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

Verèiame paskutinius ðiø metø
kalendoriaus lapelius. Greit á istorijà palydësime 2003-iuosius. Priimta, kad prie metø kaitos slenksèio susimàstome, prisimename, kokie buvo besibaigiantys metai
mums, mûsø ðeimoms, aplinkiniams, ðaliai, su viltimis ir lûkesèiais þvelgiame á ateitá.
Turime kuo pasidþiaugti mes,
Lietuvos Respublikos pilieèiai.
Mûsø valstybë tampa Europos Sàjungos, NATO nare. Siekiant ðio
tikslo pilietinæ brandà, aktyvià pozicijà parodë tautinës maþumos ir
jø organizacijos. Jos rengë ávairias
akcijas, ragino savo tautieèius aktyviai dalyvauti referendume dël
Lietuvos narystës Europos Sàjungoje.
Ádomûs ir turiningi 2003-ieji
metai buvo tautinëms bendrijoms.
Sunku bûtø iðvardinti jø suruoðtus
rengininius savo tautieèiams, visiems besidomintiems Lietuvos
tautø kultûra, istorija. Tautiniø
bendrijø meno festivalius, koncertus stebëjo tûkstanèiai þmoniø,
ðimtai tûkstanèiø juos matë per

televizijà, girdëjo per radijà. Tautiniø
maþumø meno kolektyvai dalyvavo
tarptautinëse meno ðventëse, koncertavo uþsienio ðalyse, garsindami Lietuvos vardà, padëdami kurti teigiamà
Lietuvos ávaizdá pasaulyje.
Á tautiniø bendrijø veiklà ásijungia
daugiau jaunimo.Daugëja tautiniø
bendrijø sekmadieniniø mokyklø, kuriose vaikai mokomi gimtosios kalbos,
etnokultûros. Neseniai ávykæs ðiø mokyklø festivalis parodë, kad jaunoji
karta auklëjama pilietiðkumo dvasia,
supaþindinama su savo istorinëmis
ðaknimis, tradicijomis, paproèiais.
Tokia yra mûsø valstybës politika
tautiniø maþumø atþvilgiu. Ji yra
nuosekli, atitinka tarptautinius reikalavimus ir tokia iðliks ateityje.
Brangûs tëvynainiai!
Nuoðirdþiai sveikinu Jus Ðv. Kalëdø ir Naujøjø 2004-øjø metø proga.
Tegul ðis nuostabus laikas atneða
á Jûsø namus ir ðirdis daug ðilumos,
gërio, artimøjø meilæ, ramybæ, tikëjimo dþiaugsmà ir graþesnës ateities
viltis.
Antanas PETRAUSKAS
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Lietuva lanksèiai sprendþia
tautiniø maþumø klausimus
Ðiø metø lapkrièio 23-26 dienomis Lietuvoje oficialiu vizitu vieðëjo
Europos Tarybos Þmogaus teisiø komisaras Alvaro Gil-Robles’as. Savo
vizito á Lietuvà galutiniame raporte
jis paþymëjo, kad per pastaruosius 10
metø Lietuvos valdþios institucijos padarë didelæ paþangà þmogaus teisiø
apsaugos srityje. Pasak jo, ðiandieninëje Lietuvos visuomenëje yra gerbiamos þmogaus teisës ir laisvës.
Komisaras Alvaro Gil-Robles’as
paþymëjo, kad Lietuva pasirinko atvirà ir lankstø bûdà, sprendþiant tautiniø maþumø klausimus. Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja pilieèiams, priklausantiems etninëms
bendruomenëms, teisæ puoselëti savo
kalbà, kultûrà ir tradicijas. Kaip svarbø pasiekimà A.Gil-Robles’as paminëjo tai, kad Lietuvos tautinës maþumos pakankamai gerai integravosi á
ðalies visuomenæ.
Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad tautinëms maþumoms
priklausantys Lietuvos Respublikos
pilieèiai naudojasi tokiomis pat teisëmis ir turi tas paèias pareigas kaip ir
lietuviai. Naujas Tautiniø maþumø
ástatymo projektas labiau pabrëþia individo nei bendruomenës sàvokà bei
pripaþásta etninæ pilieèiø grupæ tautine maþuma nepriklausomai nuo to,
kiek ilgai ji gyvena Lietuvoje, kiek seni yra jos istoriniai ryðiai su valstybe
ar geografinë teritorija.
Pagal naujà Pilietybës ástatymo redakcijà, priimtà 1991 metais bei 1997
metø ðio ástatymo pataisas, Lietuvos
Respublikos pilietybë ágyjama, jei asmuo pastaruosius 10 metø nuolat gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi legalø pragyvenimo ðaltiná bei
yra iðlaikæs valstybinës lietuviø kalbos
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pagrindø egzaminus. Remiantis
ECRI (Europos Komisija prieð rasizmà ir netolerancijà) duomenimis, apie
keletas ðimtø romø tautybës asmenø
iki ðiol neturi Lietuvos Respublikos
pilietybës, kadangi 1989-1991 metais
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jie nepateikë praðymø gauti Lietuvos
Respublikos pilietybæ. Ðiems asmenims yra suteiktas nuolatinio gyventojo statusas ðalyje. Valdþios atstovai padeda romams, renkant reikiamus dokumentus, patvirtinanèius, kad romø
tautybës ðeimos nariai gyveno Lietuvoje iki 1940 metø birþelio mën. 15
d. (pagal Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatymà, Lietuvos Respublikos
pilietybë iðimties tvarka yra suteikiama asmenims, kuriø ðeimos nariai gyveno Lietuvos teritorijoje iki 1940 metø birþelio mën 15 d.).
Neiðspræstas dvigubos pilietybës
klausimas Lietuvoje sudaro prielaidà
diskriminacijai susidaryti. Pilietybës
ástatymo 18 straipsnio 2 dalies 2
punktas nusako, kad Lietuvos Respublikos pilietybë netenkama, jei asmuo ágyja kitos valstybës pilietybæ.
Nuostatos negalioja lietuviø kilmës
asmenims. Ðis straipsnis sukëlë nemaþà tautiniø maþumø atstovø diskusijà
bei nepasitenkinimà. Pasak jø, ðios
nuostatos yra diskriminuojanèios, nes
iðskiria dvi Lietuvos pilieèiø grupes,
kurioms priklausomai nuo tautinës
kilmës taikomi skirtingi kriterijai ágyjant Lietuvos Respublikos pilietybæ.
Artimiausiu metu Konstitucinis teismas turi priimti ðio klausimo galutiná sprendimà. Manoma, kad dviguba
pilietybë gali bûti suteikiama tik iðimties tvarka.
Komisaras A.G.Roblesas teigiamai ávertino tai, kad 2002 m. sausio
16 d. Ðvietimo ir mokslo ministerija
priëmë naujas Tautiniø maþumø ðvietimo nuostatas, kurios uþtikrina Lietuvoje gyvenanèioms tautinëms maþumoms valstybinëse bendrojo lavinimo
mokyklose ðvietimà gimtàja kalba.
Tautiniø maþumø mokyklose mokiniai gali mokytis visus dalykus gimtàja
kalba, o lietuviø – kaip atskirà dalykà. Komisaras pastebëjo, kad Lietuvos
þmonës ir valdþios atstovai laisvai bei
mielai bendrauja uþsienio kalbomis,
ypaè rusø kalba.
Kalbëdamas apie romø etninæ maþumà Lietuvoje, A.Gil-Robles’as kon-

statavo, kad puikiai árengtame Romø
visuomenës centre romø bendruomenës nariams teikiamos socialines,
ðvietimo ir kultûrines paslaugas. Jis
pasidþiaugë, kad centre daug dirbama
su vaikais. Lietuvos romø problemos
panaðios kaip ir kitose ðalyse. Tai nedarbas, maþas iðsilavinimas ir kvalifikacija, bûsto problema. Vilniaus Kirtimø gyvenvietëje gyvenimo sàlygos
yra sunkios, dauguma gyventojø yra
bedarbiai, namuose trûksta bûtiniausiø buitiniø priemoniø. Romai skundþiasi, kad jie sunkiai integruojasi á
visuomenæ, yra diskriminuojami ávairiose gyvenimo situacijose, sprendþiant ðvietimo, bûsto, medicininio
aptarnavimo, darbo ir pilietybës klausimus. Vizito metu romai iðkëlë klausimà, kad vilkinamas sprendimas dël
þalos atlyginimo Holokausto aukoms
nacistinës okupacijos metu (jø manymu, tai galëtø bûti apie 500 romø).
Lietuvos Respublikos Vyriausybë,
siekdama sudaryti sàlygas, kad asmenys, priklausantys romø etninei maþumai, visaverèiai integruotøsi á Lietuvos visuomenës gyvenimà bei iðsaugotø savo tautiná identitetà, patvirtino ir
vykdo “Romø integracijos á Lietuvos
visuomenæ 2000-2004 metø programà”. Programà koordinuoja bei vykdo Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas, Ðvietimo ir mokslo ministerija bei Vilniaus miesto savivaldybë. Pirminis programos etapas skirtas romams, gyvenantiems Vilniaus
Kirtimø gyvenvietëje. Programos antrasis etapas, kuris prasidës 2005 metais, orientuotas á romø, gyvenanèiø
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje specifiniø problemø sprendimà,
kurioms spræsti reikia specialaus dëmesio bei lëðø.
Vertimas ið anglø k.
Birutë KAZLAUSKIENË,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento
Etnopolitiniø procesø analizës
poskyrio vedëja
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Tautiniø maþumø sekmadieniniø
mokyklø situacijos apþvalga
Valstybë pripaþásta ir remia tautiniø maþumø pastangas iðlaikyti kalbà,
religijà, stiprinti savità etniná tapatumà. Lietuvos Respublikos ástatymai
garantuoja ðalyje gyvenanèioms tautinëms maþumoms turëti valstybines ir
valstybës remiamas ikimokyklines
ástaigas, bendrojo lavinimo mokyklas
ir pamokas gimtàja kalba, sekmadienines mokyklas ir kitas vaikø neformaliojo ðvietimo veiklas.
Pastaraisiais metais bendrojo lavinimo mokyklose lietuviø mokomàja
kalba ëmë sparèiau gausëti skirtingø
tautybiø moksleiviø. Ðios mokyklos
ne visada yra pakankamai pasirengusios veikti padidëjusios etninës ávairovës sàlygomis ir atliepti visuomenës
edukaciniø poreikiø ávairovæ, realiai
ágyvendinti tëvø ir vaikø teisæ rinktis
ugdymà, atitinkantá jø vertybes, pasaulëþiûrà, religinius ásitikinimus. Dël to
didëja sekmadieniniø mokyklø steigimo poreikis. Tokios neformalaus ðvietimo ástaigos atlieka svarbias funkcijas, tenkinant etniniø bendruomeniø
poreikius, iðsaugojant tapatumà, ugdant vaikø ir jaunimo saviraiðkos ypatumus bei padedant integruotis á pilietinæ visuomenæ.
Dabartiniu metu Lietuvoje veikia
37 sekmadieninës mokyklos: 3 armënø, 2 baltarusiø, 1 estø, 1 graikø, 1 karaimø, 2 latviø, 11 lenkø, 1 romø, 1 ru-

munø, 2 rusø, 3 totoriø, 4 ukrainieèiø,
2 vokieèiø ir 3 þydø (þr. diagramà).
Ðiose sekmadieninëse mokyklose
mokosi apie 900 mokiniø. Jie mokosi gimtosios kalbos, savo tautos istorijos, religijos, literatûros, muzikos bei
kitø etninës kultûros dalykø. Tokia
sekmadieninës mokyklos programa
skatina perteikti tautinës kultûros pagrindus bei puoselëti ir saugoti tautiná savitumà.
Taèiau sekmadieninës mokyklos
vis dar susiduria su ávairiomis problemomis. Mokyklose trûksta kvalifikuotø mokytojø, jose dirba pedagoginio iðsilavinimo neturintys tautiniø bendruomeniø nariai. Dël nedidelio mokiniø
skaièiaus ir mokytojø stokos nëra galimybiø mokinius skirstyti á kelias amþiaus grupes. Pasigendama nuoseklios
valstybës politikos tautiniø maþumø
ðvietimo atþvilgiu: tautiniø maþumø
sekmadieninës mokyklos daþniausiai
veikia neáregistruotos, be mokymo
programø, jos nefinansuojamos ið savivaldybiø ðvietimo skyriø, neaprûpinamos mokymo priemonëmis ir metodine literatûra, nenumatyta mokytojø
kvalifikacijos këlimo programa.
Lietuvos Respublikos Vyriausybë
rûpinasi esama sekmadieniniø mokyklø padëtimi ir skatina valstybines
institucijas imtis efektyvesniø priemoniø ðioms problemoms spræsti. Ðvie-

Tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø skaièius pagal tautybæ 2003 metais.

timo ir mokslo ministerijoje parengtose Tautiniø maþumø ðvietimo nuostatose (Þin., 2002, Nr.9-337, patvirtinta 2002-01-16 Ðvietimo ir mokslo
ministro ásakymu Nr.56) paþymima,
kad tokiø mokyklø plëtra yra labai
reikðminga, uþtikrinant pagrindiniø
tautiniø maþumø teisiø apsaugà ir ágyvendinimà. 2003 m. Tautiniø maþumø
ir iðeivijos departamentas, formuodamas ir ágyvendindamas valstybinæ tautiniø santykiø darnumo politikà, sudarë darbo grupæ, kurioje dirbo Ðvietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus
miesto savivaldybës, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento specialistai bei tautiniø maþumø bendruomeniø atstovai (Þin., 2003, Nr.16696, patvirtinta 2003-02-05 Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus ásakymu Nr.8).
Ði grupë parengë Tautiniø maþumø
sekmadieninës mokyklos sampratà,
kurioje atsispindi konkretesni nei iki
ðiol edukaciniai tikslai, jø ágyvendinimo principai, priemonës ir pastarøjø
efektyvumo vertinimo kriterijai.
Ðiuo metu Tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø kolektyvai, registruotø tautiniø bendrijø atstovai,
ðvietimo ástaigø bendruomenës ir visuomenë susipaþásta ir svarsto parengtà sampratà. Jø parengtos rekomendacijos bus reikðmingas indëlis numatomuose sampratos svarstymuose, kurie
vyks Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento bei Ðvietimo ir mokslo
ministerijos kolegijose.
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas siekia sudaryti kuo geresnes sàlygas ðioms ðvietimo ástaigoms
dirbti ir skatina naujø sekmadieniniø
mokyklø steigimàsi, kad visi Lietuvoje gyvenantys tautø atstovai galëtø mokytis gimtosios kalbos ir mokytis gimtàja kalba. Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas organizacinæ ir finansinæ paramà ðioms mokykloms laiko vienu ið savo prioritetø.
Aurelija JUNDULIENË
Tautiniø maþumø
ir iðeivijosdepartamento
vyresnioji specialistë
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Projektas

Tautiniø maþumø sekmadieninës
(ðeðtadieninës) mokyklos samprata
I. BENDROSIOS
NUOSTATOS
1. Ðios tautiniø maþumø sekmadieninës (ðeðtadieninës) mokyklos
sampratos (toliau – Sampratos) tikslas – apibrëþti tautiniø maþumø sekmadieninës (ðeðtadieninës) mokyklos statusà, paskirtá, veiklos pagrindus.
2. Tautiniø maþumø politikos kontekste Lietuva pripaþásta ir remia tautiniø maþumø pastangas ðvietimo bûdais
iðlaikyti kalbà, religijà, stiprinti savità
etniná tapatumà. Mokyklø plëtros svarbà paþymi Lietuvos Respublikos tautiniø maþumø ástatymas (Þin., 1989, Nr.
34-485), Ðvietimo ástatymas (Þin.,
1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853),
Tautiniø maþumø apsaugos pagrindø
konvencija (Þin., 2000, Nr. 20-497),
Tautiniø maþumø ðvietimo nuostatos
(Þin., 2002, Nr. 9-337, patvirtinta
2002-01-16 Ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu Nr. 56) ir kiti teisës aktai.
3. Pastaraisiais metais mokyklose
lietuviø mokomàja kalba ëmë sparèiai
gausëti nelietuviø tautybës moksleiviø, taèiau bendrojo lavinimo mokykla nëra pakankamai pasirengusi veikti padidëjusios etninës ávairovës sàlygomis ir tenkinti specifinius ugdymosi poreikius, pvz., sudaryti sàlygas
tiems moksleiviams mokytis gimtosios kalbos.
4. Dabartiniu metu veikia armënø, baltarusiø, graikø, karaimø, latviø, lenkø, romø, rusø, totoriø, ukrainieèiø, vokieèiø ir þydø sekmadieninës (ðeðtadieninës) mokyklos.
Jose mokiniai mokosi gimtosios kalbos, savo tautos istorijos, religijos
bei etninës kultûros dalykø. Daugelis negausiø tautiniø maþumø bendruomeniø bûtent sekmadieninës
mokyklos veikloje mato galimybæ iðsaugoti ir puoselëti tautiná identitetà. Skaitlingesnës bendruomenës –
lenkai, rusai – taip pat suinteresuotos tokiø mokyklø steigimu, nes
bendrojo lavinimo mokykla (rusø ar
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lenkø mokomàja kalba) ne visada
pajëgia atliepti bendruomenës edukaciniø poreikiø ávairovæ, realiai
ágyvendinti tëvø ir vaikø teisæ rinktis ugdymà, atitinkantá jø vertybes,
pasaulëþiûrà, religinius ásitikinimus.

II. MOKYKLOS PASKIRTIS
5. Tautiniø maþumø sekmadieninë
(ðeðtadieninë) mokykla (toliau – Mokykla) – tai neformaliojo vaikø ðvietimo ástaiga, skirta palaikyti tautinës
maþumos etnolingvistiná gyvybingumà, tenkinant tautiniø maþumø vaikø
ir jaunimo specifinius edukacinius –
gimtosios kalbos mokymosi, tradicijø ir kultûros paþinimo, tautinio tapatumo iðsaugojimo ir stiprinimo bei etnokultûrinës raiðkos ir socializacijos
poreikius.
6. Savità Mokyklos paskirtá lemia
specifiniai mokiniø ir jø tëvø (globëjø, rûpintojø), tautinës maþumos bendruomenës poreikiai:
6.1. palaikyti darnø ir solidarø
bendruomenës gyvenimà;
6.2. mokytis gimtosios kalbos ir
bendrauti gimtàja kalba;
6.3. geriau suprasti ir iðsaugoti kultûros paveldà;
6.4. laiduoti asmens tautiná tapatumà, formuojant vertybines nuostatas, tautinæ ir kultûrinæ savimonæ;
6.5. sudaryti sàlygas mokiniui
puoselëti tautos kultûrà, tradicijas,
religijà;
6.6. skatinti mokinio individualybës sklaidà ir kûrybinæ raiðkà.
7. Konkreèios mokyklos paskirtis,
ugdymo tikslai ir uþdaviniai nurodoma jos ástatuose (nuostatuose).

III. MOKYKLOS VEIKLOS
NUOSTATOS
8. Mokykla, apibrëþdama savo paskirtá, tikslus ir uþdavinius bei áteisindama savo veiklà, vadovaujasi ðiomis
nuostatomis:

8.1. Mokyklos tikslai negali prieðtarauti Lietuvos Respublikos teisës
aktuose nurodytiems humaniðkumo
bei demokratiðkumo principams.
8.2. Mokykloje mokiniai ugdomi
tolerancijos ir pakantumo kitai pasaulëþiûrai, kultûrai, religijai dvasia.
8.3. Mokykloje taikomi ugdymo
metodai neturi þeisti mokinio orumo,
prieðtarauti Vaiko teisiø konvencijoje
(Þin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos
teisës aktuose átvirtintoms vaikø teisëms.
8.4. Mokykla skatina pilietinës visuomenës integracijà, kuria atvirà visuomenei kultûros þidiná.

IV. MOKYKLOS
STEIGIMAS IR
PRIËMIMAS Á JÀ
9. Mokyklà gali steigti Lietuvos
bei uþsienio ðaliø fiziniai ir juridiniai
asmenys ar asmenø grupës: tëvai, tautinës bendrijos, tradiciniø religijø
bendruomenës, valstybës, savivaldybiø
ástaigos ar institucijos bei organizacijos Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka. Mokyklos steigëjais gali
bûti keli fiziniai ir juridiniai asmenys,
sudaræ mokyklos steigimo sandorá.
10. Mokiniai á Mokyklà priimami
savo paèiø ir (ar) tëvø (globëjø, rûpintojø) apsisprendimu, pateikus praðymà raðtu ar sudarius sutartá.
11. Priimant á mokyklà negali bûti taikomi apribojimai, susijæ su tautybe, lytimi, rase, iðpaþástama religija, socialine, ðeimos padëtimi, gyvenamàja vieta, sveikatos bûkle ir kt.
12. Savo ir (ar) tëvø (globëjø, rûpintojø) valia mokinys gali bet kuriuo
metu iðeiti ið Mokyklos.

V. UGDYMO TURINYS
IR PROCESAS
13. Mokykla dirba pagal savo paèios parengtas arba pritaikytas Lietu-
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vos aplinkai bei bendruomenës poreikiams uþsienio ðaliø programas ir mokomàsias priemones.
14. Programos ir ugdymo planai
koreguojami, atnaujinami, keièiami
Mokyklos ir tëvø bendruomenës sutarimu.
15. Mokykla pati nusistato darbo
dienos organizavimo schemà, atsiþvelgdama á valstybines higienos normas.
16. Mokykla laisvai renkasi ugdymo metodus ir strategijas bei mokiniø
pasiekimø vertinimo formas, kuria savità ugdymo aplinkà.
17. Mokyklos veiklos kokybës valdymo metodai apibrëþiami Mokyklos
ástatuose (nuostatuose).

VI. MOKYKLOS
PEDAGOGAI
18. Mokyklose mokytoju gali dirbti pedagogas arba asmuo, ágijæs aukðtàjá ar aukðtesnájá iðsilavinimà, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, bei
asmuo, baigæs profesinæ mokyklà, turintis 3 metø atitinkamos srities darbo praktikà ir pedagogo kvalifikacijà.
19. Uþsienio ðalies pilietis ar asmuo be pilietybës gali dirbti Lietuvos
Respublikos teisës aktø bei tarptautiniø sutarèiø nustatyta tvarka.
20. Mokytojui suteikiama teisë tobulinti savo kvalifikacijà kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, atestuotis
ðvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
22. Mokyklos ugdymo programas
gali vykdyti laisvasis mokytojas. Toks
mokytojas privalo turëti Vyriausybës
arba jos ágaliotos institucijos nustatyta tvarka iðduotà patentà ir licencijà.
Ugdymas organizuojamas pagal sutartyje su mokiniu (mokiniais) sutartas
sàlygas.

VII. MOKYKLOS
VALDYMAS
23. Mokyklos veiklà reglamentuoja ástatai (nuostatai), mokyklos steigimo sandoris.
24. Konkreèios mokyklos ástatus
(nuostatus) tvirtina steigëjas.
25. Mokykla gali veikti kaip juridiná statusà turinti valstybës, savival-

dybës, nevalstybinë ástaiga, kaip kitos
ástaigos padalinys arba kaip bendra
keliø steigëjø ástaiga.
26. Mokyklai, turinèiai biudþetinës ástaigos statusà, vadovauja direktorius. Direktoriø skiria steigëjas Ðvietimo ástatymo ir kitø teisës aktø nustatyta tvarka.
27. Mokyklos – vieðosios ástaigos
– valdymo organai yra visuotinis susirinkimas ir administracija. Aukðèiausias valdymo organas yra visuotinis susirinkimas, kuris skiria ir atleidþia ið pareigø administracijos vadovà. Jei vieðosios ástaigos steigëjas
yra vienas asmuo, tai jo raðtiðki
sprendimai prilygsta vieðosios ástaigos visuotinio susirinkimo nutarimams.
28. Direktorius (administracijos
vadovas) inicijuoja Mokyklos veiklos
programø rengimà, telkia Mokyklos
bendruomenæ programø ágyvendinimui, rûpinasi palankios ugdymo(si)
aplinkos kûrimu, ugdymo rezultatais,
mokytojø kvalifikacijos tobulinimu.
Vadovo pareiga yra palaikyti ryðius su
tautinës maþumos ir vietos bendruomene, kilmës ðalimi, rëmëjais, rûpintis intelektiniais, materialiniais ir finansiniais iðtekliais.
29. Juridinio statuso neturinti Mokykla vadovaujasi ástaigos ástatais
(nuostatais), padalinio nuostatais ir
administracijos vadovo (visuotinio susirinkimo) suteiktais ágaliojimais.
30. Mokyklos ástatuose (nuostatuose) numatoma pedagoginës, ûkinës
ir finansinës veiklos kontrolës ir atsakomybës tvarka.

VIII. MOKYKLOS
FINANSAVIMAS
31. Mokyklos ugdymo programos
vykdymà finansuoja steigëjas, mokiniai, jø tëvai (globëjai, rûpintojai) bei
kiti juridiniai ir fiziniai asmenys teisës aktø nustatyta tvarka.
32. Mokykla teisës aktø nustatyta
tvarka gali bûti remiama ið valstybës
ir savivaldybiø biudþetø.
33. Mokesèio dydá uþ Mokyklos
teikiamà vaikø neformaløjá ðvietimà
nustato steigëjas.
34. Mokykla gali teisës aktø nustatyta tvarka gauti mokyklos, vietos bendruomenës nariø, institucijø, uþsienio

valstybiø organizacijø bei pilieèiø savanoriðkai teikiamas lëðas ar materialines vertybes ir ástatymø ar kitø teisës aktø nustatyta tvarka panaudoti jas
mokyklos pedagoginei veiklai bei materialinëms sàlygoms gerinti.

IX. DARBUOTOJØ
PRIËMIMAS Á DARBÀ IR
DARBO APMOKËJIMAS
35. Biudþetinës ástaigos direktoriø
skiria steigëjas, vieðosios ástaigos administracijos vadovà – visuotinis susirinkimas.
36. Direktorius pedagoginá ir kità
personalà priima á darbà ir atleidþia
ástatymø nustatyta tvarka. Darbo apmokëjimo tvarka nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos ástatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, Ðvietimo ir mokslo ministerijos teisës aktais.
37. Vieðosios ástaigos personalà
priima á darbà ir atleidþia bei nustato
apmokëjimo uþ darbà dydá administracijos vadovas, iðskyrus kolegialaus
valdymo organø (tarybà, valdybà ir
pan.) narius ir revizoriø. Juos priima
á darbà ir apmokëjimà nustato visuotinis susirinkimas.

X. BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS
38. Sampratoje iðdëstytos nuostatos yra rekomendacinio pobûdþio,
jos taikomos steigiant tautiniø maþumø sekmadieninæ (ðeðtadieninæ) mokyklà bei organizuojant jos veiklà
39. Su samprata supaþindinami
registruotø tautiniø bendrijø atstovai,
ðvietimo ástaigø bendruomenës, visuomenë.
Parengë:
S. VIDTMANN
(darbo grupës vadovas),
R. ARUTIUNIAN,
A. BIRIETIENË,
O. ÈEPULËNIENË,
A. JUNDULIENË,
I. KUZNECOVA,
T. MICHNIOVA,
A. NAVICKIENË,
I. NESECKIENË.
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Antrasis Lietuvos tautiniø maþumø
sekmadieniniø mokyklø festivalis
Lapkrièio 22 d. Tautiniø bendrijø
taryba ir Tautiniø bendrijø namai pakvietë sekmadieniniø mokyklø auklëtinius á antràjá Lietuvos tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø festivalá.
Gausiai á Lietuvos vaikø ir jaunimo centrà susirinkusius festivalio
dalyvius ir sveèius sveikino Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas
Petrauskas, Vilniaus miesto savivaldybës kultûros ir sporto departamento direktorius Algimantas Ðventickas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vladimir Orechov, Kaliningrado srities dûmos deputatai Boris Batalin, Boris Ðukðin, ðvietimo ir
mokslo ministerijos vyriausioji specialistë Ona Èepulënienë, Vilniaus
ðvietimo skyriaus inspektorë Aldona Navickienë, Rumunijos ambasadorius Lietuvoje Luèijanas Fetu,
Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan Arutunian.
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas ir Tautiniø bendrijø namai siekdami paskatinti ávairiø tautø
Lietuvos jaunimà domëtis savo kultûra, kalba, paproèiais, ugdyti pagarbà ir
tolerancijà kitø tautø tradicijoms, ðá
festivalá paskyrë “Nacionalinëms pasakoms,,. Sekmadieniniø mokyklø
kolektyvai turëjo pasirinkti ir kalba,

Baigiamasis Antrojo tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø festivalio
akordas. Scenoje festivalio dalyviai.

kurios mokosi sekmadieninëje mokykloje, pristatyti iðtraukà ið savo
mëgstamiausios tautos pasakos. Buvo
atsiþvelgiama á dalyviø sceninius sugebëjimus, pasakos apipavidalinimà,
pasakø herojø kostiumus, organizuotumà, iðradingumà, fantazijà.
Dalyviø eiliðkumui nustatyti buvo
traukiami rakteliai á pasakø ðalá. Á
sveèius atvykæ pasakø personaþai
nykðtukai, kurie mëgsta pasakas ir keliones, stebëjo moksleiviø pasirodymus ir, linkëdami geriausios kloties ir
pasisiekimo, padëjo iðrinkti linksmiausius, guviausius, iðradingiausius,

Festivalio dalyviai – Vilniaus ukrainieèiø bendrijos sekmadieninës mokyklos
auklëtiniai.
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iðtvermingiausius ir optimistiðkiausius.
Prieð prasidedant festivaliui visi
dalyviai apsirengë pasakø herojø kostiumais. Pirmu numeriu paþymëtas
raktelis burtu keliu atiteko Rusø sekmadieninës mokyklos Vilniuje komandai. Suvaidinæ „Pasakà apie paikà peliûkðtá”, jie buvo pripaþinti dràsiausia komanda. Iðmintingiausiu pripaþintas Vilniaus kraðto Lietuvos totoriø sekmadieninës mokyklos kolektyvas, kûrybiðkiausiais, nuoðirdþiausiais ir artistiðkiausiais - Visagino tautiniø bendrijø centro „Gimtosios mokyklos” armënø, totoriø ir vokieèiø
klasiø moksleiviai, organizuoèiausia
– Lietuvos armënø bendrijos ðeðtadininë mokykla Vilniuje, iðradingiausia
- Lietuvos rumunø kultûros bendrijos
„Daèija” sekmadieninë mokykla, geranoriðkiausia - Klaipëdos sekmadieninë ukrainieèiø mokykla prie ukrainieèiø kultûros ir ðvietimo centro
„Rodyna” ir t.t.
Ið viso festivalyje dalyvavo 20 ðalyje veikianèiø tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø kolektyvai, atstovaujantys 12 tautybiø moksleivius.
Festivalis baigësi Mikalojaus Noviko
ir Artûro Noviko daina „Savaitë”, kurià atliko visi festivalio dalyviai.
Iki sekanèio susitikimo tradiciniame Tautiniø maþumø sekmadieniniø
mokyklø festivalyje.
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Pietø Kaukazas ir Europos Sàjunga:
kelias per Lietuvà
2003 m. rugpjûèio 5 d. Lietuvos
azerbaidþanieèiø bendrija Tautiniø bendrijø namuose Vilniuje surengë susitikimà su Azerbaidþano Respublikos
parlamentarais – Milli Medþliso nariais
– Giuliar Ahmedova ir Agabej Askerovu. Bendrijos pirmininkas ir valdybos
nariai iðsamiai informavo sveèius apie
azerbaidþanieèiø organizacijos veiklà,
jos tikslus ir uþdavinius, apie atliktus
darbus ir problemas, jø áveikimo kelius.
Tai pat buvos aptarti Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniai santykiai, pasikeista nuomonëmis apie Azerbaidþano Respublikos Parlamento galimus
veiksmus, siekiant pagerinti ðiø dviejø
nepriklausomø valstybiø ávairiapusius
ryðius ir suartinti azerbaidþanieèius ir
lietuvius bendraþmogiðkøjø vertybiø
pagrindu. Ði diskusija ir problemø aptarimas vyko ne tik Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø ir nevyriausybiniø ryðiø rëmuose, bet ir Europos Sàjungos bei NATO kontekste, nes
Azerbaidþano parlamentarus á Lietuvà
atvedë ðie tolimieji tikslai. Jie kartu su
Armënijos ir Gruzijos parlamentarais
ð.m. rugpjûèio 4-5 d. á Vilniø buvo atvykæ tuo metu Baltijos Asamblëjoje pirmininkavusios Lietuvos Respublikos
Seimo delegacijos kvietimu.
2003 m. geguþës 13 d. Tbilisyje, aktyviai tarpininkaujant Didþiosios Britanijos nevyriausybinei organizacijai
LINKS, buvo ásteigta Pietø Kaukazo
Parlamentinë iniciatyvinë grupë, kurios pagrindinis tikslas – ágyvendinti
Armënijos, Azerbaidþano ir Gruzijos
integracijà á Europos Sàjungà ir Euroatlantines struktûras. Ðia kryptimi
vyksta kruopðtus, sunkus ir ilgas darbas. Kaip yra 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 bei konkreèiais veiksmais, kaip
ðiø valstybiø uþtarëja, vykdo aktyvià
politikà. Lietuva su trimis Pietø Kaukazo valstybëmis yra pasiraðiusi dviðales tarpvalstybines sutartis ávairiose
srityse, vyksta tarptautiniai vizitai, politinës konsultacijos ir susitikimai.
Kaip pernai Vilniuje ávykusio oficia-

laus susitikimo metu su Azerbaidþano
Respublikos gynybos ministru Safaru
Abijevu pareiðkë Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Artûras Paulauskas “Lietuva turi gerà tarpusavio
bendradarbiavimo su Baltijos valstybëmis patirtá, kurià bûtø galima perteikti ir Uþkaukazës regione”. Nors Estijos ir Latvijos Parlamentø vadovës Enë
Ergma ir Ingrid Udrë trijø Baltijos ir
Skandinavijos valstybiø Parlamentø vadovø susitikimo, ávykusio ð.m. rugpjûèio 25 d. Palangoje, metu ðià Lietuvos
iniciatyvà ávertino gana rezervuotai, taèiau, kaip minëjome, procesai vyksta ir
ávykiai juda á prieká.
Sàþiningai pripaþástu, kad Pietø
Kaukazo Parlamentinës iniciatyvinës
grupës ir Lietuvos Respublikos Seimo
delegacijos Baltijos Asamblëjoje nariø
susitikime ð.m. rugpjûèio 5 d. Seime
Vilniuje, kur man teko dalyvauti, pradþioje susidarë áspûdis, kad ávairiø ðaliø parlamentarams visai nepavyks ðia
tema susikalbëti. Taèiau patyrusiø Lietuvos politikø pastangomis pavyko uþmegzti konstruktyvø dialogà. Ðiose
konsultacijose dalyvavo ir kalbëjo Seimo nariai Vytautas Landsbergis, Èeslovas Jurðënas, Gediminas Kirkilas,
Egidijus Vareikis, Giedrë Purvaneckienë, Egidijus Klumbys ir kiti. Vëliau
pamaþu buvo pradëti aptarinëti Abchazijos, Pietø Osetijos, Kalnø Karabacho
klausimai, labai opios problemos, susijusios su azerbaidþanieèiø tranzitu

per Armënijos teritorijà á Nachièevano autonomijà bei Jerevano atominës
elektrinës atliekø palaidojimu okupuotose Azerbaidþano teritorijose aplink
Kalnø Karabachà ir t.t. Lietuvos parlamentarai Pietø Kaukazo Parlamentinei iniciatyvinei grupei, kaip namø
darbà, pasiûlë ðiais klausimais parengti
bendrà dokumentà ir pateikti svarstyti
Europos Tarybai.
Armënijai, Gruzijai ir Azerbaidþanui Lietuva palinkëjo pasinaudoti Baltijos ðaliø jau pramintu keliu á Europos Sàjungà ir NATO, padarytomis ir
nepadarytomis klaidomis.
Savo pasisakyme, be kita ko, parlamentarams pasiûliau visus oficialius
kontaktus ðiame kontekste su Pietø
Kaukazo valstybëmis humanizuoti per
ávairias nevyriausybines organizacijas,
taip pat ir per Lietuvos azerbaidþanieèiø, armënø ir gruzinø bendrijø veiklà, lygiagreèiai á bendrà veiksmø planà átraukti ir jø ávairiapusius ryðius su
istorinëmis Tëvynëmis.
Pietø Kaukazo Parlamentinës iniciatyvinës grupës nariai, susitaræ, kad
kità kartà susitiks metø pabaigoje, gruodþio mënesá, Ðkotijoje, iðsiskirstë.
Tikiuosi, kad ðis Vilniaus susitikimas buvo jø atstovaujamø valstybiø didelio kelio á Europos Sàjungà reikðminga pradþia.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

Pietø Kaukazo Parlamentinës iniciatyvinës grupës ásteigimo metu. Ið kairës –
parlamentarai Sijavuð Novruzov (Azerbaidþanas), Vachtang Kolbaja (Gruzija) ir
Tigran Torosjan (Armënija). Tbilisis, 2003 05 13
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Religinë tolerancija
Praneðimas, skaitytas 2003 m. balandþio mën. Vilniuje, Tolerancijos centre vykuisoje
Tarptautinës istorinio teisingumo komisijos rengtoje konferencijoje.
„Tolerancija” yra viena mëgstamiausiø dabarties sàvokø. Bent jau
ðiuolaikiniame Vakarø pasaulyje kaip
neginèijama aksioma priimamas teiginys – þmogus turi bûti tolerantiðkas.
Kodël? Mano supratimu, galima iðskirti dvi skirtingas tolerancijos, kaip
tam tikro sveikintino dalyko, pagrindimo strategijas:
A. Tolerancija – tai dorybë, bûtina þmogui adaptuotis globalinio
pasaulio akivaizdoje. Kitoniðkumas
tapo neatsiejamu kiekvieno mûsø
gyvenimo horizontu. Savotiðka tolerancijos sutartis yra vienintelis bûdas visuotiná visø karo su visais bûvá transformuoti á pilietinæ bûklæ.
Tolerancija remiasi sutartimi, kuriai
ásipareigoja abi pusës. Toká tolerancijos pagrindimo bûdà galima vadinti simetriniu, o juo grindþiamà toleracijà vadinti politiðkai orientuota.
Tolerancijos sutartis galioja tol, kola bi pusës jos laikosi. Tie, kas nepriima þaidimo taisykliø, lieka anapus tolerancijos valdos. Prisiminkime pastarøjø metø kovà su terorizmu. JAV buvo paskelbusi, kad Al
Quedo nariai negali tikëtis á tas teises, kurios pagal tarptautines normas
turi bûti garantuojamos karo belaisviamas. Prieþastis paprasta – esà jie
pirmi paþeidë „sàþiningo” karo taisykles.
B. Tolerancija – tai pakantumo
dorybës, kuri yra neatsiejama artimo
meilës dalis, nuosekli plëtotë. Kiekvienas þmogus yra apdovanotas nelygstamu orumu, kurio nepraranda
klysdamas arba rinkdamasis blogá.
Kito klaidos ar netolerantiðkumas
nepanaikina mano pareigos iðlikti
pakanèiam. Tokio pobûdþio tolerancijos pagrindimà galima vadinti asimetriniu, nes jis nereikalauja toleruojamo asmens tolerantiðkumo. Pakantumas kitam suvokiamas ðiuo atveju
ne kaip priemonë saugumui pasiekti, bet kaip gëris savaime. Asimetriná pagrindà turinèià tolerancijà galima vadinti etine.
Simetrinë tolerancijos pagrindi8

mo strategija savo esme yra Naujøjø
laikø produktas, atsiradæs kartu su
politiniu liberalizmu. Asimetrinë
strategija yra religiðkai motyvuota ar
bent turi religines ðaknis. Tiesa, verta pabrëþti, kad tokiu pavidalu, kaip
èia pristatoma, asimetrinë tolerancijos strategija Vakarø pasaulyje buvo
iðplëtota tik XX amþiaus antroje pusëje. Dar daugiau, religiniuose
sluoksniuose iki pat XX amþiaus II
pusës „tolerancijos” sàvoka buvo sutinkama labai rezervuotai.
Mano ásitikinimu, klausimas – koks
religijos ir tolerancijos santykis? – ið
esmës yra klausimas apie tai, kokià
strategijà turime naudoti, pagrásdami
tolerancijà. Kita vertus, bûtina atsiþvelgti, kad abu tolerancijos modeliai
tëra idealûs tipai, t.y. tam tikros idealizacijos, schemos, kuriø tikrovëje grynu pavidalu neatrasime.
Abi tolerancijos pagrindimo strategijos turi savo privalumø ir trûkumø.
Neretai „tolerancijos” sàvoka mes vartojame ne pakantumo, bet abejingumo
ar net konformizmo santykiui nusakyti. Kartais net sakoma, kad mes turime bûti „tolerantiðki” Holokausto
vykdytojams, sovietiniø baudþiamøjø
akcijø dalyviams. Tokie pasisakymai
aiðkiai parodo, jog egzistuoja riba, kai
pakanta virsta kaþkuo visai kitu. Prie
ðios ribos problematikos gráðiu kiek
vëliau, dabar gi trumpai apþvelgsiu religinës tolerancijos ar, tiksliau, netolerancijos pavidalus Vakarietiðkos kultûros istorijoje.
Religinës tolerancijos idëja ir skirtingos jos interpretacijos
Kova su kitatikiais gyvuoja tiek
pat, kiek ir pati þmonija. Labai daþnai genèiø kovos turëdavo religiná atspalvá, tai kartu bûdavo ir dievø kovos, atskleidþianèios, kuris dievas yra
stipresnis. Uþkariautojai paprastai
primesdavo uþkariautiesiems savo tikëjimà. Taigi religinë netolerancija
tikrai neatsirado su krikðèionybe,
kaip kartais bando áteigti krikðèionybës kritikai. Kita vertus, atsiradus
krikðèionybei, netolerancija tikrai

neiðnyko. Kartais tvirtinama, kad
Romos imperija buvo viena ið tolerantiðkiausiø imperijø, kuri leido egzistuoti tiek judëjams, tiek ávairioms
pagoniðkoms tikyboms. Taèiau mes
puikiai þinome, kad pirmieji krikðèionys buvo persekiojami ir pjudomi
liûtais. Pagrindinë prieþastis – jie sutiko melstis uþ imperatoriø, bet atsisakë melstis imperatoriui. Krikðèionys këlë grësmæ ne skaitlingumu ar
agresyvumu, bet tuo, kad jie nepasidavë tikëjimo kontrolei, paslëptai po
religinës tolerancijos kauke. Simbolinë krikðèioniø persekiojimo pradþia yra 64 metø Romos gaisras, dël
kurio Neronas apkaltino krikðèionis.
Puikus „atpirkimo oþio” principo
pavyzdys. Apie ðá principà kiek vëliau kalbësiu atskirai.
Tik po keliasdeðimt metø po Kristaus nukryþiavimo prasidëjo reali
krikðèionybës izoliacija nuo judaizmo.
Didþiausias tokio atsiribojimo ðalininkas buvo Paulius, iki atsivertimo uolus judëjas, o tam prieðtaravo apaðtalas Jokûbas. Ádomu, kad, nepasiant to,
jog Jokûbas liko iðtikimas judaizmo
ðaknims, jis buvo judëjø uþmuðtas kaip
klaidatikis. Pauliø, kaip þinia, nuþudë romënai, ne judëjai. Tokiø paradoksø religijø istorijoje netrûksta.
Mëgstame kartoti, kad Lietuva, kaip ir
daugelis kitø pasaulio kraðtu buvo
krikðtijami kalaviju, taèiau, kita vertus, mus pasiekë ne vienas pasakojimas apie nukankintus neginkuotus
krikðèionybës skelbëjus.
311 metais Romos imperijoje buvo paskelbtas Galerijaus Tolerancijos
ediktas. Jis suteikë krikðèionims teisæ laisvai iðpaþinti savo tikëjimà visose imperijos vietose. Dar po dviejø
metø Milano ediktas krikðèionybæ
pavertë pagrindine Imperijos religija. Ðá ediktà lydëjo tikrai svarbûs
draudimai þaloti þmogaus veidà, kuris esàs dangiðkojo Tëvo atspindys,
ádagu, ávairiø kitø þiaurumø atsisakymas. Kita vertus, jau 380 metais paskelbtas Tikëjimo ediktas, kuris prasideda taip: „Visos tautos, kurias
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valdo mûsø valdoviðkas maloningumas, mûsø valia privalo laikytis tos
religijos, kurià Dievo apaðtalas Petras, kaip iki dabar moko jo skelbiama religija, yra atneðæs romënams.
Mes ásakome, kad visi, kurie laikosi
ðios religijos, vadintu save krikðèioniø katalikø vardu, o kiti, kurie , mûsø nuomone, yra kvailiai ir pamiðëliai, teprisiima eretiðkojo mokymo
neðlovæ, o jø sueigos negali bûti vadinamos baþnyèiomis. Jos turi bûti
nubaustos ið pradþiø Dievo teismais,
o paskui ir mûsø valios pasireiðkimu
skirta bausme, kadangi valdþià esame
gavæ Dangaus nuoþiûra”
Taigi krikðèionys per labia trumpà laikà ið persekiojamøjø tapo persekiotojais. Pirmasis masinis kitaminèiø
persekiojimas sietinas su donatistø
erezija, Ðá persekiojimà palaikë ir
Ðv.Augustinas. Jo pozicija kiek dviprasmiðka. Jis pats buvæs eretikas, taip
pat ir jo raðtuose skelbiamas ásitikinimas, kad þmogus negali tikëti prievarta. Augustinas prieðinosi mirties bausmëms eretikams ir kankinimams. Kita vertus, jis sveikino donatistø maldos namø uþdarymà, turto konfiskavimà. Tokià laikysenà jis grindë gailestingos meilës idealu. Kas gali bûti didesniu pavojumi sielai – kaip laisvë
klysti? Þmogaus protas yra klystantis,
taèiau Baþnyèia saugo tiesà. Atskalûnai kelia pavojø ne tik savo, bet ir kitø þmoniø iðganymui. Todël visai natûrali pozicija: negalima naudoti prievartos atskalûnø tikëjimo atþvilgiu,
bet negali jiems taip pat leisti klaidinti kitø. Augustinas kalba apie teisëtà
persekiojimà (Baþnyèia persekioja ðëtonà) ir neteisëtà (ðëtonas persekioja
Baþnyèià).
Religinis ir socialinis lygmuo paprastai labai glaudþiai susijæ. Erezija
buvo suvokiama, be kità ko, ir kaip
maiðtas prieð visuomenæ. Krikðèioniø
màstytojai teigë - jei karaliaus áþeidimas baudþiamas mirtimi, tai kaip gali bûti nebaudþiamas Dievo áþeidimas? Kitas motyvas – reikli Dievo
meilë. Bûtent taip buvo skatinama
inkvizicija bei kryþiø karai – visa tai
buvo suvokiama kaip artimo meilës
nuosekli tàsa.
XII-XIII a. Europa suformavo gana aiðkius principus dël pakantumo
þydams ir musulmonams. Aiðku, visada reikia turëti omenyje idealo ir realybës neatitikimà. Praktikoje antise-

mitizmo apraiðkos buvo gana stiprios.
Taèiau nepakanta eretikams visada
buvo daug didesnë nei nepakanta kitø religijø atstovams. Pavyzdþiui, pasak Tomo Akvinieèio, priimti ar ne
tikëjimà yra þmogaus valios ir laisvës
reikalas. Taèiau, priëmus tikëjimà, laikytis jo yra bûtina. Tai reiðkia – mes
galime bûti pakantûs tiems, kurie nepaþino Kristaus, taèiau eretikai nusipelno mirties, Juk pinigø padirbinëtojai baudþiami mirtimi, tai kodël religijos padirbinëtojai turëtø bûti kitaip baudþiami.
Tuo metu paplitæ argumentai prieð
religijos laisvæ:
Pakantumas yra nusikaltimas prieð
tiesà. Jis átvirtina paprasèiausià abejingumà.
Pakantumas religijos klausimuose
kertasi su tikra artimo meile. Paliekamos atviros durys klaidai, o tai mirtinai pavojinga.
Religinis pakantumas skaldo valstybæ, griauna jà ið vidaus.
Pagrindinis krikðèioniø argumentas uþ religijos laisvæ rëmësi Mato
Evangelijos 13 24-30: „Jis (Kristus)
pateikë jiems kità palyginimà: „Dangaus karalystë panaði á þmogø, kuris
pasëjo savo dirvoje gerà sëklà. 25
Þmonëms bemiegant, atëjo jo prieðas,
pasëjo kvieèiuose raugiø ir nuëjo sau.
26 Kai þelmuo paûgëjo ir iðplaukëjo, pasirodë ir raugës. 27 Ðeimininko tarnai atëjo ir klausë: „Ðeimininke, argi ne gerà sëklà pasëjai savo
lauke? Ið kurgi atsirado raugiø?” 28
Jis atsakë: „Tai padarë mano prieðas”. Tarnai pasisiûlë: „Jei nori, mes
eisime ir jas iðravësime.” 29 Jis atsakë: „Ne, kad kartais ravëdami rauges,
neiðrautumëte su jomis ir kvieèiø. 30
Palikite abejus augti iki pjûties. Pjûties metu að pasakysiu pjovëjams:
„Pirmiau iðrinkite rauges ir suriðkite á pëdelius sudeginti, o kvieèius sukraukite á mano kluonà.”
Ðis palyginimas buvo aiðkinamas
kaip priesakas þmoniø ðirdþiø teismà
palikti Kûrëjui, nes þemiðkasis teismas yra klystantis, o mes brolio akyje
krislà pastebime greièiau nei rastà savojoje.
Taigi, galima tvirtinti, kad krikðèionybë, viena vertus, kovojo prieð
eretikus, kita vertus, prisidëjo prie religinës tolerancijos stiprëjimo per
krikðèioniðkà asmens orumo sampratà. Taip pat verta pabrëþti, kad reli-

ginës laisvës ir religinio pakantumo
istorija toli graþu nëra linijinë, veikiau galima kalbëti apie spiralæ. Judëjimas pirmyn, atkritimas ir taip toliau. Daug þingsniø á prieká ir vël atsitraukimai.
Pavyzdþiui, Reformacija labai
aðtriai iðkëlë ávairiø konfesijø santykiø bei tarpusavio sugyvenimo klausimà. Kita vertus, reikia atsiminti,
kad religinë reforma neatsiejamai
buvo susijusi su socialiniais klausimais. Labai daþnai ðioje situacijoje
religinës laisvës baimë, religinis nepakantumas, susijæs su nerimu dël
áprastos socialinës tvarkos, dël jos
suardymo galimybës. Ið pradþiø Baþnyèia á Reformacijà neþiûrëjo labai
rimtai ar ásitempusi. Apie reformà
buvo kalbama jau kelis ðimtus metø. Liuterio veikla pradþioje nebuvo
priimama nei kaip erezija ar skilimas, veikiau tai buvo suprantama
kaip atsinaujinimo judëjimas. Ypatingai dël to, kad pradþioje Liuterio
mokymas nepatraukë baþnytinës
cenzûros dëmesio. Ið dalies tai galima paaiðkinti tuo, kad jo reforma ið
esmës buvo konservatyvi. Jis nekritikavo esamos socialinës santvarkos,
bet kalbëjo vien tik apie religiná atsinaujinimà. Kiek vëliau prasidëjo
indulgencijos kritika, visa korupcijos baþnytiniame gyvenime, prietarø
kritika. Ið ðalies tai atrodë kaip eilinis atsinaujinimo, apsiðvarinimo judëjimas. Jis savo teologijà grindë
ankstyvosios krikðèionybës pavyzdþiais ir ilgà laikà pats negalvojo
skilti nuo Baþnyèios. Tik vëliau katalikø ir protestantø pozicijos vis labiau tampa prieðingos. Neretai toks
susiprieðinimas yra visiðkai dirbtinis.
Ankstyvasis Liuteris, þvelgdamas á
ankstyvosios Baþnyèios praktikas, pasisakë prieð bet koká þmogaus sàþinës
prievartavimà. Jis kritikavo valstybinës jëgos taikymà religiniuose dalykuose. Tokios paþiûros Liuteris laikësi iki Valstieèiø karo. Vëliau, stebëdamas socialinius neramumus ir sugriuvus dialogue su popieþiumi, Liuteris
darësi vis konservatyvesnis ir netolerantiðkesnis. Jis teigë, kad nacionalinëse teritorinës baþnyèiose negali bûti
jokiø skilimø, atskalø. Didþioji dalis
ðiø laikø liuteronø jauèiasi njaukiai,
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susidûræ su vëlyvojo Liuterio anstisemitiniais pasisakymais. Taip pat prisiminkime, kad ir Kalvinas, pradþioje kalbëjæs apie religinæ tolerancijà,
vëliau á lauþà pasiuntë oponentà Servetà.
Dar vienas ávykis, kuri privalu paminëti, kai kalbame apie religinës netolerancijos apraiðkas istorijoje -1572
metø Baltramiejaus naktis – protestantø skerdynës Paryþiuje. Tai savotiðkas
vidinës krikðèioniø netolerancijos
kulminacijos taðkas. Ásiþiûrëjæ ádëmiau, neabejoju, atrasime, kad hugenotø ir katalikø susiprieðinime religiniai ásitikinimai tebuvo dekoras ant
socialiniø ir politiniø interesø statinio.
Modernios tolerancijos teorijos
formavmasis sutampa su politinio liberalizmo atsiradimu. Labai svarbus
vaidmuo tenka John Locke‘o „Laiðkui
apie tolerancijà“. Locke‘o teigë: „Valstybë negali prievarta vesti þmones
dangun. Prievarta religijos srityje nieko neduoda arba pagimdo veidmainystæ.“ Labai svarbus argumentas: tolerancija ne tik nesilpnina, neskaldo,
bet, prieðingai, stiprina valstybæ. Ji sàlygoja maþumø integracijà. Ðis argumentas tampa moderniø politiniø tolerancijos teorijø motto.
Moderni tolerancijos teorija formavosi kaip iððûkis vyraujanèioms
religinëms institucijoms, reikalavimas iðvalyti vieðàjà erdvæ nuo religingumo apraiðkø bei paversti jà racionalaus dialogo erdve. XIX amþiuje
kilo stipri Katalikø Baþnyèios reakcija prieð tolerancijos teorijà. Pavyzdþiui, popieþius Grigalius XIV rûsèiai raðë: „Ið purvino abejingumo ðaltinio srûva sàþinës laisvës idëja.“,
kiek ðvelnesnis bei vis vien kategoriðkas buvo Leono XIII poþiûris. Jis tviratino: „Netvarkoma, bet kokias ribas ir saikà perþengianti laisvë nëra
teisëta”. Aiðku, toká kategoriðkumà
galima aiðkinti ir tolerancijos ðalininkø kategoriðkumu, bet, kita vertus,
galima teigti, kad tik XX amþiaus II
pusëje Katalikø Baþnyèia atsivërë tolerancijos ir religijos laisvës sampratoms. Tiesa, ne tik atsivërë, bet ir suteikë ðioms sampratoms stiprø pamatà. Èia labai svarbus vaidmuo tenka II Vatikano Susirinkimui ir ypaè
vienam jo dokumentø „Þmogaus
orumas”.
Minëtame dokumente raðoma:
10

„Ðis Vatikano Sinodas skelbia, jog
þmogiðkasis asmuo turi tikëjimo laisvës teisæ. Toji laisvë glûdi tame, kad
visi þmonës turi bûti tokie saugûs
nuo pavieniø asmenø, visuomeniniø
grupiø ar bet kokios þmogiðkosios
valdþios prievartos, kad niekas tikëjimo srityje nebûtø nei verèiamas elgtis prieð savo sàþinæ, nei trukdomas
pagal jà skelbti bet kà privaèiai arba
vieðai, vienas arba drauge su kitais
veikdamas ir neperþengdamas teisëtø ribø. Be to, Susirinkimas pareiðkia, jog tikëjimo laisvës teisë yra ið
tikrøjø grindþiama paèiu þmogaus asmens orumu, kuris paþástamas ir ið
apreikðtojo Dievo þodþio, ir protu. Ði
þmogaus asmens teisë á tikëjimo laisvæ teisinëje visuomenës santvarkoje
turi bûti pripaþástama taip, kad taptø pilietine teise”.
Labai svarbu, mano ásitikinimu,
tai, kad dokumente aiðkiai sakoma,
kad þmogus turi bûti gerbiamas vien
dël to, kad jis yra þmogus ir nepaisant
jo klaidø ar to, kad mums nepatinka
jo paþiûros. Baþnyèios ásijungimas á
tolerancijos gynëjø gretas kartu reiðkë ir didþiulá impulsà jau minëtos asimetrinës tolerancijos pagrindimo strategijos stiprëjimui. Tai labai svarbu,
nes ilgainiui skaudþiai pasireiðkë simetrinës ar politiðkai orientuotos tolerancijos silpnybës.
Nors politiðkai orientuota tolerancijos samprata leido Vakarø civilizacijai iðlaviruoti religiniø karø laikotarpiu, ji neuþkirto kelio antisemitizmo baubui, kitø tautø genocidui. Problemiðka tai, kad simetrinë strategija siûlo tolerancijos klausimà atsieti
nuo tiesos klausimo. Ji gali veikti tik
reliatyvistinëje aplinkoje, kurioje
stipresniojo teisë veikia be apribojimø. Daugumos priimtas sprendimas
nebûtinai yra teisingas sprendimas.
Prisiminkime, kad Hitleris á valdþià
atëjo pasinaudodamas demokratiniais rinkimais, o linèo teismui daþniausiai pritaria dauguma, taèiau tai
nereiðkia, kad toks teismas teisingas.
Faktas tai, kad istorijoje reguliariai
dauguma griebiasi atpirkimo oþio
mitologemos.
Geriausias atpirkimo oþio mechanizmo pavyzdys yra XIX ir XX a. antisemitizmas. Neapykantos þydams
prieþasèiø ieðkome tokiuose procesuose kaip perëjimas prie modernybës, migracija ir pan. Èia ið tiesø yra

racionalumo grûdas, taèiau tie reiðkiniai nepaaiðkina, kodël þmonës pasirodë esà tokie neatsparûs „atpirkimo oþio“ mechanizmo poveikiui. Pasirodo, kad tas mechanizmas pasireiðkia ir liberalioje visuomenëje, net
ir mûsø laikais. Kad ir ðiandien, kai
kovojama su teroristais, ðioje kovoje
daþnai nuaidi „atpirkimo oþio“ motyvai. Kitas dalykas – þydø, masonø
bei sektø sàmokslo teorijø gajumas
mûsø dienomis.
Dar vienas dalykas – tolerancija visuomet rizikinga. Locke‘o áþiebtas
optimizmas, jog tolerancija yra puikus
socialinis cementas nûdienos pasaulyje yra gerokai priblësæs. Didþioji dauguma þmoniø veikiau pritars, kad tolerancija ið esmës prieðtarauja saugumui. Tai tikrai nëra naujiena, ásigaliojusi tik po rugsëjo 11 dienos, taèiau bûtent po rugsëjo 11 dienos ðios þinios
nebeámanoma nepastebëti. Prieð keletà metø JAV priimtas “Amerikos vienijimo ir stiprinimo aktas”. Kritikø
tvirtinimu, ðis aktas prapleèia vyriausybës ágaliojimus kiðtis á þmoniø privatø gyvenimà, be teismo ákalinti þmones ir bausti kitaminèius. Tai prieðtarauja tolerancijos principams, taèiau
absoliuti dauguma amerikieèiø palaiko ðá aktà. Jiems saugumas yra svarbiau nei tolerancija. Kitas klausimas
– ar ið tiesø netolerancija negimdo
naujos prievartos ir ilgainiui dar didesnio pavojaus saugumui? Veikiausiai
taip ir yra. Taèiau, idant galëtume kalbëti apie tolesnæ perspektyvà, mes turime turëti pripaþinti tam tikrus vertybinius pamatus. Reliatyvistinë visuomenë negali atsiplëðti nuo „èia ir
dabar“. Tokia visuomenë pasitiki tik
dabarties malonumais.
Mano ásitikinimu, kai ðiandien kalbame apie tolerancijà, vis daugiau
svarbos ágyja asimetrinës tolerancijos
pagrindimo strategija. Ji ypaè reikðminga terorizmo iððûkio akivaizdoje.
Juk puikiai suprantame, kad prievarta gimdo prievartà ir kaþkaip ðá prievartos ratà reikia áveikti. Tiesa, ir asimetrinë tolerancija susiduria su sunkumais ar veikiau problemomis, kurias tenka spræsti.
Ði strategija yra glaudþiai susijusi
su religine tradicija ir ðiuolaikiniame
pasaulyje, kur þmoniø elgesys vis maþiau motyvuojamas religiniø vertybiø,
asimetrinë strategija vis maþiau patraukli.
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Ði strategija reikalauja nuolatinio
pakantos ugdymo. Tolerancja èia suprantama veikiau kaip dorybë nei
kaip racionali teorija.
Labai keblus tolerancijos ribø
klausimas. Tolerancija nëra konformizmas, nëra savosios vertybinës pozicijos reliatyvizmo pripaþinimas.
Deja, tikrai neretai vertybinis modelis tampa karikatûriniu atspindþiu.
Uþuot tvirtinæ, kad pripaþástame kito þmogaus laisvæ, nepaisant visø jo
galimø klaidø, vien jau dël to, kad jis
yra þmogus, savo prigimtimi nelygstamai orus ir ðio orumo puoselëjimas
yra svarbesnis nei prievartinis jo tikrø ir tariamø klaidø taisymas, pradedame tvirtinti, kad esame ribotos bûtybës, turinèios daliná paþinimà ir todël neturime teisës tvirtinti, kad mûsø pasirinkimas yra tikrai geresnis uþ
kito, tarp kurio klaidø galbût ir gi yra
tiesos grûdas. Taigi pastaruoju atveju
mums ádomios paþiûros, o ne pats jø
turëtojas. Èia galima bûtø labai plëstis, taèiau tenoriu apsiriboti viena teze – tai, kad mûsø paþinimas yra
baigtinis, tikrai nereiðkia mums apreikðtos religijos ir vertybiø santykinumo.
Pereinant nuo privataus prie vieðo lygmens, neiðvengiamai iðkyla tolerancijos ribø klausimas. Vieðas veikimas suponuoja bent minimalø pagrindà, dël kurio turi sutarti visi tolerancijos galintis tikëtis socialiniai
veikëjai. Jau minëtame John Locke‘o laiðke apie tolerancijà, karðtai
ginamas tolerancijos, laisvo religinio
apsisprendimo principas. Taèiau yra
svarbi iðlyga. Dvi grupës nepatenka
á toleruotinø sàraðà – tai netikintieji ir..katalikai. Pirmiausia, dël to,
kad jø paþiûros, Locke‘o ásitikinimu, netinka moraliai visuomenës
santvarkai. Trims ðimtmeèiams prabëgus vienas ið ðiuolaikinio komunitarizmo teoretikø Etzionis paskelbë naujàjà visuomeninio gyvenimo
auksinæ taisyklæ: “Jei nori, kad visuomenë gerbtø ir puoselëtø tavo autonomijà bei laisvæ, privalai gerbti
ir puoselëti tà moralinæ tvarkà, kuri
sudaro visuomenës branduolá.” Kitaip sakant, tolerancija ámanoma tik
socialinius ásipareigojimus pripaþástanèioje erdvëje.
Andrius NAVICKAS
Tekstas pateikiamas sutrumpintas

Kronika

***
Spalio 24 d. Tautiniø bendrijø namuose savo veiklos planus ir projektus
pristatë naujai susikûrusi organizacija „Igraj, bajan” („Grok, bajane”). Jos vadovë Z.Boþenkina tikisi, jog organizacija savo veikla padës mûsø ðalies visuomenei plaèiau susipaþinti su rusø folkloro lobynais, populiarins autorinës
dainos þanrà.

Tautiniø bendrijø namuose koncertuoja „Igraj, bajan”. Pirmas ið deðinës –
M.Boþenkin, ansamblio vadovas ir dainø autorius.

***
Lapkrièio 12 d. su Tautiniø bendrijø namuose sveèiavosi Rimgaudas Geleþevièius, Lietuvos nacionalinio radijo direktorius.
Jis susitiko su Tautiniø bendrijø tarybos nariais, tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø atstovais. Buvo aptartos radijo laidø, transliuojamø ðalies tautinëms maþumoms, problemos.

Susitikimo su Lietuvos nacionalinio radijo direktoriumi R.Geleþevièiumi
(antras ið deðinës) metu
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Azerbaidþanieèiai V.Krëvës gimtinëje…
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos ir lietuviø literatûros klasiko
V.Krëvës Mickevièiaus kraðtieèiø bei
jo vardu pavadintos Merkinës vidurinës mokyklos moksleiviø bei pedagogø kolektyvo bendradarbiavimas prasidëjo pernai vëlyvà rudená, kai Tautiniø bendrijø namuose Vilniuje azerbaidþanieèiø bendrija organizavo literatûriná-muzikiná vakarà, skirtà ðio iðkilaus Dzûkijos sûnaus 120-osioms gimimo metinëms paminëti. Ðaunieji
dzûkai nuoðirdþiai prisidëjo, rengiant
ðá jubiliejiná vakarà, ir aktyviai dalyvavo jame. Tuo metu buvo nutarta pratæsti bendradarbiavimà. Ir ðiø metø
rudená ávyko dar vienas susitikimas,
ðá kartà Merkinëje.
Spalio 18 d. Merkinës V.Krëvës
Mickevièiaus vidurinë mokykla ir
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija
surengë ðventiná minëjimà, skirtà raðytojo 120-osioms gimimo metinëms
ir Azerbaidþano Respublikos nepriklausomybës atkûrimo (1991 10 18)
12-osioms metinëms paminëti. Þinoma, pagrindinis akcentas buvo
V.Krëvës asmenybë ir jo kûryba, nes
mokykloje jau visà savaitæ vyko renginiai, skirti V.Krëvei. Taèiau ði ap-

linkybë neuþgoþë Azerbaidþano nepriklausomybës atkûrimo dienos minëjimo, o atvirkðèiai, ðios dvi datos
graþiai papildë viena kità, kadangi
pats V.Krëvë ir jo vadovaujama Baku
Lietuviø Organizacijø Taryba, veikusi 1917-1920 m., turëjo betarpiðkus
ryðius su Azerbaidþano nepriklausomybës paskelbimu 1918 m. geguþës
28 d. ir tuo metu vykusiais visuomeniniais, politiniais bei kultûriniais
procesais.
Renginys buvo pavadintas “Neatrastas Krëvë”. Pilnutëlëje Merkinës
V.Krëvës vidurinës mokyklos aktø salëje susirinkusiems moksleiviams bei
mokytojams man teko kalbëti apie
V.Krëvës Mickevièiaus 1909-1920 m.
gyvenimo ir kûrybos Baku periodà, jo
vadovaujamos Baku lietuviø bendruomenës veiklà, Baku Lietuviø Organizacijø Tarybos ryðius su Lietuvos Valstybës Taryba, Lietuvos konsulato
Azerbaidþane ásteigimo aplinkybes,
V.Krëvës vaidmená Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø kûrimo iðtakose, apie jo pedagoginæ, kultûrinæ, ðvietëjiðkà veiklà Baku mieste
ir daugelá kitø to meto politinio, visuomeninio bei kultûrinio gyvenimo

Lietuvos azebaidþanieèiø bendrijos pirmininkas M.Gamzajevas áteikia
mokyklos direktorei Reginai Sakalauskienei simbolinæ dovanà – Azerbaidþano
Respublikos valstybinæ vëliavà.
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realijø, kuriø dalyviu ir vienu ið kûrëjø buvo V.Krëvë.
Ðio pasakojimo metu susirinkusiems kaip iliustracija buvo demonstruojami unikalûs archyviniai dokumentai ir kita medþiaga ið 1918-1920
m. Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø istorijos, kuriuose figûruoja V.Krëvës pavardë ir minima
jo veikla.
Mokyklos salëje buvo surengta
knygø paroda, kurioje buvo eksponuojami V.Krëvës kûriniai ir moksliniai
darbai, paraðyti Baku mieste. Be to,
ðioje parodoje buvo demonstruojami
lietuviø literatûros vertimai á azerbaidþanieèiø kalbà ir azerbaidþanieèiø
raðytojø knygos, iðverstos á lietuviø
kalbà.
Kartu su azerbaidþanieèiø bendrijos nariais á Merkinæ buvo nuvykæs
LRT diktorius ir þurnalistas Juozas
Ðalkauskas, kuris susirinkusiems skaitë V.Krëvës Mickevièiaus kolegos ir
bièiulio Baku realinëje gimnazijoje,
Azerbaidþano literatûros klasiko Abdula Ðaigo á lietuviø kalbà iðverstus eilëraðèius: “Mes ið vieno skalûno”,
“Neatsigræþk”, “…ir broliai inkarà iðmes” ir kitus, paraðytus 1910 metais
(vertë Alfonsas Bukontas).
Renginio metu buvo kalbëta ir
apie Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos veiklà, jos atliktus darbus, tikslus
ir uþdavinius, jos nariø dalyvavimà
Lietuvos atgimimo procese bei visuose Lietuvai reikðminguose ávykiuose,
apie dabartinæ Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø raidà ir
perspektyvas, ðiuo metu Azerbaidþane vykstanèius ekonominius, kultûrinius, visuomeninius bei kitus procesus.
Azerbaidþano Nepriklausomybës
atkûrimo dienos proga Merkinës
V.Krëvës Mickevièiaus vidurinës mokyklos direktorei Reginai Sakalauskienei buvo áteiktas valstybës simbolis – Azerbaidþano Respublikos valstybinë vëliava.
Po ðio renginio mokiniai tæsë
ðventæ – skaitë iðtraukas ið V.Krëvës
Mickevièiaus kûriniø, vyko pirmokëliø “krikðtynos” – tradicija tapusi atrakcija, po kurios patys maþiausi mokinukai tampa pilnateisiais mokyklos
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nariais. Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos vardu ðiltai, nuoðirdþiai buvo pasveikinti kà tik pakrikðtyti mokyklos “krëviukai” ir jiems palinkëta bûti vertiems V.Krëvës vardo.
Vyresniøjø klasiø mokiniø, mokytojø ir Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos nariø bendravimas dar ilgai tæsësi ir po ðventinio minëjimo. Buvo
nutarta, kad kitas susitikimas su
V.Krëvës kraðtieèiais ávyks Vilniuje
Azerbaidþano Respublikos nepriklausomybës 86-øjø metiniø minëjimo
metu 2004 m. geguþës mënesá.
Merkinës V.Krëvës Mickevièiaus
vidurinës mokyklos aktø salë
renginio metu.

… ir V.Krëvës muziejuje Vilniuje
Ðiø metø spalio 22 d. sostinëje
V.Krëvës Mickevièiaus memorialiniame muziejuje buvo organizuotas renginys raðytojo 121-osioms gimimo
metinëms paminëti. Renginyje dalyvavo ir pasisakë V.Krëvës muziejaus direktorius Vladas Turèinavièius, apie
dramà “Skirgaila” kalbëjo profesorius
Bronius Vaðkelis, V.Krëvës kûrybà
ðiuolaikiniu þvilgsniu iðanalizavo do-

centas Regimantas Tamoðaitis, dzûkø
dainas ir kitus dainuojamosios poezijos kûrinius atliko Algis Lipskas ið
Kauno.
Minëjime taip pat kalbëjo Lietuvos
azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas M.Gamzajevas. Susirinkusiems jis
papasakojo apie V.Krëvës veiklà Baku 1909-1920 m., V.Krëvës vadovaujamos Baku lietuviø bendruomenës at-

liktus svarbius bei reikðmingus darbus
Lietuvos ir Azerbaidþano tarpvalstybiniø santykiø iðtakose.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas
Nuotraukø autorë Varënos kraðto
laikraðèio „Margiris” redaktorë
Romana Vaièkutë

Iðvyka á inauguracijos iðkilmes
2003 m. spalio 15 d. Azerbaidþane ávykusiø prezidento rinkimø metu
naujuoju valstybës vadovu buvo iðrinktas buvusio prezidento Heidaro Alijevo sûnus Ilham Alijev. Ir ðiø metø
spalio 31 d. Baku ávyko iðrinktojo
prezidento inauguracija.
Savo inauguracinëje kalboje prezidentas Ilham Alijev apibrëþë pagrindinius Azerbaidþano Respublikos vidaus ir uþsienio politikos tikslus, nustatë jos prioritetus. Jis pareiðkë, kad
tæs buvusio prezidento Heidaro Alijevo politikà. Kalboje iðsamiai buvo
iðdëstyta Azerbaidþano “naftos strategija”. Prezidentas paminëjo, kad per
paskutinius devynerius metus á Azerbaidþano naftos industrijà investuota
deðimt milijardø doleriø uþsienio kapitalo, o ið viso á Azerbaidþano ekonomikà investuotas uþsienio kapitalas
siekia 15 milijardø doleriø. Kasmet
á pasaulio rinkà Azerbaidþanas eks-

portuoja apie 9,5 milijonø tonø naftos.
Ðiuo metu tiesiamas Baku – Tbilisis
– Dþeihan naftotiekis, á kurio statybà
jau investuota milijardas 200 milijonø doleriø. 2004 m. pabaigoje ðis naftotiekis pradës veikti. Visos ðios uþsienio investicijos reikalauja stabilumo regione. Taigi, Azerbaidþano “naftos strategija” atlieka ir garantiná
vaidmená visame Pietø Kaukaze ir Vidurinës Azijos valstybëse.
Kalbëdamas apie Kalnø Karabacho problemos sprendimo bûdus, prezidentas pareiðkë savo ásitikinimà, kad
ðis konfliktas turi bûti iðspræstas tarptautiniø teisës principø rëmuose, okupuota 20 procentø Azerbaidþano teritorijos dalis turi bûti iðlaisvinta ir
daugiau kaip milijonas pabëgëliø turi
gráþti á savo gimtàsias þemes.
Inauguracinëje kalboje buvo paminëti ir kiti starteginiai tikslai ir uþdaviniai.

Padëjæs rankà ant Azerbaidþano
Respublikos Konstitucijos, prezidentas Ilham Alijev prisiekë: “Ágyvendindamas Azerbaidþano Respublikos
Prezidento ágaliojimus, prisiekiu, kad
vykdysiu Azerbaidþano Respublikos
Konstitucijà, ginsiu valstybës nepriklausomybæ ir jos teritoriná vientisumà, garbingai tarnausiu tautai”. Priesaikos pabaigoje prezidentas, padëjæs
rankà ant Ðventojo Raðto Korano, tarë: “Prisiekiu, kad bûsiu iðtikimas per
amþiø amþius Azerbaidþano tautos
sukurtoms tautinëms – dvasinëms
vertybëms ir tradicijoms, visada jas iðaukðtinsiu”.
Inauguracijos iðkilmës vyko sostinës Respublikos rûmuose, o sveèiai
buvo priimami “Giuliustano” rûmuose. Tarp daugelio garbingø sveèiø buvo Gruzijos prezidentas Eduardas Ðe-
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vardnadzë, Rusijos Federacijos Parlamento Aukðtøjø Rûmø pirmininkas
Sergej Mironov, Rusijos Federacijos
Uþsienio reikalø ministras Igor Ivanov, Turkijos Respublikos Ministro
Pirmininko pavaduotojas Abdullatif
Ðanari, Irano Islamo Respublikos viceprezidentas Mahomed Abtahini,
Ukrainos Respublikos Vyriausybës
vadovas Viktor Janukoviè ir kiti.
Á savo inauguracijos ceremonijà iðrinktasis prezidentas pakvietë ir Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkà M.Gamzajevà, kuris buvo
nuvykæs ir dalyvavo ðiose valstybës iðkilmëse. Azerbaidþane jis vieðëjo nuo
ð.m. spalio 30 d. iki lapkrièio 5 d. Savo vieðnagës istorinëje tëvynëje metu
jis susitiko su Azerbaidþano Respublikos Vyriausybës ir valstybës institu-

cijø atstovais, ðvietimo, kultûros ástaigø bei nevyriausybiniø organizacijø
vadovais, raðytojais, mokslininkais,
ávairiø meno, kultûros, kûrybos srièiø
þinovais. Ðiuose susitikimuose ir pokalbiuose, be kita ko, buvo aptariami
ir Lietuvos azerbaidþanieèiø reikalai.
Azerbaidþanieèiø diasporos atstovams, atvykusiems á prezidento inauguracijos iðkilmes, Azerbaidþano
Valstybinis Komitetas iðeivijos reikalams surengë spaudos konferencijà.
Joje dalyvavo apie 30 Azerbaidþano
þiniasklaidos atstovø. Spaudos konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas.
Jam þurnalistai pateikë nemaþai
klausimø, tarp jø ir Lietuvos tematika. Spaudos bei televizijos þurnalistai domëjosi Lietuvos stojimo á Eu-

ropos Sàjungà ir NATO reikalais,
norëjo plaèiau suþinoti apie Lietuvos
ekonomikà, kultûrà, politiniø partijø bei visuomeniniø organizacijø padëtá ir veiklà, Rusijos gyventojø tranzità á Kaliningrado sritá, Vilniaus deðimtuko veiklà, Lietuvos ir Azerbaidþano bendradarbiavimà saugumo ir
karinëje srityje, Lietuvos ir Turkijos
santykius ir … þinoma apie sugráþusá á savo gimtàjá miestà ir krepðinio
klubà Arvydà Saboná.
Taigi, prezidento inauguracijos iðkilmës buvo dar viena gera proga Lietuvos vardo pagarsinimui bei lietuviø
ir azerbaidþanieèiø ryðiø stiprinimui.
Mahiras GAMZAJEVAS
Lietuvos azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas

Koncertas „Peterburgas – Petrogradas Leningradas”
Rugsëjo 30 d. visuomeniniø organizacijø asociacija „Ruskij dom” organizavo koncertà „Peterburgas – Petrogradas - Leningradas”. Salæ renginiui mielai suteikë Lietuvos kurèiøjø
draugijos valdyba.
Iðkilmingai skamba R.Gliero
„Himnas didþiajam miestui”. Scenoje Vladimir Zegulin skaito A.Puðkino
poemos „Varinis raitelis” áþangà. Taip
prasidëjo koncertas, skirtas Sankt Peterburgo ákûrimo 300-osioms metinëms.
Georgijaus Ivanovo eilës, kurias
skaitë Natalija Charitonova, Zinaidos
Zaraikinos atliekami reèitatyvas ir arija ið P.Èaikovskio operos „Pikø dama”, Vladimiro Zegulino dainuojamas A.Opelio romansas nukelia klausytojus á tuometinio Peterburgo – iðkilmingo, ðventinio, turtingo miesto atmosferà.
A.Achmatovos ir V.Nabokovo eiliø posmai pristato porevoliuciná Petrogradà.
Skamba iðtrauka ið D.Ðostakovièiaus septintosios simfonijos, jo „Romansà” groja smuikininkë Ala Lioznaja, V.Pleðèiako dainos, atliekamos
Z.Zaraikinos ir V.Zegulino, Olgos
Bergolc eilës, kurias skaito N.Charitonova. Tai karo metai, blokada...
Taikus Leningradas... Leningradieèiø poetø eilës ir kompozitoriø
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Koncerto dalyviai. Ið deðinës – Lija Neugasimova, koncertmeisterë, Ala
Lioznaja, smuikininkë, Zinaida Zaraikina, dainininkë, Vladimir Zegulin,
dainininkas, Natalija Charitonova, skaitovë.

A.Èiornyj, V.Solovjovo-Sedovo,
A.Dolskio, G.Portnoj dainos – gerai
þinomos klausytojams. Ypaè daug
klausytojø dëmesio susilaukë V.Solovjovo-Sedovo daina „Mûsø miestas”, jà
kartu su Z.Zaraikina, V.Zegulinu ir
A.Lioznaja dainavo visa salë
Koncertas baigësi A.Puðkino poemos „Varinis raitelis” eilëmis, skam-

bant R.Gliero muzikai. Koncertas
pradþiugino klausytojus ir tame yra
nemaþas puikios koncertmeisterës Lijos Neugasimovos nuopelnas.
Koncerto scenarijaus autorë – Zinaida Zaraikina, gyveno bei mokësi
Leningrade ir iki ðiol iðsaugojo meilæ
ðiam miestui.
Liudmila CHOROÐILOVA
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Antroji tarptautinë mokslinë – praktinë
Konferencija lietuvoje
2003 m. rugsëjo 18-21 d. Ðiauliø rajone esanèiame Bazilionø miestelyje
vyko tarptautinë mokslinë – praktinë
konferencija: „Ðv. Bazilijaus Didþiojo
ordinas: ðvietëjiðka veikla“, skirta Bazilionø vidurinës mokyklos, kurià ákûrë vienuoliai bazilijonai, 230 metø jubiliejui. Reikia priminti, kad tai jau
treèioji ðiam ordinui skirta konferencija. Pirmoji 2001 m. lapkrièio 8 – 11
d. vyko Lietuvoje (Ðiauliuose, Bazilionuose ir Vilniuje), antroji - Ukrainoje
(Lvove, Krechive ir Dobromile), treèioji – vël Lietuvoje. Intensyvø darbà
keitë plati kultûrinë programa, stiprino Ðv. Miðios, kurios kas rytà buvo aukotos Ðiauliø Ðv. Jurgio baþnyèioje (t.
Josif Budaj OSBM, t. Ivan Majkoviè
OSBM, t. Martyn Chaburskyj OSBM ir
t. Pavlo Jachimec OSBM), o sekmadiená –iðkilmingos ðv. Miðios dalyvaujant
JE Ðiauliø vyskupui Eugenijui Bartuliui, kancleriui Remigijui Èekavièiui ir
parapijos klebonui Jordanui Urbonui
buvo aukotos Bazilionø Ðv. Bazilijaus
Didþiojo baþnyèioje. Ðv. Miðiø metu
giedojo Bazilionø instituto Filosofijos
–teologijos studijø studentai broliai bazilijonai ir Giþicko Ukrainieèiø kalbos ir religijos mokymo studijø vaikø
choras (vadovë s. Natalija Macina
SSMI, Lenkija).
Po pirmosios konferencijos atliktas
didelis ðvietëjiðkas darbas: straipsniai
periodinëje spaudoje, diskusijos seminaruose, praneðimai konferencijose –
davë þenkliø rezultatø. Vienuoliai bazilijonai tapo labiau þinomi. Tad neatsitiktinai Lietuvoje vykusi antroji konferencija sulaukë dëmesio ið Lietuvos
Respublikos Prezidento aplinkos, ið
Lietuvos respublikos vyriausybës, jà
pagerbë ir Ukrainos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Garbës
konsulatas Lvove, Ðiauliø miesto bei
rajono savivaldybës atstovai, gauta
sveikinimo telegramø.
Konferencijos darbe dalyvavo vyriausias Ukrainos provincijos bazilijonø vadovas – protoigumenas t. Josif
Budaj OSBM , Metropolito Josifo Benjamino Rutskio Bazilijonø instituto Filosofijos – teologijos studijø rektorius
t. Martyn Chaburskyj OSBM su studentais ið Ukrainos, Buèiaèiø kolegijos direktorius t. Ivan Maikoviè OSBM bei

seserø naujokiø Þovkvoje magistrë s.
Myroslava Jachymec SSMI. Praneðimà
skaitë ir Lvovo Nacionalinio Ivano
Franko universiteto mokslinës bibliotekos direktorius dr. Bogdan Jakymoviè su savo aspirantu msgr. Aleksandru Sedliar bei Ukrainos katalikø universiteto Baþnyèios istorijos instituto
dr. Igor Skoèilias.
Ádomus momentas – á konferencijà
atvyko ðiuo metu þinias gilinantis Lietuvoje japonas. Já sudomino Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordino istorija.
Dar vienas, retas konferencijø organizavimo istorijoje momentas – iðleistas specialus leidinys, konferencijai
skirtas, gausiai iliustruotas nuotraukomis, 8 puslapiø laikraðtis: „Vienuoliai
bazilijonai ir Bazilionai“ (priedas prie
Ðiauliø rajono savivaldybës savaitraðèio „Mûsø dienos“, redaktorë Laima
Lungienë). Laikraðtyje straipsniai apþvelgiantys vienuoliø bazilijonø istorijà, Bazilionø miestelio svarbà, ukrainieèiø katalikø bendrijos veiklà. Supaþindinama su kun. t. Pavlo Jachimec
OSBM veikla, raðoma apie ukrainieèiø bei vienuoliø bazilijonø garsinimà,
pateikiami áspûdþiai patirti bendraujant su vienuoliais, patalpinta ir konferencijos programa.
Pirmoji konferencijos darbo diena
(2003 m. rugsëjo 18 d.) Bazilionø kultûros namuose prasidëjo sveikinimais.
Konferencijos dalyvius pasveikino JE
Ðiauliø vyskupas Eugenijus Bartulis,
malda palinkëdamas Dievo palaimos.
Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso sveikinimà konferencijos
dalyviams perskaitë akademikas Algirdas Gaiþutis, áteikdamas Prezidento atminimo medalius konferencijos organizatoriams – mokyklos, ðvenèianèios
230 metø jubiliejø, direktoriui Rimantui Goriui, t. Pavlo Jachimec OSBM
ir dr. Aldonai Vasiliauskienei. Atvykusius sveèius pasveikino ir Bazilionø visurinës mokyklos direktorius R. Gorys. Buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos Vyriausybës Ðvietimo, mokslo ir kultûros skyriaus patarëjo religijø klausimais Juliaus Ratkaus sveikinimas. Ðiauliø miesto savivaldybës atstovas Alvydas Ðedþius Bazilionø vidurinei mokyklai áteikë Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko dedikuotà

Mindaugo karûnavimo paveiklà, o dr.
A. Vasiliauskienei uþ katalikiðkà veiklà – Vyriausybës Kanclerio Antano Zenono Kaminsko pasiraðytà padëkos
raðtà. Konferencijà sveikino Ukrainos
ambasados Lietuvoje atstovë – kultûros ataðë Viktorija Semenova, perskaitytas Lietuvos Respublikos Garbës
konsulo Lvove Vitalijaus Antonovo
sveikinimas. Pagrindinio konferencijos
rëmëjo – Ðiauliø universiteto – rektoriaus habil. dr. prof. Vinco Lauruèio
vardu – sveikino prorektorius dr. doc.
Donatas Jurgaitis. Daug graþiø ðiltø
þodþiø konferencijos organizatoriams
sveikinimo kalboje iðsakë Ðvè. Gelbëtojo provincijos Ukrainoje protoigumenas t. Josif Budaij OSBM. Ðiauliø rajono vicemerë Rima Baðkienë pasveikinusi konferencijos dalyvius savivaldybës bei Seimo nario Ramûno Karbauskio vardu, mokyklos direktoriui Rimantui Goriui ir dr. Aldonai Vasiliauskienei áteikë Ðiauliø rajono savivaldybës padëkos raðtus. Konferencijà
sveikino Ryðiø su ukrainieèiais uþ Ukrainos teritorijos draugijos „Ukraina –
Pasaulis“ Lvovo srities skyriaus pirmininkas Lvovo Nacionalinio Ivano
Franko universiteto Mokslinës bibliotekos direktorius dr. Bogdan Jakymoviè, Ðiauliø universitetui áteikdamas retø knygø. Sveikino Ðv. Bazilijaus Didþiojo parapijos klebonas Jordanas Urbonas bei Bubiø seniûnas Vytautas Slabys. Perskaitytos dvi sveikinimo telegramos tai laikraðèio „Ðvietimo naujienos“ vyr. redaktorës Lidijos Laurenèiukienës ið Vilniaus, o antroji ið Romos
- tai Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordino generalinës kurijos protoarchimandrito t.
Dionizijaus Liachovièiaus pasiraðyta
sveikinimo, padëkos telegrama, linkint
prasmingo, Dievo laiminamo darbo.
Ne visi ið programoje numatytø
praneðëjø galëjo dalyvauti konferencijoje. Vieniems sukliudë ligos, kitiems
neatidëliotini darbai, dar kitiems ir didelis atstumas bei kitos prieþastys. Pateiksime dviejø darbo dienø – skaitytø
praneðimø – statistikà (treèiàjà dienà
vyko ekskursijos, o ketvirtàjà – iðkilmingos ðv. Miðios bei apvalusis stalas).
Pirmàjà darbo dienà buvo nagrinëjama
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vienuoliø bazilijonø istorija, antràjà –
jø ðvietëjiðka veikla ir, konkreèiai, darbuotë Bazilionuose bei Bazilionø vidurinës mokyklos nûdienos veikla ágyvendinant vienuoliø keltas idëjas. Konferencijos metu perskaityta 16 praneðimø 8 jø skaitë Lietuvos atstovai, 8 –
Ukrainos. 8 praneðimus rengë pasaulieèiai, 8 tëvai ir broliai bazilijonai (6),
seselë vienuolë (s. Myroslava Jachymec SSMI) ir lietuvis klierikas (Justas
Jasënas). Ið 16 - penki praneðëjai ið
Ðiauliø kraðto: trys ið Bazilionø vidurinës mokyklos (Rimantas Gorys, Irena Vaièiulienë ir Dainoras Sidabras),
vienas ið Ðiauliø universiteto (habil. dr.
prof. Vytenis Rimkus) ir viena ið Ðiauliø vyskupijos katechetikos centro
(msgr. Danutë Lastauskaitë). Ið 16 praneðimø 4 skaitë moterys. Á konferencijà ásitraukë jaunos pajëgos – tai liudija, kad pirmosios konferencijos vienas tikslø – kuo labiau populiarinti ðv.
Bazilijaus Didþiojo ordinà ir á jo istorijos tyrimus átraukti naujas pajëgas,
pradedamas ágyvendinti.
Praneðimai buvo skaitomi originalo kalba. Laiku pristaèius organizaciniams komitetui praneðimø tekstus, jie
buvo iðversti á lietuviø ar ukrainieèiø
kalbas ir, skaitant praneðimà, vertimas
buvo rodomas ekrane. Laiku nespëjusiems – praneðimai buvo tiesiogiai verèiami, tai, be abejo, reikëjo daug jëgø
vertëjams Vasilijui Kapkanui ir br. Natanailui Ðturmak OSBM. Toks darbas
uþëmë ir ganëtinai daug laiko.Átemptà
moksliná darbà keitë plati kultûrinë
programa: parodos (habil. dr. prof. Vy-

tenio Rimkaus ir bazilioniðkiø), videofilmo perþiûra (ið antrosios tarptautinës
konferencijos, vykusios Ukrainoje, kurá susuko mokyklos direktorius Rimantas Gorys), ekskursijos (Kryþiø kalnas,
Tytuvënai, Ðiluva, Nida) bei koncertai
(Bazilionø vidurinës mokyklos ir miestelio meniniø kolektyvø bei vienuoliø
studentø ið Ukrainos pasirodymai).
Paskutiniàjà konferencijos Ðv. Miðiø metu itin prasmingà pamokslà apie
auklëjimo svarbà savo gyvenimo pavyzdþiu, apie dvasingo ugdymo bûtinybæ pasakë kun. t. Josif Budaj OSBM.
JE vysk. E. Bartuliui palaiminus ðv.
Miðiø dalyvius, protoigumenas t. Josif
Budaj OSBM daugiausiai nusipelniusiems organizatoriams, jø talkininkams, mecenatams bei praneðëjams
áteikë padëkos raðtus.
Apvaliojo stalo metu pasisakymai
bei diskusijos vyko keliomis kryptimis: moksline, organizacine, kultûrine
bei dvasingumo plëtros tema. Kalbëta
apie bûtinybæ kuo plaèiau tyrinëti bazilijonø veiklà paèioje Lietuvoje – tam
reikalingi nauji archyviniai duomenys.
Nors ir dþiaugtasi naujomis jaunomis
jëgomis, taèiau galvota apie ðiø pajëgø
iðplëtimà. Kalbëta apie bûtinybæ kuo
greièiau parengti ir iðleisti konferencijos medþiaga dviem kalbom: tada ir
Ukrainos, ir Lietuvos mokslininkai galës þinoti, kas jau padaryta ir kokiomis
kryptimis reikia dirbti toliau. Kalbëta
apie galimybes keistis moksline literatûra, staþuotëmis, studentais. Tam labai efektyvus bûtø Ðiauliø universiteto prorektoriaus dr. doc. Donato Jur-

2003 m. konferencijos dalyviø grupë prieð iðvykstant á Bazilionus
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gaièio paþadëtas ákurti (inspiruojant
dr. Bogdan Jakymoviè) mokslinio tyrimo centras. Bazilionai – vienintelis
miestelis pasaulyje áamþinæs tëvø bazilijonø vardà, tad kam daugiau, jei ne pagrindiniam konferencijos rëmëjui Ðiauliø universitetui, kurio patalpose pradëta atgaivinti ordino istorija ir tæsti ðá
darbà... Kalbëta apie naujø konferencijø ne tik minint jubiliejus, bet ir parengiant specialø ciklà organizavimà.
Dþiaugtasi, kad klebonas Jordanas Urbonas, kreipsis á vyskupà, praðydamas
Bazilionø Ðv. Bazilijaus Didþiojo baþnyèioje ávesti titulinius atlaidus.
Konferencijos dalyviai dëkojo pagrindiniams jos organizatoriams kun. t.
Pavlo Jachimec OSBM, Bazilionø vidurinës mokyklos direktoriui Rimantui
Goriui ir dr. Aldonai Vasiliauskienei
surengusiems produktyvià ir sklandþiai
vykusià konferencijà: „Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordinas: ðvietëjiðka veikla“.
Prieð iðvykdami á Ukrainà tëvai bazilijonai dar pavieðëjo Vilniuje. Tik atvykus á Vilniø paèià pirmà dienà protoigumenas t. Josif Budaj OSBM, rektorius t. Martyn Chaburskyj OSBM,
kleb. t. Pavlo Jachimec OSBM ir dr.
Aldona Vasiliauskienë apsilankë Tautiniø maþumø ir iðeivijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës departamente. Protoigumenas dëkojo generaliniam
direktoriui Antanui Petrauskui uþ nuoðirdþià pagalbà ir materialinæ paramà
suteiktà konferencijos organizatoriams, uþ ukrainieèiams sudarytà galimybæ atvykti á Lietuvà. Protoigumenas
t. J. Budaj OSBM Tautiniø maþumø ir
iðeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës Generaliniam direktoriui Antanui Petrauskui
áteikë specialø Ukrainos provincijos
tëvø bazilijonø padëkos raðtà. Vienuoliai bazilijonai su generaliniu direktoriumi kalbëjo apie tolesniø ryðiø tarp
ukrainieèiø bei lietuviø plëtotës, tarpusavio bendravimo svarbà ir bûtinybæ.
Generalinis direktorius Antanas Petrauskas, ukrainieèiø vienuoliø kvieèiamas, paþadëjo atvykti á Lvovà.
Toká pat padëkos raðtà tëvai bazilijonai áteikë ir akademikui Algirdui
Gaiþuèiui.
Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordino vienuoliai iðvyko á Ukrainà iðsiveþdami,
kaip jie patys sakë, nuoðirdø dëkingumà ir meilæ visiems, su kuriais teko
bendrauti ðios konferencijos metu Lietuvoje.
Dr. Aldona VASILIAUSKIENË
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Poetas, gyvas tûkstantá metø
Kiekviena raðtinga tauta turi Pirmàjá
Didelá Poetà, kurio veikalai gyvena tol,
kol gyva tauta, o neretai - ir tada, kai tos
tautos palikuonys bûna iðnykæ ar pamirðæ savo senàjà kalbà. Armënai irgi turi
toká Poetà, kuris iki ðiol anot Majakovskio „gyvesnis uþ visus gyvuosius”, nors
jo vartota armënø senøjø raðtø kalba grabaras skamba tik baþnyèiose (na, dar filologø susiëjimuose). Ir ðámet kartu su
daugeliu kitø tautø kultûros ir literatûros mylëtojø armënai ðvenèia savo Didþiojo Poeto – Grigoro Narekaci
(950-1003) tûkstantàsias mirties metines. Ir nieko tokio, kad ne gimimo, o
mirimo, nes ðis poetas dar ir Armënø
Apaðtalinës Baþnyèios ðventasis, o ðventuoju tampama per visà gyvenimà ir paskelbiama juo buvus tik po mirties. Taèiau visà tûkstantá metø þmonës já mini, skaito jo Knygà (kurià vertina beveik
kaip Biblijà ir tiki, kad jà paskaièius ar
tik padëjus po ligonio pagalve, pasveikstama), gieda jo sukurtas giesmes, pasakoja apie jo padarytus stebuklus.
Ir Lietuvos armënø sàjunga kartu
su Lietuvos raðytojø sàjunga paminëjo ðá pasaulinës literatûros klasiko jubiliejø. Gruodþio devynioliktos vakarà Vilniaus Raðytojø klube tarp gausiai susirinkusios publikos matësi be

áprastiniø literatûros mylëtojø nemaþa armënø ne tik ið Vilniaus, bet ir ið
Kauno, Ðiauliø, net Klaipëdos.
Vakarà vedëm dviese su raðytoju
Vahagnu Grigorianu. Buvo kalbama
ne tik apie Grigorà Narekaci. Ta proga buvo pagerbtas ir jo nemirtingàjà
„Sielvartingø giesmiø knygà” dar
1999 metais iðvertæs poetas Sigitas
Geda. Jis papasakojo, kaip pabuvojus
Armënijoje jam kilo mintis iðversti
Narekaci. Pasirodo, kad ðis vertimas
(atliktas pagal gerà moksliná paþodiná vertimà á rusø kalbà) vis taisant ir
tobulinant, pasiþvalgant á kitø kalbø
vertimus, uþtruko net keliolika metø.
Sigito Gedos skaitomos Narekaci
eilës skambëjo lietuviðkai, o Vahagno
Grigoriano – armëniðkai (dabartine
armënø kalba ir senàja). Ruslanas
Arutiunianas (armënø sekmadieninëje mokykloje jis dësto kultûros istorijà) pasakojo apie tà laikmetá, kai gyveno ir kûrë didþiausias armënø tautos poetas. Jis, þinoma, nepamirðo paminëti ir ankstesnius svarbius armënø istorijos momentus, ypaè jø literatûros aukso amþiumi vadinamà V a.,
kai buvo iðverstas Ðv. Raðtas ir sukurta daug istoriografijos, filosofijos ir teologijos veikalø bei gausybë giesmiø.

Ðiltai apie savo paþintá su Armënija, jos kultûra ir Narekaci kûryba
kalbëjusi profesorë Viktorija Daujotytë pabrëþë ðio vertimo svarbà. Tai ne
tik galimybë susipaþinti su pasaulinës
klasikos ðedevru, bet ir didelis S. Gedos ánaðas á mûsø sakralinæ poezijà.
Ukrainieèiø literatûros þinovë Nadija Neporoþnia visus nustebino ne tik
paskaièiusi Narekaci vertimo á ukrainieèiø kalbà iðtraukà, bet ir prabilusi
armëniðkai kito armënø poeto – Jehiðë
Èarenco eilëraðèio (jame Narekaci lyginamas su Araratu) þodþiais.
Buvo ne tik kalbama – Justina
Arutiunian, Hasmik Grigorian ir Susana Muðeghian pagiedojo senoviniø
armënø giesmiø, tarp jø – ir dvi paties Narekaci sukurtas.
Vakaro pabaigoje Lietuvos armënø
sàjungos pirmininkas Ara Tunianas
áteikë Sigitui Gedai tiesiogine prasme
svarià dovanà – tikro armëniðko marmuro reikmenø rinkiná raðomajam
stalui papuoðti.
Kiek teko girdëti atsiliepimø, vakaras pavyko ir nuo ðiol në vienam ið
ten buvusiø Narekaci vardas nebeatrodys svetimas ir nepaþástamas.
Marytë KONTRIMAITË

Didþiojo kompozitoriaus atminimui
Spalio 15 d. Vilniaus kongresø rûmuose ávyko jubiliejinis koncertas,
skirtas vieno didþiausiø XX a. kompozitoriø Aramo Chaèiaturiano (19031978) 100-osioms gimimo metinëms
paminëti.
Koncertà organizavo Armënijos
Respublikos ambasada Varðuvoje akredituota Lietuvos Respublikai ir Lietuvos armënø sàjunga. Pilnutëlëje salëje
koncerto klausësi Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybës nariai, diplomatinio korpuso atstovai, kultûros veikëjai, gausiai susirinkæ A.Chaèiaturiano muzikos gerbëjai. Koncerto pradþioje áþanginá sveikinimo þodá tarë
Lietuvos kultûros ministrë Roma Þakaitienë ir Armënijos Respublikos nepaprastasis ir ágaliotasis ambasadorius
Lietuvos Respublikai Aðot Hovakimian.
Pirmoje koncerto dalyje garsus fortepijoninis duetas - Nora Novik ir Raf-

fi Charadþanian – grojo siuitas ið baletø „Gajane” ir „Spartakas”. Antroje
koncerto dalyje Gintaro Rinkevièiaus
vadovaujamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliko garsøjá „Maskarado” valsà, koncertà smuikui ir orkestrui (solistë Saulë Rinkevièiûtë), siuitas
ið baleto „Gajane”. Audringø aplodismentø lydimas koncerto pabaigoje
skambëjo garsusis „Ðokis su kardais”.
Aramas Chaèiaturianas vaidina
svarbø vaidmená XX a. muzikoje. Jo kûrybinio stiliaus ðaknys tuo paèiu laiku
grimzta á pasauliná muzikiná menà ir á
armënø muzikinæ kultûrà. Jis pratæsë
armënø kompozitoriø - Komitaso,
A.Spendiariano, R.Melikiano tradicijas.
Plaèiai naudodamas liaudies muzikos
intonacijas ir ritmus, A.Chaèiaturianas
savaip atvërë jos groþá, „iðleido á laisvæ
jos vidinæ energijà”. Tuo ir pasireiðkia
jo kûrybos novatoriðkumas pasaulinëje
muzikinëje meno istorijoje.

A.Chaèiaturianas praturtino armënø muzikà naujomis spalvomis ir formomis, iðplëtë jos þanrines ribas. Tai patvirtina ir pasaulyje þinomi baletai „Gajane” ir „Spartakas”, jo simfonijos, koncertai fortepijonui, smuikui ir violonèelei su orkestru ir daugelis kitø kûriniø.
A.Chaèiaturianas paliko gilø pëdsakà ir kaip dirigentas. Jo autoriniai
koncertai ávyko daugiau nei 40 pasaulio valstybiø.
1984 m. Jerevane atidarytas A.Chaèiaturiano namas – muziejus.
Didysis kompozitorius palaidotas
Jerevane, Komitaso Panteone.
Minint didþiojo kompozitoriaus
100-àsias gimimo metines, UNESCO
2003 metus muzikos srityje paskelbë
A.Chaèiaturiano metais. Ðis koncertas
Vilniuje buvo vienas ið daugelio ávairiose pasaulio ðalyse vykusiø renginiø,
skirtø didþiajam kompozitoriui.
Vahagn GRIGORIAN
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Portretai
Gerbiamieji skaitytojai, pradedame spausdinti straipsniø ciklà, kuriuo siekiame supaþindinti Jus su Lietuvos tautiniø bendrijø nariais, aktyviai dalyvaujanèiais ðalies visuomeniniame kultûriniame gyvenime.
Ðá kartà pasakojame apie Lietuvos rusø kultûros ir ðvietimo bendruomenës „Svetlica” pirmininkæ Galinà Kuzminà..
Aktorë, Mokytoja, Visuomenës veikëja

nëse konferencijose, organizuojamose Vilniuje, Jaroslavlyje (Rusija), Magdeburge (Vokietija) ir t.t.
G.Kuzmina aktyviai
dalyvauja visuomeninëje
veikloje, siekdama iðsaugoti rusø kultûros tradicijas. Deðimt metø vadovauja Lietuvos rusø kultûros
ir ðvietimo bendruomenei
„Svetlica”. 1995-1996 m.
buvo renkama Vilniaus
miesto tarybos deputate.
2003 m. ji vël iðrinkta Vilniaus miesto savivaldybës
tarybos nare.
Dþiugu, jog Galina suranda laiko ir kûrybai. Ji
organizavo 10 autoriniø
parodø Vilniuje, Lenkijoje, Èekijoje, Vokietijoje.
Atskiri darbai pateko á
privaèias Lietuvos, Vokietijos, Èekijos, Italijos, Rusijos kolekcijas. 1999 m.
iðleido knygà „Netalentingø vaikø nëra”.
Uþ pasiekimus kûrybiniame, pedagoginiame ir
visuomeniniame darbe ne
kartà apdovanota Lietuvos
Respublikos ðvietimo ministerijos, Lietuvos Res-

publikos Seimo ðeimos ir
vaiko reikalø komisijos,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Rusijos Federacijos
ambasados Lietuvoje, Lietuvo Respublikos aplinkos
apsaugos ministerijos, Vilniaus miesto ðvietimo skyriaus garbës raðtais ir diplomais, turi padëkas ið
Bitlono miesto (Makedonija), Magdeburgo Europos gimnazijos (Vokietija), Slovënijos, Japonijos,
Rusijos.
Galinos Kuzminos
nuoðirdumà, sugebëjimus
atrasti bei atskleisti kiekviename þmoguje kûrybinæ
gyslelæ pabrëþë ir gausiai á
Tautiniø bendrijø namus
susirinkæ jos talentø gerbëjai. Jubiliejinës personalinës parodos atidaryme
dalyvavo ir Galinos Kuzminos sveikino Lietuvos
Respublikos Seimo nariai,
ðalies valstybiniø institucijø atstovai, Vilniaus miesto tarybos nariai, gausus
kolegø, draugø ir auklëtiniø bûrys.

Lietuvos rusø kultûros ir ðvietimo bendruomenë
„Svetlica” pirmininkë Galina Kuzmina.

Galina Kuzmina gimë
Ivanovo mieste, Rusijoje.
Dar bûdama moksleivë
pradëjo lankyti teatrinæ
studijà prie Ivanovo srities
dramos teatro ir po jos
baigimo 11 metø dirbo
ávairiuose Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos teatruose.
1962-1969 m. - Lietuvos
rusø dramos teatro aktorë.
1973 m. baigë Vilniaus
dailës mokyklà, dirbo dailininke ávairiose miesto
ámonëse, dëstë vaizduojamàjá menà mokyklose.
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1979 m. baigë Valstybiná
dailës institutà (dabar –
Dailës akademija) ir ágijo
pieðimo ir braiþybos pedagogo specialybæ. Daug dëmesio skiria vaikø ir jaunimo meniniø gabumø ugdymui, nuo 1990 m. dirba
dailës mokytoja Vilniaus
Ateities vidurinëje mokykloje ir aðtuntus metus vadovauja vaikø dailës studijai, jai suteikta mokytojoeksperto kvalifikacija.
Nuolat dalyvauja ir
skaito praneðimus moksli-

Galinos Kuzminos jubiliejinës parodos atidarymo Tautiniø
bendrijø namuose metu.
Ið kairës – Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento
generalinis direktorius Antanas Petrauskas, Galina
Kuzmina, Galinos mama , Rusijos Federacijos
ambasadorius Lietuvoje Jurij Zubakov.
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Sentikiai iðsaugoja
tradicijas
Liepos 12 d. Rokiðkio rajone ávyko tradicinë ðventë, skirta apaðtalams
Petrui ir Povilui. Ði ðventë liaudyje paprastai yra vadinama Petrinëmis. Tradicija paþymëti ðià dienà laukymëje
ðalia Lukðtø kaimo gyvuoja ne vienà
ðimtmetá. Jà saugoja sentikiai, kuriø
protëviai atsikëlë á Lietuvà dar Rusijos caro Petro laikais, bëgdami nuo
persekiojimø uþ tikëjimà.

rija Zinkeviè áteikë savo eiliø rinkiná,
skaitë eiles ðventës dalyviams.
Aiðku, tradiciðkai ðventës metu buvo pagerbti Petrai ir Povilai – papuoðti àþuolø vainikais jie buvo kvieèiami
ðokiui.
Daug dëmesio buvo skirta jaunimui, tai taipogi ðventës tradicija. Pertinës nuo seno yra jaunimo ðventë.
Apie tai savo knygoje “Rokiðkio krað-

2003 m. Petriniø ðventës dalyviai. Ið kairës – Vladimir Zigulin, Marija
Zenkeviè, Viktorija Michailova, Dana Lapo, Michail Boþenkin, Zinaida
Boþenkina, Jelizavieta Kucharskaja, Eduard Zenkeviè, Jurij Vostrikov.

Petrinës buvo ðvenèiamos ir ikikarinëje Lietuvoje, ir net sovietmeèiu.
Tiesa, palaipsniui ði ðventë, stiprëjant
ateistinei ideologijai, geso. Jos atgimimas sutapo su Lietuvos nepriklausomybës atkûrimu. Nuo 1989 m. Petrinës vël ðvenèiamos.
Ðios ðventës pravedimo vieta - simboinë. Ðalia laukymës yra “gyvasis ðaltinis”. Laikoma, jog prieð patenkant á
laukymæ, reikia atsigerti jo vandens ir
taip apsivalyti. Ttradcicija buvo atnaujinta ðiais metais.
Ðventëje skambëjo rusø dainos, buvo ðokami tradiciniai ðokiai, þaidþiami þaidimai. Buvo galima iðgirsti vietinio ansamblio “Ivuðka” pasirodymà,
taip pat paklausyti sveèiø ið Vilniaus.
Sostinei atstovavo Visuomeninë rusø
muzikinës kultûros ir meno studija
“Lyra2 ir ansamblis “Igraj, bajan”.
Sveèiai padovanojo ðventës ðeimininkams samovarà ir staltiesæ. Poetë Ma-

to sentikiai “ pasakoja Petras Blaþevièius.
Ðventës dalyviai susiþavëjæ klausësi koncerto. Daugeliui ásiminë bajanistø S.Melniko ir E.Zinkeviè pasirodymas, Jurijaus Vostrikovo balalaika
grojamos melodijos. Ryðkiu ðventës
akcentu tapo ansamblio “Igraj, bajan”
atliekamos jo vadovo M.Boþenkino
sukurtos dainos. Aidas kartojo lengvà,
aukðtà, sidabriná Jelizavietos Kucharskajos sopranà, jai dainuojant melodingas rusø dainas. Ðventës vedëjos Inesos Aleinikovos nuopelnas, jog keletos valandø renginys praëgo tarsi viena akimirka.
Petriniø ðventë pabrëþia, jog sentikiai aktyviai dalyvauja ðalies kultûriniame gyvenime. Saugodami savo
tradicijas, jie kartu siekia iðsaugoti ir
rusø kultûrà Lietuvoje.
Viktor DENISIUK
“Kurjer Vilenski” 2003 m.

Dëkojame
uþ pagerbtà
Prezidento atminimà
Mirus ilgameèiam Azerbaidþano
Respublikos vadovui, prezidentui
Heidarui Alijevui, Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija 2003 m. gruodþio
15-18 d.d. Tautiniø bendrijø namuose Vilniuje organizavo atsisveikinimà,
skirtà Heidaro Alijevo atminimui.
Á Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijà pagerbti prezidento atminimà atvyko Lietuvoje reziduojanèiø uþsienio
ðaliø ambasadø diplomatai, Lietuvos
Respublikos Prezidentûros, Seimo,
Vyriausybës atstovai, ministerijø, departamentø, taip pat ir Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovai, daugelio ðalyje veikianèiø tautiniø bendrijø pirmininkai, Tautiniø
Bendrijø Tarybos vadovai, kolektyvai
ir pavieniai asmenys, kurie pareiðkë
Lietuvos azerbaidþanieèiams ir per jø
bendrijà visai azerbaidþanieèiø tautai
gilià uþuojautà dël buvusio ilgameèio
prezidento mirties ir pasiraðë uþuojautø knygoje.
Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija nuoðirdþiai dëkoja visiems atvykusiems ir pareiðkusiems uþuojautà, tà
sunkià valandà paguodos þodþiais ir
nuoðirdþiais veiksmais mus parëmusiems. Taip pat ðirdingai dëkojame
Tautiniø bendrijø namø darbuotojams,
padëjusiems surengti ðá atsisveikinimo renginá.
Pagarbiai,
Lietuvos
azerbaidþanieèiø
bendrijos pirmininkas
Mahiras GAMZAJEVAS

Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininko pirmasis pavaduotojas
Èeslovas Jurðënas Seimo vardu
pareiðkia uþuojautà
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Tautinë Vilniaus miesto gyventojø sudëtis
Vilnius nuo seno daugiatautis
miestas. Jame iðtisus ðimtmeèius gyveno skirtingø tautybiø þmonës, mieste klestëjo ávairiatautë kultûra. Per
ðimtmeèius keitësi ne tik miesto gyventojø, bet ir jame gyvenusiø tautø ir
jø þmoniø skaièius.Tokià kaità lëmë
sudëtinga miesto praeitis ypaè per du
pastaruosius ðimtmeèius. Ypatingai
sudëtinga ir sunki buvo pirmoji XX a.
pusë. Tada miestà niokojo ne tik pasauliniai karai, bet ir carinë, lenkø bei
prasidëjusi sovietinë okupacija. Tie
ávykiai ne kartà keitë administracinæ
miesto priklausomybæ, politinæ sistemà miesto gyventojø skaièiø ir jø tautinæ sudëtá.
Didþiuliø nuostoliø Vilnius patyrë Antrojo pasaulinio karo metais. Tai
buvo ne tik materialiniai, bet ir demografiniai praradimai. Miestas neteko absoliuèios daugumos prieðkario
gyventojø. Didelë dalis lenkø pirmaisiais pokario metais iðvyko á Lenkijà,
o antra pagal dydá 1931 m.buvusi þydø bendruomenë buvo iðþudyta karo
metais. Pokará á Vilniø këlësi nauji
ávairiø tautybiø þmonës. Daugiausia
tai buvo rusai, lietuviai, baltarusiai,
ukrainieèiai ir kitø tautø atstovai.
Spartus miesto gyventojø augimas
priklausë nuo daugelio prieþasèiø.
Vilniui vël tapus Lietuvos sostine, intensyviai buvo ugdoma pramonë,
transportas, steigësi mokslo ir kultûros ástaigos, kûrësi politinës ir administracinës ástaigos. Miestas buvo
sparèiai atstatomas, gausëjo jo gyventojø. 1950 - 2001 m. jo gyventojø skaièius padidëjo 3,2 karto.Vilniuje gyventojø gausëjo iki 1991 m., vëliau pradëjo maþëti. Sparèiausiai gyventojø
skaièius didëjo 7-àjá ir 8-àjá deðimtmetá - po 12-13 tûkst. kasmet. Nuo 1991
iki 2001 m. jø skaièius sumaþëjo 49,6
tûkst., t.y. po 5,0 tûkst. kasmet.
Didëjant miesto gyventojø skaièiui, keitësi ir atskirø tautybiø þmoniø dalis. Priklausomai nuo politiniø
ir ekonominiø veiksniø vienø tautybiø
þmoniø dalis didëjo, kitø – maþëjo.
Taèiau daþniausiai mieste absoliuèià
gyventojø dalá sudarydavo 2-3 tautybiø þmonës. 1897 m. daugiausia gyveno þydø, lenkø bei rusø, 1931 m.- lenkø ir þydø, 1942 m.- lenkø ir lietuviø.
Po Antrojo pasaulinio karo Vilniaus
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gyventojø daugumà sudarë lietuviai,
rusai, lenkai. Jø dalis atskirais metais
(1 lentelë) buvo skirtinga, taèiau visuomet sudarydavo absoliuèià gyventojø daugumà. 1959 m. jie sudarë 83,0
%, 2001 metais – 90,5 % visø gyventojø.
Po Antrojo pasaulinio karo tautinë gyventojø sudëtis nuolat keitësi.
Atskirø tautybiø gyventojø dalis iki
1991 m. didëjo, o vëliau maþëjo, bet
skirtingai. Nors ir bûta visokiø pokyèiø iki pat 2001 m., Vilnius iðliko
daugiatautis miestas.
Apie Vilniaus miesto gyventojø sudëtá pakalbëkime kiek plaèiau, daugiau dëmesio skirdami pastarøjø deðimtmeèiø tautinës sudëties kaitai.
Esamus pokyèius pagvildensime remdamiesi gyventojø buvusiø suraðymø
metu gautais duomenimis. Tautinæ gyventojø sudëtis yra fiksuojama tik gyventojø suraðymø metu ir yra tiksliausia. Kitais metais skelbiama tautinë
gyventojø sudëtis yra gaunama apskaièiavimo bûdu ir yra ne tokia tiksli.
Per visà XX a. antràjà pusæ Vilniaus mieste didëjo lietuviø skaièius
ir jø dalis. Dabar jø dalis artëja prie
60 %. Tokios lietuviø dalies Vilniaus
mieste niekada nebuvo. Jø nuolatinis
gausëjimas susijæs su sparèia miesto
kaip Lietuvos sostinës plëtra, su lietuviø tautybës þmoniø atvykimu ið
ávairiø ðalies rajonø, su vykstanèiu lituanizacijos procesu. 1951 – 2001 m.
lietuviø skaièius padidëjo 258,1 tûkst.,
nuo 55,3 iki 313,4 tûkst., t.y. daugiau
kaip ketvirèiu milijono. Jø skaièius iðaugo 5,7 karto.
Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ Vilniaus mieste gyventojø ir daugelio tautybiø þmoniø skaièius sumaþëjo, o lietuviø didëjo. 1989 – 2001
m. Vilniuje lietuviø skaièius padidëjo 21,9 tûkst., arba 7,5 %. Daugiau lietuviø negu Vilniuje gyvena Kaune 352,1 tûkstanèio. Lietuviø skaièius
Vilniuje kasmet didëja, didës ir ateityje. Juk Vilnius pastaraisiais metais
kur kas sparèiau ugdomas uþ kitus
miestus, o tai traukia þmones ið kitø
ðalies vietoviø. Jau dabar Vilniuje gyvena 10,8 % visø ðalies lietuviø. Ateityje jø dalis dar labiau didës.
Ilgà laikà antra pagal þmoniø skaièiø tautinë grupë buvo rusai. Pirmai-

siais pokario metais jø buvo netgi
daugiau nei lietuviø, kai á iðtuðtëjusá
pokario miestà jø atvyko kelios deðimtys tûkstanèiø.
Rusø skaièius didëjo iki nepriklausomybës kûrimo, taèiau jø dalis tarp
gyventojø maþëjo (2 lentelë). Taip buvo dël to, kad kitø tautiniø grupiø
þmoniø, ypaè lietuviø, gausëjo sparèiau negu rusø. 1951-1989 m. rusø padaugëjo 56,9 tûkst., t.y. beveik padvigubëjo.
Nuo 1989 m. rusø skaièius pradëjo maþëti ir iki 2001 m. sumaþëjo
40,8 tûkst., t.y. 34,9 %. Tai buvo susijæ su jø iðvykimu Nepriklausomybës
metais. Sumaþëjus rusø skaièiui juos
aplenkë lenkai. Per 50 metø 19512001 m. rusø skaièius padidëjo 16,2
tûkst., arba 27,1 %. Ðiuo metu Vilniuje gyvena 34,5 % visø Lietuvos rusø.
Be Vilniaus didesnës jø bendruomenës yra Klaipëdoje, Visagine, Kaune,
Ðiauliuose, Pietryèiø Lietuvos rajonuose.
Ilgà laikà po Antrojo pasaulinio
karo treèià pagal dydá tautinæ grupæ
sudarë lenkai. Paskutiná XX a. deðimtmetá sumaþëjus rusø skaièiui, lenkams
atiteko antroji vieta. Lenkø skaièius
Vilniuje visà laikà didëjo iðskyrus pastaràjá deðimtmetá, o dalis tarp visø gyventojø keitësi neþymiai. 1951-1989
m. lenkø skaièius iðaugo 70,7 tûkst.,
t.y. padidëjo 2,9 karto. Vëliau jø neþymiai – 6,7 tûkst., arba 6,2 %, sumaþëjo. Vilniuje gyvena net 43,2 % visø
Lietuvoje esanèiø lenkø tautybës þmoniø. Be to jø daug gyvena prie Vilniaus esanèiuose Ðalèininkø, Vilniaus, ið dalies Trakø, Ðvenèioniø ir
kai kuriuose kituose rajonuose. Dël
kompaktiðko lenkø paplitimo Vilniaus miesto aplinkoje, jø dalis mieste keièiasi neþymiai. Tokia tendencija turëtø iðlikti ir artimiausiais metais.
Nuo seno Vilniuje gyveno ir gyvena baltarusiai (gudai). Jie visuomet
sudarë keletà procentø (1 lentelë) Vilniaus gyventojø. Jø buvimà lëmë istorinë praeitis ir netoli esantys iðtisiniai
jø paplitimo arealai. Nemaþai baltarusiø á Vilniø atsikëlë pirmaisiais pokario metais. 1951 m. jie sudarë net 7,0
% miesto gyventojø. Baltarusiø skaièius didëjo iki Nepriklausomybës atkûrimo, vëliau sumaþëjo 8,8 tûkst. Ir
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2001 m. sudarë 4,0 % miesto gyventojø.
Dabar Vilniuje gyvena 21,5 tûkst.
baltarusiø, o tai sudaro pusæ (50,1 %)
visø Lietuvos baltarusiø. Didesniø jø
bendruomeniø yra Klaipëdoje, Visagine bei pietrytiniuose kaimyniniuose su Baltarusija rajonuose.
Panaði kaip baltarusiø kaita, ypaè
po Antrojo pasaulinio karo, Vilniuje
buvo ir ukrainieèiø. Tiesa jø skaièius
buvo bemaþ 3 kartus maþesnis. Ukrainieèiø Vilniuje pagausëjo po Antrojo
pasaulinio karo. 1951 m. jø gyveno 7,2
tûkst., o tai sudarë 4,0 % gyventojø.
1989 m.ukrainieèiø skaièius siekë
13,3 tûkst., bet tai sudarë tik 2,3 %.

Ukrainieèiø didëjimo tempas buvo
maþesnis negu kitø gausesniø tautybiø
þmoniø. Atkûrus Nepriklausomybæ
namaþai ukrainieèiø iðvyko, jø teliko
7 tûkstanèiai. Dabar Vilniuje gyvena
beveik treèdalis (31,2 %) visø Lietuvos ukrainieèiø. Kiek gausiau jø yra
ir kituose didesniuose ðalies miestuose.
Didþiausius pokyèius XX a. Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, patyrë
þydai. Jø skaièius maþëjo per visà XX
amþiø. 1897 m. þydai sudarë didþiausià Vilniaus miesto (61,8 tûkst.) tautinæ bendruomenæ, o 2001 m. jø buvo
tik 2,8 tûkstanèio. Þydø bendruomenë buvo sunaikinta Antrojo pasaulinio

Þydai

0,3
4,0
2,8
2,5
2,3
2,3
1,3

40,0
28,1
3,1
7,0
4,4
2,3
1,6
0,5

Kiti

Ukrainieèiai

Baltarusiai

Rusai

Lenkai

Lietuviai

Ið viso
gyventojø
tûkst

Metai

1 lentelë
Gyventojø tautinë sudëtis procentais 1897-2001 metais

Procentai
1897*
1931*
1942
1951**
1959
1970
1979
1989
2001

154,5
195,1
143,5
179,3
236,1
372,1
475,8
576,7
542,3

2,1
0,8
20,5
30,8
33,6
42,8
47,3
50,5
57,8

30,8
66,0
71,9
21,0
20,0
18,3
18,0
18,8
18,7

20,0
3,8
4,1
33,4
29,4
24,5
22,2
20,2
14,0

4,2
0,9
2,1
7,0
6,2
6,5
6,4
5,3
4,0

2,6
0,4
1,4
0,7
1,0
1,0
1,5
1,3
3,7

*1897 ir 1931 m. gyventojø tautinë sudëtis buvo nustatoma
pagal gimtàjà kalbà.
** 1951 m. duomenys gauti apskaièiavimo bûdu.
2 lentelë
Atskirø tautybiø gyventojø pokyèiai 1989-2001 metais
Tautybë

Gyventojø skaièius
1989

Lietuviai
291 527
Lenkai
108 239
Rusai
116 616
Baltarusiai
30 282
Þydai
9129
Ukrainieèiai
13 294
Totoriai
1311
Kiti ir nenurodæ
tautybës
6349
Ið viso
576 747

2001

Kaita
Skaièiais

%

313 424
101 526
75 850
21 484
2769
7012
952

+21 897
-6713
-40 766
-8798
-6360
-6882
-359

+7,5
-6,2
-35,0
-29,1
-69,7
-47,3
-27,4

19 270
542 287

+12 921
-34 460

+203,5
-6,0

karo metais. Pokariu jø skaièius mieste didëjo. 1970 m. þydø Vilniuje gyveno 16,5 tûkst., o vëliau dël emigracijos jø skaièius pradëjo maþëti.
Ðiuo metu Vilniuje gyvena daugiau
kaip du treèdaliai (69,1 %) visø Lietuvos þydø. Be Vilniaus, þydø didesniø bendruomeniø yra Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose.
Tradicinës Vilniaus tautinës maþumos – totoriai ir karaimai. Taèiau jie
niekada nesudarë þymesnës miesto
gyventojø dalies. Totoriø skaièius
1959-1989 m. iðaugo nuo 496 iki
1311, o 2001 m. jø buvo 952. Totoriai sudaro tik apie 0,2 % miesto gyventojø. Karaimø dar maþiau. 1970 ir
2001 m. Vilniuje gyveno po 146 karaimus. Viniuje gyvenantys totoriai
sudaro 29,4 % , o karaimai – net 53,5
% visø ðiø tautybiø ðalies gyventojø.
Visais laikais Vilniuje gyveno ir
kitø tautybiø þmoniø, taèiau jø skaièius buvo gerokai maþesnis. Ávairiø
tautybiø þmoniø pagausëjo po Antrojo pasaulinio karo. Tada Vilniuje apsigyveno daugelio Tarybø Sàjungos
tautø atstovø. 1989 m. mieste gyveno
per 100 tautø þmonës. Panaðus tautø
skaièius iðliko iki ðiol. 1989 m. likusios tautinës maþumos sudarë 1,1 %
miesto gyventojø. Po kelis ðimtus gyveno armënø, latviø, èigonø, azerbaidþanieèiø, moldavø, kazachø, gruzinø,
estø ir kitø. Po kelias deðimtis buvo
turkmënø, baðkirø, osetinø, èeèënø,
graikø, korëjieèiø, karelø ir kitø.
Atkûrus Nepriklausomybæ daugelio ðiø tautø þmoniø skaièius sumaþëjo: kazachø beliko tik 10,6 %, mordviø – 31,2 %, moldavø – 38,5 %,
azerbaidþanieèiø – 59,3 %, armënø 69,2 % ir t.t. Taèiau ir 2001 m. Vilniuje gyveno 484 armënai, 459 latviai,
239 azerbaidþanieèiai, 187 gruzinai,
165 estai, 151 moldavas, 72 osetinai,
68 èiuvaðai, 45 uzbekai ir t.t.
Nepriklausomybës metais Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, pagausëjo
kitø, daugiausia Vakarø ðaliø atstovø,
kuriø anksèiau iðvis nebuvo arba buvo labai maþai. 2001 m. mieste gyveno 352 vokieèiai, 85 amerikieèiai, 84
graikai, 74 bulgarai, 55 vietnamieèiai,
54 suomiai. Nuo 30 iki 50 buvo korëjieèiø, vengrø, kinø, danø, prancûzø, nuo 10 iki 20 – turkø, serbø, èekø, ðvedø,italø, rumunø. Kitø tautø
þmoniø buvo maþiau.
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Kronika
2001 m. gyventojø suraðymo metu
15150 vilnieèiø nenurodë tautybës, o
tai sudarë 2,8 % miesto gyventojø. Tai
naujas reiðkinys gyventojø registracijoje, nes ankstesniø suraðymø metu nenurodþiusiø savo tautybës þmoniø nebuvo. Toks dalies vilnieèiø elgesys rodo, kad jiems sudëtinga nurodyti tautybæ. Matyt, tai miðriø ðeimø atþalos.
Be to, ðiam reiðkiniui turi átakos ir bandymai valstybiniu mastu rengti naujus
dokumentus nenurodant tautybës, o jà
pakeisti pilietybës sàvoka. Pilietybës
nenurodþiusiø vilnieèiø buvo tik 709.
Vilnieèiai nenurodæ savo tautybës sudarë 46 % visø nenurodþiusiø savo tautybës Lietuvos gyventojø.
Nevienoda Vilniuje gyvenanèiø atskirø tautybiø amþiaus struktûra
Geriausios amþiaus struktûros yra
þmonës , kurie nenurodë savo tautybës, ir lietuviai, blogiausios – rusai,
baltarusiai, ukrainieèiai, þydai. Tarpinæ padëtá uþima lenkø tautybës þmonës.
Skirtinga atskirø tautø amþiaus
struktûra byloja apie nevienodà gyvybingumà bei tolesnës raidos perspektyvà. Nedidelë dalis vaikø ir jaunimo
rodo, kad ateityje tokios tautinës grupës negausës, kad jø gyventojø skaièius
maþës. Tokiose grupëse daugiau þmoniø mirs negu gims. Taèiau taip bus,
jeigu jø raidà lems tik natûralus gyventojø judëjimas. Padidëjæs migracinis gyventojø judëjimas gali þymiai
pakeisti natûralaus judëjimo lemiamà
raidà.
2001 m. Vilniaus miesto tautinë
gyventojø sudëtis rodo, kad miestas ir
toliau lieka daugiatautis. Taèiau pastarøjø deðimtmeèiø ir ypaè XX a. paskutiniojo deðimtmeèio tautinës sudëties kaita lemia nemaþus pokyèius.
Nors gyvenanèiø tautybiø kiekis mieste nemaþëja, taèiau daugelio tautybiø
þmoniø, kaip ir bendras gyventojø
skaièius maþëja. Iðimtá sudaro tik lietuviai ir kai kuriø kitø, daþniausiai
Vakarø Europos ðaliø, neþymus þmoniø skaièiaus padidëjimas.
Vilniuje nuolat didëja lietuviø tautybës þmoniø skaièius ir jø dalis.
Miestas tampa vis lietuviðkesnis. Sparti Vilniaus miesto raida pastaraisiais
metais leidþia spëti, kad apraðytieji
tautiniai pokyèiai mieste vyks ir ateityje.
Prof. Algirdas STANAITIS
Mokslas ir gyvenimas 2003 Nr. 5
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***
Lapkrièio 26 d. Tautiniø bendrijø namuose ávyko Natalijos Juchneviè dokumentinio filmo „Staèiatikiø kankiniai” pristatymas. Filmas ádomus visiems,
kurie domisi Lietuvos staèiatikiø istorija. Gausiai susirinkæ þiûrovai turëjo galimybæ kartu su filmo kûrëjais iðsamiau susipaþinti su atskirais mûsø senojo
Vilniaus istorijos puslapiais.

Filmo pristatymas Tautiniø bendrijø namuose. Kalba filmo prodiuseris
S.Sondeckis

***
Rugpjûèio 11 d. Tautiniø bendrijø namuose koncertavo Romualdas Olechnovièius. Jo atliekamus lenkø, rusø, þydø, lietuviø autoriø kûrinius ðiltai priëmë Gausiai Svetainëje susirinkæ klausytojai. Koncertas tapo puikia gimtadienio dovana akomponiatorei Lijai Neugasimovai.

Dainuoja Romualdas Olechnovièius, akomponuoja Lija Neugasimova
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Naujas leidinys apie tautines maþumas
Baltijos valstybëse
2002-2003 metais Tautiniø bendrijø namai vykdë projektà „Tautinës
maþumos pilietinëje visuomenëje”,
kurá rëmë Kanados Baltijos Socialinës Integracijos Fondas ir Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës.
Vykdant projektà buvo organizuotas dviejø daliø seminaras „Tautiniø maþumø visuomeninës organizacijos demokratinëje visuomenëje –
ðiandieninës aktualijos ir veiklos
perspektyvos” bei tarptautinë konferencija „Tautinës maþumos pilietinës visuomenës formavimosi etape”,
kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos,
Estijos valstybiniø institucijø, sprendþianèiø þmogaus teisiø ir tautiniø
maþumø apsaugos problemas, bei
nevyriausybiniø organizacijø atstovai.
Minëtos tarptautinës konferencijos medþiaga buvo iðleista atskiru
leidiniu, kurio spausdinimà taip pat
parëmë Lietuvos Respublikos ûkio
ministerija.
Gruodþio 18 d. Tautiniø bendrijø namuose plaèiajai visuomenei buvo pristatyta knyga „Tautinës maþumos pilietinës visuomenës formavimosi etape”, atspausdinta rusø kalba.
Leidinio pristatyme dalyvavo ir
kalbëjo: Kanados Nepaparastasis ir
Ágaliotasis ambasadorius Robert Andrigo, Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas Petrauskas, Estijos
Respublikos Nepaparastasis ir Ágaliotasis ambasadorius Rein Oidekivi, Tautiniø bendrijø tarybos pirmininkas Ruslan Arutiunian, knygos
redakcinës kolegijos pirmininkas
dr.Pavel Lavrinec, Lietuvos tarpnacionalinës koordinacinës asociacijos,
veikusios 1988-1992 m., lyderis
Vladimiras Graþulis.
Tautiniø bendrijø namø direktorë Alvida Gedaminskienë padëkojo
Kanados ambasados biuro Lietuvoje vadovei Eglei Jurkevièienei uþ

nuoðirdþià paramà tiek rengiant minëtà projektà, tiek já realizuojant.
Knygoje pateikiami 20 Lietuvos,
Latvijos ir Estijos vyriausybiniø organizacijø, dirbanèiø tautiniø maþumø teisiø apsaugos srityje bei ðiø ðaliø tautiniø maþumø visuomeniniø
organizacijø atstovø praneðimai,

puikiai iliustruojantys dabartinæ
Baltijos valstybëse gyvenanèiø tautiniø maþumø padëtá, jø problemas ir
lûkesèius.
Knygos (ið viso atspausdinta 500
egz.) bus perduotos bibliotekoms,
tautiniø maþumø mokykloms, tautiniø maþumø visuomeninëms organizacijoms. Nemaþa tiraþo dalis pasieks Latvijos tautiniø kultûrø asociacijà bei Estijos tautiniø maþumø
asociacijà.
Tautiniø bendrijø namai, dëkodami Kanados Baltijos Socialinës Integracijos Fondui ir Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentui uþ paramà vykdant minëtà projektà, tikisi, jog Baltijos ðaliø tautiniø bendrijø veiklos aktualijos susilauks tolesnio ávairiø valstybiniø institucijø
bei tarptautiniø fondø dëmesio, skatinant ðiø nevyriausybiniø organizacijø darbà formuojant visuomenëje
tolerancijà, pakantumà, ugdant ávairiø tautybiø asmenø pilietiðkumà
bei atsakomybæ uþ mûsø visø ateitá.

Renginio dalyviai
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Naujas leidinys apie tautines maþumas
Baltijos valstybëse

Knygos pristatymo metu. Ið
deðinës – Antanas Petrauskas,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento generalinis
direktorius, Eglë Jurkevièienë,
Kanados ambasados biuro
Lietuvoje vadovë, Robert Andrigo,
Kanados Nepaparastasis ir
Ágaliotasis ambasadorius, Rein
Oidekivi, Estijos Respublikos
Nepaparastasis ir Ágaliotasis
ambasadorius

Apie knygà „Tautinës maþumos
pilietinës visuomenës formavimosi
etape”diskutuoja atskirø straipsniø
autoriai. Ið deðinës - Monika Frejutë,
Sociologijos instituto mokslinë
bendradarbë, Stanislav Vidtmann,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento generalinio
direktoriaus pavaduotojas, Tadas
Leonèikas, Sociologijos instituto
mokslinis bendradarbis

Knygos pristatymo metu. Leidinio
redakcinës kolegijos pirmininkas
dr.Pavel Lavrinec (deðinëje) ir
straipsnio autorë Jelena Konickaja,
Rusø kultûros centro direktorë

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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