðoro ðventës. Pavadinimas
Marciðor yra lotynø kilmës, nuo þodþio martie - kovas. Marciðor - tradicinë pavasario ðventë yra nuo seno
bûdinga rumunø tautai ir susijusi su
þemdirbystës ciklu. Ðventës simbolis 
raudoni ir balti pumpurëliai daþniausiai daromi ið ðilkiniø siûlø. Rumunijoje ir Moldovos Respublikoje pavasario atëjimo ir meilës diena Marciðor
ðvenèiama kovo mënesio 1 dienà.
Rumunijos ambasados konsulas
Konstantin Budianu papasakojo apie
Marciðoro tradicijas jo gimtinëje.
Jis pasakojo, kad jau vasario pabaigoje merginos pradëdavo svajoti apie
marciðorus. Spëliodavo, kuris vaikinas kam padovanos marciðorà.
Marciðorus darydavo tik vaikinai.
Naktimis pindavo ið baltø ir raudonø
siûlø pavasario simbolius. Raudona
spalva reiðkia meilæ, balta  sielos tyrumà. Kovo 1-àjà vaikinai dovanodavo marciðorus patikusioms merginoms, taèiau kartais viena mergina
gaudavo net 10 marciðorø, nes tai meilës simbolis. Já reikia neðioti prisegtà ant krûtinës kairëje pusëje, arèiau ðirdies.
Ðventæ prasidëjo daina Marciðo-

Marciðoro ðventës dalyviai
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rul, kurià dainavo bendrijos Daèija
sekmadieninës mokyklëlës ansamblis
Florièika. Jaunos dainininkës Sandra Èebanaitë, Viktorijo Sesickaitë,
Kotryna Kovðek, Andþela Lianova ir
Minodora Ðarnaitë paèios iðrinko ðá pavadinimà, kas lietuviðkai reiðkia  gëlelë. Kolektyvas susibûrë prieð tris metus, padedant muzikos mokytojui Profirie Skramtai. P.Skramtai  profesionalus muzikantas, chorø vadovas, dëstë ávairiose muzikos mokyklose Moldovos Respublikoje. Susijungæs su ðeima Lietuvoje pradëjo dëstyti Lietuvos
rumunø kultûros bendrijos Daèija
sekmadieninëje mokykloje. Bendrijos
perspektyvà jis mato kultûrinëje veikloje. Mokyklëlëje vaikai, padedami savo mokytojo, iðmoksta ne tik dainuoti, bet ir susipaþásta su rumunø kultûra, istorija, tradicijomis ir paproèiais.
Nors ansamblis Florièika labai
jaunas, taèiau jau daug pasiekë. 2003
 2004 metai mergaitëms buvo labai
sëkmingi. Rumunijos ambasada pakvietë jas dalyvauti devintoje tarptautinëje
turizmo
parodoje
LITEKSPO parodø rûmuose, taip
pat ansamblis dalyvavo renginyje skirtame Rumunijos nacionalinei dienai
 gruodþio 1-ajai. Mergaitës dainavo
Kalëdinëje programoje Tautiniø bendrijø namuose, kurioje dalyvavo Moldovos Respublikos ambasados antrasis sekretorius Serdþiu Teodor. Ko-

lektyvas sëkmingai dalyvavo antrajame Lietuvos tautiniø maþumø festivalyje Trakuose Èia mûsø namai, taip
pat antrajame tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø festivalyje, kur
parodë muzikiná vaidinimà Piemenëlio pasaka. Dekoracijas ðiam pasirodymui pieðë Dorina Bartkutë.
Ðiø metø pavasará P.Skramtai ákûrë ir suaugusiøjø kolektyvà, kuriame
dainuoja du jo sûnûs ir marti, o maþoji anûkë Eglutë debiutavo Marciðoro ðventëje su daina Di-di-di kalucule.
Ðventëje tradiciðkai buvo deklamuojami þymiø rumunø poetø, klasikø Michai Eminesku, Vasilë Aleksandri eilëraðèiai. Smuiku grieþë Balio
Dvariona 10  metës muzikos mokyklos mokinë Minodora Ðarnaitë. Taip
pat smuikavo Agata Ursul ið Kyviðkiø.
Ðiais metais Marciðoro ðventëje
dalyvavo Lietuvos karo akademijos
tarptautiniø kapitonø kursø staþuotojai, karininkai ið Moldovos Respublikos. Jiems buvo malonu sutikti Vilniuje tautieèius ið Moldovos. Sveèiai buvo nustebinti, kad þmonës gyvenantys
toli nuo savo Tëvynës turi galimybæ ne
tik puoselëti savo tradicijas, bet ir sugeba jas perduoti savo vaikams.
Marciðoro ðventëje dalyvavo ir
nauja mûsø bendrijos narë ið Kauno,
Marija Baltuðkaitë. Ji dësto lietuviø
kalbà ir literatûrà Kauno Jëzuitø
gimnazijoje. Jos tëtis  lietuvis, o mama  moldavë. Jie susipaþino tremtyje Sibire.
Marija Baltuðkaitë buvo suþavëta
Marciðoro ðvente. Ji sakë: Rumunai dalijasi savo tautos tradicijø þavesiu. Tokiu bûdu mes praturtiname vieni kitus. Kaip gerai, kad að turiu ir lietuviðko ir rumuniðko kraujo. Kokia laimë dalintis Kûrëjo duotomis dovanomis. Að per aðaras pajutau Moldovos
artumà, prisiminiau savo mamà. Per
daugelá metø mus lydi tikri dalykai 
meilë Tëvynei, namø artumas. Ði ðventë ne tik nacionalinë. Ji remiasi á amþinuosius egzistencijos dalykus.
Lietuvos rumunø kultûros
bendrijos Daèija pirmininkë
Luèija BARTKIENË
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Novruz  Nauji Metai, naujos viltys
Ð. m. kovo 21 d. Vilniuje Tautiniø bendrijø namø svetainëje Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija organizavo renginá NOVRUZ bajramy 
senovinæ, tradicinæ azerbaidþanieèiø
Naujøjø Metø ðventæ pagal Saulës kalendoriø.
Ðia proga pasveikinti Lietuvos
azerbaidþanieèiø, pasidalyti jø
dþiaugsmu á ðventæ atvyko ir nemaþai sveèiø. Renginyje kalbëjo ir sveikinimo þodþius tarë Lietuvos þydø
bendruomenës pirmininkas dr. Simonas Alperavièius, Lietuvos gruzinø bendrijos Iberija pirmininkas
Sergo Amirgulaðvili, Tautiniø bendrijø namø direktorë Alvida Gedaminskienë, Seimo tarpparlamentiniø ryðiø su Azerbaidþano Respublikos Parlamentu grupës pirmininkas, parlamentaras Vladimir Orechov, Seimo narys Artûras Melianas
ir kiti.
Ðventës metu kalbëjo ir Lietuvos
azerbaidþanieèius pasveikino Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LRV generalinis direktorius
Antanas Petrauskas. Jis iðkilmingai
áteikë bendrijos pirmininkui Azerbaidþano Respublikos Prezidento Ilhamo Alijevo padëkos raðtà, kuriame
Prezidentas teigiamai vertina Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos veiklà, nurodo atliktø darbø svarbà ir praðo bendrijos pirmininkà perduoti visiems Lietuvos azerbaidþanieèiams,
jø ðeimoms Jo sveikinimus ir geriausius linkëjimus. Padëkos raðtas Departamentà pasiekë diplomatiniais
kanalais per Lietuvos ambasadoræ
Turkijoje, Azerbaidþane ir Uzbekistane p. Halinà Kobeckaitæ. Suprantama, kad toks mûsø etninës Tëvynës
Prezidento dëmesys mûsø organizacijai buvo malonus bendrijos nariams.
Renginio metu vyravo ypatinga
ðventinë nuotaika, kurià, mûsø manymu, pajuto ir jame dalyvavæ kitø tautiniø bendrijø, þiniasklaidos atstovai,
Tautiniø bendrijø namø darbuotojai ir
ypaè gausiai ðá kartà susirinkæ vaikai.
Ðventës metu skambëjo azerbaidþanieèiø liaudies ir klasikinë muzika, buvo ðokami etnografiniai ðo-

kiai, gimtàja kalba skaitomi azerbaidþanieèiø poetø ir tautosakos kûriniai, skirti Naujøjø Metø ðventei. Dalyviai ir sveèiai buvo vaiðinami tautiniais patiekalais, kuriuos paprastai
azerbaidþanieèiai gamina ir kuriais
puoðia ðventiná stalà iðkilmiø metu.
Viskas vyko natûraliai  betarpiðkas
bendravimas, ðilti sveikinimo þodþiai, ðypsenos, draugiðki linkëjimai, vaikystës prisiminimai, tarsi
vienai ðeimai bûdingas artimo jausmas... ir todël visi ilgai nenorëjo iðsiskirti.
NOVRUZ apeigos darë átakà daugelio azerbaidþanieèiø tradicijø ir paproèiø atsiradimui, jø pasaulëþiûros
formavimuisi, tautino mentaliteto
átvirtinimui. Visiems pasaulio azerbaidþanieèiams NOVRUZ yra gerumo, meilës þmogui, gamtai, susitaikymo, dosnumo, svetingumo, pagarbos
vyresniajai kartai, mirusiøjø pagerbimo, tikëjimo ir vilties ðventë. Todël ir
nuo ðios kovo 21-àjà ávykusios
NOVRUZ ðventës Lietuvos azerbaidþanieèiai pradëjo gyventi su nauja
viltimi, tikëdami savo ir Lietuvos ateitimi.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento generalinis direktorius
A.Petrauskas áteikia Azerbaidþano
Respublikos Prezidento Ilhamo
Alijevo padëkos raðtà bendrijos
pirmininkui Mahirui Gamzajevui

NOVRUZ ðventës dalyviai
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Ðv.Velykø ðventë

Ðv.Velykø ðventës akimirkos

Ðiais metais visi pasaulio krikðèionys Ðv.Velykas ðventë tà paèià dienà - balandþio 11 d. Tai paskatino
grupæ tautiniø bendrijø Vilniuje organizuoti bendrà Ðv.Velykø ðventæ
Þinijos draugijos salëje. Renginá rëmë Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas ir Tautiniø bendrijø namai. Buvo sutarta, jog kiekviena tautinë bendrija á ðventæ pakvies savo
dvasininkus, bendram stalui patieks
tautinius ðventinius velykinius patiekalus ir tradicinæ velykinæ kompozicijà.
Gausiai susirinkusius ðventës dalyvius, aðtuoniø Lietuvoje gyvenanèiø tautybiø atstovus, su Ðv.Velykomis pasveikino pranciðkonø vienuolis brolis A.Peðkaitis. Jis pakvietë
visus bendrai maldai.
Staèiatikiø ðventikas P. Miuleris,
pasveikinæs susirinkusius, pabrëþë
ekumeninius Vilniaus tikinèiøjø ir
ávairiø baþnyèiø dvasininkø jausmus
bei mûsø mieste vyraujanèià dvasinæ laisvæ.
Rytø apeigø katalikø (unitø) dvasininkas tëvas Pavlo Jachimec Vilniaus Ðvè. Trejybës baþnyèios klebonas, sveikinimà ðventës dalyviams
papildë graþia ðventine giesme.
Susirinkusius sveikino Kristina
Ivanauskienë, liuteronø baþnyèios
kunigo padëjëja.
Savo gimtosiomis kalbomis ðventës dalyvius sveikino tautiniø maþumø ir religiniø bendrijø atstovai.
Puikia ðventës puoðmena tapo
Znamenskio cerkvës choro (vadovë
S.Bosaitë) pasirodymas. Jis sugiedojø giesmiø, skirtø Kristaus Prisikëlimui, ciklà.
Ðventës dalyviams koncertavo ir
vokieèiø bendruomenës atstovai.
Tai buvo ðviesi ir graþi ðventë.
Daugelis jos dalyviø iðreiðkë pageidavimà tokias bendras ðventes organizuoti kiekvienais metais.
Ruslan ARUTIUNIAN
Tautiniø bendrijø tarybos
pirmininkas
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Ávyko treèioji ataskaitinë rinkiminë
konferencija
Ð.m. kovo 10 d. Tautiniø bendrijø namuose ávyko Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos treèioji ataskaitinë rinkiminë konferencija.
Gausiai susirinkæ konferencijos
dalyviai iðklausë bendrijos valdybos
veiklos bei iþdininko ataskaitas. Ðia
tema praneðimus skaitë bendrijos pirmininkas M.Gamzajevas ir iþdininkas M.R.Kerimov. Aptardami ataskaitinius praneðimus, kalbëjo valdybos nariai bei aktyvûs bendrijos veiklos dalyviai A.Tagirov, T.Mirzojev,
N.Kadyrov, S.Nurulajev, A.Mamedov, H.Novbacht, A.Mustafajev ir kiti. Kalbëjæ ið esmës pritarë bendrijos
veiklai per ataskaitiná laikotarpá, jos
orientacijai Lietuvos visuomeniniame - politiniame gyvenime, vykdomiems bendrijos tikslams ir uþdaviniams, siekiant puoselëti tautines tradicijas ir paproèius, iðsaugoti religiná, tautiná savitumà bei tautos istorinæ atmintá. Buvo pareikðtas pritarimas bendrijos veiksmams ir atliktiems darbams Lietuvos ástojimo á
Euroatlantines struktûras bei Europos Sàjungà kontekste. Ypaè buvo
akcentuoti atlikti darbai, organizuoti svarbûs renginiai, susijæ su azerbaidþanieèiø kultûriniø ir dvasiniø vertybiø iðsaugojimu bei sklaida Lietuvoje, jø sàveika su kitø Lietuvoje bei
Europos Sàjungoje gyvenanèiø tautø
bei etniniø grupiø kultûra naujomis
istorinëmis sàlygomis. Daugelis pa-

siûlë bendrijos veiklà per ataskaitiná
laikotarpá ávertinti gerai ir tokiems
pasiûlymams buvo vienbalsiai pritarta. Taèiau buvo nurodytos ir nepakankamai vykdomos bendrijos veiklos sritys, susijusios su azerbaidþanieèiø vaikø sekmadieniniø mokyklø steigimu, bendrijos padaliniø ákûrimu kituose ðalies miestuose ir rajonuose, bendrijos svetainës atidarymu elektroniniame tinklapyje ir kt.
Buvo iðsakyta nuomonë, kad ir toliau
reikëtø palaikyti ryþius su etninës Tëvynës valstybinëmis, vyriausybinëmis
ir visuomeninëmis organizacijomis,
visuomenës ir kultûros atstovais,
mokslininkais, menininkais. Ágyvendinant ðiuos tikslus, panaudoti ir
ðiuolaikines masinës informacijos
priemones. Kai kurie konferencijos
dalyviai iðdëstë Lietuvos azerbaidþanieèiø patiriamus sunkumus lietuviø
kalbos mokymosi, integravimosi á ðalies kultûriná, socialiná, visuomeniná
bei ekonominá gyvenimà atþvilgiu,
palietë bedarbystës problemà, pasiûlydami dalinius ðiø opiø klausimø
sprendimo bûdus. Buvo pateikti pasiûlymai, susijæ su narystës azerbaidþanieèiø bendrijoje klausimais, nario mokesèio dydþiu, kai kuriais pakeitimais bendrijos ástatuose. Apsvarsèius ðiuos klausimus, bendrijos
pirmininkas buvo ápareigotas bendrijos ástatø pakeitimus áregistruoti atitinkamose valstybës institucijose.

Konferencijos darbe dalyvavo
Tautiniø bendrijø tarybos prie Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento koordinatorius Imantas Melianas. Jis kalbëjo apie Tautiniø bendrijø tarybos darbà ir azerbaidþanieèiø bendrijos atstovo veiklà.
Konferencija iðrinko naujà bendrijos valdybà ið 9 nariø, iþdininkà
bei revizijos grupæ. Ávyko bendrijos
pirmininko rinkimai. Á ðias pareigas
konferencijos dalyviai pasiûlë tris 
S.Nurulajevo, M.Gamzajevo bei
S.Mamedovos kandidatûras. Atviro
balsavimo bûdu absoliuèia balsø
dauguma bendrijos pirmininku naujai kadencijai buvo iðrinktas filologas  istorikas Mahiras Gamzajevas.
Taip pat jis buvo iðrinktas bendrijos
atstovu Tautiniø bendrijø taryboje.
Konferencijos darbo pabaigoje
iðrinktas bendrijos pirmininkas padëkojo uþ jam pareikðtà pasitikëjimà ir iðdëstë svarbiausius bendrijos
tikslus bei uþdavinius artimiausiam
laikotarpiui. Jis pakvietë visus tautieèius susitelkti bendram kûrybiniam darbui, bendrijos organizacinës struktûros stiprinimui ne tik
tautinio savitumo, tradicijø, paproèiø iðsaugojimui, bet ir bendraþmogiðkø vertybiø puoselëjimui.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

Graikø bendruomenës treèiasis seminaras
Birþelio 9 d. Graikø bendruomenë
Lietuvoje Pontos Lietuvos ir uþsienio ðaliø draugijos asociacijoje organizavo seminarà Nikëjos Bizantija. Tai
tæstinio ðios bendruomenës projekto
Bizantijos kultûrinis palikimas treèioji dalis.
Seminaro metu Kauno Vytauto Didþiojo universiteto profesorius, Lietuvos ir uþsienio ðaliø draugijø asociaci-

jos prezidentas, Lietuvos Nepriklausomybës akto signataras Bronius Genzelis nagrinëjo bizantiðkumo idëjas kultûroje. Europos Komisijos delegacijos
Lietuvoje vadybininkas Volfgang Koeth analizavo Bizantijos ir Europos Sàjungos istorijos aspektus. Graikø bendruomenës Lietuvoje Pontos tarybos
narë, etikos ir teatro mokytoja ekspertë Raisa Melnikova supaþindino semi-

naro dalyvius su Bizantijos teatro ypatumais. Apie krikðèioniðkà menà Bizantijos imperijoje pasakojo Vilniaus
universiteto istorijos teorijos ir kultûros istorijos katedros doktorantas Tomas Pavilanskas. Vilniaus Senamiesèio vidurinës mokyklos istorijos mokytojas ekspertasVitalijus Fursovas
kalbëjo apie Bizantijà nuo antikos iki
ðiø laikø.
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Sveèiuose Azerbaidþano Respublikos
Ministras Pirmininkas

Susitikimo akimirkos. Ið deðinës - Azerbaidþano Respublikos Ministras
Pirmininkas A.Rasizadë, Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas
M.Gamzajevas, lietuvos Respublikos Nepaprastoji ir Ágaliotoji ambasadorë
Azerbaidþane H.Kobeckaitë, Azerbaidþano Respublikos Uþsienio reikalø
ministro pavaduotojas Ch.Chalafov

Sveèias Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos darbo kabinete susipaþásta su
dokumentø ir nuotraukø, susijusiø su bendrijos veikla, ekspozicija
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2004 m. balandþio 1-3 d.d. Vilniuje lankësi oficiali Azerbaidþano
Respublikos Vyriausybinë delegacija,
vadovaujama Ministro Pirmininko
Artûro Rasizadë. Nepriklausomø
Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø istorijoje tokio lygio
delegacija buvo atvykusi pirmà kartà.
Specialus lëktuvas tarptautiniame
Vilniaus oro uoste nusileido balandþio 1 d. 16 val. Ir tà paèià dienà 18
val. gausi delegacija aplankë Lietuvos
azerbaidþanieèiø bendrijà Vilniuje,
Tautiniø bendrijø namuose, kur ávyko sveèiø ir Lietuvoje gyvenanèiø jø
tautieèiø susitikimas bei pokalbis
prie apskrito stalo. Tà vakarà Tautiniø bendrijø namø svetainë priminë
uþsienio diplomatus priimanèià oficialià rezidencijà  vyravo rimtis ir
iðkilmingumas, pleveno Lietuvos ir
Azerbaidþano valstybiø vëliavos,
skambëjo valstybiø himnai, akylai ir
budriai stebëjo apsaugos darbuotojai.
Taèiau kartu su oficialumu akivaizdþiai buvo jauèiamas bendravimo betarpiðkumas, ðiluma ir nuoðirdumas,
nes vis dëlto susitiko tautieèiai.
Be Ministro Pirmininko, pokalbyje dalyvavo Ministro Pirmininko
pirmasis pavaduotojas Abas Abasov,
Finansø ministro pirmasis pavaduotojas Ilgar Fatizadë, Uþsienio reikalø ministro pavaduotojas Chalaf Chalafov , Mokesèiø ministro pavaduotojas Namik Alijev, Valstybinio muitinës komiteto pirmininko pavaduotojas Rafael Mirzojev, Ministro Pirmininko padëjëjas Tofik Sarydþalinski ir kiti oficialios delegacijos nariai.
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas M. Gamzajevas, pradëdamas pokalbá, ðiltai pasveikino
sveèius ir supaþindino juos su bendrijos veikla nuo jos ásteigimo iki ðiø
dienø. Jis papasakojo apie atliktus
darbus, bendrijos tikslus ir uþdavinius, jos uþimamà vietà Lietuvos visuomeniniame, politiniame ir kultûriniame gyvenime, ryðius su istorine
tëvyne, bendrijos veiklos perspektyvas naujomis istorinëmis sàlygomis
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po Europos Sàjungos plëtros, apie
Lietuvos azerbaidþanieèiø gyvenimà,
jø lûkesèius, problemas ir kitas aktualijas.
Ministras Pirmininkas A. Rasizadë kalbëjo apie ðiandien Azerbaidþane vykstanèius politinius, ekonominius ir visuomeninius procesus, reformas, ðalies dedamas pastangas integruotis á Europos Sàjungos struktûras,
tarpvalstybiniø santykiø su Lietuva
aktualijas, Kalnø Karabacho problemà ir jos sprendimo perspektyvas,
apie numatytas pasiraðyti Lietuvos ir
Azerbaidþano tarpvalstybines sutartis, jø reikðmæ ir kitus klausimus.
Bendrijos nariai iðkëlë daug opiø,
jiems rûpimø problemø, susijusiø su
supaprastintu vizø reþimo ávedimu
tarp Lietuvos ir Azerbaidþano valstybiø, Azerbaidþano Respublikos diplomatinës atstovybës ásteigimu Vilniuje, Azerbaidþano Respublikos pilietybës, nekilnojamojo ir kito turto
paveldëjimu, Azerbaidþane iðduotø
aukðtøjø mokymo ástaigø diplomø
pripaþinimu Europos Sàjungoje. Buvo kalbëta apie kalbos ir istorijos
kursø, poilsio stovyklø Azerbaidþane organizavimo perspektyvas emigracijoje gimusiems naujos kartos atstovams, metodinæ ir materialinæ paramà azerbaidþanieèiø sekmadieninëms mokykloms, lëðø skyrimà bendrijos veiklos programoms ir integracijos projektø vykdymui, tiesioginës oro linijos tarp Vilniaus ir Baku
atidarymo galimybes. Bendrijos pirmininkas ypatingai akcentavo lietuviø ir azerbaidþanieèiø moksliniø,
kultûriniø ir literatûriniø ryðiø svarbà ir bûtinybæ ðioje srityje pasiraðyti
tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis. Be to jis pareiðkë nuomonæ,
kad bendrijos ryðiai su Azerbaidþano Respublikos Uþsienio reikalø ministerija, Ðvietimo ir Kultûros ministerijomis, Jaunimo, sporto ir turizmo
reikalø ministerija bei kitomis vyriausybinëmis institucijomis turëtø
bûti tampresni ir papraðë Ministrà
Pirmininkà asmeniðkai skatinti tokiø
santykiø suaktyvinimà.
Susitikime dalyvavo ir Latvijos
azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas Ulduzchan Achmedov bei jo pavaduotojas Zijafat Ibrahimov, kurie
Ministrui Pirmininkui iðdëstë Latvijos azerbaidþanieèiø problemas.

Susitikime kalbëjo Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann, kuris sveèius informavo apie Lietuvos vykdomà politikà ir Vyriausybës atliekamus konkreèius darbus tautiniø maþumø srityje,
tautiniø bendrijø programø ir projektø finansavimà, Tautiniø bendrijø namø veiklà, Departamento tarptautinius ryðius su kitose valstybëse veikianèiomis institucijomis, Lietuvos
pasiraðytas ratifikuotas tarptautines
konvencijas tautiniø maþumø klausimais ir k.t. Jis taip pat kalbëjo apie
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos
veiklà ðalies kontekste, jos atliktus
darbus ávertino teigiamai.
Daugelá iðkeltø klausimø Ministras Pirmininkas paþadëjo svarstyti
Vyriausybës posëdyje ir priimti atitinkamà sprendimà, o kai kuriuos pavedë iðnagrinëti ir spræsti oficialios
delegacijos nariams  ministrø pavaduotojams tiesiog pokalbio metu.
Ministras Pirmininkas A. Rasizadë azerbaidþanieèiø bendrijai áteikë
enciklopedijas, þinynus, naujas knygas, valstybës atributikà, þemëlapius,
o bendrijos pirmininkas áteikë jam atminimo dovanas.
Susitikime dalyvavo ir Lietuvos
Respublikos Nepaprastoji ir Ágalioto-

ji ambasadorë Turkijoje, Azerbaidþane ir Uzbekistane p. Halina Kobeckaitë, kuri lydëjo ðià oficialià delegacijà.
Be jokios abejonës, ðis renginys
tapo vienu ið svarbiausiø pastarøjø
metø ávykiø Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos gyvenime ir veikloje.
Kità dienà, t.y. ð.m. balandþio 2 d.
buvo pasiraðytos ðios sutartys: Lietuvos Respublikos ir Azerbaidþano
Respublikos susitarimas dël dvigubo
apmokestinimo iðvengimo pajamø ir
kapitalo mokesèiø atþvilgiu; Lietuvos
Respublikos Vyriausybës ir Azerbaidþano Respublikos Vyriausybës susitarimas dël tarpusavio pagalbos muitinës veiklos srityje; tarpþinybinis
Lietuvos Respublikos Finansiniø nusikaltimø tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalø ministerijos ir Azerbaidþano Respublikos
mokesèiø ministerijos susitarimas
dël bendradarbiavimo kovojant su
teisës paþeidimais mokesèiø srityje,
taip pat Lietuvos Respublikos Premjero A. Brazausko ir Azerbaidþano
Respublikos Ministro Pirmininko A.
Rasizade protokolas.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

Susitikimo su Azerbaidþano Respublikos Ministru Pirmininku A.Rasizade
dalyviai ir sveèiai Tautiniø bendrijø namø svetainëje

9

TAUTINIØ BENDRIJØ INFORMACINIS BIULETENIS 2004 m. Nr. 1-2

Azerbaidþano Nepriklausomybës 86-øjø
metiniø minëjimas
Ð.m. geguþës 28 d. sukako 86 metais, kai 1918 m. buvo paskelbtas
Azerbaidþano Nepriklausomybës
Aktas ir pradëta kurti Azerbaidþano Demokratinë Respublika.
Ðio visai azerbaidþanieèiø tautai
ir jos valstybingumo istorijos raidai
svarbaus ir reikðmingo ávykio sukakties iðvakarëse, geguþës 27 d.,
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija
Vilniuje, Lenkø kultûros namuose,
organizavo iðkilmingà minëjimà.
Ðá kartà Nepriklausomybës ðventëje þenkliai vyravo meninë programa. Daugiau nei valandà Kultûros
namø didþiojoje salëje skambëjo muzika, buvo skaitomos eilës, ðokami
liaudies ðokiai.
Ðventës dalyviai ypaè ðiltai sutiko Varënos rajono Merkinës V.Krëvës-Mickevièiaus vidurinës mokyklos jaunimo lietuviø liaudies dainø
ir ðokiø ansamblio Sukèius pasirodymà. Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijà su ðia mokykla sieja kûrybiniai ryðiai, bendri renginiai, susijæ su lietuviø literatûros klasiko
Vinco Krëvës asmenybe. Raðytojo
gyvenimo ir veiklos Baku periodo

Azerbaidþano nacionalinës krepðinio
rinktinës treneris Rimas Kurtinaitis po
sveikinimo bendrijos pirmininkui
Mahirui Gamzajevui áteikia simbolinæ
dovanà  krepðinio kamuolá su
rinktinës nariø autografais
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(1909-1920) paskutinis laikotarpis
(1916-1920) yra betarpiðkai susijæs
su Azerbaidþano tautinio atgimimo,
Nepriklausomybës paskelbimo ir
Valstybës kûrimosi procesais. Raðytojo kraðtieèiø  Merkinës V.KrëvësMickevièiaus vidurinës mokyklos
direktorës Reginos Sakalauskienës
ir Merkinës seniûno Gintauto Tebëros ðilti sveikinimo þodþiai, áteiktas
dzûkiðkas naminis pyragas ir kitos
dovanos, moksleiviø puikiai atlikti
dzûkiðki liaudies ðokiai azerbaidþanieèiams suteikë daug maloniø akimirkø, draugiðkø jausmø.
Turkijos Respublikos ambasada
Lietuvoje Lietuvos azerbaidþanieèius taip pat pasveikino muzikine
programa. Turkø tautiniais rûbais
pasipuoðusios Vilniaus universiteto
turkø liaudies ðokiø kolektyvo narës
atliko keletà senoviniø turkø liaudies ðokiø, kurie salëje irgi sukëlë
daug teigiamø emocijø, nes ðie ðokiai
ir muzikos, ir atlikimo, ir ðokëjø aprangos atþvilgiu labai priminë azerbaidþanieèiø liaudies ðokius.
Kauno dramos teatro aktorë,
poezijos artistë Virginija Kochanskytë meistriðkai skaitë azerbaidþanieèiø raðytojø kûrinius, iðverstus á lietuviø kalbà. Iðkilmingai
skambëjo poezijos klasikø Nizami,
Chagani, Mirza Ðafi Vazeho (vertë
Linas Broga), Huseino Dþavido
(vertë Pranas Raðèius), Samedo
Vurguno (vertë Albinas Þukauskas
ir Jonas Jakðtas), Rasulo Rza (vertë
Sigitas Geda), Bachtijaro Vahabzadë (vertë Alfonsas Bukontas) ir kitø azerbaidþanieèiø poetinio þodþio
meistrø posmai.
Á ðventæ buvo atvykæ ir sveèiai ið
tolimojo Azerbaidþano. Vakare dalyvavo visa Azerbaidþano nacionalinë krepðinio rinktinë, kuri tuo metu stovyklavo Kaune. Iðkilmiø metu
kalbëjo ir Lietuvos azerbaidþanieèius pasveikino komandos vyr.treneris, olimpinis èempionas, áþymus
oranþinio kamuolio meistras Rimas
Kurtinaitis, jau treèius metus treniruojantis ðià komandà Azerbaidþano sostinëje Baku, kur nuvyko dabartinio Azerbaidþano Respublikos

Prezidento Ilhamo Alijevo kvietimu.
(Prieð porà metø dabartinis Prezidentas buvo Azerbaidþano Nacionalinio Olimpinio Komiteto Prezidentu.) Po iðtartø nuoðirdþiø sveikinimo
þodþiø, R.Kurtinaistis áteikë bendrijos pirmininkui simbolinæ dovanà 
krepðinio kamuolá, ant kurio puikavosi visø nacionalinës komandos
þaidëjø paraðai.
Ðventëje netrûko graþiø pavasario gëliø puokðèiø, ðiltø sveikinimo
þodþiø bei lietuviø akims netradiciniø vaiðiø.
Be minëtø sveèiø, ðventiniame
renginyje dalyvavo Turkijos Respublikos ambasadorë Lietuvoje J.E. Ðanivar Kizildeli, Turkijos ambasados
diplomatinis darbuotojas Erdal Sajlyk, Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius Ajan Kaðabajev, ðios ambasados
patarëjas, konsulas Þalgas Adilbajev,
Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Jevgenij
Tabaènikov, Lietuvos Respublikos
Seimo Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius,
Seimo narys Artûras Melianas, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LRV generalinis direktorius Antanas Petrauskas bei kiti
Departamento atsakingi darbuotojai,
Tautiniø bendrijø tarybos koordinatorius Imantas Melianas, Lietuvos
þydø, estø, totoriø, vokieèiø, rumunø, rusø, lenkø, uzbekø, gudø, èeèënø ir kitø tautiniø bendrijø lyderiai
bei atstovai, poetas ir vertëjas Alfonsas Bukontas, dailininkas Alfonsas Èepauskas, Tarpnacionalinës koordinacinës asociacijos, veikusios
1988-1992 m., pirmininkas Vladimiras Graþulis ir daug kitø garbingø sveèiø.
Manome, kad ðis ðventinis renginys tapo dar vienu ávairiø tautø kultûrø sàveikos, dvasiniø ir materialiniø vertybiø sintezës bei Vilniaus
kultûrinio gyvenimo paávairinimo,
praturtinimo pavyzdþiu.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

TAUTINIØ BENDRIJØ INFORMACINIS BIULETENIS 2004 m. Nr. 1-2

Paminëtos Taraso Ðevèenkos
190-osios gimimo metinës
Kovo 9 d. Ukrainos ir Lietuvos
visuomenë paþymëjo didþiojo Ukrainos poeto, dailininko, filosofo Taraso Ðevèenkos 190-àsias gimimo
metines.
Vilniuje, Pilies g. 10, prie namo,
kuriame gyveno poetas, buvo atidengta nauja memorialinë lenta.
Jubiliejiniø renginiø dalyviai padëjo gëles prie Taraso Ðevèenkos memorialinës lentos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.
Vakare Vilniaus universiteto Teatro salëje vyko iðkilmingas ðventinis koncertas, kuriame dalyvavo
tarptautiniø konkursø laureatai, nusipelnæ Ukrainos artistai  solistës
Liudmyla Romanova ir Halyna Turèiak bei kompozitorius Oleg Marcynkivskyj.
Jubiliejines iðkilmes, skirtas Taraso Ðevèenkos 190-osioms gimimo
metinëms paþymëti, organizavo ir
rëmë Taraso Ðevèenkos fondas, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departa-

Memorialinës lentos Tarasui Ðevèenkai atidengimo ceremonijos dalyviai

mentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës, Vilniaus ukrainieèiø

bendrija ir Lietuvos ukrainieèiø kultûros centras.

Tarptautinës romø dienos minëjimas
Èigonø, kuriuos ðiais laikais priimta vadinti romais, kaip tautos su savita kultûra istorijos pradþia pasimeta kaþkur amþiuose ir palieka pëdsakus tai Tolimuose Rytuose, tai Europoje, taèiau visur ir visais laikais jie
iðgyvendavo ekstremaliø socialiniø ir
politiniø persekiojimø periodus.
1971 m. Pirmojo Tarptautinës romø
sàjungos kongreso Londone metu 70 delegatø, atstovaujanèiø romus ið 22 ðaliø,
susijungë ir vieningai paskelbë balandþio 8-jà Tarptautine romø diena. Pirmojoje konferencijoje buvo priimti Romø vëliava ir himnas Jelem Jelem
(autorius Dþario Dþevanovik).
2002 m. pirmà kartà mûsø ðalyje
Lietuvos èigonø bendrija Èigonø lauþas surengë Tarptautinës romø nacionalinës dienos minëjimà, skirtà romø
atsiradimo Europoje 1000-meèiui 
Roma Millenium. Vienas ið svarbiausiø minëjimo momentø  ceremonija prie upës, kurios metu renginio
dalyviai, paminëdami romø protëvius
 klajoklius, plukdë gëles Nëries upe.

Ðiais metais balandþio 7 d. Tarptautinës romø dienos minëjimas ávyko Vilniaus Rotuðëje.
Minëjimà pradëjo Lietuvos èigonø bendrijos Èigonø lauþas prezidentas Josif Tyèina.
Iðkilmingo posëdþio pradþioje
skambëjo Lietuvos himnas, Romø
tautinë giesmë Jelem Jelem.
J.Tyèina pabrëþë, kad balandþio 8
dienà visoje Europoje, Indijoje, ið kur
atkeliavo mûsø protëviai, Rytø ðalyse
 visur romai mini savo istorijà, kuri
skiriasi nuo kitø tautø, pagerbë savo
kalbos, kultûros ir tradicijø saugotojus. Jis padëkojo visiems susirinkusiems sveèiams uþ pagarbà ir dëmesá
romø bendruomenei, uþ malonumà
bûti ir ðvæsti kartu.
Lietuvos romus Tarptautinës romø
dienos proga sveikino Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann. Jis pabrëþë Lietuvos
valstybës nuolatiná dëmesá romø socialinio, pilietinio statuso stiprinimui.

Minëjime kalbëjo Lietuvos Respublikos Seimo Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas G.Dalinkevièius,
Lygiø galimybiø kontrolierë A.Burneikienë, LR Seimo kontrolierë R.Ðalaðevièiûtë, Vilniaus miesto mero pavaduotojas G.Pavirþis, Ðvietimo kaitos
fondo direktorius Vytautas Toleikis.
Renginyje dalyvavo ir kaimyniniø
ðaliø romø organizacijø atstovai: Estijos romø organizacijos pirmininkas
Roman Lutt, Romø organizacijos Nevo drom (Latvija) pirmininkas Anatolij Berezovskij, Baltarusijos romø organizacijos atstovas Nikolaj Kalinin.
Pertraukos metu susirinkusieji buvo pakviesti á Andrew Mikðio fotografijos parodos Lietuvos romai atidarymà.
Minëjimo dalyviams koncertavo
romø muzikos ansambliai, dainininkai, ðokëjai.
Svetlana NOVOPOLSKAJA
Romø visuomenës centro
direktorë
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Graikø bendruomenë Lietuvoje
Pontos tæsia savo projektà
Graikø bendruomenë Lietuvoje
Pontos tæsia savo projektà Bizantijos kultûrinis palikimas.
Balandþio 23 d. Tautiniø bendrijø
namuose ávyko antrasis projekto seminaras Konstantinopolis ir kryþiuoèiai. Seminare praneðimus skaitë Vilniaus universiteto profesorius dr.Vladislav Sotiroviè, Europos delegacijos
Lietuvoje vadybininkas Volfgan Koeth, Graikø bendruomenës Lietuvoje
Pontos tarybos narë, etikos ir teatro mokytoja ekspertë Raisa Melnikova, Lietuvos baltarusiø bendruomenës
narys, istorikas Pavel Savèenko, Lietuvos ukrainieèiø kultûros centro pirmininkë dr.Nadia Neporoþnia, Lietuvos graikø visuomeniniø organizacijø
asociacijos prezidentas Georgios Macukatov.
Seminaro atidaryme dalyvavo ir
kalbëjo Lietuvos Respublikos Seimo
Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas
Gediminas Dalinkevièius.

Seminaro dalyvius sveikina staèiatikiø ðventikas tëvas Vitalijus

Atminimo kino vakaras
Balandá pavasaris tampa pilnateisiu gamtos ðeimininku  þemë pasidengia þaliu pirmosios þolës kilimu,
medþiai pasipuoðia pumpurais. Tuo
metu ðiltuosiuose Armënijos rajonuose medþiai jau þydi. Trumpai tariant, balandis  atgimimo mënuo, ir
daugelis tautø tuomet ðvenèia ávairias ðventes. Armënai  taip pat ne
iðimtis. Taèiau, artëjant balandþio
pabaigai, armënø ðirdyse kyla nerimas.
Balandþio 24 d.  Gedulo diena
Armënijoje ir armënø bendruomenëse uþsienyje. Jerevane nuo ankstyvo
ryto iki vëlyvo vakaro ðimtai tûkstanèiø þmoniø eina prie paminklo
genocido aukoms ir puokðtëmis gëliø prie Amþinosios ugnies pagerbia
nekaltø aukø atminimà, tûkstan12

èiuose armënø baþnyèiø visame pasaulyje vyksta gedulingos pamaldos.
Lietuvos armënai ðià dienà uþsakydavo baþnyèioje gedulingas miðias
ir susirinkdavo prie savo pastatyto
chaèkaro (akmeninio kryþiaus) Kryþiø kalne netoli Ðiauliø. Ðiais metais ði tradicija buvo truputá pakeista. Po miðiø baþnyèioje Lietuvos armënø sàjungos nariai ir sveèiai susirinko Skalvijos kino centre á Liudmilos Sahakianc filmo Ant slenksèio, kuriame pagrindiná vaidmená
vaidina R.Adomaitis, perþiûrà.
Lietuvos armënø sàjungos organizuotà kino vakarà pradëjo Skalvijos

Komitasas
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kino centro direktorë, kino kritikë
Þ.Pipinytë. Tautiniø bendrijø tarybos pirmininko ir Lietuvos armënø
sàjungos tarybos nario Ruslano Arutiuniano pasiûlymu susirinkusieji tylos minute pagerbë per 1,5 milijono
þuvusiøjø atminimà. R.Arutiunianas
trumpai supaþindino susirinkusiuosius su politine situacija Turkijoje I
pasaulinio karo metais ir Komitaso
asmenybe, kurio tragiðka biografija
pagrástas filmo vyksmas.
1915 m. balandþio 24 d.  ið dalies yra simbolinë data. Þinoma, kad
masinës armënø þudynës prasidëjo
vasario mënesá ir tæsësi iðtisus metus bei po to dar keletà metø, taèiau
tauta gedulo diena pasirinko bûtent
balandþio 24 d., nes tada, naktá á
ðeðtadiená, Stambule buvo areðtuota
daug armënø inteligentijos atstovø:
apie 800 raðytojø ir þurnalistø, dailininkø, mokslininkø ir advokatø,
gydytojø ir mokytojø, dvasininkø.
Sekanèiomis dienomis areðtuotojø
skaièius pasiekë 2345 asmenis. Juos
nuveþë toliau nuo sostinës ir þiauriai
kankindami iðþudë. Þuvusiøjø tarpe
buvo poetai Danielas Varuþanas, Siamanto, Rubenas Sevakas, raðytojas
ir Turkijos parlamento deputatas
Grigoras Zohrabas. Vienintëlis gyvas tame pragare iðliko mokytas vienuolis Komitasas.
Komitasas buvo genialus kompozitorius, muzikos teoretikas,
chormeisteris, pedagogas. Jis buvo
tiek iðgarsëjæs Vakarø Europoje ir
Artimuosiuose Rytuose (ypaè po
sëkmingø gastroliø po Europos ðalis), jog buvo ásakyta saugiai sugràþinti já á sostinæ. Taèiau jau buvo per
vëlu - nuo pamatyto ir pergyvento
siaubo Komitasas iðprotëjo. Likusá
gyvenimà Komitasas praleido psichiatrinëje ligoninëje Paryþiuje, kur
ir mirë 1935 m. Jo palaikai buvo atveþti á Armënijà ir palaidoti Jerevano Panteone.
Renginio metu pagrindinio vaidmens atlikëjas R.Adomaitis prisiminë, kaip jis gavo kvietimà filmuotis,
kaip skrido á Jerevanà, kokiomis sàlygomis buvo kuriamas filmas. Atsitiktinai ðiø eiluèiø autorius skrido
tuo paèiu perpildytu lëktuvu ir stebëjosi: kodël áþymus aktorius tokiu
metu skrenda á Jerevanà? Negalëjai

net pagalvoti, kad jis skrenda filmuotis. Buvo paskutiniojo XX a. deðimtmeèio pradþia, be to  þiema, Armënijoje nebuvo elektros, namai nekûrenami, trûko maisto produktø. Taèiau R.Adomaitis apie tamsà ir ðaltá, apie tai, kaip filmavimo grupë susirinkusi apie kerogazà virë visiems valgá, pasakojo su tokia ðiluma ir meile, jog buvo aiðku  svarbu ne filmo kûrimo sàlygos, svarbu
 þmoniðkumas ir tarpusavio supratimas. Kaþkas aktoriaus paklausë, ar
Jerevane jam niekas nesakë, kad jis
pats panaðus á Komitasà? Ne, - atsakë R.Adomaitis.  Man tiesiog sakë, kad að labai panaðus á armënà.
Filmo perþiûra patvirtino ir viena, ir
kita. Dëkinga aktoriaus iðvaizda
puikiai padeda perteikti tà bendraþmogiðkà skausmà bei iðgyvenimus,
kurie tenka filmo herojui. Aktorius
betarpiðkai persikûnija á vaidmená,
kartu iðlikdamas paèiu savimi, ir
R.Adomaitis, paþástamas ið daugelio
filmø, tampa Komitasu, o kartu ir
armënu. Tai patvirtina ir aktoriaus
þodþiai, pasakyti prieð filmo perþiûrà  filmas yra biografinis, taèiau ne
iki galo.
Filmo kûrëjai siekë per Komitaso likimà parodyti armënø tautos likimà. Ir tai pavyko. Filme nëra ðirdá draskanèiø, kupinø kraujo scenø.
Armënø tautos tragedija atskleidþiama per Komitaso vidinius iðgyvenimus. Jo sàmonëje þlunga visas pasaulis, o ðios tragedijos fone aplink
já ávairiomis, daugumai þinomomis
kalbomis skamba marioneèiø apkalbos, plepalai bei nesamonës. Pirmàjà
filmo dalá bûtø galima apibûdinti
þymaus prancûzø raðytojo Anatolio
Franso þodþiais, pasakytais 1916 m.
balandþio 9 d. Sorbonos universitete: Rytuose mirðta mûsø sesuo (...)
todël, kad ji dalijosi su mumis jausmais, mylëjo tai, kà mylime mes,
kaip ir mes suvokë iðmintá, teisingumà, poezijà, menà. Bûtent tai ir yra
jos nedovanotina kaltë...
Filmo herojø persekioja koðmarai, jis nesupranta, dël ko dar reikia
gyventi. Apie tai savo motinai ið Turkijos anuomet raðë þudyniø liudininkas, jaunas vokieèiø Raudonojo Kryþiaus karininkas Arminas Vagneris:
Ar að galiu dar gyventi? Ar turiu

teisæ kvëpuoti, kurti planus ateièiai,
kuri atrodo fantastiðkai nereali, kuomet aplink mane mirusiø akiø bedugnë? Taèiau galø gale filmo herojus randa savyje jëgø gyventi toliau. Kino filmo pabaigos epigrafu
gali bûti pranaðiðki Anatolijaus
Franso þodþiai, pasakyti anksèiau
minëtoje kalboje: Armënija mirðta,
taèiau ji atgims. Nedaug jai liko
kraujo, taèiau tai neákainuojamas
kraujas, kuris pagimdys naujà didvyriðkà kartà.
Taip, genocidas nuniokojo Vakarø Armënijà, kurioje tris tûkstantmeèius gyveno armënai, pirma laiko
nutilo muzikinis Komitaso genijus...
Taèiau to meto Turkijos vidaus reikalø ministro Taleato þodþiai Nebëra armënø klausimo, nes nebëra
armënø neatitinka realybës. Gimë
nauja armënø karta, ðiandien taip
pat gyvas ir Komitasas. Iki ðiol jo
muzika keri ne tik armënus. Tuo ásitikino ir kino vakaro dalyviai. Prieð
pradedant demonstruoti filmà, jauna talentinga dainininkë Asta-Hasmik Grigorian atliko Komitaso dainas Krunk (Gervë) ir Antuni
(Benamis).
Komitasas amþiams iðliko ir tame mieste, kur praleido paskutinius
savo gyvenimo metus. 2003 m. Paryþiuje (Prancûzijoje armënø genocido vieðas neigimas yra baudþiamas
ástatymu) atidengtas paminklas didþiajam kompozitoriui. Ant postamento uþraðas prancûzø ir armënø
kalbomos: KOMITASU,  kompozitoriui, muzikos teoretikui ir
1.500.000 armënø genocido, kurá
1915 metais vykdë Osmanø imperija, aukoms atminti.
Filmas Ant slenskèio buvo kuriamas ið tiesø sunkiomis sàlygomis. Nors filmuota XX a. deðimtojo deðimtmeèio pradþioje, filmo
premjera dël ávairiø prieþasèiø ávyko tik 2001 metais. R.Adomaitis po
filmo perþiûros pasakojo, kad, atskridæs á filmo premjerà, Jerevano
nepaþino  ðiltas, þydintis miestas,
visas pasipuoðæs ðviesomis bei spalvomis.
Vahagn GRIGORIAN
Lietuvos armënø sàjungos
atsakingasis sekretorius
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Armënijos spalvos
Geguþës 4 d. Balio Dvariono deðimtmetës muzikos mokyklos didþiojoje koncertø salëje Armënijos spalvos kerëjo klausà, þavëjo þvilgsná salës foje. Vyko festivalio Armënijos
spalvos, kurá organizavo mokyklos
vadovai kartu su Lietuvos armënø sàjunga, baigiamasis koncertas. Daugiau
kaip pusæ metø Lietuvos ir keleto uþsienio ðaliø muzikos mokyklø moksleiviai padedami mokytojø ruoðësi
ðiai dienai. Atrankos turuose ðimtai
solistø ir grupiø demonstravo savo gebëjimus valdyti instrumentà ar balsà,
atskleisti armënø muzikos spalvas. Á
baigiamàjá koncertà buvo atrinkti apie
25 solistai bei ansambliai.
Prieð prasidedant koncertui Didþiosios salës foje ávyko dailës darbø
parodos atidarymas. Parodà, kurioje
savo darbus pristatë jaunieji dailininkai ið Balio Dvariono deðimtmetës
muzikos mokyklos, Vilniaus Jono Basanavièiaus vidurinës mokyklos, Vilniaus armënø sekmadieninës mokyklos ir Jerevano Akopo Kodþojano dailës mokyklos (Armënija), atidarë Balio Dvariono deðimtmetës muzikos
mokyklos direktorë Laimutë Uþkuraitienë. Savo sveikinimo kalboje Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas
Petrauskas pabrëþë kitos kultûros suvokimo bei paþinimo reikðmæ, kas
ypaè aktualu ðiandien mûsø ðaliai tapus Europos Sàjungos nare. Po parodos atidarymo visi susirinko á salæ.
Koncertà didþiojo armënø kompo-
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zitoriaus Komitaso daina O, mano
gimtoji kalba pradëjo B.Dvariono
mokyklos choras. Po to susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorë Laimutë Uþkuraitienë ir Lietuvos
armënø sàjungos prezidentas Araik
Tunian. Scenoje keitësi solistai ir ansambliai, vienus armënø kompozitoriø kûrinius keitë kiti ir þiûrovus në
akimirkai neapleido jausmas, jog dalyvaujama puikioje muzikos ðventëje.
Koncertavo jaunieji talentai ið Vilniaus ir Maskvos, Utenos ir Elektrënø  lietuviai, armënai, rusai, skambëjo Sajat-Novos, A.Spendiariano,
A.Chaèaturiano, A.Babadþaniano,
A.Arutiuniano, kitø autoriø kûriniai
ir Armënijos spalvos, ásikûnijusios
á nuostabià muzikà, nuoðirdþiai ir betarpiðkai perteikiamà jaunøjø atlikëjø,
naujai suþërëdavo visomis paletës
spalvomis.

Visi koncerto dalyviai ir jø pedagogai buvo apdovanoti Lietuvos armënø sàjungos padëkos raðtais. Nebuvo
ávardinti festivalio laureatai. Nes visi,
net ir tie, kurie nepateko á baigiamàjá
koncertà, jautësi prizininkais. Aukðèiausiu ávertinimu festivalio dalyviams, kaip ir koncerto klausytojams,
tapo dvasinis tiltas, kurá savo nuoðirdþiu muzikos kûriniø atlikimu nutiesë tarp armënø ir lietuviø tautø. Pasitikëjimo ir tarpusavio supratimo tiltas
- þymiai stipresnis uþ ávairias skambias frazes ir patikinimus.
Todël dar kartà norisi nuoðirdþiai
padëkoti visiems, padëjusiems ágyvendinti ðá nuostabø projektà - Balio Dvariono deðimtmetës muzikos mokyklos
direktorei Laimutei Uþkuraitienei, pavaduotojai Leokadijai Buchmalecienei, fortepijono skyriaus vedëjai Jûratei Bundzaitei, Algimantui Velièkai,
fortepijono skyriaus mokytojai Tatjanai Oganian, Jelenai Augaitienei, dailininkei Editai Suchockytei, koncerto
vedanèiajai Enrikai Dþiaugienei, kuri
koncerto pauziø metu puikiai ir turiningai pasakojo apie Armënijà - jos istorijà, kultûros vertybes, tradicijas.
Galima dràsiai teigti, kad Balio
Dvariono mokykla savo projektu
Tarptautinis menø festivalis, kurio
metu ir vyko festivalis Armënijos
spalvos áraðë naujà spalvingà puslapá á savo veiklos metraðtá.
Vahagn GRIGORIAN
Lietuvos armënø sàjungos
atsakingas sekretorius
Nuotraukose: Festivalio Armënijos spalvos akimirkos
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Koncertas, skirtas Elenos Èiudakovos
atminimui

Ðiais metais studija  Lyra deðimtà kartà sukvietë visus Elenos Èiudakovos talento gerbëjus á jos atminimo
vakarus, kurie vyko Ðv. Jonø Baþnyèioje ir Naujosios Vilnios kultûros
centre.
Taip jau sutapo, jog balandþio ir
geguþës mënesiai yra reikðmingi Elenos Èiudakovos biografijoje. 1944 m.
balandþio 29 d. ji pirmà kartà atvyko
á Vilniø. Likimas lëmë, jog Elenos
gimtadiená  geguþës 1 d. ir mirties
dienà  1973 m. balandþio 7 d., skiria tik 24 dienos...
1994 m. balandþio 29 d. surengtame koncerte, skirtame E.Èiudakovos
atminimui, skambëjo jos mëgstamiausi kûriniai. Tuomet ðiuos kûrinius dainavau að. 1995 m. koncertu paminëjome Lietuvos lakðtingalos 70-àsias
gimimo metines ir tokie renginiai,
skirti E.Èiudakovos atminimui, tapo
tradicija. Dëkingi klausytojai prisimena ir laukia ðiø koncertø.
Begaliná dþiaugsmà teikia ir tai,
jog daþnai juose koncertuoja jaunieji
atlikëjai.
Esu laiminga, kad vis daugiau ir
daugiau mano mokiniø tampa profesionalais ir paðvenèia save menui ir
kûrybai. Kaip ðviesus saulës spindulëlis, suþibæs padangëje, dþiugina Natalijos Krauter talentas. Deðimt metø skiria mus nuo jos pirmojo koncerto, ávy-

Elenos Èiudakovos atminimui skirto
koncerto akimirkos.

kusio buvusiuose Vidaus reikalø ministerijos kultûros rûmuose. Tai buvo
jaunos lakðtingalos, tik kà baigusios
Lietuvos Konservatorijà, skrydis. Visà
ðirdimi troðkau, kad jos skrydis bûtø
laimingas, kad sëkmë jos neapleistø.
Norëèiau paminëti pedagogus, padëjusius jai ákopti á kûrybinio meistriðkumo virðûnes - ðviesios atminties Vsevolodà Kubalská, Ðv.Dvasios vienuolyno regentà, mokiusá akapelinio dainavimo abëcëlës, Angelinà Petrulionienæ,

supaþindinusià dainininkæ su profesionalaus dainavimo meno paslaptimis, profesoriø Vladimirà Prudnikovà,
plaèiai atvërusá kelià á meno ir muzikos pasaulá. Lietuva, Latvija, Rusija,
Ukraina, Austrija klausësi jos uþburianèio ir nepamirðtamo balso.
Geguþës 1 d. Ðventø Jonø baþnyèioje gausiai susirinkusiems vilnieèiams Natalija Krauter kartu su kitais
atlikëjais padovanojo iðties nuostabø
koncertà, skirtà dainininkës Elenos
Èiudakovos atminimui. Akompanuojant vargonams, ji dainavo J.Bacho,
G.Hendelio, V.A. Mocarto kûrinius,
kuriø niekada nepamirð tie, kas klausësi jos dainavimo.
Aleksandras Isakovas atlikdamas
sudëtingus vargonø muzikos kûrinius,
leido visiems mums pajusti, kokia tai
didinga ir kerinti muzika
Nuostabaus trio - N.Krauter (sopranas), A.Radziukynas (fleita) ir
A.Isakovas (vargonai) - pasirodymas
sukëlë ilgai netylanèias ovacijas.
Koncerte dalyvavusi ilgametë Elenos Èiudakovos koncertmeisterë Halina Znaidzilauskaitë sakë: Ið tolimos praeities að iðgirdau uþburianèius garsus, priimtinus pagal dvasià,
iðraiðkà, lengvumà, nepriekaiðtingà atlikimo technikà. Norëjosi ðaukti  sustok, akimirka!.
Jelizavieta KUCHARSKAJA

Graikijos Nepriklausomybës dienos
minëjimas

Lietuvos graikø visuomeniniø organizacijø asociacija kovo 27 d. Tautiniø bendrijø namuose paþymëjo
Graikijos Nepriklausomybës dienà.
Ðventës dalyviai turëjo galimybæ
susipaþinti su Tautiniø bendrijø namø
svetainëje eksponuota plakatø, pasakojanèiø apie Graikijos istorijà, kultûrà,
menà, paroda.
Susirinkusiuosius pasveikino
Lietuvos graikø visuomeniniø organizacijø asociacijos prezidentas Georgios Macukatov ir Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan
Arutiunian.

Didelio susidomëjimo ir ðilto
þiûrovø dëmesio susilaukë Graikø
bendruomenës Lietuvoje Pontos
saviveiklinio teatro spektaklis Odisëjo sugráþimas(autorë ir pastatymo
reþisierë Raisa Melnikova). Jaunieji aktoriai nuoðirdþiai, betarpiðkai
perteikë antikos herojø pergyvenimus bei problemas.
Ðventëje dalyvavo ir kitø ðalies tautiniø bendrijø atstovai.
Spektaklio Odisëjo sugráþimas
momentas
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Lietuvos Respublikos pilietybës
reguliavimas 1990  2003 metais.

Teisës aktø pilietybës klausimais raida, tikslai
Tema yra gana plati ne tiktai todël, kad ðiame laikotarpyje pilietybës klausimais buvo priimta teisës
aktø , bet ir dël to, kad Lietuvos Respublikos pilietybës teisinio reguliavimo kaita tame laikotarpyje apëmë
daug pilietybæ reguliuojanèiø srièiø.
Visa tai apþvelgti viename praneðime bûtø sudëtinga ir neiðvengiamai
formalu. Todël norëèiau atkreipti
dëmesá daugiau á tam laikotarpiui
bûdingà pilietybës turinio sampratos
átakà kitoms pilieèiø konstitucinëms
teisëms.
LR pilietybës institutas turi savo
istorinæ specifikà. Didelës dalies pilietybës klausimø sprendimo komplikuotumas yra siejamas su tomis
pasëkmëmis, kurias Lietuvos valstybë ir jos pilieèiai buvo priversti patirti ir iðgyventi dël Molotovo-Ribentropo pakto, slaptøjø protokolø
ir vëliau sekusios Sovietø Sàjungos
agresijos prieð Lietuvà ir dël jos
okupacijos. Ðie ávykiai Lietuvos valstybës ir visuomenës kûne paliko gilius randus ir dar tebekraujuojanèias
þaizdas. Todël atstaèius Lietuvos nepriklausomà valstybæ iðkilo daug
spræstinø ir neturinèiø analogø valstybës reikðmës problemø, tarpe jø;
daugelio þmoniø atþvilgiu, teisës á
LR pilietybës iðsaugojimà ir jos atstatymà problema, kuri net iki ðiø
dienø lieka galutinai neiðspræsta..
Norëdamas pagrásti ðá teiginá, að siûlyèiau ðiek tiek paþvelgti á pileitybës, kaip konstitucinës teisës institutà, ne tiktai teoriniu, bet ir praktiniu aspektais.
Manau, kad po Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo ðio
instituto problematiðkumà lëmë ir
objektyvios, ir subjektyvios prieþastys. Drástu teigti, jog to laikotarpio
objektyvios ðio problematiðkumo
prieþastys  tai valstybëje vykstantys
politiniai, ekonominiai ir socialiniai
procesai, kuriø reguliavimo ir
sprendimo bûdai, pereinant ið sovietinës okupacijos á laisvà demokratinæ visuomenæ, neturi jokiø analogø ir precedentø. Ðiuo klausimu
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net ir geriausiai Lietuvos valstybës
atþvilgiu nusiteikusio pasaulio demokratinës valstybës mums negali
pateikti jokiø precedentø ar pratikoje patikrintø sprendimø. Kas dël
subjektyviø prieþasèiø, ti, mano
nuomone, jø esmë yra ta, jog daug su
pilietybe susijusiø klausimø buvo ir
yra sprendþiami vadovaujantis ne
visuotinai pripaþintomis Þmogaus
teisëmis ir laisvëmis, bet ásivaizduojamu siauru nacionaliniu pragmatizmu, kuris daþnai dangstomas valstybës ir jos interesø gynimo skraiste.
Paþvelkime, kokias Lietuvos pilietybës konstitucines nuostatas deklaravo LR Aukðèiausioji Taryba (Atkuriamasis seimas) savo posëdyje ið
karto po Akto Dël Lietuvos Nepriklausomybës Valstybës atstatymo
priëmimo.
Atstaèius Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, 1990 03 11 ástatymu
Nr.1-13 buvo atnaujintas 1938 05 12
Lietuvos Konstitucijos veikimas.
Buvo sustabdytas galiojimas tiktai tø
jos skyriø ir straipsniø, kurie reglamentavo Respublikos Prezidento,
Seimo, Valstybës Tarybos ir Valstybës kontrolës statusà. Taigi ðiuo ástatymu LR Aukðèiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) siekdama atstatyti paþeistas tautos ir Lietuvos valstybës suverenines teises, pripaþino
atnaujinti visas 1938 05 12 Lietuvos Konstitucijoje átvirtintas Lietuvos pilietybës ir Lietuvos pilieèiø
teisiø ir pareigø nuostatas. Norëèiau
pabrëþti, kad minëto konteksto fone atnaujinant 1938 m. Lietuvos
Konstitucijos 11-to ir kitø pilietybæ
lieèianèiø straipsniø galiojimà, tuo
paèiu buvo átvirtinta, ka tarpe kitø
bûdø Lietuvos pilietybë yra ágyjama
ir jos atgavimu. Be to, ðios Konstitucijos 13 str. nustatë, kad ástatymo
nustatytais atvejais pilietis, turëdamas svetimà pilietybæ, gali ir nenustoti Lietuvos pilietybës, o Konstitucijos 16 str., tarsi apvainikuodamas minëtas Lietuvos pilietybës
nuostatas, paskelbë, jog Pilieèiui
Valstybë yra jo paties buvimo pama-

tas. Valstybë saugo pilieèio laisvæ,
garbæ, sveikatà, gyvybæ ir turtà.
Taigi, Lietuvos Atkuriamasis seimas, atnaujinæs 1938 m. Konstitucijos veikimà, tuo paèiu be jokiø iðlygø paskelbë, jog
1) Lietuvos pilietybë gali bûti
ágyjama jos atgavimu,
2) Turëdamas svetimà pilietybæ,
asmuo gali ir nenustoti Lietuvos pilietybës ir
3) Valstybë saugo ne tiktai pilieèio laisvæ, garbæ, sveikatà gyvybæ,
bet ir turtà.
Manau, ðiandien niekam negali
kilti abejoniø, jog toks konstitucinis
asmens pilietybës átvirtinimas yra
tikrai demokratiðkas, jis pilnai atitinka Europos Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos nuostatas, ir garantuoja jø ágyvendinimà.
Ypatingai noriu atkreipti dëmesá á 1938 m. Lietuvos Konstitucijos
16 straipsná. Kurio nuostatà, jog
valstybë saugo pilieèio turtà, yra itin
aktuali, nes daugeliui asmenø, iki
1940 06 15 turëjusiø Lietuvos pilietybæ, taip pat ir jø vaikams, iki ðios
dienos dël Pilietybës ástatyme esanèiø kliûèiø nesudarytos konstitucinës sàlygos atgauti iki sovietinës
okupacijos jø turëtø Lietuvoje nekilnojamàjá turtà arba gauti uþ já teisingà atlyginimà.
Tame paèiame 1990 03 11 Aukðèiausiosios Tarybos posëdyje, kuris
atnaujino 1938 m. Konstitucijos veikimà, buvo priimtas ástatymas Nr.114, kuris atnaujintos 1938 metø Lietuvos Konstitucijos galiojimà sustabdë. Manau, kad bûsiu teisus tvirtindamas, jog prie tuo metu buvusiø
sovietinës grësmës aplinkybiø, pagrindinio ástatymo galiojimo sustabdymas nereiðkia, jog Lietuvos valstybë atsisakë jo nuostatø, kurios demokratinëje visuomenëje uþtikrina
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø
ágyvendinimà ir jø apsaugà. Deja, bet
ir po to, kaip atslûgo sovietinë grësmë, vëliau priimti teisës aktai, regu-
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liuojantys pilietybës klausimus, rodo, kad juose nebuvo pakankamai
atsiþvelgta nei á sovietinës okupacijos padarinius, nei á Þmogaus teisiø
ir pagrindiniø laisviø apsaugà.
Sustabdæs 1938 metø Lietuvos
Konstitucijos galiojimà, tuo paèiu
ástatymu LR Atkuriamasis seimas
patvirtino LR Laikinàjá Pagrindiná
ástatymà.
Dar sovietinës okupacijos sàlygose paruoðtas Laikinasis Pagrindinis Ástatymas turëjo daug sovietinio
pobûdþio nuostatø, kaip kolûkieèiø
darbo ir poilsio, jø socialinio draudimo ir kitais klausimais. Kas dël
Lietuvos pilietybës, tai Laikinasis
Pagrindinis Ástatymas ir jo 13
straipsnis neátvirtino Lietuvos pilietybës turinio, jos ágijimo, netekimo,
bei atgavimo konstituciniø garantijø. Minëtas Laikinojo Pagrindinio
ástatymo 13 straipsnis yra tiktai
blanketine ástatyminë norma, nes jame nurodoma, tik tiek, kad Lietuvos pilietybës turiná, ágijimo bei netekimo sàlygas ir tvarkà nustato Lietuvos pilietybës ástatymas.
Jau vien ið tokio Pargrindiniame
ástatyme blanketinio Lietuvos pilietybës deklaravimo yra akivaizdu,
kad Laikinasis Pagrindinis Ástatymas ne tiktai atsisakë pakartoti
1938 metø Lietuvos Konstitucijos
11,13,16 ir kituose straipsniuose demokratiðkai suformuluotus pilietybës ágijimo ir iðsaugojimo konstitucinius pamatus ir garantijas, bet apskritai nenurodë jokiø pilietybës ágijimo, iðsaugojimo ir pilietybës teisiø
apsaugos konstituciniø nuostatø.
Manau, kad bûtent ðis Lietuvos
Pagrindinio Ástatymo trûkumas turëjo neigiamos, o gal ir lemiamos átakos sukuriant ir áteisinant kito teisës akto  1991 12 10 Lietuvos Pilietybës ástatymo nuostatas.
Dël 1991 metø Pilietybës ástatymo kai kuriø nuostatø norëèiau apsistoti ðiek tiek daugiau, nes su jomis nesutikau jo ruoðimo metu, o já
priëmus savo nuomonæ esu pareiðkæs ir spaudoje. Tuo labiau, kad kai
kurios jame esanèios kritikuotinos
nuostatos yra iðlikusios ir vëliau priimtuose to ástatymo pakeitimuose ir
net ðiandien veikianèiame LR Pilietybës ástatyme. Pagrindiná 1991 metø Pilietybës ástatymo trûkumà matau tame, kad nors jame ir pasakyta

apie tragiðkà Lietuvai datà  1940
m. birþelio 15-tàjà, taèiau dël tos
prieþasties netekusiø Lietuvos pilietybës, arba jø artimøjø, asmenø atþvilgiu, kurie po Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo pareiðkë
pageidavimà atstatyti Lietuvos pilietybæ, to ástatymo reikalavimai yra nesuprantamai grieþti ir suformuluoti
visiðkai neatsiþvelgiant, jog Lietuvoje buvo sovietinë okupacija. Gyvenimas parodë, kad tiems asmenims, o
kartu su jais ir Lietuvai valstybei bei
visiems jos þmonëms, tuo ástatymu
buvo padaryta didelë moralinë ir
materialinë þala.
Pasauliui ir visiems mums yra þinoma, jog dël sovietinës okupacijos
ið Lietuvos pasitraukusiø þmoniø
skaièius skaièiuojamas ne deðimtimis, bet ðimtais tûkstanèiø. Atstaèius Lietuvos nepriklausomà valstybæ, dauguma jø tikëjosi, kad Lietuvos valstybë atsiþvelgs á jø pasitraukimo ið Lietuvos aplinkybes, teisingai jas ávertins ir tuo paèiu sudarys
jiems kuo palankesnes sàlygas atstatyti Lietuvos pilietybæ. Taèiau 1991
metø Pilietybës ástatymas á ðiø þmoniø pasitraukimo ið Lietuvos aplinkybes praktiðkai neatsiþvelgë ir pilietybei atstatyti jiems palankiø sàlygø nesudarë. Todël daugelio jø ne
tiktai norai, bet ir svajonës atstatyti
Lietuvos pilietybæ taip ir lieka neágyvendinti. Neliesdamas kitø Pilietybës ástatymo straipsniø, norëèiau
atkreipti Jûsø dëmesá á ðio ástatymo
17 ir 18 straipsnius.
1991 m. Pilietybës ástatymo 17
ir 18 straipsniuose buvo nustatyta,
kad
1. gali atstatyti Lietuvos pilietybæ asmenys, kurie iki 1940 06 15 turëjo Lietuvos pilietybæ, gyvena kitose valstybëse, jeigu jie nëra repatrijavæ ið Lietuvos, jeigu jie atsisako turimos kitos valstybës pilietybës.
2. Atstatyti Lietuvos pilietybæ gali tiktai tø, iki 1940 06 15 turëjusiø
Lietuvos pilietybæ asmenø vaikai,
kurie gimë Lietuvoje ar pabëgëliø
stovyklose, taè3.
iau gyvena
kitose valstybëse, atsisako turimos
kitos valstybës pilietybës ir persikelia nuolat gyventi á Lietuvà bei prisiekia Lietuvos Respublikai.
Kas dël asmenø, kurie iki 1940
06 15 turëjo Lietuvos pilietybæ, tai
matome, jog 1991 metø Lietuvos Pi-

lietybës ástatyme ðie asmenys suskirstyti á tuos, kurie nerepatrijavo
ið Lietuvos ir tuos, kurie repatrijavo.
Asmenims, kurie iki 1940 06 15
turëjo Lietuvos pilietybæ ir nerepatrijavo ið Lietuvos ástatymas taikë
reikalavimà atsisakyti turimos kitos
valstybës pilietybës. Manyèiau, kad
ðis reikalavimas ástatyme padarytas
neatsiþvelgiant á minëtø asmenø pasitraukimo ið Lietuvos istorines aplinkybes, neatsiþvelgiant net á tai, kà
Lietuvos aukðèiausioji ástatymø leidþiamoji valdþia deklaravo trumpai
atnaujinusi 1938 metø Lietuvos
Konstitucijos veikimà. Teisæ iðsaugoti Lietuvos pilietybæ, nors ir turint
kitos valstybës pilietybæ, jiems garantavo iki sovietinës okupacijos veikusi ta pati 1938 metø Lietuvos
Konstitucija, kurios galiojimas buvo
atnaujintas 1990 metais atstaèius
Lietuvos nepriklausomà valstybæ.
Taèiau ðiuo klausimu 1991 metø Pilietybës ástatymo 17 ir 18 straipsniai
buvo suredaguoti neaiðkiai, nenuosekliai ir nesilaikant iki okupacijos
veikusios Lietuvos Konstitucijos demokratiniø nuostatø. Pvz., asmenims, turëjusiems LR pilietybæ iki
1940 06 15 ir gyvenantiems kitose
valstybëse, ástatymo 17 straipsnio 1
d. garantavo teisæ iðsaugoti Lietuvos
pilietybæ, jeigu jie nëra repatrijavæ ið
Lietuvos. Neþiûrint á tai, kad ði ástatyminë nuostata suformuluota aiðkiai, be jokiø dviprasmybiø ir jos
ágyvendinimas bûtø paprastas ir aiðkus pagal visus istorinius ir demokratinius kriterijus, taèiau ástatymo
18 straipsnio 1 dalis Lietuvos Respublikos pilietybës iðsaugojimo teisei stato nesuprantamà kliûtá ir uþtvarà. Jis reikalauja, kad asmenys,
kurie pagal 17 straipsnio 1 dalá pripaþástami iðsaugojæ teisæ á LR pilietybæ, jà gali atstatyti tiktai su sàlyga,
jeigu atsisakys turimos kitos valstybës pilietybës. Manau, kad tas pats
ástatymas, kuris nustatë sàlygà ir paskelbë átvirtinàs teisæ iðsaugoti pilietybæ, negali varþyti tos teisës ágyvendinimo. Be to, yra nesuprantama
apie koká pilietybës teisës iðsaugojimà ástatyme pasakyta, jeigu pagal kità straipsná jos negalima atstatyti?
Deklaruota pilietybës iðsaugojimo
teisë norma, kuri nei to paties, nei
kitø ástatymø negali bûti keièiama
17
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arba aiðkinama kitaip. Þvelgiant istoriniu ir teisiniu aspektais, bûtø teisëta ir teisinga, jeigu Lietuvos Respublikos pilietybës iðsaugojimo teisë asmenims, nurodytiems 17
straipsnio 1 dalyje, bûtø ir ágyvendinta vien pagal ðio straipsnio nuostatas.
Apsaugojant ir ágyvendinant LR
pilietybës iðsaugojimo teisæ, negali
turëti reikðmës ir dvigubos pilietybës
klausimai. Iki 1940 06 15 visø Lietuvos Respublikos pilieèiø pilietybës
teisæ saugojo 1938 m. Lietuvos Konstitucija, kuri garantavo, jog ástatymo nustatytais atvejais pilietis, turëdamas svetimà pilietybæ, gali ir nenustoti Lietuvos pilietybës (13 str.
2d.). Bûtent su tokia teise Lietuvos
pilieèiai,kaip Lietuvos pilietybës teisës subjektai, prieð savo valià buvo
priversti pasitraukti á Vakarus dël sovietinës okupacijos. Todël jeigu Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo aktu buvo paskelbtas 1940 metais svetimos jëgos panaikintø Lietuvos Valstybës suvereniniø galiø vykdymo atstatymas, ir ið karto, su iðimtimis, kurios nelietë pilietybës, buvo
atnaujintas 1938 metø Lietuvos Konstitucijos veikimas, buvo bûtina á visas minëtas aplinkybes atsiþvelgti ir
Pilietybës ástatymo 17 str. 1 dalyje
nurodytiems asmenims be jokiø apribojimø iðsaugoti ir atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybæ. Taip bûtø
apsaugotos minëtiems asmenims atstatytoje valstybëje jø konstitucinës
teisës, nesibaiminant, jog kai kuriejø
iðsaugotø ir dvigubà pilietybæ. Tai jø
konstitucinë teisë, su kuria nesiskaityti nebuvo galima.
Deja, ðiandien tenka konstatuoti,
kad á minëtas mûsø valstybës pilieèiø teises nebuvo atsiþvelgta nei istoriniu, nei teisiniu aspektais.
Nepaaiðkinamu, bet tiesiog, pasakyèiau administraciniu  komandiniu bûdu, 1991 m. Pilietybës ástatymas sprendë Lietuvos pilietybës iðsaugojimo ir atstatymo klausimus ir
asmenø, iki 1940 06 15 turëjusiø
Lietuvos pilietybæ, vaikø atþvilgiu.
Kodël tø asmenø vaikams, kurie gimë ne Lietuvoje ar ne pabëgëliø stovyklose, pagal Pilietybës ástatymo
rengëjai nors kiek átikinamiau paaiðkinti negalëtø. Kodël tiek vaikams
pagal Pilietybës ástatymo 18 str. 2
dalá buvo bûtina atsisakyti turimos
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kitos valstybës pilietybës, persikelti
nuolat gyventi á Lietuvà ir net jai prisiekti  suprantamai paaiðkinti taip
pat bûtø daugiau negu sunku. Lyg
bûtø ne okupacijos pasekmë, kad
tiems vaikams buvo lemta gimti uþsienyje. Todël iðvada lieka viena 
1991 m. Pilietybës ástatymas ið esmës ne iðsaugojo, bet esminiai apribojo teisæ atstatyti Lietuvos pilietybæ asmenims, turëjusiems LR pilietybæ iki 1940 06 15, ir jø vaikams.
Norëèiau kiek panagrinëti ir
1991 m. Pilietybë ástatyme nustatytà pilietybës teisës iðsaugojimo netaikymà asmenims, kurie iki 1940
06 15 turëjo Lietuvos pilietybæ, bet
yra repatrijavæ ið Lietuvos.
Repatriacija, kaip sugráþimo á tëvynæ institutas, yra suprantamas kaip
tarptautinei teisei neprieðtaraujantis
uþsienio valstybëje esanèiø kitos
valstybës pilieèiø gráþimas á jø valstybæ, pagal juos iðleidþianèios ir priimanèios valstybiø susitarimà. Todël
turi bûti visiðkai aiðku ir suprantama, kad susitarimas dël repatriacijos yra nepriklausomø valstybiø santykiø dalykas ir kad toká susitarimà
gali ir turi teisæ sudaryti tiktai suverenios valstybës- tarptautinës teisës
subjektai.
Iki 1940 06 15 Lietuvoje repatriacija daugiausiai buvo siejama su
vokieèiø iðvykimu ið Klaipëdos kraðto, þydø iðvykimu á tuometinæ Palestinà ir lenkø iðvykimu á Lenkijà. Pilnai suprantama, kad tuo laiku repatriajavæ asmenys teisëtai neteko Lietuvos pilietybës ir todël teisë á jà negali bûti iðsaugota pagal priimtus
Lietuvos Respublikos ástatymus po
1990 m. kovo 11 dienos.
Taèiau Lietuvos valstybinës institucijos, kurios sprendþia ir ágyvendina pilietybës iðsaugojimo ir atstatymo klausimus, áskaitant ir aukðèiausiàsias valstybës valdþios institucijas, taikydami Pilietybës ástatymà repatrijavusiø ið Lietuvos asmenø ratà be jokio pagrindo iðplëtë ir
todël daugeliui asmenø neteisëtai atsisakë atstatyti Lietuvos pilietybæ.
Tai lieèia asmenis, kurie repatrijavo
ið Lietuvos pagal sovietinius susitarimus po 1940 06 15 dienos.
Atsisakymà atstatyti pilietybæ repatrijavimo dingstimi patiria daug iki
1940 06 15 buvusiø Lietuvos pilieèiø,
kurie, kaip sovietiniai repatriantai,

iðvyko ið Lietuvos sovietinës okupacijos metu. Taèiau toks minëtø asmenø iðvykimas ið Lietuvos neturëtø bûti beatodairiðkai vertinamas kaip repatriacija ið Lietuvos valstybës, nes
Lietuva po 1940 06 15 buvo okupuota ir jos suvereniø galiø vykdymas buvo panaikintas. Todël ji negalëjo bûti
ir nebuvo kaip valstybë tarptautinës
teisës subjektu. Po 1940 06 15 dienos susitarimas dël repatriacijos su
kitomis valstybëmis darë ne Lietuvos
valstybë, bet Sovietø Sàjunga ir jos
struktûriniai padaliniai. Taip 1941 m.
sausio 10 d. Sovietø Sàjungos vyriausybë sudarë susitarimà su Vokietijos
vyriausybe dël Vokietijos pilieèiø ir
vokieèiø tautybës asmenø perkëlimo
ið Lietuvos TSR á Vokietijà . 1944 m.
liepos 6 d. ir rugsëjo mën. 22 d. buvo sudaryti susitarimai su Lenkijos
respublikos nacionalinës vienybës laikinàja vyriausybe ir su Lenkijos nacionalinio iðsivadavimo komitetu dël
Lietuvos gyventojø evakuacijos ið
Lenkijos teritorijos ir Lenkijos pilieèiø evakuacijos ið Lietuvos TSR ir kiti panaðûs susitarimai. Tais susitarimais ávairiais bûdais plaèiai naudojosi ir buvæ nepriklausomos Lietuvos
pilieèiai, kad tik galëtø iðvykti ið Sovietø Sàjungos. Manau, kad mûsø vidaus reikalø ir migracijos tarnybos jø
naudoti bûdai yra gerai þinomi. Yra
þinoma, kad pasinaudodami sovietine repatriacija ið Sovietø Sàjungos
bëgo ne tiktai lenkai, þydai, vokieèiai, kurie iki 1940 06 15 buvo Lietuvos pilieèiai, bet ir daug lietuviø.
Apie tai liudija tragiðki ir gerai pasisekæ iðvykimø ið Sovietø Sàjungos atvejai, fiktyviai ir nefiktyvios santuokos, dokumentø klastojimai, ávairûs
fiktyvûs giminystës ryðiø dokumentai, net teismø sprendimai, negráþimas ið uþsienio konmandiruoèiø,
sportiniø varþybø ir t.t. Todël turime
suprasti ir tinkamai ávertinti, jog sovietine repatriacija daug kas pasinaudojo kaip viena ið galimybiø iðtrûkti
ið Sovietø Sàjungos. Todël sovietinë
repatriacija negali prilygti repatriacijai pagal Lietuvos valstybës tarptautinius susitarimus. Todël sovietinës
repatriacijos keliais iðvykæ ið Lietuvos asmenys, kurie iki 1940 06 15
turëjo Lietuvos pilietybæ, atsiþvelgus
á jø apsisprendimà, neturëtø bûti laikomi kaip repatrijavæ ið Lietuvos ir
jø atþvilgiu neturëtø bûti taikoma Pi-
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lietybës ástatymo 17 str. 1 dalyje numatryta kliûtis, kuri trukdo tokiems
repatriantams iðsaugoti teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ. Taèiau
spræsdamos tokiø asmenø pareiðkimus dël Lietuvos pilietybës atstatymo, mûsø kompetetingos institucijos, ir net Prezidentûra, juos visada atmesdavo motyvuojant tuo, kad tie asmenys esà yras repatrijavæ ið Lietuvos. Todël esu tos nuomonës, kad tokia minëtø pareiðkimø sprendimø
praktika yra visiðkai atitrûkusi nuo
Lietuvos valstybës raidos istoriniø
aplinkybiø ir jø teisinio ávertinimo.
Tokia pilietybës iðsaugojimo teisës
koncepcija, kuri deklaruota Pilietybës ástatyme, neatitinka Lietuvos ástatymams, tarptautinei teisei ir, savaime suprantama, Europos þmogaus
teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos
konvencijai. Manau, kad dël neteisingo repatriacijos sàvokos taikymo, pagal Pilietybës ástatymo 17 str. 1 dalies reikalavimus, daugeliui asmenø,
turinèiø teisæ á Lietuvos pilietybës iðsaugojimà ir atstatymà, á jø praðymus
buvo duoti nepagrásti atsakymai.
Yra þinomi net ir tokie atvejai,
kai norëjusiems sugráþti á Lietuvà asmenims, kurie iki 1940 06 15 turëjo Lietuvos pilietybæ ir kurie ið Lietuvos pasitraukë á Vakarus 1944 m.,
buvo atstatyta Lietuvos pilietybë, bet
vëliau repatriacijos dingstimi ji buvo atimta ir net atimtas jiems gràþintas nekilnojamasis turtas. Tiktai po
ilgø susiraðinëjimø tiems asmenims
Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretu buvo atstatyta Lietuvos pilietybë ir po to gràþintas jiems teisëtai priklausæs turtas. Gaila, kad
buvo padaryta tiktai iðimties tvarka.
Kiek detaliau apsistojau ties
1991 m. Pilietybës ástatymu dël to,
kad jame buvusios kliûtys iðsaugoti
ir atstatyti Lietuvos pilietybæ buvo
taikomos paèiu aktyviausiu asmenø
kreipimosi dël pilietybës atstatymo
metu, t.y. iki 1995 m. spalio 3 d.
ástatymo priëmimo, kuriuo buvo pakeista Pilietybës ástatymo 17 straipsnio redakcija, o 18 straipsnis pripaþintas netekusiu galios. Ðie pakeitimai ið esmës palengvino teisës á Lietuvos Respublikos pilietybæ iðsaugojimà ir atstatymà. Neliko reikalavimo asmenims atsisakyti turimos kitos valstybës pilietybës, o jø vaikams
sàlygø, kad jie bûtø gimæ Lietuvoje

ar pabëgëliø stovyklose, kad persikeltø nuolat gyventi á Lietuvà ir dar
prisiektø Lietuvos Respublikai. Visø tø sàlygø neliko. Taèiau asmenø
ir jø vaikø atþvilgiu liko sàlyga, kad
jie nebûtø repatrijavæ ið Lietuvos. Ði
sàlyga liko ir po 1996 m. vasario 6
d. ir po 1997 m. liepos 2 d. ástatymais padarytø 17 straipsnio papildymø. Po ðiø papildymø tokià paèià
teisæ á pilietybës iðsaugojimà, kaip ir
asmenø vaikai, ir jø vaikaièiai. Taèiau nuostata, kuri dël repatriacijos
panaikina jø Lietuvos pilietybës iðsaugojimo teisæ liko ta pati.
Galiausiai, 2002 m. rugsëjo 17
dienà buvo priimtas naujas Lietuvos
Respublikos Pilietybës ástatymas,
kurio 17 straipsnis dar daugiau iðplëtë asmenø, turinèiø teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybës iðsaugojimà, ratà. Pagal ðio straipsnio redakcijà, teisë á LR pilietybæ neterminuotai iðsaugoma asmenims, iki
1940 06 15 turëjusiems Lietuvos pilietybæ, jø vaikams, vaikaièiams ir
provaikaièiams, gyvenantiems kitose valstybëse (jeigu ðie asmenys, jø
vaikai, vaikaièiai ar provaikaièiai
nerepatrijavo).
Aukðèiau praneðime esu minëjæs,
kad 1938 m. Lietuvos Konstitucijos
16 straipsnis skelbë, jog Lietuvos
valstybë saugo pilieèio turtà. Todël
daugelis gyvenanèiø uþsienyje asmenø, kurie iki 1940 06 15 buvo Lietuvos pilieèiai, taip pat jø vaikai ir kiti
asmenys, tikëjosi, kad likæs Lietuvoje turtas jiems bus sugràþintas arba
valstybës nustatyta tvarka jiems bus
kompensuota. Taèiau dar 1991 06 18
priimtas Lietuvos Respublikos ástatymas Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø, neþiûrint
á tai, kad vëliau jis ne kartà buvo keièiamas ir papildomas, neuþtikrino
ðios konstitucinës nuostatos ágyvendinimo dël analoginiø prieþasèiø, dël
kuriø iðvykusiems ið Lietuvos asmenims buvo trukdoma atstatyti Lietuvos pilietybæ. Minëto ástatymo 2 str.
nustatë á nuosavybës teisës atstatymà
tiktai tokiam savininkui, jo vaikams
(ávaikiams), tëvams (átëviams) ar sutuoktiniui, kurie yra Lietuvos pilieèiai, turi ðià pilietybæ patvirtinantá
dokumentà ir nuolat gyvena Lietuvos
respublikoje.
Labai daug uþsienyje gyvenanèiø

asmenø negalëjo atstatyti jø nuosavybës teisiø á nekilnojamàjá turtà dël to,
kad dël 1991 Pilietybës ástatyme paspæstø kliûèiø, tame tarpe ir reikalavimo nuolat gyventi Lietuvoje, tie asmenys negalëjo atstatyti Lietuvos pilietybës. Viso to galëjo ir nebûti, jeigu turto gràþinimo problemos bûtø
sprendþiamos demokratiniø valstybiø visuotinai pripaþintos pagarbos
nuosavybei dvasioje, t.y. bûtø atstatomos nuosavybës teisës á nekilnojamàjá turtà ne tiktai Lietuvos pilieèiams, bet, nepriklausomai nuo pilietybës, visiems savininkams, o jiems
mirus, ir kitiems ástatyme nurodytiems asmenims, kurie dël sovietinës
okupacijos buvo jo netekæ. Visi jie,
iki buvo priversti iðvykti ið Lietuvos,
ágydami, valdydami ir disponuodami
savo nekilnojamu turtu vadovavosi
1938 m. Lietuvos Konstitucija ir tikëjo jos 51 straipsnio nuostatai, kad
valstybë saugo nuosavybës teisæ.
Kadangi 1990 03 11 dienos Aktas
dël Dël Lietuvos Nepriklausomos
valstybës atstatymo paskelbë, kad
yra atstatomas 1940 metais svetimos
jëgos panaikintas Lietuvos valstybës
suvereniniø galiø vykdymas, o tos paèios dienos ástatymas pilietybës ir
nuosavybës atþvilgiais atnaujino 1938
05 12 Lietuvos Konstitucijos veikimà, todël visi savininkai, nepriklausomai nuo jø tautybës ar pilietybës,
kurie dël sovietinës okupacijos Lietuvos Respublikoje buvo praradæ
nuosavybës teises á nekilnojamàjá turtà, teisiniu ir Þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos prasmëmis privalo turëti teisæ já susigràþinti valstybës nustatyta tvarka.
Pilietybë ir nuosavybë yra dvi atskirai reguliuojamos teisinës kategorijos, kurios negali bûti tapatinamos arba viena nuo kitos priklausomos. Manyèiau, jog ðiandien egzistuoja tokiø kategorijø tarpusavio priklausomumas. Tai dar viena prieþastis, kodël taip sunkiai Lietuvoje
vyksta kaip pilietybës, taip ir nuosavybës teisiø á nekilnojamàjá turtà atstatymas. Bet tai jau atskira tema ir
todël detaliau ties ja apsistoti ðiandiena nebûtø pagrindo.
Kazimieras MOTIEKA,
advokatas
1990 m. kovo 11-osios
Nepriklausomybës akto signataras
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Konferencija Kultûrø sàveika daugiatautëje
aplinkoje
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas ð.m. geguþës 19-21 d.
Juodkrantëje organizavo konferencijà
Kultûrø sàveika daugiatautëje aplinkoje, skirtà Tautiniø maþumø ástatymo 15-osioms metinëms paþymëti.
Konferencijos dalyvavo ðalies tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø vadovai ið Alytaus, Kauno, Klaipëdos, Panevëþio, Ðiauliø, Vilniaus.
Pradedant konferencijà kalbëjo
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius
Antanas Petrauskas, Neringos miesto meras Stasys Mikelis, Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan
Arutiunian.

Praneðimà Þmogaus teisiø padëtis Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà
skaitë Lietuvos Respublikos Seimo
Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas
Gediminas Dalinkevièius. Klaipëdos
universiteto Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos instituto direktorë
dr.Silva Pocytë supaþindino su Maþosios Lietuvos istorija amþiø bëgyje.
Didelio konferencijos dalyviø susidomëjimo susilaukë istoriko Juliaus Þuko pateikta istorinë apybraiþa apie
kultûrø sàveikà Klaipëdos kraðte. Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktorius pavaduotojas Stanislav Vidtmann savo praneðime nagrinëjo daugiakultûriðkumo aspektus vieningos Europos kontekste.

Konferencijos dalyviai turëjo galimybes susipaþinti su Klaipëdos H.Zudermano vidurinës mokyklos ir Ðilutës 2-osios vidurinës mokyklos darbo
patirtimi ugdant vaikus ir jaunimà,
Klaipëdos vokieèiø bendrijos, Simono Dacho namø, Ðilutës rusø kultûros
centro veikla, puoselëjant tautiná tapatumà daugiakultûrinëje aplinkoje.
Turininga buvo ir kultûrinë konferencijos programa. Aplankytas Maþosios Lietuvos istorijos muziejus,
susipaþinta su Klaipëdos miesto ir pilies istorine raida. Daug naujos ir ádomios informacijos apie Ðilutës miesto ir apylinkiø kultûros paveldà pateikë Ðilutës muziejaus direktorë
R.Ðikðnienë.

Konferencijos Kultûrø sàveika daugiatautëje aplinkoje atidarymas.
Ið kairës  Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann, Seimo
Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinis
direktorius Antanas Petrauskas, tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan Arutiunian

Biuletená spaudai parengë Redakcinë komisija
Adresas: Tautiniø bendrijø namai, Raugyklos g. 25, LT-2001 Vilnius.
Tel./faksas (5) 216 04 08, el. paðtas tbn@takas.lt
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