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Įžanginis žodis

J. E. Dr. Linas Linkevičius

Mano pažintis su Belgijoje gyvenančiais 
lietuviais  prasidėjo  pirmosios  mano 
kadencijos  metu.  Pirmą  kartą  susitikau 
su  Belgijos  lietuviais  Duffel  miestelyje 
1998  metų  vasario  16-sios  minėjime. 
Tuomet  dar  nieko  nežinojau  apie 
tradicijas,  nežinojau,  kad  yra  ne  tik 
bendruomenė, bet ir Flandrijos-Lietuvos 
draugija. Po Mišių vyko smagi vakaronė. 
Kažkaip pajutau, kad ta lietuviška salelė 
labai  artima,  norėjosi  ten  sugrįžti. 
Susipažinau su kunigu Algirdu Daukniu, 
kuris tuo metu mokėsi Briuselyje.  Labai 
sužavėjo draugijos pirmininkės Francine 
Baeten  entuziazmas.  Kaip  vėliau 
supratau,  jos  namuose  nuolatos 
svečiuojasi  didžiulės  grupės iš  Lietuvos 

ir, kas svarbiausia, ne iš sostinės, o iš įvairių Lietuvos miestelių, rajonų. 

Lietuvos ambasadoje Belgijoje susitikau su bendruomenės pirmininke Stase 
Baltus.  Vėliau dar turėjau progos apsilankyti jos namuose netoli  Liežo. S. 
Baltus labai įdomiai pasakodavo apie Belgijos lietuvių akcijas už Lietuvos 
Nepriklausomybę.  Apskritai  sutikau labai  daug nuostabių,  įdomių žmonių. 
Pavyzdžiui,  buvusi  operos solistė  Bronė Gailiūtė-Spies.  Ji  net knygelę yra 
parašiusi  apie  savo  kūrybinę  praeitį,  uoliai  lankosi  visuose  renginiuose, 
koncertuose - kiek sveikata leidžia... 

Šalia  veteranų  matėsi  ir  jaunų  veidų.  Ypač  aktyvios  pasirodė  merginos. 
Žavėjo jų entuziazmas burtis kartu, jautėsi, kad jos ne „aukoja" laisvalaikį, o 
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tiesiog gyvena tuo, ką daro, ką veikia bendruomenėje. Iš karto pamaniau, kad 
ir  mūsų  diplomatinė  atstovybė galėtų  prisidėti  prie  lietuvių  bendruomenės 
veiklos.  Šiaip,  mūsų  Nuolatinei  Atstovybei  prie  NATO lyg ir  nepriklausė 
rūpintis  ryšiais  su  tautiečiais,  tačiau  tai  darėme  ne  iš  pareigos,  o  iš 
pašaukimo.  Ne  vieną  renginį,  koncertą  pavyko  organizuoti  pirmosios 
kadencijos (1997-2000 m.) metu. Jau tapo tradicija suorganizuoti kokį nors 
koncertą kovo 11 proga. Bene ryškiausias ir labiausiai įsimintinas renginys 
įvyko  1999  metais.  Pakvietėme  į  NATO  būstinę  tautiečius  iš  Belgijos, 
delegaciją iš Olandijos, Liuksemburgo ir iš Vokietijos. Su Vokietijos lietuvių 
bendruomene (pirmininkas Antanas Šiugždinis) siejo artima draugystė, nes 
labai  patikdavo  gausūs  ir  smagūs  renginiai  Huttenfelde,  Vasario  16-sios 
gimnazijoje.  Taigi,  būstinėje susirinko netoli  poros šimtų tautiečių - tikras 
iššūkis  ir  išbandymas  NATO saugumo  tarnybai.  Manau,  kad  pirmą  kartą 
istorijoje tiek lietuvių  užplūdo NATO štabą.  Kaip žinia,  dar  tik  rengėmės 
narystei  Aljanse  ir  dar  neturėjom  tvirtos  politinės  paramos  iš  būsimų 
sąjungininkų. Mūsų tautiečiai iš minėtų šalių (NATO šalių piliečiai) susitiko 
su savo diplomatinių atstovybių vadovybe ir turėjo puikią progą sudalyvauti 
politinėje akcijoje. Po „rimtosios dalies" visi susirinkome NATO personalo 
centre,  kur  mus  linksmino  Algirdo  Klovos  ansamblis.  Pratinomės  jaustis 
NATO, kaip namie.

Kai sugrįžau į Briuselį po penkerių metų pertraukos, (2005) tikrai nejutau, 
kad esu kažkokiame svetimame krašte.  Atrodė,  kad vėl  aplankiau artimus 
žmones,  lyg  ir  sugrįžau  į  gimtąsias  vietas.  Viskas  jau  buvo  pažįstama. 
Tereikėjo  nupūsti  dulkes  nuo  senų  tradicijų  -  atgaivinti  kovo  11-sios 
minėjimus ir koncertus. Kolektyve gimė puiki idėja. Kartu su bendruomene ir 
„broliškosiomis  diplomatinėmis  atstovybėmis"  (ambasada  Briuselyje  ir 
Atstovybė prie ES) sumanėme surengti sporto šventę. Prieš trejetą metų dar 
nežinojome,  ar  visa  tai  prigis.  Dabar  jau  turime  tradiciją.  Kodėl  NATO? 
Tiesą sakant dar dabar ne vienas stebisi. Nulėmė tai, kad NATO personalo 
centre  yra  puiki  sporto  bazė,  labai  jaukios  sąlygos  laisvalaikiui,  įdomu 
vaikams. Žodžiu, aplinka labai tinka mūsų bendruomenės poreikiams. Dabar 
jau drąsiai galime teigti, kad sumušėme visus masiškumo rekordus. Šiemet 
vyko didžiausia „lietuvių operacija NATO"- užsiregistravo apie 400 dalyvių. 
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Dirbdamas Krašto apsaugos ministerijoje turėjau progos rūpintis sutartimi su 
Šventuoju Sostu dėl sielovados kariuomenėje. Mes buvome pirmoji valstybės 
institucija  parengusi  tokį  susitarimą.  Suformavome aktyvų ir  entuziastingą 
kapelionų  korpusą.  Aišku,  kad  ryšiai  išliko.  Taip  pat  jutau,  kad  Belgijos 
lietuviams  trūksta  pastovaus  kapeliono,  kuris  galėtų  reguliariai  lankyti 
bendruomenę  valstybės  ir  religinių  švenčių  dienomis.  Tarpininkavau,  kad 
tokiu kapelionu būtų paskirtas Kariuomenės Vyriausiasis kapelionas Juozas 
Gražulis.  Jis,  kartu  su  kitu  mano  labai  geru bičiuliu-  Karinių  jūrų  pajėgų 
kapelionu Romualdu Ramašausku jau ne kartą buvo atvykęs į Briuselį. Vėlgi, 
susikūrusi  prasminga  tradicija  -  nė  kiek  neabejoju,  kad  praturtino 
bendruomenės gyvenimą ir čia gyvenančių lietuvių bendrystės jausmą.

Labai nenorėčiau statistiškai registruoti tų visų renginių. Apskritai norėčiau 
atsisakyti  asmeninės  autorystės.  Viskas,  kas  gimė  (tradicijos)  viskas  atėjo 
natūraliai, visų mūsų bendromis pastangomis. Tiesiog, kiekvienas atneškime 
po lašelį, po grūdą idėjų, naujovių ir jau netolimoje ateityje išvysime, kaip 
gražiai žydi mūsų visų išpuoselėtas sodas.

Lietuviams yra svarbu burtis į bendruomenes ir kartu rengti renginius. Esame 
labai maža tauta. Laimei, jau daugiau žmonių Pasaulyje žino kur yra Lietuva, 
bet tikrai ne dauguma. Lietuvai reikia kiekvieno iš mūsų. Taip, kaip jaučiame 
pareigą rūpintis savo motina, lygiai taip privalome rūpintis savo Tėvyne. Ir 
visai  nesvarbu,  kaip  toli  nuo  jos  likimas  nublokštų.  Tik  būdami  kartu, 
susitikdami,  galime  palaikyti  savo  kalbą,  kultūrą,  galime  palaikyti  vienas 
kitą.
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Ekskursija į Blegny anglių kasyklas

Jurgita Žemaitytė

Spalio  14  d.  Belgijos  lietuvių  bendruomenė  surengė  ekskursiją  į  Blegny 
anglių kasyklas šalia Liežo. Ekskursijoje dalyvavo tiek bendruomenės nariai, 
tiek  kiti  lietuviai  gyvenantys  Belgijoje.  Iš  viso  susirinko  per  40  žmonių. 
Nemažai tarp ekskursantų buvo ir vaikų.

Anglių  kasyklą  lietuviai  pradėjo  apžiūrėti  ryte  nuo  muziejaus.  Jame 
demonstruojami  įvairūs  daiktai  naudojami  anglims  kasti:  nuo  senoviškų 
kirstukų  ir  dujinių  lempučių  iki  elektrinių  lempų  ir  grąžtų.  Muziejaus 
eksponatai ir elektroninis gidas pasakojo ne tik kaip anglys iškasamos, bet ir 
kaip ištraukiamos į žemės paviršių, kaip prasideda ir kaip baigias angliakasio 
diena, kaip suteikiama pirmoji pagalba nukentėjusiems šachtose.

Po  pietų  pasižiūrėję  filmą  apie  anglies  formavimąsi  ir  jos  radimą, 
ekskursantai  nusileido  į  šachtas.  Mažas  grupeles  po  anglių  galerijas  vedė 
gidai  -  buvę  angliakasiai.  Grupelę,  kurioje  pati  buvau,  vedė  portugalas 
Antonio  dirbęs  anglių  kasyklose  nuo  14  metų  Portugalijoje,  o  vėliau 
persikėlęs  į  Belgiją.  Jis  vaizdžiai  pasakojo  apie  savo darbą.  Kraupu buvo 
klausyti  apie  baisias  darbo sąlygas:  dulkes,  karštį,  drėgmę,  garais  varomų 
grąžtų  triukšmą  ir  darbą  po  žeme  aštuonias valandas.  Po  tokių  sąlygų, 
pabaigoje  jau  nebestebino  sąrašas  ligų  kuriomis  dažniausiai  susirgdavo 
angliakasiai: tuberkuliozė, silikozė, apakimas, apkurtimas, vidurių ligos ir t.t.. 
Ir galiausiai, pasivaikščiojimas po šachtas baigėsi trumpu video pamąstymu, 
kuriame parodoma, kad labiausiai  kuo angliakasiai  didžiuojasi tai  tuo, kad 
išgyveno.

Vakarop  lietuviai  pasivažinėjo  turistiniu  traukinuku  po  Blegny  apylinkes. 
Galiausiai pasiklausę jautraus Reginos Pauliukovaitės pasakojimo apie savo 
tėvelio, buvusio angliakasio darbą ir gyvenimą, lietuviai išsiskirstė po namus 
sukrėsti sunkaus angliakasių darbo.
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Manoma,  kad  apie  2.000  lietuvių  Belgijoje  po  karo  dirbo  angliakasiais. 
Dauguma jų padirbę kelis metus emigravo į JAV, Kanadą ir Australiją. 
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Lietuviai studijuoja Leuven`o universitete 

Asta Urbonaitė

Prieš  dvejus  metus  man  pasitaikė  neeilinė  galimybė  dalyvauti 
Erasmus/Socrates  studentų  mainų  programoje  ir  pusmečiui  atvykti 
pasimokyti  Belgijos  K.U.  Leuven  (toliau  K.U.L.)  universitete,  Katalikų 
teologijos fakultete. Kaip teologijos studentė, ypač gerai žinojau, kur vykstu. 
Niekam  ne  paslaptis,  kad  K.U.L.  yra  ne  tik  vienas  seniausių  pasaulio 
universitetų,  bet  ir  seniausia  pasaulyje  vis  dar  egzistuojanti  katalikiška 
aukštoji  mokykla.  Kartais  Vatikanas  pagraso  pirštu  atimsiąs  katalikišką 
universiteto vardą, mat neretam katalikui mokslas čia gali pasirodyti pernelyg 
liberalus,  tačiau  mane  šis  revoliucijos  prieskonis  bene  labiausiai  ir  traukė 
sugrįžti  į  Liuveną studijuoti  magistrantūroje.  Čia ir  dėstytojai,  ir  studentai 
nebijo  naujovių,  skatina  ir  remia  originalius  sprendimus  ir  netradicinį 
mąstymą. Originalumas visada reiškia žingsnį prieš „srovę“ ir nusistovėjusią 
tvarką, tačiau K.U.L., manau labai belgiška, ypatybė yra ta, kad tas žingsnis 
žengiamas labai  subtiliai,  švelniai,  tačiau kartu užtikrintai  ir  autoritetingai. 
Tokia  „revoliucija“  dvelkia  ne  vien  teologios,  bet  ir  kiti  fakultetai. 
Greičiausiai  todėl  K.U.L.  gali  pasigirti  tokiais  Europos  intelektualais  kaip 
humanistai  Desiderius  Erazmus  ir  Justus  Lipsus,  matematikas  Gemma 
Frisius,  botanikas  Rembert  Dodoens,  moderniosios  astronomijos  tėvas 
Andreas Vesalius ir daugeliu kitų.

Vienas  svarbiausių  modernaus  universiteto  bruožų  yra  daugiatautiškumas. 
Šiuo metu K.U.L. mokosi  31 tūkst.  studentų,  iš kurių 12% yra kitataučiai 
atvykę iš  daugiau kaip 120 pasaulio  šalių.  Lietuvių studentų  skaičius  nuo 
įstojimo į Europos Sąjungą išaugo beveik dvigubai, taigi dabar mūsų čia net 
22. 

Labai gerai pamenu, kaip vos atvykusi į Liuveną, tempiau lagaminą gatve, 
vedančia  nuo  traukinių  stoties  į  miesto  centrą.  Tada  maniau,  kad  tai 
pagrindinė  miesto  gatvė,  bet  vėliau  sužinojau,  kad  visos  gatvės  čia 
pagrindinės.  Mano  akį  patraukė  statula  „Fonske“,  kurioje  vaizduojamas 
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jaunuolis, vienoje rankoje laikantis atverstą knygą, kitoje – stiklinę, iš kurios 
sau  į  atvirą  pakaušį  lieja  vandenį.  Žinodama,  kad  Liuvenas  –  senas 
universitetinis miestas,  pirmiausia pagalvojau, kad knyga, be abejo, reiškia 
studijas, o stiklinė – įsisąmoninamas žinias. 

Kaip vėliau sužinojau, ši mano interpretacija buvo oficialioji. Knyga iš tiesų 
reiškia  įtemptas  studijas.  Liuveno  studentai  pakeitė  mano  požiūrį  į 
mokymąsį: mokslas yra darbas, kuris dirbamas sąžiningai nuo devynių ryto 
iki aštuonių vakaro. Taip, iš tiesų vietiniai studentai mokosi visą laiką. Net jei 
tądien nėra paskaitų, jie mokosi namuose ar bibliotekoje. Man, pratusiai prie 
tradicinės  lietuviškos  mokymosi  kultūros,  kai  egzaminui  ruošiamasi 
paskutinę naktį, tai buvo vienas didžiausių kultūrinių iššūkių.

Bet  grįžkime  prie  “Fonske”  statulos.  Netrukau  savo  kailiu  patirti  ir 
neoficialią, dar kitaip vadinamą “tikrają”, jos reikšmę.  Pastaroji atskleidžia 
miesto,  o  gal  net  ir  pačios  Belgijos,  veidą.  Oficialioji  interpretacija  su 
“tikrąja”  išsiskiria,  kai  kalba  pakrypsta  apie  jaunuolio  laikomą  stiklinę. 
“Tikrojoje”  interpretacijioje  iš  jos  tekančių  žinių  šaltinis  yra… gryniausio 
alaus pavidalo! Liuvene įsikūręs ne tik didžiausias Belgijos universitetas, bet 
ir didžiausia alaus darykla (beje, didžiausias Belgijos kalėjimas taip pat yra 
ne kur kitur, bet Liuvene). Tai buvo antrasis mano patirtas kultūrinis šokas, 
kuris tik sustiprino pirmąjį: Belgijos studentai vartoja alkoholį kaip pasiutę! 
Jie  atsakingai  studijuoja,  bet  dar  atsakingiau  linksminasi.  Taigi  visiškai 
pritapusio studento dienotvarkė atrodo maždaug taip: 9:00 – 20:00 – mokslas; 
20:00 – 4:00 – draugai, muzika ir alus. 

Studijos K.U.L.

Mokytis  K.U.L.  lietuviui  anaiptol  nėra  paprasta.  Lietuvos  universitetuose 
daug reikšmės teikiama bendrojo lavinimo disciplinoms. Tačiau, kad ir kaip 
norėtume pasipuikuoti  prieš belgus savo bendru išprusimu, vis dėlto tenka 
nusivilti  savo žinių paviršutiniškumu. K.U.L. disciplinų mažiau,  tačiau jos 
gerokai  labiau  koncentruotos  ir  reikalauja  daug  laiko  bei  pastangų  norint 
puikai išlaikyti egzaminus. 
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Vertinimo sistema lietuviui  taip  pat  gali  pasirodyti  sunkiai  įkandama.  Čia 
didžiausias įvertinimas teoriškai siekia 20, o praktiškai 16 balų. Tačiau 16 čia 
prilygsta  lietuviškajam  10.  Likę  keturi  balai  skirti  įvertinti  genialumui  ir 
papildomam  darbui.  Nors  net  norint  gauti  16  reikia  nemenkai  paplušėti. 
Lietuvoje,  jei  išmoksti  studijų  medžiagą  ir  atsakai  į  visus  egzamino 
klausimus  teisingai,  esi  vertinamas  10  balų.  Jei  sublizgi  papildomomis 
žiniomis, esi vertinamas tuo pačiu 10. Taigi 10 iš esmės nepasako tau, kiek iš 
tiesų  vertos  tavo  žinios  ir  nemotyvuoja  savarankiškai  gilintis  į  discipliną. 
Buvo  keista  grįžus  į  Lietuvą  baigti  mokslus.  Iš  Erasmus  programos 
parsivežiau 16 balų vidurkį, kuris buvo išverstas į lietuvišką 8 ir kėlė grėsmę 
mano stipendijai.  Sudėtinga buvo paaiškinti  Lietuvos profesoriams, kad 16 
yra  puikus  įvertinimas.  Tačiau  galiausiai  jie  vis  dėlto  pripažino  VDU  ir 
K.U.L. studijų kokybės skirtumą ir mano balus pakėlė. 

Vienas  puikiausių  dalykų K.U.L.  yra  Rytų Europos fondas.  Jo dėka Rytų 
europiečiams skiriamos visai „padorios“ stipendijos. Tiesa, ne kiekviename 
fakultete jas taip paprasta gauti. Turtingiausias šiuo atžvilgiu yra teologijos 
fakultetas.  Ne paslaptis,  kad net  didesnes nei  vidutines  pajamas Lietuvoje 
gaunantys tėveliai neišgalėtų išlaikyti Belgijoje studijuojančios atžalos. Patys 
belgai  skirdami  stipendiją  supratingai  nurausta,  neva  su  tiek  pragyventi 
neįmanoma ir darbo išvengti nepavyks. Tiesa, stipendijos nėra didelės, tačiau 
lietuvis moka suktis ir su visai menkomis pajamomis. Ieškantiems daugiau 
finansinės laisvės, universitetas sudaro galimybių užsidirbti patiems. 

K.U.L.  Tarptautinio  skyriaus  duomenimis,  penki  lietuviai  studijuoja 
bakalauro programoje, dar penki – magistrantūroje. Dvi studentes, Agnė ir 
Birutė,  studijuoja  doktorantūrą  teologijos  fakultete.  Joms  K.U.L.  –  bene 
geriausia vieta pasaulyje studijuoti teologiją ir filosofiją. Mokytis čia labiau 
įdomu nei  sudėtinga,  ypač kai  pripranti  prie  krūvio  ir  tempo.  Negana  to, 
Vakarų  Europai  Lietuva  dar  yra  paslaptis.  Birutė  padeda  K.U.L.  atlikti 
socioreliginius  tyrimus  Lietuvoje.  Dauguma  pilnoje  programoje 
studijuojančiųjų  ankščiau  buvo  atvykę  į  K.U.L.  pagal  Erasmus/Socrates 
mainų  programą  ir  grįžo  toliau  tęsti  mokslų.  Šiuo  metu  čia  esantys  10 
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Erasmus  studentų  iš  Lietuvos  taip  pat  norėtų  grįžti  studijuoti  pilnoje 
programoje.  Tarptautiniame  teisės  centre  (ICT)  informacinių  technologijų 
teisę  studijuojantis  “Erazmusas” lietuvis  Laurynas pasakojo, kad kai  kurių 
disciplinų  kokybė  nepalyginamai  pranoksta  jo  studijų  kokybę  Lietuvoje, 
tačiau yra disciplinų į kurias labiau įsigilinę Lietuvos universitetai. Laurynas 
norėtų likti čia studijuoti, tačiau viskas priklausys nuo galimybių. Rolandas 
K.U.L. mokėsi kūno kultūros ir kineziterapijos institute, taikomosios fizinės 
veiklos. Jam įspūdį paliko ne tik studentų, bet ir dėstytojų daugiatautiškumas, 
kaip  praturtinantį  gaunamą  informaciją  ir  dėstymo  metodus.  Bioinžineriją 
prieš  metus  čia  studijavusi  Giedrė  buvo  labai  nustebinta  ne  tik  studijų 
kokybe,  bet  ir  pačiomis  naujausiomis  universiteto  naudojamomis 
technologijomis.  Anot  jos,  per  pusmetį  bakalauro  K.U.L.  surinktos 
medžiagos jai Lietuvoje užtektų apsiginti įspūdingai disertacijai.

Laisvalaikis Liuvene

Liuvenas  yra  studentų  miestas.  Penktadieniais  beveik  visi  kitų  Belgijos 
miestų studentai, audringai atšokę ketvirtadienio naktį, išvyksta namo į savo 
gimtuosius  miestus  ir  Liuvene  liekame  mes  -  60%  pasaulio  tautų 
bendruomenės. Didžiulė tautų įvairovės koncentracija labai mažame mieste. 
Pasislėpti  beveik  neįmanoma!  Labai  sunku  likti  paviršutiniškam.  Iš 
antropologinės  perspektyvos  pagrindinė  postmoderniojo  pasaulio 
charakteristika  yra  pliuralizmas.  Gyvendamas  Liuvene  esi  automatiškai 
įtraukiamas į patį šio reiškinio epicentrą!

Vos  atvykę  į  Liuveną  lietuviai  pirmiausia  skuba  susirasti  savo  tautiečius. 
Tačiau neilgai  trukus prisijaukina miestą ir  ima jaustis  saugiau. Prasidėjus 
paskaitoms, draugų ir pažįstamų ratas bei kultūrinis kontekstas prasiplečia. 
Tuomet  vieniems  lietuviams  kitų  reikia  mažiau.  Kuo  daugiatautiškesnė 
kompanija, tuo įdomiau. Man buvo keista patirti, kad štai jau pusantrų metų 
esu  šiame  kultūrų  katile,  tačiau  diskusijos  apie  kultūrinius,  lingvistinius 
skirtumus ir panašumus niekada nenusibosta. Kad ir kaip įdomu būtų, tačiau 
artimesnius  santykius  lietuviui  paprasčiau  užmegzti  su  panašios  kultūros 
studentais – europiečiais. Neretai pajuntame simpatiją net lenkams, ypač kai 
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pasiilgstame namų, nes būtent su jais, o ne su kuo kitu, galime pasidalinti 
sentimentais bulviniams blynams ar cepelinams. Ilgiau čia pasilikę lietuviai 
vėl ima daugiau bendrauti su savo tautiečiais.

Laisvalaikis  Liuvene  taip  pat  labai  tarptautinis.  Kiekvieną  dieną  vyksta 
mažiausiai vienas renginys, skirtas kokios nors šalies kultūriniams mainams 
ir  tolerancijai  skatinti.  Pagrindinis  jo  remėjas  dažniausiai  būna  K.U.L. 
Daugiau  ar  mažiau,  visos  tautos  atranda  būdą  atsiskleisti  programoje  – 
išskyrus lietuvius. Lietuviai nesivargina pristatinėdami savo šalį, tačiau, kaip 
nebūtų  keista,  turi  nemenką  populiarumą  ir  aplinkinių  pagarbą.  Daugeliui 
mūsų net nekyla mintis organizuoti kažką viešo lietuviško, o paklausti “kodėl 
ne?”, mes tik patrūkčiojame pečiais – “o ką čia pristatinėti?” Gal ir  tiesa. 
Mūsų kultūra neturi ryškaus prieskonio Vakarų Europos perspektyvoje. Mes 
nesame pratę savęs išskirti  kaip kultūros,  mat kol kas mūsų šalis  dar nėra 
pliurali ir mes nesame priversti permąstyti savo kultūrinio identiteto susidūrę 
su kitoniškumu. Ispanijoje ar Indijoje studijuojantiems, manau, būtų daugiau 
ką pristatyti ir papasakoti. Kitas atsakymas į klausimą “kodėl ne?” būna – “o 
kaip pristatinėti?” Erasmus studentai per pusmetį nespėja dorai “kojų apšilti”, 
o nuolat studijuojančių nėra pakankamai daug. Manau, dar turime šiokį tokį 
postsovietinį nepilnavertiškumo kompleksą ir labiau savimi pasitikėtume jei 
mūsų  būtų  daugiau.  Taigi  cepelinais,  balta  mišraine  ir  lietuviška  degtine 
daugiau dalinamės savo asmeniniuose kultūriniuose draugų rateliuose.
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Briuselio lietuvių vaikų dainavimo studija

Greta Pikutienė

Lietuvai įstojus į ES, beveik vienu metu daug lietuvių atvažiavo gyventi ir 
dirbti ES institucijose. Atvykėlių vaikučiai buvo priversti eiti į prancūzų arba 
anglų mokyklas bei darželius. Pradžioje visi džiaugėmės, kad mūsų vaikučiai 
greitai prabilo užsienio kalbomis, pradėjo dainuoti daineles. Tačiau lietuviškų 
švenčių  metu  sunerimome,  pamatę,  kad  mūsų  atžalos  nežino  lietuviškų 
dainelių,  žaidimų.  Taip  pradėjo  bręsti  lietuviško  ugdymo per  dainą  idėja. 
Kelios  iniciatyvios  mamytės,  žinodamos,  kad  aš  dirbdama  vienoje  iš  ES 
institucijų  esu  profesionali  muzikė,  baigusi  Lietuvos  muzikos  akademiją 
(prof.  Vytauto Miškinio kl.),  kreipėsi  su pasiūlymu vesti  dainavimo būrelį 
lietuvių vaikams. 

Taip 2006 m. kovo 1 d. Briuselio lietuvių vaikų dainavimo studija pradėjo 
savo veiklą.

Nuo  to  laiko  paruošėme  5 
skirtingas  programas,  kurias 
pristatėme LR Atstovybės prie 
ES salėje.  Mūsų  repertuare  – 
lietuvių  autorių  dainos  bei 
užsienio  autorių  dainos 
lietuvių kalba. 

2008 m. vasario 1 d. parodėme 
muzikinę  pasaką  „Sniego 
Karalienė“  pagal  H.  K. 
Anderseno  pasaką  (muzika  ir 
žodžiai Laimio Pikučio). Šią pasaką ruošiamės pastatyti dar kartą, bandydami 
apjungti muziką su šokiu ir vaidyba.
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Studiją  lanko  5  –  12  metų  vaikai.  Užsiėmimai  vyksta  skirtingo  amžiaus 
grupėms. Mūsų kolektyvo sudėtis keičiasi kiekvienais metais, nes dauguma 
Briuselyje  gyvenančių  lietuvių  nėra  tikrieji  emigrantai,  daugiausia  tai 

žmonės, atvažiuojantys čia padirbėti 3-4 
metus.  Tad  ir  dainavimo  studijos 
dalyviai  dažnai  keičiasi,  ir  sunku  iš 
anksto  prognozuoti, kokie  vaikučiai 
susirinks  kiekvieną  rudenį  –  kurie  dar 
ateis, o kuriuos pakeis kiti.

Tačiau  tie,  kurie  ateina,  labai  noriai 
mokosi  naujų  dainelių,  visada  labai 
laukia  repeticijų,  o  per  koncertus 
spinduliuoja pačią geriausią, skaidriausią 
energiją. 

Tad  visada  džiaugiamės  gausiu 
nuoširdžių  žiūrovų  ratu  bei  kviečiame 
prisijungti naujus dainorėlius.

Norintiems sužinoti daugiau apie dainavimo studiją, prašome kreiptis šiuo 
adresu: dainuok@gmail.com
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Trijų Baltijos šalių Joninės Belgijoje 

Daiva Bradaitytė

Idėja organizuoti Joninių šventę trims Baltijos šalims ir Belgijai kilo Hubertui 
del Marmol – asociacijos "Belgique – Pays –Baltes" (Belgija – Baltijos šalys) 

pirmininkui.  Jis  pasiūlė 
vidurvasarį  švęsti  jam 
priklausančioje  pievoje  Gez-
Doiceau,  įrėmintoje  kelio, 
kukurūzų  laukų  ir  upelio. 
Tikriausiai jis pasirūpino užsakyti 
ir  gerą  orą,  todėl  birželio  21 
dienos  pavakare  į  tą  pievą 
pradėjo  plūsti  žmonės,  o  palei 
kelio  kraštą  nusidriekė  virtinė 
automobilių.  Parduota  647 
bilietų,  kurių  kraštelį  kaip 

tikruose  koncertuose  nuplėšė  prie  suimprovizuotų  vartų  stovėję 
"bilietininkai".  Ir  sugužėjo:  šeimos  su  vaikais  ir  dar  kūdikiais,  poros, 
jaunimas. Dalyvavo maždaug 105 estų, 200 latvių, 195 lietuviai ir 160 belgų. 
Keturias šalis  sukvietusi  šventė tą dieną atlaikė didžiulę konkurenciją:  juk 
vyko Europos futbolo čempionatas, įvairūs vasaros muzikos renginiai. 

Gera atmosfera,  kurią kūrė saulė,  dangaus 
skliautas,  lomos  žaluma,  dar  labiau 
sustiprino  lietuvių,  latvių,  estų  folkloriniai 
ansambliai,  latvių  choras  ir  laisvė  nuo 
visokių  programos  vedančiųjų,  nuolat 
kviečiančių  per  mikrofoną  būtinai  kažkur 
dalyvauti.  Kai  kas  mikrofono  ir  labiau 
sustyguotos dienotvarkės pasigedo, bet kai 
kas  išnaudojo  laisvas  valandas  tiesiog 
buvimui  -   pašnekiasiams,  valgymui,  susitikimams  su  senais  pažįstamais, 
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susibičiuliavimams, o gal tiesiog poilsiui po įtemptos darbo savaitės. Kadangi 
nebuvo  garsintuvų,  kiek  pagroję  atskirai, lietuvių  ir  latvių  ansambliai 
susijungė ir, reikia pripažinti, jiems puikiai sekėsi šokdinti publiką. 

Gurmanų džiaugsmui "Valonijos sūriai" pasiūlė daugiau nei 60 rūšių savo 
gaminių  su  išsamiais  paaiškinimais,  kuris  kaip  vadinasi.  Pasiilgusieji 
lietuviškos dešros, rūkytų kiaulių ausų ir lietuviškos (taip ir norisi pasakyti – 
normalios, nes kaip kažin ką ta užsieninė nelimpa nei prie skrandžio, nei prie 
širdies) duonos, atgabentos tiesiai iš kilmės šalies, galėjo prisikimšti pilnus 
skrandžius.    

Sutemus,  kai  vaišių  stalai  gerokai  aptuštėjo,  maždaug  per  vidurį  lauko 
sukrautas laužas suliepsnojo, arčiau sukvietęs po visur išsibarsčiusius vaikus 
ir  susaugusius.  Prie  tos  liepsnos  labai  tiko  latvių  choro  daina,  palydėjusi 
ilgiausią metų dieną į trumpiausią metų naktį. Keletas vaikų mėgino į ugnį 
įmesti  savo  vainikus  (gal  tai  nauja  Joninių  tradicija?)  ir  tada  kilo  mintis 
prisiminti apie tai, ką mes toje pievoje šventėm,- juk Šv. Joną (lyg ir bandyta 
sveikinti ir ažuolo vainikais papuošti varduvininkus)...

Vidurnaktį  lietuviai  suorganizavo 
eiseną  prie  upelio.  Rodant  kelią 
fakelams  ir  skambant  graudžioms 
lietuvių  dainoms  merginos  plukdė 
vainikėlius.  Dar  ilgai  įvairių 
tautybių  žmonės  dainavo,  sėdėjo 
prie laužo ir plepėjo. Kai kurie net 
pasiliko  nakvoti  vietoje  suręstose 
palapinėse. 

Šios Joninės parodė, jog svarbiausia 
yra  vis  dar  gyvuojantis  poreikis  susitikti,  pabūti  kartu,  ypač  kai  renginys 
suburia įvairių tautybių žmones.    
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Išvados iš lietuvių išeivių tautiškumo tyrimo 2007 metais

Julija Januškevičiūtė

Jau baigtas lietuvių išeivių tautiškumo tyrimas, kuris tapo magistro darbo 
"Lietuvių išeivių tautinio identiteto ir tautinės saviugdos raiška bei sąsajos" 
pagrindu. 

Tyrimo duomenys buvo renkami 2007 m. kovo pradžioje – balandžio 
pradžioje. 

Tyrime dalyvavo 583 užsienio lietuviai ir lietuvės, išvykę iš Lietuvos po 
Nepriklausomybės atkūrimo 1990m. ir dabar nuolat gyvenantys (-čios) 33 
skirtingose pasaulio valstybėse: 

● Lytis. (70 proc.) moterys, 172 vyrai (3 lyties nenurodė). 
● Amžius. Respondentų amžius svyravo nuo 11 iki 60 metų. Didžioji 

dalis apklaustųjų – jauni išeiviai: tik penktadalis (20,8 proc.) 
respondentų yra vyresni nei 34 metų amžiaus.

● Išsilavinimas. Pusė (49 proc.) anketą užpildžiusių išeivių yra įgiję 
aukštąjį išsilavinimą, 17,8 proc. – vidurinį, 19,2 proc. – aukštesnįjį, o 
13,4 proc. – turi mokslo laipsnį.

● 81 proc. – buvę Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai; 
● 70 proc. dirbantys nuolatinį darbą;
● Pusė teigė išvykę iš Lietuvos ilgam, trečdalis- visam; 

Tik 15 proc. teigia, kad niekada negrįš gyventi į Lietuvą; 
40 proc. – išvykę iš Lietuvos per paskutinius 3 metus (t.y. po Lietuvos 
įstojimo į ES); 

● Virš 80 proc. respondentų gyvena Europoje;
● 61 proc. turi galimybę bendrauti su tautiečių bendruomene, dalyvauti 

jos veikloje; 
● 82 proc. kalba vietinės šalies kalba. 
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Tyrimo rezultatai rodo, kad ir lietuvių (kilmės), ir naujosios(vietinės) 
kultūros formuojamo tautinio identiteto struktūra yra vienoda, ją sudaro tokie 
pagrindiniai komponentai: 

1. Patriotiškumas - (emocinis ryšys su tautine-kultūrine bendruomene); 
2. Politiškumas - (nacionalinės valstybės piliečių (gyventojų) saitai su 

tėvyne arba šalimi, kurioje gyvena);
3. Kalba - (kalba ir kalbinės kompetencijos). 

Tyrimas atskleidė, kad trys ketvirtadaliai (77 proc., N = 423) respondentų 
daugiau ar mažiau siekia išlaikyti (arba netgi puoselėja) savo lietuviškąjį 
tautinį tapatumą, tuo pačiu priimdami ir vietinės kultūros įtaką, t.y. renkasi 
integracinę akultūracijos strategiją. 

Tyrimas parodė, kad visų svarbiausiu tautinio identiteto požymiu išeiviai 
laiko kalbą – beveik visi respondentai kalbą bei kalbinius gebėjimus žymėjo 
kaip savaime suprantamą ir ypač reikšmingą tautiškumo atributą, jungiantį 
tautinę bendriją į vieną darinį. Tik vos keletui apklaustųjų (lietuvių / vietinės 
šalies) kalba bei gebėjimas ja taisyklingai rašyti ir laisvai kalbėti neatrodo 
svarbu.

Nuoroda į visą darbą bibliotekos fonde: http://sf.library.lt
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IN MEMORIAM

2008 m. sausio 27 d. Belgijos Lier mieste mirė senatorius Walter Luyten (g. 
1934.10.20).  Pirmą  kartą  pamačiau  senatorių  Luyten  Belgijos  Diufelio 
miestelyje 2005 m. minint Lietuvos nepriklausomybės dieną. Senatorius po 
Mišių iš visos širdies garsiausiai už visus bažnyčioje traukė Lietuvos himną. 

W.  Luyten  buvo  žymus 
kovotojas  už  Lietuvos 
nepriklausomybę. 1991 m. sausį 
po  sovietų  išpuolio  Vilniuje, 
senatorius Luyten parašė laišką 
Belgijos  užsienio  reikalų 
ministrui prašydamas pasmerkti 
šį  išpuolį,  įvykdytą  prieš  šalį 
kuri  penkiasdešimt  metų  buvo 
priespaudoje. 

Senatorius Walter Luyten su Belgijoje gyvenančia 
kanklininke Kristina Kupryte

Jis taip pat klausė ministro kaip  Belgija reaguos į įvykius Vilniuje ir kokią 
pagalbą suteiks Lietuvai. Senatorius Luyten kvietė Belgiją pareikšti protestą 
prieš  kruvinus  įvykius  Lietuvoje  ir  inicijuoti  šių  įvykių  pasmerkimą 
tarptautinėje  bendruomenėje.  Po  šio  rašto  Belgijos  lietuvių  bendruomenės 
pirmininkė  Stasė  Baltus  parašė  senatoriui  Luyten  laišką  dėkodama  už  jo 
paramą Lietuvai. Vėliau senatorius rengė konferencijas, organizavo akcijas 
norėdamas padėti Lietuvai siekiant tarptautinio pripažinimo. (Belgija Lietuvą 
pripažino 1991 m. rugpjūčio 27 d.) Po 15 metų, 2006 sausio 13 d. senatorius 
Walter  Luyten  Lietuvos  prezidento  Valdo  Adamkaus  buvo  apdovanotas 
komandoro kryžiaus ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.
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Svarbi informacija

Kviečiame tapti BLB nariais. 
Mokestis metams € 15 šeimai ir € 10 asmeniui. 
Mūsų sąskaitos Nr. 363-0267135-37 

BLB nario privalumai: 
sumažintas mokestis į visus BLB valdybos organizuojamus renginius ir  
ekskursijas;
Belgijos lietuvių “Kaleidoskopas” – paštu ir nemokamai;
renginiai - susitikimai tik BLB nariams.

Informaciją apie Belgijoje vykstančius lietuviškus renginius BLB valdyba 
praneša elektroniniu paštu per Lietuvių Bendruomenės e-grupę “Belglietu”. 

Norintys tapti šios grupės nariais prašome rašyti adresu:belglietu-
subscribe@yahoogroups.com. 

Kviečiame apsilankyti BLB svetainėje: www.belglietuviai.eu     

BLB valdybos adresas: 
Wilgenlaan 19
2390 Westmalle
aurelija.noriene@skynet.be 
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