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TAUTINIØ BENDRIJØ
INFORMACINIS BIULETENIS

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

Tautiniø bendrijø taryba
susitiko su Lietuvos
Respublikos Prezidentu
2003 m. liepos 16 d. Tautiniø bendrijø tarybos prie Tautiniø maþumø ir
iðeivijos departamento narius priëmë
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas.
Susitikimo dalyviai supaþindino
Lietuvos Prezidentà su Tautiniø bendrijø tarybos veikla, iðsakë svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria
ðalies tautinës bendrijos vystydamos
savo veiklà.
Tautiniø bendrijø tarybos nariai atkreipë Prezidento dëmesá á tai, kad Pilietybës ástatymo atskiros nuostatos
áteisina nelygybæ etniniu poþiûriu, iðreiðkë pageidavimà, jog kuri nors institucija atliktø ombudsmeno funkcijas
tautinës diskriminacijos ir nesantaikos
kurstymo atvejams tirti.

Buvo aptarti Tautiniø bendrijø namø
Vilniuje plëtros klausimai, atkreiptas
ðalies vadovo dëmesys á nepakankamà
finansinæ paramà tautiniø bendrijø kultûriniams projektams bei jø sekmadieninëms mokykloms, pateiktas pasiûlymas Tautiniø bendrijø biuletenio pagrindu ásteigti leidiná, kuris informuodamas visuomenæ apie tautiniø bendrijø veiklà taptø tarpkultûrinio dialogo
priemone.
Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas.
Susitikimo metu buvo iðsakyta nuomonë, jog tokie susitikimai turëtø tapti
tradiciniais.

Tautiniø bendrijø tarybos nariai
su Lietuvos Respublikos Prezidentu Rolandu Paksu.
Georgios Macukatovo nuotrauka
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Truputis Kaukazo Vilniuje
Lietuvos nacionalinës UNESCO
komisijos kartu su Europos Taryba
organizuota renginiø serija, pavadinta Kaukazo kultûrø dialogas (manyèiau, netiksliai, nes kalbëta apie
Baltijos ir Pietø Kaukazo ðaliø tarpusavio bendravimà) prasidëjo birþelio 3 d. áspûdingu koncertu Vilniaus nacionaliniame dramos teatre.
Kultûros ministrës Romos Þakaitienës pasveikinimas ir scena bei
salë prisipildë Kaukazo. Lietuvos
dþiazo grupë paimprovizavo kaþkà
ta tema, o paskui iðëjo armënø ansamblis, nuskardeno dudukas, sutrinksëjo bûgnelis, nuvinguriavo sudëtinga solisto traukiama melodija,
 negi papasakosi? Intarpas  mûsø
dþiazmenai, o tada pasiliejo azerbaidþanieèiø mugamas, salëje sakytum
nebetilpo dainininko balsas, atsivërë saulës deginamø dykumø platybë.
Vël truputis dþiazo ir áþengë penki
ðaunûs vyrai tamsiom èuchom apsivilkæ, su ðoviniø eilutëm ant krûtinës, su kinþalais prie juosmens ir uþtraukë savo kalnø aidø, staèiø skardþiø, srauniø upeliø daugiabalsæ.
Tris valandas tæsësi tikra ðventë ausims ir akims. Salë plojo á taktà, praðë dar ir dar, muzikantai nesibrangino, grojo ir dainavo
Pasibaigus koncertui Lietuvos
nacionalinës UNESCO komisijos
sekretoriato vadovë Asta Dirmaitë
trumpoje kalboje padëkojo visiems,
prisidëjusiems prie Kaukazo kultûros dialogo renginiø organizavimo:
Tautiniø bendrijø tarybos prie Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento pirmininkui Ruslanui Arutiunianui, kuris pirmasis pasiûlë surengti Lietuvoje bendrà Kaukazo
tautø kultûros pristatymà; Armënijos, Azerbaidþano ir Gruzijos nacionalinëms UNESCO komisijoms;
Lietuvos kultûros ministerijai; Lietuvos kultûros ir sporto rëmimo fondui, Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës; Vilniaus dailës akademijai; kino centrui Skalvija; M. Maþvydo bibliotekai; þurnalui Kultûros barai ir kitiems.
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Po to susirinkusieji buvo pakviesti prie fojë sustatytø stalø, kur
visiems pakako Lietuvos gruzinø
draugijos Iberija parûpinto vyno
ir Lietuvos armënø bendrijos patiektø nacionaliniø gardumynø,  gailëkitës, kurie ten nebuvote.
Birþelio 4 ir 5 dienomis Dailës
akademijoje vyko Pietø Kaukazo ir
trijø Baltijos ðaliø kultûrø polilogas.
Kalbëjo Lietuvos, Azerbaidþano ir
Gruzijos viceministrai, UNESCO
generalinio direktoriaus patarëjas
Henrikas Juðkevièius (kuris perskaitë UNESCO generalinio direktoriaus Koichiro Matsuuros sveikinimo kalbà konferencijos dalyviams),
Europos Tarybos kultûros politikos
padalinio vadovë Vera Boltho, Lietuvos Respublikos Seimo þmogaus
teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, visø ðeðiø ðaliø UNESCO atstovai ir ðiaip kultûrininkai, vyko diskusijos. Buvo aðtrokø pasisakymø (Azerbaidþano atstovai sakë, kad ðiuo metu, kol neiðspræstas Kalnø Karabacho klausimas, jø su armënais dialogo ið viso
negali bûti, kad jie sutinka bendrauti
tik su Gruzija ir Baltijos ðalimis),
bet tikro konflikto pavyko iðvengti.
Kalbëta apie mûsø ankstesnius ry-

ðius, dabartinæ jø stokà, galimas ávairias bendradarbiavimo galimybes,
kultûros mainus. Siûlyta vël organizuoti ðaliø kultûros dienas ir savaites, bendrus seminarus ir kursus menininkams, kultûros bei paveldo apsaugos specialistams, plëtoti kultûriná turizmà, rengti lyginamàsias studijas, þinynus, aktyvinti literatûrinius mainus, remti vertimus. Siûloma á ðià veiklà aktyviau átraukti atitinkamø ðaliø tautiniø maþumø organizacijas.
Lietuvos delegacijos vardu èia
pasiraðiusios pateiktas pasiûlymas 
sukurti Pietø Kaukazo ir Baltijos ðaliø interneto portalà, kur kiekviena
ðalis pati sudëtø savo informacijà trimis kalbomis (savo, anglø ir rusø)
apie istorijà, kultûrà, menà, tos rûðies naujienas, aktualijas, kad galima
bûtø rasti kontaktø su meno kûrëjø
organizacijomis, adresø ir pasiûlymø bendriems projektams  susilaukë pritarimo ir pateko á suminá dokumentà, skirtà rekomendacijoms,
kaip veikti toliau.
Ypaè svarbu, kad ðiose rekomendacijose pamàstyta apie finansavimà, kur be UNESCO prisidëtø ir
Europos Taryba, kiti fondai bei bûtø panaudojamos privaèiø rëmëjø lë-
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ðos. Numatyta per du mënesius parengti konkreèiø pasiûlymø sàraðà,
kà gali nuveikti ðioje srityje
UNESCO su Europos Taryba ir pateikti já rudená vyksianèiai
UNESCO Generalinei Konferencijai. Pasiûlymø projektà parengti patikëta Gruzijos ir Lietuvos nacionalinëms UNESCO komisijoms
Birþelio 5 d. mûsiðkës UNESCO
komisijos parodø salëje ir Ðv. Jonø
galerijoje buvo atidarytos V. Luckaus, D. Tolpino, S. Ðakarvio ir V.
Burèuladzës foto parodos, per atidarymà vël koncertavo armënai ir gruzinai (azerbaidþanieèiai muzikantai
jau buvo iðvykæ).
Birþelio 6 d. M. Maþvydo bibliotekoje organizuotam trijø Kaukazo
ðaliø ir Lietuvos raðytojø, vertëjø ir
leidëjø apskritajam stalui teko vadovauti èia pasiraðiusiai. Armënijos raðytojams ir vertëjams atstovavo þymus prozininkas Vahagnas Grigorianas (iðvertë J. Avyþiaus Sodybø
tuðtëjimo metà ir J. Baltuðio Sakmæ apie Juzà; ið jo romanø ir apysakø nieko nëra iðleista lietuviðkai),
ðiuo metu gyvenantis Lietuvoje,
Azerbaidþanui  garsus prozininkas,
detektyvø autorius Èingizas Abdulajevas (kurio nëra nieko iðversta á lietuviø kalbà; á latviø, sako, yra), Gru-

zijai  poetë, mûsø literatûros vertëja ir populiarintoja Nana Devidzë
(ji ðámet apdovanota Vytauto Didþiojo ordino medaliu). Ið lietuviø
alyvavo Lietuvos raðytojø sàjungos
pirmininkas Jonas Liniauskas, LRS
valdybos sekretorë Birutë Jonuðkaitë ir tarptautiniø programø direktorë Jurgita Mikutytë, vertëja ið gruzinø kalbos Virginija Timinskaitë. Visø kalbø atidþiai klausësi ir kaþkà
þymëjosi UNESCO kultûros politikos specialistas Bernard Jacquot
(Bernaras Þako) bei visuose minëtuose renginiuose dalyvavusi naujoji Lietuvos ambasadorë UNESCO
Ina Marèiulionytë, pakeitusi nepamirðtamàjà velionæ Ugnæ Karvelis.
Kalbëjomës apie tai, kiek daug
versta ir bendrauta anksèiau ir kad,
nepaisant ideologiniø priekabø,
pavykdavo gana gerai reprezentuoti
mûsø literatûras. Apie tai, kaip sunku dabar iðleisti vertimà ið Kaukazo ðaliø pas mus ir atvirkðèiai, nes
niekas nenori finansuoti nekomerciniø leidiniø. Azerbaidþane, anot È.
Abdulajevo, valstybë dar gana neblogai remia literatûrinius leidinius ir
knygas, bet Gruzijoje ir Armënijoje
ðioje srityje visai nekas. Panaðiai ir
pas mus su vertimais ið ðiø kalbø.
Trûksta ir vertëjø. Jei ið armënø ir
gruzinø dar yra kas verèia, tai ið tiurkø kalbø (tarp jø ir ið azerbaidþanieèiø) nëra kam versti. Vienintelë aktyviai tai dariusi H. Kobeckaitë 
ambasadorë Turkijoje. Vis tik ji iðvertë apsakymà Kultûros barams,
kuris pasirodys þurnalo liepos mënesio numeryje; geguþës mënesio
numeryje iðspausdintas Guramo Gegeðidzës apsakymas, kurá ið gruzinø
kalbos iðvertë Zurabas Dþavachiðvilis,o birþelio numeryje  Rafaelo
Nahapetiano apsakymas, èia pasiraðiusios iðverstas ið armënø kalbos).
Tikëtis daugiau vertimø galima bûtø, jei atsirastø rimtesnë parama, sakykim, minëtoje rekomendacijoje
UNESCO ir Europos Tarybai uþsiminta apie paramà vertëjams ir verstiniams leidiniams.
Tà paèià diena M. Maþvydo bibliotekoje buvo atidaryta leidiniø
apie Armënijà, Azerbaidþanà bei
Gruzijà ir jø literatûros vertimø paroda. Teko dar kartà ásitikinti, kaip

maþai pas mus þinoma apie ðiø ðaliø literatûrà ir menà  keletas gruzinø autoriø vertimø pateko á kaimynø stendus, armënas raðytojas priskirtas prie gruzinø, o dailininkas 
prie azerbaidþanieèiø
Skalvijos kino centre birþelio
6, 7 ir 8 d. buvo rodomi armënø,
gruzinø ir azerbaidþanieèiø filmai,
tikrai geri, bet, deja, senoki.
Tuo paèiu metu vyko Vilniaus
dailës akademijos UNESCO kultûros politikos ir kultûros vadybos katedros vedëjos Gabrielës Þaidytës
organizuoti renginiai, pavadinti
Baltijos-Kaukazo kultûros platforma: diskusijos, dailës ir fotografijos parodos, meniniø ir dokumentiniø kino filmø demonstravimas
Lietuvos kino teatre. Gaila, kad
daugelio dviejø UNESCO institucijø organizuotø renginiø laikas sutapo.
Birþelio 6 d. Mokytojø namuose,
birþelio 7 d. Vilniaus Rotuðës aikðtëje, suþavëtai publikai plojant, siautë gruzinø vaikø ir jaunimo ðokiø
bei dainø ansamblis. Tai buvo dar
kita, savivaldybiø remta programa.
Smagu, kai atstatomi gerokai nutolusiø mûsø kadaise broliðkomis
vadintø ðaliø ryðiai. Nes tikrai liûdna ir nemalonu, kad jaunoji lietuviø
karta taip maþai beþino apie Pietø
Kaukazo tautø labai senus, labai
gausius kultûros lobius, ir daili Lietuvos nacionalinës televizijos laidos
Kultûros namai vedëja televizijos
siuþetà apie ðio raðinio pradþioje minimà koncertà pristato maþdaug
taip, kad minëtø respublikø atstovai
pagaliau atvyksta pas mus ne su arbûzais, o su menu (beje, nei ið Armënijos, nei ið Gruzijos arbûzai niekad nebuvo eksportuojami, ten daugiau auginamos vynuogës ir kiti vaisiai), arba kita meno þinovë, Literatûroje ir mene iðspausdinusi raðinëlá apie armënø fotografijà, ið
ankstesniø paþinèiø su armënais prisiminë tik tiek, kad kadaise ið Armënijos á Lietuvà bûdavo atgabenama madingø batø
Marytë KONTRIMAITË
Nuotraukose: Renginiø Kaukazo kultûrø dialogas akimirkos
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Ryðiø tarp Bazilionø vidurinës mokyklos
kolektyvo ir ukrainieèiø plëtra
2001 m. lapkrièio 8 11 d. Ðiauliuose, Bazilionuose ir Vilniuje vyko
pirmoji pasaulyje tarptautinë mokslinë
konferencija ,,Bazilijonai Lietuvoje ir
Ukrainoje, skirta Ðvè. Trejybës baþnyèios Vilniuje gràþinimo Rytø apeigø
katalikams - tëvams bazilijonams deðimtmeèiui (apie jà raðyta 2001 m.
Tautiniø bendrijø informaciniame biuletenyje Nr. 5).
Konferencijos metu buvo nutarta ir
toliau palaikyti bei stiprinti uþsimezgusius ryðius. Todël ir pasibaigus konferencijai Ðiauliø r. Bazilionø vidurinëje mokykloje ne kartà lankësi Vilniaus Ðvè. Trejybës baþnyèios klebonas
kun. Pavlo Jachimec OSBM, aptarë vykusià konferencijà, kartu su dr. A. Vasiliauskiene, mokyklos direktoriumi
Rimantu Goriu bei Ðv. Bazilijaus Didþiojo baþnyèios klebonu Jordanu Urbonu dar 2002 m. rudená parengë pirminá projektà bûsimai konferencijai,
skirtai Bazilionø vidurinës mokyklos,
kurià ákûrë vienuoliai bazilijonai, 230
metø jubiliejui.
Gruodþio 10 d. Ðiauliø rajono Bazilionø vidurinëje mokykloje susikaupimo popietëje ,,Adventas  ramybës
ir susimàstymo laikas kartu su mokyklos bendruomene dalyvavo sve-

èiai: Ðiauliø vyskupas Eugenijus Bartulis, kancleris kun. Remigijus Èekavièius, Vilniaus Ðvè. Trejybës baþnyèios klebonas kun. Pavlo Jachimec
OSBM, Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie LRV generalinis
direktorius Antanas Petrauskas, Ðiauliø vyskupijos Katechetikos centro vadovë Daiva Ðpinkuvienë, Ðiauliø r. savivaldybës Ðvietimo ir sporto skyriaus
vedëjas Gintautas Sinickas ir ðio skyriaus vyresnioji specialistë Rasa Punevièienë bei Vilniaus universiteto
RSTC dr. Aldona Vasiliauskienë. Iðklausius subtilià muzikinæ  poetinæ kompozicijà, apie Advento  kiekvieno susimàstymo ir sielos apsivalymo bûtinybæ kalbëjo JE vyskupas E.
Bartulis, linkëdamas kiekvienam tinkamai parengti ir savo ðirdis Kristaus
uþgimimui.
Ðv. Juozapato bazilijonø ordino atstovas kun. Pavlo Jachimec OSBM
dþiaugësi pirmà kartà galëdamas stebëti, toká prasmingà mokiniø ir pedagogø sambûrá advento laiku  tokiø tradicijø Rytø apeigø katalikai neturi. Tad
dëkojo uþ pakvietimà bei galimybæ dalyvauti ir pasisemti dvasiniø turtø, tikëdamasis, kad tie uþsimezgæ ryðiai
nenutrûks ir apie Bazilionø mokyklos

Ðv. Juozapato ðventë Ðvè. Trejybës baþnyèioje Vilniuje. Ukrainieèiø sveèiai
- Bazilionø vidurinës mokyklos mokiniai, vysk. J.Tunaitis, prel. R.Gruðas
ir kiti.
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ákûrëjus, vienuolius bazilijonus þinios
vis plësis.
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LRV generalinis direktorius A. Petrauskas prisiminë, kad ðioje mokykloje yra lankæsis prieð 40 metø. Kalbëjo apie tautas gyvenanèias
Lietuvoje, kur jie, suradæ antràjà tëvynæ, savo ávairiapuse veikla graþiai ásipina á jos gyvenimà, prapleèianèià Lietuvos istorijà, skatino Bazilionø mokyklos bendruomenës tolesniam bendravimui su vienuoliais bazilijonais
bei Ukrainos mokyklomis, apie galimas sàlygas ðiam bendravimui. Pasakojo apie Ukrainoje veikianèias lietuviø sekmadienines mokyklas. Generalinis direktorius mokyklos bibliotekai
padovanojo retø vertingø knygø.
Dr. A. Vasiliauskienë dþiaugësi
advento susikaupimo popiete, linkëjo
visam kolektyvui skleisti dvasiná gërá, kad jo spinduliai plistø po visà Lietuvà.
Ðventiná advento popietës susikaupimà pakeitë pedagogø bei sveèiø pasitarimas prie kavos ar arbatos puodelio, kalbëta apie bûsimàjà Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordinui skirtà konferencijà. Generalinis direktorius A. Petrauskas kalbëjo apie tarp Lietuvos ir
Ukrainos sudarytas sutartis ir naujas
galimybes glaudesniam bendradarbiavimui: pasikeitimui moksline informacija, sàlygas moksliniams bei kultûriniams ryðiams. Ragino parengti numatytos veiklos projektus, kvietë apsilankyti Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamente prie LRV. Pasitarimo
dalyviai susipaþino su bûsimos tarptautinës mokslinës  praktinës konferencijos programos projektu, buvo iðdiskutuotos temos. Dr. A. Vasiliauskienë papasakojo áspûdþius ið paskutinës kelionës á Ukrainà.
Advento popietë Bazilionø vidurinëje mokykloje  prasmingas akcentas
katalikø ir ukrainieèiø, ir lietuviø dvasiniame gyvenime.
2003 m. geguþës 28 d. Ðiauliuose
bei Bazilionuose buvo aptarti moksliniai bei techniniai konferencijos Ðv.
Bazilijaus Didþiojo ordinas: ðvietëjið-
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ka veikla aspektai. Kun. t. Pavlo Jachimec OSBM, dr. Aldona Vasiliauskienë ir Bazilionø vidurinës mokyklos direktorius Rimantas Gorys ðiais
klausimais susitiko su Ðiauliø rajono vicemere Rima Baðkiene, Ðiauliø universiteto rektoriumi prof. habil. dr.
Vincu Lauruèiu, prorektoriumi prof.
habil. dr. Donatu Jurgaièiu, Menø fakulteto prof. habil. dr. Vyteniu Rimkumi, Kvalifikacijos instituto vadove dr.
doc. Lidija Uðeckiene bei vyr. metodininke Birute Zemickiene. Lankymaisi Bazilijonuose sulaukë graþaus atsako  revizitø Vilniuje.
Vilniaus Ðvè. Trejybës baþnyèioje,
aptarnaujanèioje ukrainieèius  Graikø apeigø katalikus, be pagrindiniø
ðvenèiø katalikams, itin svarbios dar
dvi: Ðvenèiausios Trejybës ðventë - tituliniai atlaidai ir Ðv. Juozapato
ðventë. Ivanas Kuncevièius (1580
1623) 1604 m. atvykæs á Vilniø, tapæs
vienuoliu pasivadino Juozapatu. Jis 
bazilijonø ordino kûrimo iniciatoriaus,
Vilniuje dirbo iki 1617 m., vëliau buvo paskirtas Polocko vyskupu pagalbininku (mirus arkivyskupui Gedeonui
Brolnickiui (1601-1618), perëmë jo
pareigas) ir 1623 m. mirë þiauriai nukankintas.1867 m. birþelio mën. 29 d.
paskelbtà ðventuoju. Vilniaus bazilijonai áamþino jo atminimà savo pavadinime: Ðv. Juozapato Bazilijonø ordino vienuolynas.
Minëtø ðvenèiø pamaldose dalyvauja ir lietuviø. Á jas atvyksta ir Bazilionø vidurinës mokyklos kolektyvo atstovai: mokytojai, mokiniai. 2002 m. lapkrièio 10 d., minint Ðventàjá Juozapatà, Ðv. Miðias aukojo ið Ukrainos atvykæs kun. Vasilijus Zinko OSBM, kun.
Pavlo Jachimec OSBM, dalyvaujant
Vilniaus vyskupui Juozui Tunaièiui ir
Vilniaus Ðventojo Juozapo kunigø seminarijos rektoriui kun. Gintarui
Gruðui. Ðv. Miðiose giedojo ið Vingaþovo (Lenkija) atvykæs ukrainieèiø Rytø apeigø katalikø choras ,,Spohad
(Atsiminimas), po pamaldø surengæs
koncertà. Pamoksle apie Ðv. Juozapato gyvenimo prasmæ  teisybæ - kalbëjo kun. Vasilijus Zinko OSBM, akcentuodamas tris gyvenimo kelius: teisybës ieðkojimà, teisybës skelbimà ir
kankinio mirtá uþ teisybæ. Ðv. Miðiø
metu brolis Natanailas Ðturmak
OSBM priëmë Amþinuosius áþadus. Tai
neeilinis ávykis ordino gyvenime, kuriame tëra virð 600 nariø, istorijoje. Ne-

eilinis dar ir todël, kad sutapo su Ðvè.
Mergelës Marijos Auðros vartø atlaidø
pradþia. Vilniaus Ðv. Juozapo kunigø
seminarijos seminaristà brolá Natanailà, paðventusá gyvenimà Dievo ir þmoniø tarnystei sveikino dvasininkai, parapijieèiai, Bazilionø vidurinës mokyklos direktorius Rimantas Gorys, dr.
Aldona Vasiliauskienë, ukrainieèiai.
Bazilijonø vidurinës mokyklos kolektyvo atstovai á Ðvè. Trejybës baþnyèià atvyko ir 2003 m. birþelio 8 d. 
meldësi tituliniuose Ðvè. Trejybës atlaiduose, stebëjo prieð ðv. Miðias ðventinamà ið Lenkijos episkopato kanceliarijos padovanotà tabernakulá, Pirmosios Ðventos Komunijos apeigas. Ðv.
Miðias aukojo kun. t. Vasilijus Zinko
OSBM (specialiai ðiai ðventei atvykæs
ið Ukrainos), kleb. t. Pavlo Jachimec
OSBM, kun. Ivanas Daukðis. Ðv. Miðiose dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos
kurijos kancleris mons. Edvardas Rydzikas. Pamokslà sakë t. Vasilijus Zinko OSBM. Pamokslininkas kalbëjo
apie misterijà, kaip paslaptis, kuriø negalima suprasti. Tai ásikûnijimas 
Vieðpaties tapsmas þmogumi; kita misterija  Ðvenèiausioji Trejybë. Misterija labai praktiðka mûsø gyvenime. Dievas sukûrë þmogø pagal savo paveikslà. Ðvè. Trejybës pavyzdys  ðeima.
Þmogus negali bûti vienas  Dievas
Adomui sukûrë Ievà  ir tai ðeimos
sukûrimo iðraiðka. Dievas paþásta save
ir ta mintis tapo kûnu  sûnumi. Meilë tarp Dievo ir sûnaus yra tokia stipri, kad gimsta Ðventoji Dvasia. Ðeima

nedalijama  amþina. Jei nëra ðeimoje
meilës, tai negali bûti nei tëvynës meilës, nei patriotizmo... Ðvè. Trejybës
ðventë verèia apie tai susimàstyti.
Po pamaldø minëtose ðventëse Bazilionø vidurinës mokyklos mokiniai
atliko keletà giesmiø, kurios buvo sutiktos gausiais aplodismentais. Parapijieèiai bei sveèiai maloniai klausë ir
ukrainieèiø choro bei instrumentalistø atliekamø kûriniø.
Be Bazilionø vidurinës mokyklos
atstovø ukrainieèiø graikø apeigø katalikø atlaiduose dalyvauja nemaþai
lietuviø, besidominèiø Ukrainos istorija, ukrainieèiø bendruomene Lietuvoje, jø religiniu gyvenimu. Keletà paminësime, tai Julius Ratkus (Lietuvos
Respublikos Vyriausybës patarëjas religijø klausimais), Jonas Endriukaitis
(Vilniaus apskrities Ðvietimo tarybos
pirmininkas), Alfredas Guðèius (þurnalistas ir literatûrologas), Juozas Sabolius (LTV reþisierius), Gediminas
Zemlickas (Mokslo Lietuva redaktorius), dr. Rita Ðerpytytë (VU RTSC
vedëja), dr. Aldona Kaèerauskienë
(þurnalistë), Danguolë Grigolovièienë
(Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LRV skyriaus vedëja), dr.
Aldona Vasiliauskienë (istorikë, VU
RSTC) bei kiti.
Po ðv. Miðiø susirinkusieji á vienuolynà stenduose galëjo paskaityti
Mokslo Lietuvoje iðspausdintus
straipsnius apie lietuviø bei ukrainie(nukelta á 6 psl.)

Ðvè. Trejybës baþnyèios klebonas t. Pavlo Jachimec OSBM su Pirmàjà Ðv.
Komunijà priëmusia Kristina Ðertvytyte ir jos ðeima. Ðalia Kristinos s. Anna.
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Geguþës ðiokiadieniai
Pirmajai Armënijos Respublikai  85 metai
Armënams geguþë turtinga atmintinomis dienomis.
Pirmoji data siekia 451 m., kuomet
geguþës 9 d. Avararairo mûðyje su persais armënai apgynë savo krikðèioniðkàjá tikëjimà, kartu ir savo unikalià kultûrà.
Praëjus beveik pusantro tûkstanèio
metø, 1918 m. antrojoje geguþës dekadoje ið karto trijuose - Sardarapato,
Aparano, Karakiliso  mûðiuose nugalëjusi puolanèià turkø
kariuomenæ, Armënija iðgelbëjo savo Rytines teritorijas nuo Vakariniø likimo  nuo genocido ir pilno nuniokojimo.
Yra ir kitos atmintinos datos geguþës mënesá, kitos pergalës, taèiau bûtent 1918 m. geguþës pergaliø dëka Armënija galëjo 67 tûkst. kv. m. teritorijoje (vienoje penktojoje savo istorinës
teritorijos dalyje) paskelbti savo Nepriklausomybæ.
Geguþës 28 d. ðio ávykio 85-øjø metiniø proga, Lietuvos armënai susirinko Ðiauliuose, Kryþiø kalne prie Chaèkaro (akmeninio kryþiaus). Iðkilmës
prasidëjo malda ir specialiai á ðá renginá pakviesto Rygos armënø cerkvës
ðventiko tëvo Markoso kalba. Kiti kalbëjusieji taip pat akcentavo pirmosios
Armënijos Respublikos lemtingà istorinæ reikðmæ. Ji gimë sunkiomis sàlygomis. Ðalis, nualinta ketveriø metø
karo, kurios gyventojø tarpe beveik pusæ sudarë pabëgëliai ið Vakarø Armënijos, apsupta prieðø, sugebëjo per nepilnus trejus Nepriklausomybës metus
daug nuveikti. Nors ði ðalis buvo Turkijos ir Tarybø Rusijos sunaikinta, ne-

gæstanti svajonë apie Nepriklausomos
valstybës atkûrimà, perduota armënø
ateities kartoms, iðliko. Jà ir ákûnija
ðiandieninë Armënijos Respublika.
Lietuvos armënø sàjunga
Lietuvos armënams geguþë turtinga ir savomis atmintinomis datomis. O
ðiais metais ðiame kalendoriuje atsirado ir naujos ðventinës dienos.
Geguþës 21 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje oficialiai
áregistruota nauja armënø visuomeninë organizacija  Lietuvos armënø sàjunga.
Sàjungos steigëjais tapo trys stambiausios armënø bendruomenës  Lietuvos armënø bendrija, Kauno armënø
bendrija ir Ðiauliø armënø bendrija. Sàjunga atvira ir kitoms armënø bendrijoms, jeigu jos, kaip reikalauja ástatai,
veikia vienerius metus ir ði veikla atitinka Sàjungos tikslus bei uþdavinius.
Sàjungos struktûra paprasta. Vadovaujantis organas - Taryba, á kurià kiekviena bendruomenë deleguoja po tris
atstovus. Taryba renka prezidentà. Pirmajame Tarybos posëdyje, vykusiame
po ðventiniø renginiø, skirtø pirmosios
Armënijos Respublikos 85-osioms
metinëms Ðiauliuose, Sàjungos prezidentu buvo iðrinktas Araik Tunian, Lietuvos armënø bendrijos pirmininkas.
Bendrijos, Sàjungos narës, dirba savarankiðkai. Sàjunga siekia apjungti visà ðalies armënø bendruomenæ, rengiant bendrà visos bendruomenës veiklos strategijà Lietuvoje ir jà ágyvendinant. Pirmas didelis renginys, kurá organizuoja Sàjunga ðiais metais, bus áþy-

maus kompozitoriaus Aramo Chaèaturiano jubiliejinis koncertas, skirtas
100-osioms gimimo metinëms paminëti. Koncerte, kuris ávyks spalio 15 d.
Kongresø rûmuose, dalyvaus Lietuvos
valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas G.Rinkevièiaus, ávairiø ðaliø
menininkai bei atlikëjai, aiðku - tame
tarpe ir ið Armënijos.
Jaunimo organizacija
Geguþæ savo gimtadiená ðvæs ir Lietuvos armënø jaunimo organizacija.
Lietuvos armënø sàjungos ástatai
leidþia kurti jaunimo organizacijà. Geguþës 24 d. armënø tautybës aukðtøjø
mokyklø studentai, vyresniøjø klasiø
moksleiviai, dalyvaujant Sàjungos Tarybos nariams, susirinko á steigiamàjá
susirinkimà. Buvo aptarti organizacijos uþdaviniai, numatytos pagrindinës
ástatø nuostatos. Organizacijos centru
pasirinktas Kaunas, kuriame gyvena
gausus armënø studentø bûrys.
Lietuvos armënø jaunimo organizacija turi didelæ perspektyvà veiklai
vystyti. Jauni þmonës, gimæ Lietuvoje,
mokantys armënø ir lietuviø kalbas,
nuo vaikystës natûraliai integravæsi á
lietuviðkà visuomeniná bei kultûriná
gyvenimà, kartu nepraradæ ryðiø su
tautine kultûra, artimiausioje ateityje
formuos Lietuvos armënø bendruomenës ávaizdá. Manau, jog tai ypaè aktualu dabartiniu metu, kuomet Lietuva integruojasi á Europos Sàjungà, kuomet
stiprëja ávairiapusiai Lietuvos ir Armënijos santykiai.
Vahagn GRIGORIAN

(atkelta ið 5 psl.)

èiø mokslinius ryðius, vykusias konferencijas, ukrainieèiø bendruomenës
bei Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordino istorijos fragmentus.
Prie arbatos puodelio kalbëta apie
Bazilionø vidurinës mokyklos ir vienuoliø bazilijonø tolesnes bendradarbiavimo perspektyvas, diskutuota dël
2003 m. rugsëjo 18-21 d. vyksianèios
konferencijos.
Bazilionø vidurinës mokyklos
mokiniø bei mokytojø dalyvavimas
Ðv. Juozapato bei Ðvè. Trejybës ðven6

tëse, ekskursijos po Vilniaus senamiestá ir Arkikatedros poþemius, ukrainieèiø choro koncertas, ukrainietiðkas maistas ir nuoðirdus bendravimas praplëtë lietuviø mokslines, kultûrines bei religijos istorijos þinias.
Baþnytinë ðventë graþiai sujungë lietuviø ir ukrainieèiø dvasinius, mokslinius bei kultûrinius ryðius, sudarë
galimybæ toliau juos plësti, nagrinëjant Lietuvos bei Ukrainos baþnyèios
istorijà, plaèiai ásiliejanèià ir papildanèià á abiejø valstybiø istorijà.

Ðvè. Trejybës parapija ir tëvai bazilijonai itin dëkingi Cingø labdaros fondui
(fondo pirmininkas Jonas Endriukaitis)
bei Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LRV generaliniam direktoriui
Antanui Petrauskui finansiðkai parëmusiam Bazilionø vidurinës mokyklos atstovø dalyvavimà Ðv. Juozapato ðventëje
2002 m. lapkrityje.
Dr. Aldona VASILIAUSKIENË
(Vilniaus universitetas Religijos
studijø ir tyrimo centras)

TAUTINIØ BENDRIJØ INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 2 (11)

Seminaras Bizantijos
kultûrinis palikimas
Graikø bendruomenë Lietuvoje
Pontos, siekdama plaèiau supaþindinti mûsø ðalies visuomenæ su Bizantijos istorija, kultûra, atskleisti jos átakà ðiuolaikinei kultûrai, bei visuomeninei raidai, 2003 m. geguþës 29 d.
Tautiniø bendrijø namuose organizavo seminarà Bizantijos kultûrinis palikimas.
Pradëdamas seminarà, jo moderatorius, Graikø bendruomenë Lietuvoje Pontos pirmininkas Georgios Macukatovas, pabrëþë, kad ðis renginys pirmoji bendruomenës projekto, skirto Bizantijos kultûriniam palikimui
nagrinëti, dalis. Ateityje planuojama organizuoti tarptautinæ konferencijà, kurioje dalyvauti bus kvieèiami ávairiø
Europos valstybiø mokslininkai.
Seminaro dalyviai susidomëjæ
klausësi Lietuvos Respublikos Seimo
Þmogaus teisiø komiteto pirmininko
Gedimino Dalinkevièiaus, Seimo Europos reikalø komiteto pirmininko
pavaduotojo Egidijaus Vareikio, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo Stanislav Vidtmann, Europos komisijos Lietuvoje vadybininko Volfgang Koeth, mokslininkø - profesorës
ið Rumunijos Adriana Botez, VU Religijos studijø ir tyrimø centro vyr.

mokslo darbuotojos dr. Aldonos Vasiliauskienës, Budapeðto universiteto
doktorantës Simonos Makselienës,
ávairiø ðalies tautiniø bendrijø atstovø  Pavel Savèenko, Olgos Kirièenko, Georgij Malkovskij ir kitø praneðimø.
Seminare dalyvavo ir kalbëjo Vilniaus Konstantino-Michailovskio
cerkvës ðventikas tëvas Viaèeslavas.
Paþymëtina, kad seminaro darbe
aktyviai dalyvavo graikø bendruomenës atstovai. Graikø bendruomenës
Lietuvoje Pontos tarybos narë, teatro ir etikos mokytoja Raisa Melnikova savo praneðime apþvelgë Bizantijos
kultûros iðtakas, Lietuvos graikø jaunimo draugijos Argo narë, Vilniaus
Juventos gimnazijos moksleivë Liudmila Taðlanova pateikë ðiuolaikinio
jaunimo sampratà apie Bizantijos kultûros palikimà, Lietuvos graikø visuomeniniø organizacijø asociacijos prezidentas Georgios Macukatovas analizavo Bizantijos istorijos iðtakas.
Seminaro dalyviai turëjo galimybæ
susipaþinti su iliustracijø, atspindinèiø senosios Bizantijos architektûrà,
paroda.
Georgios MACUKATOVAS
Lietuvos graikø visuomeniniø
organizacijø asociacijos prezidentas

Seminaro Bizantijos kultûrinis palikimas dalyviai. Nuotraukoje: ið kairës
ðventikas tëvas Viaèeslavas, Lietuvos Respublikos seimo Þmogaus teisiø
komiteto pirmininkas G.Dalinkevièius, Lietuvos graikø visuomeniniø
organizacijø asociacijos prezidentas G.Macukatovas, Europos komisijos
Lietuvoje vadybininkas Volfgang Koeth, Seimo Europos reikalø komiteto
pirmininko pavaduotojas Egidijus Vareikis.

Susipaþinkime
 nauja
ukrainieèiø
organizacija
2002 m. gruodþio 19 d. Klaipëdos savivaldybëje áregistruotas ukrainieèiø kultûros ir ðvietimo centras
Rodyna (Ðeima). Centras apjungë tëvus, kuriø vaikai lanko ukrainieèiø sekmadieninæ mokyklà, veikianèià prie Klaipëdos Pajûrio vidurinës mokyklos.
Organizacijos ástatuose numatyta ávairiapusë veikla. Centras siekia
iðsaugoti ir puoselëti ukrainieèiø
kalbà Lietuvos ukrainieèiø tarpe, iðmokyti jos savo vaikus, perduoti jaunimui ukrainieèiø paproèius, tradicijas. Savo veikloje numato tyrinëti
bei propaguoti Ukrainos ir Lietuvos istorinius ir kultûrinius ryðius,
stiprinti bendradarbiavimà tarp ðiø
valstybiø kûrybiniø sàjungø, visuomeniniø organizacijø.
Nors centras oficialiai áregistruotas 2002 m., taèiau sekmadieninë
mokykla savo veiklà pradëjo dar
1991 m. Ðiuo metu mokyklà lanko
26 ávairaus amþiaus moksleiviai ið
visø Klaipëdos miesto rajonø. Uþsiëmimus mokykloje veda mokytoja
Nadieþda Lukina, turinti didelæ pedagoginio darbo patirtá. Mokykla jau
sukûrë savo tradicijas, padedanèias
moksleiviams atskleisti avo sugebëjimus.
Sekmadieninës mokyklos moksleiviai kartu su tëvais ðvenèia tautines ðventes, moklo metø pradþioje
ir pabaigoje vyksta á turistinius þygius. Ateityje planuojama suburti
ukrainieèiø sekmadieninës mokyklos moksleiviø tautiniø dainø ir ðokiø ansamblá.
2003 m. geguþæ mokyklos moksleiviai aktyviai dalyvavo Tautiniø
bendrijø namø organizuotame konkurse Mano Europa.
Leonid CIBULSKIJ
Ukrainieèiø kultûros ir ðvietimo centro Rodyna pirmininkas
7
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Ryðkiausi valstybingumo istorijos puslapiai
Azerbaidþano valstybës ir valstybingumo istorijoje XX amþius uþima
ypatingà vietà. Ðiame pilname istoriniø
permainø, praradimø ir atradimø, priespaudos ir atgimimo amþiuje azerbaidþanieèiø tauta du kartus á pasaulá prabilo tikruoju savo balsu. Pirmà kartà
tai ávyko lygiai prieð 85 metus, kai
1918 m. geguþës 28 d. Tiflise Azerbaidþano Nacionalinë Taryba paskelbë
Azerbaidþano Respublikos Nepriklausomybës Aktà. Antrasis ðio Akto
punktas skelbia: Nepriklausomo
Azerbaidþano politinë santvarka yra
demokratinë respublika. Yra daug
motyvø teigti, kad Azerbaidþano Nepriklausomybës paskelbimas ir Azerbaidþano Demokratinës Respublikos
ákûrimas yra vienas ið ryðkiausiø mûsø etninës Tëvynës valstybingumo metraðèio puslapiø, svarbiausiø etapø
azerbaidþanieèiø tautos visuomeninës
politinës minties istorijoje, aukðèiausias jø pasiekimas XX amaþiuje. Dràsiai teigiame, kad daugelio ið dabartinio, prieð 12 metø atkurto nepriklausomo Azerbaidþano demokratiniø tradicijø, tautinës ideologijos, pagrindiniø uþsienio politikos koncepcijø svarbiausias ðaltinis yra 1918 1920 metais gyvavusios Azerbaidþano Demokratinës Respublikos istorija.
Ðiø metø geguþës 28 d. Tautiniø
bendrijø namuose Vilniuje Lietuvos
azerbaidþanieèiø bendrija organizavo

jubiliejiná 85-øjø Azerbaidþano nepriklausomybës metiniø minëjimà. Be
Lietuvos azerbaidþanieèiø, minëjime
dalyvavo ávairiø ðalies tautiniø bendrijø lyderiai, azerbaidþanieèiø literatûros ir kultûros bièiuliai, dvasininkai,
þiniasklaidos atstovai, menininkai ir
kiti. Renginyje taip pat dalyvavo ir
kalbëjo LR Seimo þmogaus teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie LRV generalinis
direktorius Antanas Petrauskas, Vilniaus totoriø bendruomenës pirmininkas Adomas Asanavièius, Vilniaus
kolegijos dëstytojas Vladimiras Graþulis ir kiti. Paminëti ðià istorinæ datà buvo atvykæ ir Turkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Ali Nazym Belger, ðios ambasados antrasis
sekretorius Kemal Kaigysyz , Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje konsulinio skyriaus vedëjas Aubekov, LR URM Vidurinës Azijos ir
Pietø Kaukazo valstybiø departamento direktorë Valentina Klimiðinaitë,
LR Seimo narys Artûras Melianas,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann, kiti atsakingi departamento darbuotojai bei
Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas
Ruslan Arutiunian, Tarybos koordinatorius Imantas Melianas. Dalyvauti
ðiame minëjime ir pasveikinti Lietu-

Minëjimo dalyviai. Nuotraukoje pirmas ið ið kairës  Azerbaidþano
Valstybinio komiteto darbui su iðeivija departamento direktorius
Dejanat Abdulajev
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vos azerbaidþanieèiø bei Azerbaidþano draugø Lietuvoje ið Baku buvo atvykæ Azerbaidþano valstybinio komiteto darbui su iðeivija departamento
direktorius Dejanat Abdulajev ir atsakingas ðio komiteto darbuotojas Kjavuz Kasymov, kurie ðiltai pasveikino
minëjimo dalyvius ir Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijai áteikë leidinius
apie Azerbaidþanà, valstybinæ atributikà ir kitas dovanas. Ðventëje taip pat
ðirdingus þodþius iðtarë dailininkas,
daugelio tapybos ir maþosios grafikos
darbø Azerbaidþano tematika autorius Alfonsas Èepauskas, Lietuvos estø bendrijos pirmininkë Liia Urman,
Lietuvos gudø visuomeniniø organizacijø susivienijimo prezidentas Leonidas Muraðka. Jausmingus sveikinimo
þodþius iðtarë ir katalikø kunigas Gintaras Petronis. O minëjime dalyvavæs
azerbaidþanieèiø literatûros vertëjas,
þinomas poetas Jonas Jakðtas Lietuvos
azerbaidþanieèius pasveikino specialiai ðiai sukakèiai sukurtomis eilëmis,
kuriose savo poetinius jausmus autorius iðreiðkia tradicinës Rytø poezijos lyrinës formos  gazelës posmais.
Be to, poetas su dalyviais pasidalino
prisiminimais apie savo apsilankymà
Azerbaidþane ir skaitë savo vertimus
ið azerbaidþanieèiø poezijos. Renginyje dalyvavæs þurnalistas ir LRT diktorius Juozas Ðalkauskas skaitë azerbaidþanieèiø literatûros klasiko Samedo
Vurguno eilëraðèius, kuriuos iðvertë
Jonas Jakðtas. Meninëje renginio dalyje ádomiai pasirodë Kauno Tminsko vidurinës mokyklos moksleiviai,
broliai ir sesuo Chalilovai. Jie atliko
azerbaidþanieèiø liaudies ðokius,
skaitë azerbaidþanieèiø autoriø literatûrinius kûrinius. O buvæs Baku konservatorijos absolventas, ðiuo metu
Vilniaus Santaros mokyklos muzikos
mokytojas Mark Levaðvili atliko ávairias muzikines interpretacijas azerbaidþanieèiø kompozitoriø kûriniø ir
liaudies muzikos mugam motyvais.
Po oficialiosios jubiliejinio minëjimo dalies dalyviai ir sveèiai buvo pakviesti prie ðventinio stalo, padengto
nacionaliniais azerbaidþanieèiø patiekalais.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
draugijos pirmininkas
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Tautinës maþumos pilietinëje visuomenëje
2003 m. birþelio 19 d. Vilniuje,
Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salëje ávyko tarptautinë konferencija Tautinës maþumos pilietinës visuomenës formavimosi etape.
Tai Tautiniø bendrijø namø vykdomo
projekto Tautinës maþumos pilietinëje visuomenëje, kurá remia Kanados Baltijos Socialinës Integracijos
Fondas bei Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës baigiamoji dalis.
Á valstybinëmis Estijos, Latvijos,
Lietuvos ir Kanados vëliavomis papuoðtà Seimo Konstitucijos salæ susirinko valstybiniø institucijø bei nevyriausybiniø organizacijø, dirbanèiø
þmogaus teisiø ir tautiniø maþumø apsaugos srityse atstovai, mûsø ðalies
tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø lyderiai.
Konferencijos tikslas - supaþindinti visuomenæ su ðiandienine Baltijos
ðalyse gyvenanèiø tautiniø bendruomeniø padëtimi, jø teisiniu statusu,
galimybëmis visapusiðkai dalyvauti ðalies ekonominiame, kultûriniame, socialiniame ir politiniame gyvenime,
iðsaugant savo tautiná tapatumà, apþvelgti tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø raidà, bei veiklos
perspektyvas vystantis demokratijos
procesams bei formuojantis atvirai pilietinei visuomenei.
Pilietinë visuomenë, kurios neatsiejama dalis  tautinës bendrijos, yra
ðiuolaikinës visuomenës pamatas, todël jos kûrimas gyvybiðkai svarbus
stiprinant demokratijà tiek Baltijos ðalyse, tiek bûsimojoje vieningoje Europoje. Tikiuosi, kad konferencijos metu iðsakytos mintys ir pasiûlymai padës aktyvinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautiniø bendrijø veiklà, gerinti
jø ir valstybiniø institucijø bendradarbiavimà, skatins demokratijos plëtojimà ir atviros pilietinës visuomenës
kûrimà, - pabrëþë Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas
Brazauskas savo atsiøstame sveikinime konferencijos dalyviams.
Lietuvos Respublikos Seimo Þmogaus teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, sveikindamas
konferencijos dalyvius, akcentavo dialogo tarp ávairiø tautiniø bendruomeniø, valstybiniø ir nevyriausybiniø ins-

Konferencijos Tautinës maþumos pilietinës visuomenës formavimosi
etapemetu Lietuvos Respublikos Seimo konstitucijos salëje

titucijø svarbà formuojant atvirà ðiuolaikiðkà visuomenæ.
Konferencijos dalyvius sveikino ir
praneðimà Tautiniø maþumø teisiø apsauga: Lietuvos patirtis skaitë Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas Petrauskas.
Apie Estijos valstybës patirtá kuriant daugiakultûrinæ pilietinæ visuomenæ kalbëjo Estijos tautybiø ministro patarëjas Aliðer Velman. Latvijos
ministro ypatingiems pavedimams dël
visuomenës integracijos Sekretoriato
Tautiniø maþumø reikalø departamento direktorë Irina Vinnik supaþindino su Latvijos tautiniø maþumø
problemomis ir perspektyvomis. Ruslan Arutiunian, Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas, savo praneðime
analizavo Lietuvos ástatyminæ bazæ ir
jos poveiká tautiniø bendrijø veiklai.
Tautiniø maþumø partijø formavimosá procesà ðiuolaikinës Lietuvos politikos kontekste nagrinëjo Monika Frëjutë, Socialiniø tyrimø instituto Etnosociologijos skyriaus jauniausioji
mokslinë darbuotoja. Apie tautiniø
bendrijø vaidmená tarpvalstybiniø
santykiø iðtakose kalbëjo Mahiras
Gamzajevas, Lietuvos azerbaidþanieèiø draugijos pirmininkas. Lietuvos
etninës þurnalistikos kolegijos valdybos narys Vitalijus Karakorskis, analizavo visuomenës informacijos priemoniø tautinëms maþumoms darbà

formuojant pilietinæ visuomenæ. Priklausymas bendrybëms ir tapatumas
kaip pilietinës visuomenës Lietuvoje
formavimosi veiksniai  tai Tautiniø
bendrijø tarybos koordinatoriaus
Imanto Meliano praneðimo tema. Sveèias ið Latvijos, I.Kozakeviè vardo tautiniø kultûrø bendrijø asociacijos pirmininkas dr. Raffi Karadþanian supaþindino konferencijos dalyvius su ðios
organizacijos penkiolikos veiklos metø patirtimi formuojant atvirà pilietinæ visuomenæ. Tatjana Michniova,
Lietuvos rusø visuomeniniø organizacijø koordinacinës tarybos pirmininkë, nagrinëjo Lietuvos rusø diasporos
vystymosi tendencijas. Apie Rusø kultûros centro, kaip visuomeninës organizacijos, patirtá vedant kultûrø dialogà kalbëjo dr. Jelena Konickaja, Vilniaus universiteto filologijos katedros
docentë, Rusø kultûros centro direktorë. Ukrainieèiø veiklos atspindþius
Lietuvos periodikoje analizavo Vilniaus universiteto Religijos studijø
centro vyr. mokslo darbuotoja dr. Aldona Vasiliauskienë. Estijos tautiniø
maþumø asociacijos pirmininkas Jaak Prozes ir ðios asociacijos biuro vadovas Timur Seifulin supaþindino su
Estijos tautiniø maþumø organizacijø
veikla bei ðiandieninëmis problemomis.
Renginio organizatorius  Tautiniø
bendrijø namai, planuoja konferencijos
medþiagà iðleisti atskiru leidiniu.
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Europa  tai mes

Tautiniø bendrijø namai, remiant Europos Komisijos
delegacijos informacijos centrui Lietuvoje,
organizavo Lietuvos sekmadieniniø mokyklø mokiniø
konkursà Mano Europa.
2003 m. geguþës 3 d. Lietuvos
Respublikos Seimo konferencijø salëje vos sutilpo tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø moksleiviai, tëvai, mokytojai. Jie susirinko á konkursà Mano Europa, kurá organizavo Tautiniø bendrijø namai, remiant
Europos Komisijos delegacijos informacijos centrui Lietuvoje. Konkurso
tikslas  paskatinti ðalies tautiniø
maþumø sekmadieniniø mokyklø
mokinius, jø pedagogus plaèiau domëtis Europos Sàjunga, jos istorija
bei ðiandienine veikla.
Konkurso dalyviai - keturiolika
tautiniø bendrijø sekmadieniniø mokyklø: Akmenës latviø draugijos
Sakta, Alytaus jaunimo centro, estø, Kauno armënø, karaimø, Keturiasdeðimties totoriø kaimo, graikø
bendruomenës Pontos, Jonavos ukrainieèiø, Klaipëdos ukrainieèiø ðvietimo ir kultûros centro Rodyna,
Vilniaus kraðto Lietuvos totoriø, Vilniaus rusø, Vilniaus ukrainieèiø sekmadieninës mokyklos, Vilniaus armënø ir Kauno lenkø ðeðtadieninës
mokyklos.
Konkursas Mano Europa vyko
keliais etapais: mokiniai pieðë pieðinius, rengë teatralizuotus Europos
Sàjungos valstybiø pristatymus, dalyvavo þiniø apie Europos Sàjungà konkurse, sprendë kryþiaþodá apie Europos Sàjungos valstybiø
nariø ir kandidaèiø sostines, turëjo teisingai nuspalvinti Europos Sàjungos ðaliø vëliavas.
Seimo rûmuose buvo eksponuojami konkurso dalyviø pieðiniai. Pieðiniuose buvo iliustruoti Europos Sàjungos valstybiø istoriniai ávykiai,
ávairiø ðaliø tradicijos, paproèiai ir
pasakø herojai, pieðti meno ir architektûros paminklai.
Konkurso dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Þmogaus
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teisiø komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevièius, Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Petras
Auðtrevièius, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës generalinis
direktorius Antanas Petrauskas.
Seimo konferencijø salëje sekmadieniniø mokyklø moksleiviai pristatë savo namø darbà, pasakojimà apie
vienà ið Europos Sàjungos ðalá naræ
ar kandidatæ, dalyvavo þiniø konkurse, atliko praktines uþduotis  sprendë kryþiaþodá, spalvino vëliavas.
Þiuri komisija pripaþino, kad geriausiai konkursui Mano Europa
pasirengë ir jo uþduotis atliko Vilniaus rusø sekmadieninë mokykla
(direktorë Tatjana Michniova).
Konkursas baigësi.
Konkurso organizatoriai dëkoja
visiems jo dalyviams uþ nuoðirdø,
kruopðtø darbà ruoðiantis konkursui
ir aktyvø dalyvavimà.
Kaip vertinate ðá konkursà? Á ðá
klausimà papraðëme atsakyti keletà
konkurso dalyviø.
Tatjana MICHNIOVA
Vilniaus rusø sekmadieninës mokyklos direktorë, Lietuvos kultûros
fondo pirmininkë.
Kiekvienas vaikas, tur bût, ne kartà girdëjo kaip suaugusieji aptarinëjo
Lietuvos norà stoti á Europos Sàjungà, matë televizijos laidas, kuriose
daug ir ávairiai buvo diskutuojama ðia
tema. Sûnus ne kartà primindavo
man, kad suaugusieji visiðkai pamirðto tuos, kuriems teks gyventi Naujoje Europoje, todël nesàþininga neleisti vaikams dalyvauti referendume
dël stojimo á Europos Sàjungà. Mû-

sø mokyklos vaikai labai apsidþiaugë, kuomet praneðiau jiems apie Tautiniø bendrijø namø organizuojamà
konkursà  Mano Europa tautiniø
bendrijø sekmadieninëms mokykloms.
Dar didesnis noras dalyvauti buvo vaikams suþinojus, kad konkursas
vyks Lietuvos Respublikos Seime.
Ruoðëmës ilgai ir kruopðèiai.
Skaitëme ir aptarinëjome knygas, kurias mums padovanojo Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje, pieðëme
pieðinius.
Pagal konkurso nuostatus reikëjo
paruoðti namø darbà - pristatyti vienà Europos Sàjungos ðalá naræ. Mes
pasirinkome Prancûzijà. Apsvarstæ
keletà variantø nutarëme papasakoti
kuo mums ádomi ðita ðalis? Kiekvienas ðalá ásivaizduoja savaip, bet yra
viena, kas jungia mus visus. Prisimenu dar ankstyvoje vaikystëje mama
mums skaitë Ðarlio Pero pasakas
apie Raudonkepuraitæ ir piktàjá vilkà, Batuotà katinà, vëliau patys skaitëme apie tris muðketininkus ir ðaunøjá dArtanjanà, susipaþinome su Napoleono þygiais, þavëjomës Prancûzijos revoliucijos idëjomis, stebëjomës
Eifelio bokðto paprastumu ir grakðtumu. Visas konkurso uþduotis mûsø komanda, kurioje buvo 9-14 metø
amþiaus moksleiviai, atliko greitai.
O po to mûsø laukë siurpizas 
ekskursija po Seimo rûmus. Ar teks
dar kada nors pabuvoti ðiose salëse
ir pasëdëti parlamentarø këdëse,
þvilgterëti á Seimo pirmininko ir Prezidento kabinetus! O ðventës nuotraukos primins mums ðá ávyká.
Leonid CYBULSKIJ
Klaipëdos ukrainieèiø kultûros ir
ðvietimo centro Rodynapirmininkas.
Ar turi galimybæ kiekvienas Lietu-
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vos pilietis pabuvoti ðalies ðirdyje
Parlamente? Tur bût, nedvejodami atsakytume - ne. Taèiau Klaipëdos ukrainieèiø sekmadieninës mokyklos
Rodyna moksleiviai ðià galimybæ
turëjo. Ir ne tik jie, ið visø ðalies kampeliø tà rytà á Vilniø skubëjo autobusai su sekmadieniniø mokyklø auklëtiniais. Ið Vilniaus miesto, Klaipëdos
ir Kauno, Alytaus ir Jonavos, Keturiadeðimties totoriø kaimo ir Akmenës
rinkosi vaikai á Tautiniø bendrijø namø organizuotà konkursà Mano Europa. Mûsø sekmadieninæ mokyklà
atstovavo: Olia Farbatiuk, Katia Tregub, Artiom, Eduard ir Denis Cybulskij, Jagor Sidorenko, Artûras Aleksandravièius, Sergej Tapor, Ivan Bandeliuk, Liena Kirdeðeva. Konkursui komandà ruoðë ukrainieèiø kalbos mokytoja Nadieþda Lukina.
Mûsø moksleiviai Jagor Sidorenko ir Eduard Cibulskij buvo pripaþinti vieni ið geriausiø pieðiniø konkurse. Ðventëje linksminosi visi. Nebuvo nei nugalëtojø, nei pralaimëjusiø. Moksleiviai turiningai leido laikà bendraudami vieni su kitais, ágijo
naujø draugø, kûrë planus ateièiai ir
þinoma buvo apdovanoti prizais uþ
dalyvavimà konkurse. Sekantis etapas - ekskursija po Seimo rûmus. Ðtai
ir atsakymas á klausimà ar gali kiekvienas pilietis pabuvoti Seime.
O ar norime bûti Europos Sàjungos nariais? Þinomà taip! Ðtai tokie
áspûdþiai po mûsø iðvykos á Vilniø.
Dëkojame miesto ðvietimo skyriaus vedëjai Laimai Numgaudienei
uþ pagalbà, be jos rûpesèio patekti á
ðià ðventæ mums bûtø buvæ daug sunkiau.
Karina FIRKAVIÈIÛTË
Lietuvos karaimø kultûros bendrijos pirmininkë
2003 m. geguþës 3 d. Karaimø
sekmadieninës mokyklos mokiniai
dalyvavo Tautiniø bendrijø namø organizuotame projekte Mano Europa, kuris vyko Lietuvos Respublikos
Seimo rûmuose. Èia susirinko virð
20 karaimø kultûrinës bendruomenës
atstovø.
Renginiui ruoðëmës labai intensyviai ir rimtai. Vaikai kartu su mokytojais ir tëvais studijavo gautà ið Tautiniø bendrijø namø gausià ir iðsamià
literatûrà apie ES, siuvosi kostiu-

mus, daug repetavo. Tà dienà visi buvome labai pakilios nuotaikos. Juk ne
kiekvienam moksleiviui duota nors
kartà gyvenime patekti á Lietuvos
Respublikos ðirdá  Seimà. Kiekviena komanda turëjo pateikti pieðinius
konkursui, pristatyti namø darbà ir
dalyvauti þiniø konkurse. Karaimø
sekmadieninës mokyklos komanda
suvaidino mità apie Europà. Vienos
ið Europos Sàjungos ðaliø pristatymui
pasirinko Prancûzijà. Nusprendëme
pateikti ne sausà informacijà apie ðalá, o prancûziðkai padeklamuoti kelis eilëraðèius ir padainuoti dainelæ,
kaip nurodyta konkurso dalyvavimo
sàlygose. Pieðiniø konkursui komanda pristatë 4 pieðinius. Mûsø namø
darbas, kaip ir reikalavo organizatoriø nurodytas reglamentas, truko apie
7 minutes. Sprendþiant ið publikos reakcijos pasirodymas patiko.
Konkurso uþduotys su palaikymo
komandos pagalbà atlikome sparèiai
ir teisingai.
Kiekviena projekto uþduotis turëjo bûti ávertinama, balai susumuojami, o pagal juos iðrinktas konkurso
nugalëtojas. Kad dalyviams neprailgtø laikas belaukiant konkurso rezultatø buvo organizuota kavos pertraukëlë ir ekskursija po Seimo rûmus.
Kiekvienas ið mûsø savo akimis pamatë kabinetus sales, kuriuos ne kartà matë televizijos ekranuose. Norintys gal ëjo pasëdëti Lietuvo Respublikos Prezidento këdëje ir prie apvalaus derybø stalo. Ði ekskursija paliko neiðdildomus áspûdþius vaikø ir
suaugusiø ðirdyse.
Po pertraukos visi sugráþo á salæ.
Komandos su nekantrumu laukë rezultatø paskelbimo. Þiuri komisijà pasitikome audringais plojimais. Tikëjomës visø uþduoèiø bendro ávertinimo.
Bet komisija atskirai ávertino tik pieðiniø konkursà, taip pat pasigedome
komisijos atsakymo ar komandos teisingai atliko konkurso uþduotis. Nepriklausomai nuo to ar dalyvavo visose trijose konkurso uþduotyse, ar prisilaikë nurodyto reglamento bei konkursinës uþduoties efektingumo, visos
komandos buvo vienodai apdovanotos
vaizdajuostëm ir jau anksèiau gauta
knyga apie ES. Tikimës, kad ateityje
organizatoriai realiau vertins komandø pasirodymus, neatðaldys vaikø noro dalyvauti panaðiuose ir kitokiuose

renginiuose ir neapvils jø lûkesèiø savo darbø ávertinime.
Adomas ASANAVIÈIUS
Vilniaus totoriø bendrijos pirmininkas
Konkurse dalyvavo dvi Lietuvos
totoriø sekmadieniniø mokyklø
moksleiviø grupës, - tai Vilniaus
kraðto Lietuvos totoriø sekmadieninë mokykla (vadovë Elena Aleksandravièienë) ir Keturiasdeðimties totoriø kaimo sekmadieninë mokykla
(vadovë Fatima chanum).
Vilniaus totoriø sekmadieninës
mokyklos moksleiviø grupë paruoðë 6
pieðinius, papasakojo apie Europos
Sàjungos naræ  Graikijà, gerai atsakë á pateiktus klausimus. Ruslanas Jasinskis labai gerai papasakojo apie visà istoriná senovës Graikijos gyvenimà, teritoriná ðalies þemëlapá, dabartinës Graikijos politiná, ekonominá
bei kultûriná ðalies gyvenimà. Jo pasakojimas susilaukë visos auditorijos
aistringø plojimø.
Puikiai pasirodë ir Keturiasdeðimties totoriø kaimo sekmadieninës mokyklos komanda. Ði grupë papasakojo
apie Anglijà ir atliko anglø kalba dainà, kurios atskirus posmus dainavo paeiliui grupës dalyviai. Ðis pasirodymas
buvo taip pat labai gerai ávertintas. Geras komandos pasirodymas pareikalavo daug mokyklos vadovës Fatimos
chanum pastangø. Dëkojame jai!
Visos dalyvavusios sekmadieniniø mokyklø grupës buvo apdovanotos vaizdajuostëmis ir knygomis.
Kaip pabrëþë p. Antanas Petrauskas,
svarbu ne uþimta vieta, o dalyvavimas bei bendravimas.
Noriu priminti, jog toks sekmadieniniø mokyklø moksleiviø konkursas,
kaip sakoma, tik pirmas blynas, taèiau tai tik didelio kelio pradþia.
Moksleiviai ir mokytojai pamatë vieni kitø gerus pavyzdþius, gal bût, suprato ir savo klaidas, kurias ateityje
pasistengs taisyti. Renginyje dalyvavæ
aukðtesniøjø institucijø vadovai matomai pastebëjo, jog yra bûtinas ðiø mokyklø darbo finansavimas bei visokeriopa parama. Tik tokiu bûdu mokytojø ir moksleiviø norai bei pastangos
gali duoti teigiamø rezultatø.
Kelios konkurso akimirkos pavaizduotos 4 viðelio nuotraukose.
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Konkurso sveèiai.
Nuotraukoje ið kairës:
Lietuvos Respublikos
Seimo Þmogaus teisiø
komiteto pirmininkas
G.Dalinkevièius,
Europos komiteto
generalinis direktorius
P.Auðtrevièius, Tautiniø
maþumø ir iðeivijos
departamento
generalinis direktorius
A.Petrauskas

Konkurso
dalyviai

Konkurso
dalyviai 
Vilniaus rusø
sekmadieninës
mokyklos
auklëtiniai,
sprendþia
kryþiaþodá
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