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Emigrantų leidinys – sutikite, skam-
ba nuobodžiai ir, dar nespėjus paimti 
į rankas, jau padvelkia naftalinu. Taip 
ir įsivaizduoji jame pilkuojančius 
provincialių renginukų aprašymus, 
šabloniškus ir be polėkio palinkėji-
mus bei  paliūliavimus, dar vieną kitą 
sentimentalų rašinį apie tai, kaip se-
kasi (ar nelabai) išlaikyti lietuvybę, ir 
būtinai – krūvą tautiniais drabužiais 
apsirėdžiusių žmonių nuotraukų (ta-
rytum su šiais drabužiais emigrantai 
keliasi ir gulasi)... Brrr... Nesakau, 
kad šis jūsų rankose laikomas 2010-
ųjų „Kaleidoskopas” – šedevras. Ne. 
Bet jis kitoks. Spalvotas, modernus, 
dinamiškas – toks, kokia ir yra mūsų 
belglietuvių bendruomenė! Šis meti-
nis Belgijos lietuvių bendruomenės 
(toliau BLB) žurnalas su keliomis per-
traukomis leidžiamas nuo 2003-ųjų, 
ir tai ne tik metų, kuriuos praleidome 

Naftalinui - NE!
kartu, apibendrinimas. Jame ir naujos 
ar atnaujintos pažintys (su naujuoju 
belglietuvių kapelionu Kęstučiu ir Bel-
gijoje gimusia lietuvių kilmės filantrope 
Jurgita Smolski). Jame ir šiltai ironiš-
kas žvilgsnis į mūsų šeštadieninius su-
sirinkimus Lietuviškoje kavinėje. Jame 
ir istorija apie keisčiausią Belgijos ir 
gal net viso pasaulio miestelį (puikus 
Roberto Pogorelio straipsnis!). Jame 
ir pašnekesiai su visur vėluojančiu, bet 
dėl to žavumo neprarandančiu BLB 
valdybos pirmininku Arnoldu Prancke-
vičiumi, su stropiąja Keliautojų klubo 
kuratore Rūta Knizikevičiūte. Jame ir ... 
Tiek jau to, pačių įdomiausių straipsnių 
net neminėsiu, tikiuosi, paliksiu jums šį 
atradimo džiaugsmą! ;-)

„Kaleidoskopo” redaktorė
Karolina ŠTELMOKAITĖ

„KALEIDOSKOPAS”
Belgijos lietuvių bendruomenės metinis leidinys
Leidžiamas nuo 2003 m. BLB nariams platinamas ne-

mokamai. 
Išleistas 2011 m. žiemą

Leidinio autoriai:
Tautvydė DAUJOTYTĖ MUKILĖ
Dalia KABAŠINSKAITĖ
Asta KULIKAUSKAITĖ
Rūta BUČINSKAITĖ
Robertas POGORELIS
Karolina ŠTELMOKAITĖ
Maketuotoja Naira VAZNONIENĖ

Viršelyje – energingoji Izabelė, nepraleidžianti nei 
vieno svarbesnio BLB renginio. Gretos PIKUTIE-
NĖS nuotrauka.
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Susitikimas, 
kuris 

sušildo
Tautvydė DAUJOTYTĖ MUKILE

Dainininko A. Mamontovo 
viešnagė Briuselio II-ojoje Eu-
ropos mokykloje

  Šaltą lapkričio 29 d. popietę Briuse-
lio II–osios Europos mokyklos salėje 
beveik penkiasdešimt lietuvių moki-
nių pasitinka dainininką Andrių Ma-
montovą karštais plojimais. Pirmąsias 
minutes dar stipri netikėtumo, nedrą-
sumo nuotaika, kurią labai greitai iš-
sklaido draugiška ir nuoširdi svečio 
šypsena: jis mielai sutinka atsakyti į 
mokinių klausimus, pasikalbėti, pa-
diskutuoti; pakyla pirmosios rankos. 

  Be abejonės, vaikus daugiausia 
domina klausimai, susiję su jų pa-
čių gyvenimo realybe: įspūdžiai iš 
mokyklos, draugystė ir konfliktai, 
profesijos pasirinkimas, savęs paties 
suradimas ir pasitikėjimo savimi įgi-
jimas... Ne vienam įsimena svarbūs 
A.Mamontovo pamąstymai: gyveni-
me bet kuris, kartais netgi labai kas-
dieniškas pasirinkimas turėtų būti 
atidžiai apmąstomas, įvertinamas, nes 
kiekvienas iš jų gali būti lemtingas... 
Nors ir ne visada lengva, kiekvienas 
turėtų apginti savo pasirinkimą, nepa-
siduoti jausmui „darau, nes taip daro 
kiti“, išlikti ištikimas pats sau, savo 
pasirinkimui. Taip prasideda savęs pa-
ties kūryba. „O kaip pasitikėti savimi? 
Kaip atsilaikyti prieš kitų kritiką?“ – 
jaunajai auditorijai ypač svarbūs klau-
simai. Dainininko atsakymas įtikina 
nuoširdžiu paprastumu: „Tiesiog tikėti 
savimi, pasikliauti savo vidiniu balsu 
ir kartais mažiau paisyti, ką sako kiti“. 
Vėliau ne vienas mokinys prisipažins, 
kad šios mintys įkvėpė juos ne tik la-

2010 m. lapkričio 29 d. vakare BLB 
kvietimu Briuselyje lankėsi garsiau-
sias Lietuvos dainininkas, legendinės 
grupės „Foje“ lyderis Andrius Ma-
montovas.  Pačioje Briuselio širdyje 
esančiame muzikos klube „The Mu-
sic Village“ Andrius surengė akustinį 
koncertą, kuriame dainavo tiek savo 
naujesnės kūrybos, tiek „Foje“ laikų 
dainas. Tris valandas trukęs koncer-
tas užbūrė ne tik publiką, kuri dai-
navimu ar ritmo mušimu pritardavo 
kiekvienai skambėjusiai dainai... Pats 
atlikėjas taip pat buvo sužavėtas kon-

Koncertas

certo atmosfera ir prisipažino, jog toks 
emocingas ryšys tarp jo ir publikos, 
koks buvo Briuselyje, retai kada užsi-
mezga.
A. Mamontovas Briuselyje ne tik 

koncertavo. BLB prašymu dainininkas 
prieš koncertą apsilankė ir Briuselio II 
– ojoje Europos mokykloje, kur susi-
tiko su lietuvaičiais, besimokančiais 
šios mokyklos vyresnėse klasėse. Jūsų 
dėmesiui – moksleivių susitikimą su 
A. Mamontovu organizavusios moky-
tojos Tautvydės Daujotytės Mukilės 
įspūdžiai.

A. Mamontovo koncertas The 
Music Village klube. 
Girmos Anuškevičiūtės nuotr.

A. Mamontovas po kon-
certo su gerbejais. 
Aistės Rukauskaitės nuotr.

BLB svečias

Nukelta į 4 psl.
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A. Mamontovas. Astos Kulikauskaitės nuotr.

biau pasitikėti savimi, bet ir išdrįsti 
kurti. Kūryba, pasak A.Mamontovo, 
yra laisvė. 

  Ką darytumėte, jei galėtumėte pa-
keisti pasaulį? Į šį beveik jau „madin-
gą“ klausimą daugelis atsako net ne-
pagalvoję: siektų taikos, gėrio, kurtų 
ekologišką pasaulį... A.Mamontovas 
susimąsto. Jis mano, jog žmonių ar jų 
gyvenimo būdo pakeisti neįmanoma, 
jei kiekvienas pats nenorės ir nesi-
stengs keistis. Dainininkas  greičiau 
padarytų ką nors tokio netikėta, „be 
ryšio“, pavyzdžiui, kadangi jo akys 
labai ilgisi Lietuvos lygumose kalnų 
ar bent jau kalno, galima būtų tikėtis, 
jog A.Mamontovas padovanotų mūsų 
šaliai bent vieną kalnagūbrį.

  Paklaustas, ar yra griežtas tėvas, 
svečias atskleidė netikėtą vaikų auklė-
jimo receptą: pirmiausia reikia auklėti 
pačiam save,  kad savo gyvenimu, o ne 
tuščiais žodžiais, taptum pavyzdžiu. 
Savo vaikystę dainininkas prisime-
na kaip itin malonią – pilną dėmesio, 
meilės, džiaugsmo... Prisipažįsta, jog 
tikriausiai ankstyvos kelionės su tėvu 
paliko ne tik neišdildomą įspūdį, bet 
ir pažadino keliautojo, atradėjo sielą.

Mokiniai susidomėję klausėsi A. 
Mamontovo įspūdžių, patyrimų iš 
kelionių po tolimas šalis, garsiosios 
„Eurovizijos” užkulisių, spektaklio 
„Hamletas“ akimirkų.

  Pasirodo, už televizijos ekranų lie-
kanti „Eurovizijos“ dalis yra labai 
įdomi ir intriguojanti. Čia ir scenos 
profesionalą gali nustebinti techni-
kos galimybės, dirbančiojo personalo 

A. Mamontovas. Astos Kulikauskaitės 
nuotr.

kruopštumas ir atidumas net mažiau-
siai detalei, spaudos konferencijos 
salė su svarbiausiųjų Europos radijo 
stočių mobiliaisiais kambariais... Di-
delio populiarumo susilaukusi „LT 
United“ daina „We Are The Winners“, 
anot jos autoriaus, turėjo tapti para-
doksalia konkurso dalimi: įsivaizduo-
kite paskutinę vietą užėmusius mūsų 
šalies atstovus drąsiai traukiančius: 
„We are the winners!“

  Ne mažiau įdomi mokiniams buvo 
A.Mamontovo, kaip teatro aktoriaus, 
žiūrovams nematoma scenos patirtis. 
Ar režisieriaus E.Nekrošiaus spekta-
klyje „Hamletas“ pagrindinį vaidme-
nį atliekantis dainininkas jaučia kokį 
skirtumą vaidindamas, pavyzdžiui, 
pirmąjį ir šimtas trisdešimtąjį kartą? 
Pasak svečio, šis spektaklis veikia 
kaskart taip pat tiksliai, kaip šveica-
riškas laikrodis, todėl sunku net tikėtis 
didelių netikėtumų ar skirtumo. Ta-
čiau šalis, kurioje spektaklis rodomas, 
gali sukurti tam tikrą kultūrinį, emoci-
nį klimatą. A.Mamontovas pasakojo, 
jog Europos šalyse žiūrovai juokiasi 
ar šnirpščioja nosimis beveik tose pa-
čiose mizanscenose, o štai Kinijoje 
žmonės ėmė juoktis visiškai netikė-
toje vietoje – tėvo šmėklai žengiant į 
sceną su ledo gabalu rankose. Vėliau 
aktoriams mėginant išsiaiškinti tokios 
reakcijos priežastis vietiniai paaiškino 

labai „paprastai“: „Na, tai juk jis pasi-
rodo nešinas ledo gabalu...“
 Visus maloniai nustebina netikėta ir 

visiškai neplanuota susitikimo dalis 
– vienam mokiniui pasiūlius atneš-
ti gitarą svečias ilgai nedvejodamas 
sutinka padainuoti. Nuskambėjus pir-
miesiems akordams ne vienas salėje 
tyliai aikteli – sunku patikėti, kad tie-
siog čia, mokykloje, gyvai groja pats 
A.Mamontovas: „Jei esi dabar ir čia, 
visas džiaugsmas tavyje...“.

  Beveik dvi valandos prabėga aki-
mirksniu. Ne kartą pasigirsta moky-
klos kasdienišką ritmą diktuojantis 
skambutis, šį kartą ne mums – beveik 
užsimiršusiems laike ir erdvėje. Vė-
liau dalinantis susitikimo įspūdžiais ne 
vienas mokinys žavėsis A.Mamontovo 
bendravimo nuoširdumu, paprastumu, 
draugiškumu, puikiu humoro jausmu 
ir gebėjimu įdomiai kalbėti, pasakoti. 
Ir nesvarbu, kad dar liko daugybė ne-
paklaustų klausimų, šis susitikimas ne 
vieną paskatino pamąstyti apie save ir 
pasaulį, apie laukiančius atradimus ir 
pasirinkimus, o svarbiausia – apie pa-
prastumo ir nuoširdumo žavesį. 
  

Nuoširdžiai dėkojame A.Mamonto-
vui, mielai sutikusiam mus aplanky-

ti, taip pat pagalbininkams – Astai 
Kulikauskaitei, Egidijai ir Broniui 

Urbanavičiams.

Atkelta iš 3 psl.
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Kiek lietuvių gyvena Belgijoje?
Šį klausimą jums tikriausiai teko 

išgirsti ne kartą, kaip ir ne kartą 
kurti, fantazuoti ar burti, ieškant 
atsakymo. Tačiau daugiau to dary-
ti neprireiks, nes „Kaleidoskopas“ 
skelbia oficialią (ir ne visai) 2010 
metų statistiką!

„Lietuvos ambasada Belgijoje prieš 
pusmetį užklausė Belgijos naciona-
linio gyventojų registro, kiek Lietu-
vos pilietybę turinčių asmenų gyvena 
šioje karalystėje. Gavome atsakymą 
- apie 2000 LR piliečių“, - skaičių iš-
duoda ambasados konsulė Živilė Ma-
cijauskienė. Ir priduria, jog, jos many-
mu, dar iki 500 asmenų gali gyventi ir 
dirbti Belgijoje neoficialiai.

Didžioji dalis asmenų, pasak kon-
sulės, gyvena Briuselyje ir dažnas jų 
dirba ES institucijose. Koks tikslus 
lietuvių eurobiurokratų skaičius, am-
basada taip pat pabandė sužinoti.

„2010-ųjų vasarą nusprendėme pasi-
domėti, kiek mūsų piliečių dirba ES 
institucijose, tačiau tai pasirodė itin 
sunki užduotis, mat ES nėra vienos 
bazės, kurioje darbuotojai būtų re-
gistruojami pagal pilietybę. Tad teko 
skambinti atskirai į kiekvieną institu-
ciją ir klausti, kiek lietuvių joje dirba. 
Tokiu būdu suskaičiavome apie 500 
Europos Sąjungos pareigūnų.“

O dabar – apie liūdnąją statistiką: 
kiek lietuvių kali Belgijos kalėjimuo-
se? Pasak Živilės Macijauskienės, 
vietos kalėjimai neprivalo informuoti 
šalių ambasadų apie Belgijoje sulai-
kytus jų piliečius, tad diplomatai apie 
nuteistuosius sužino tik kai jie ar arti-
mieji patys kreipiasi pagalbos.

„Per 2010 metus tokių piliečių, ku-
rių vardus ir pavardes žinau, yra apie 
trisdešimt. Tačiau, mano spėjimu, re-
aliai galėtų būti apie šimtas asmenų, 
nes, kaip rodo praktika, lietuvaičiai 
Belgijoje mėgsta daryti grupinius nu-

„Kaleidoskopo” 2010-ųjų metų statistika:
- Belgijoje oficialiai gyvena apie           2000 Lietuvos Respublikos piliečių.

- ES institucijose dirba apie                   500 lietuvių.

- Belgijos kalėjimuose šiuo metu 
   kali iki                                                 100 tautiečių.
 
- LR ambasados Belgijoje konsulinėje 
  registracijoje užregistruota beveik       500 lietuvių.

- 2009 m. LR Prezidento rinkimuose 
   Briuselyje balsavo apie                       800 rinkėjų.
 
- Belgijos lietuvių bendruomenėje 
  yra beveik                                            100 narių.

„KALEIDOSKOPO” inf.

sikaltimus, tad sulaikomi ne po vieną ir net ne po du. Labai dažnas atvejis, kai 
į ambasadą kreipiasi tėvai, sakydami, kad jų vaikas išvažiavo į Belgiją ir jie 
neturi apie jį jokių žinių, tai aš jau beveik galiu garantuoti, kad jų atžalą rasiu 
kuriame nors iš Belgijos kalėjimų,” - sako Ž.M.

Konsulė Ž. Macijauskienė kartu su kolegomis skaičiavo Belgijos lietuvius. 
Andriaus Macijausko nuotr.
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Pažintis

Naujas veidas
Karolina ŠTELMOKAITĖ

Kęstutis Smilgevičius – vis dar naujas veidas Belgijos lie-
tuvių bendruomenėje. 38 metų Vilniaus arkivyskupijos ku-
nigas Belgijos lietuvių katalikų sielovada rūpinasi tik nuo 
praėjusių metų. Su kun. Kęstučiu „Kaleidoskopas“ kalbė-
josi Briuselio Prisikėlimo koplyčioje prieš Advento mišias, 
dėl kurių jis vos parai atskrido iš Romos, kur Popiežiškame 
Grigaliaus universitete studijuoja bažnyčios istoriją.

-Šioje koplyčioje jau tris kartus laikėte šv. mišias, štai už ke-
lių minučių bus ketvirtasis Jūsų susitikimas su Belgijos lie-
tuviais. Ar jau užteko laiko pajausti, kokie žmonės sudaro šią 
bendruomenę?

- Negalėčiau pasakyti, kad jau gerai pažįstu Belgijos lietuvius. 
Taip, deja, išeina, kad su dauguma žmonių, atėjusių į mišias, 
tiesiog prasilenkiame, nes prieš mišias dažniausiai klausausi iš-
pažinčių, po jų vėl kas nori pašnekėt... Bet jau pastebėjau, kad 
čia yra aktyvių žmonių, kurie dalyvauja bendruomenės veiklo-
je, kažką judina, organizuoja. Ir visiškai nesvarbu, ar tai keliau-
tojų klubas, liberalų kuopelės susitikimai ar koncertai. Jie daro 
kažką kitiems, o tai reiškia šiek tiek savęs atidavimo, šiek tiek 
to, ką ir Kristus mums rodo savo pavyzdžiu, savo tarnavimu ki-
tiems. Tai pat pastebėjau, kad bendruomenės daugumą sudaro 
jauni, išsilavinę žmonės, savo srities profesionalai, daugiausiai, 
aišku, dirbantys ES institucijose. Beje, mane labai nustebino 
ir nudžiugino tai, kad čia tiek daug jaunų šeimų su vaikais!.. 
Taigi jauni, profesionalūs ir energingi žmonės yra Briuselio 
specifika, jeigu lyginčiau su kitomis Europos sostinių lietuvių 
bendruomenėmis, kuriose yra tekę lankytis.

- Jeigu jau pradėjome lyginti, tai Belgija, palyginti su Lietu-
va, yra kur kas liberalesnė šalis. Turiu omenyje homoseksu-
alių porų teises, eutanazijos legalumą ir t.t. Koks Jūsų, kaip 
bažnyčios tarno, požiūris į tai?

- Be abejo, visuomenė čia liberalesnė. Tačiau liberalumas nėra 
lygus blogiui. Viena vertus, Bažnyčia savo mokyme aiškiai nu-
rodo į blogio dimensiją, į žmogaus silpnumą ir galimybę su-
klupti. Kita vertus, Bažnyčia tikrai neatstumia nei vieno žmo-
gaus, nesvarbu kas jis yra ar ką mano, sakysim, kontracepcijos 
klausimu. Su visais galima ir reikia šnekėtis. 

Na, o kalbant apie Belgiją, ne tik visuomenė čia yra liberali. 
Su liberalizmo iššūkiu XIX a. čia susidūrė ir katalikų bažnyčia. 
Ir labai moderniai į jį reagavo – atsisakydama privilegijų, bet 
reikalaudama konstitucinių teisių ne tik sau, bet ir kitoms kon-
fesijoms. Tos teisės, jei neklystu, jau nuo 1847 m. yra užtikrin-
tos Konstitucijos, o tai yra tikras precedentas pasauliniu mastu. 
Tiesa, šiais metais kilęs pedofilijos skandalas padarė milžinišką 

žalą Belgijos bažnyčiai. Štai JAV po skandalo atsirado 
tėvų, kurie jau pradeda prieštarauti, kad dvasininkas 
suteiktų jų vaikui palaiminimą – neva, „tu neliesk“... 
Europoje to nėra. Bet šitie skaudūs dalykai yra visuo-

menės, ne tik katalikų bažnyčios problema. Tiesiog 
kažkas labai svarbaus buvo pražiūrėta. 

- Gerai išmanote Belgijos katalikų bažnyčios ypa-
tumus. O ar teko susipažinti ir su pačia šalimi? Gal 
turite mėgstamą vietą Belgijoje?

- Esu apsigynęs bažnyčios istorijos ir meno bakalau-
reato laipsnį, mane labai domina Belgijos sakralinė ar-
chitektūra ir menas, jo vaidmuo istorijoje, ir ypatingai 
flamandų tapyba. Tačiau pačios Belgijos esu matęs la-
bai mažai ir sunku būtų įvardinti mėgstamą vietą. Pats 
Briuselis man yra kažkokia enigma. Esu labai daug 

Kun. Kęstutis Smilgevičius. Nuotrauka - gregoriana.lt
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gyvenime keliavęs, bet įkomponuo-
ti Briuselį į bendrą paveikslą galvoje 
dar nepavyksta, reikia jo dar daugiau 
„pakaštavoti“.

- Katalikų bažnyčia nėra suskirsty-
ta tautiniu pagrindu – ji visuotinė. 
Ar verta vis dėlto išlaikyti tą tikėji-
mo tautiškumą? Galbūt patartumėte 
savo tautiečiams integruotis į vietines 
bažnyčias, kad nereikėtų ilgesingai 
laukti tų retų kartų, kada čia, Briu-
selyje, galima pasimelsti lietuviškai?

- Aš jau esu susidūręs su šiuo klau-
simu: „Mes einame į angliškas, pran-
cūziškas mišias, o ko mums dar eiti į 
tas lietuviškas?“ Negaliu į tą klausimą 
atsakyti – čia kiekvieno asmeninis pa-
sirinkimas, integruotis ar laukti tų retų 
mišių. Esu ne kartą sakęs, kad jeigu 
reikėtų dažnesnių šv. mišių, Dievo žo-
džio ir sakramentų, galiu atvažiuoti ir 
daug dažniau, netgi kartą per mėnesį. 
Dalis šeimų tikrai jau to norėtų, nors 
kiti sako, kad galbūt žmonėms bus ne-
įprasta vietoj dviejų mišių per metus 
ateiti į bažnyčią kas mėnesį.

- Gyvenant Belgijoje, nesunku pa-
stebėti Europoje pagreitį įgaunan-
čią islamo plėtrą. Turiu omenyje ne 
tik islamą išpažįstančių emigrantų 
gausėjimą, bet ir pačių vakariečių 

Kun. Kęstutis Smilgevičius laiko Advento mišias Briuselyje. 
Nuotr. Karolinos Štelmokaitės.

vis skaitlingesnį atsivertimą į islamą. 
Kokios šio reiškinio priežastys? Gal-
būt islamas turi kažką tokio, kas la-
bai tinka XXI amžiaus žmogui?

- Kai pasižiūri Briuselio planą ir 
jame matai, kiek yra krikščioniškų 
šventyklų ir kiek yra islamo mečečių, 
darosi tikrai įdomu. Panašią tendenci-
ją, beje, galima pamatyti ir Paryžiuje. 
Aš nemanau, kad islamas turėtų kažką 
specifinio šiam amžiui. Ir nemanau, 
kad yra viena priežastis, kodėl  žmo-
nės konvertuojasi į islamo tikėjimą. 
Tai atsitinka ir dėl santuokos, kuomet, 
dažniausiai, moteriškoji pusė atsiver-
čia į islamą. Kiti šioje religijoje atran-
da griežtumą, manydami, kad krikš-
čionybė per daug leidžia ir yra per 
daug liberali. Aišku, yra ir tokių, kurie 
susižavi islamo mistika, nes tai yra 
didelė mistinė religija, kas yra skai-
tęs Koraną, tai puikiai žino. Europo-
je šiuo metu gyvena apie 40 milijonų 
musulmonų ir šis skaičius tik didės. 
Kaip sako kai kurie futurologai, pvz., 
Alvinas Toffleris, jau 2040 metais Eu-
ropą sudarys apie 60 proc. musulmo-
nų. Ir tikrai ne išeitis yra kovoti prieš 
islamą, tai broliška religija, ji neskel-
bia neapykantos. Mums reikia tiesiog 
kalbėtis.

- 1966 metais grupės „The Beatles“ 

lyderis Johnas Lennonas pareiškė, 
kad jie yra populiaresni už patį Jėzų 
Kristų! Tuomet šie žodžiai sukėlė 
didžiulį skandalą - buvo deginamos 
bitlų plokštelės, atsisakoma grupės 
koncertų. Jeigu dabar kokia žvaigž-
dė kažką panašaus pareikštų, tikrai 
tokios reakcijos nesukeltų, nes šian-
dien  yra daug dalykų, populiaresnių 
už Jėzų Kristų. 

- Man pačiam labai patinka bitlų mu-
zika, esu jos gerbėjas! Ne visad sutin-
ku su jų idėjomis, bet jų nuoširdumas 
ir kūrybinė energija nenuginčijami. O 
tas jų pareiškimas – manau, tai nebuvo 
pasakyta rimtai. Sutinku, šiandien po-
puliarumo prasme yra daug populia-
resnių dalykų – kad ir internetas. Bet 
krikščionybė niekada nebuvo kovo-
toja už populiarumą, tai yra santykio 
ieškojimas. Aš visuomet sakau, kad 
krikščionybė yra kaip meilės istorija, 
kaip to vaikino širdis, kuri suvirpa, įsi-
myli ir negali daugiau be tos merginos 
gyventi... Čia visai nesvarbus populia-
rumas ar skaičius, svarbu, kad žmogus 
tikrai tikintis. Religija pirmiausia yra 
kito atradimas, transcendentinis per-
žengimas, suvokimas, kad yra ne tik-
tai „aš“, mano virtuvė, mano eurai, bet 
dar yra kažkas, veikiantis mano gyve-
nimą. Kažkas, kas mane myli.

- Kadangi į koplyčią jau pradeda 
rinktis žmonės, metas užbaigti mūsų 
pokalbį. Tad paskutinis klausimas: 
ko palinkėtumėte Belgijoje gyvenan-
tiems lietuviams Naujųjų metų pro-
ga?

- Linkėčiau dirbantiems bendruome-
nėje neprarasti užsidegimo ir to jau-
natviško charakterio. Nes jūsų ener-
gija, aktyvumas tikrai daro jus labai 
gražius, simpatiškus ir netgi pirmau-
jančius tarp lietuvių bendruomenių. 
Pasyvesniems nariams aš palinkėčiau 
įsijungti ir paremti tuos dirbančiuosius 
darbu ar malda, o gal ir materialiai. Ir 
linkiu, kad tas buvimas kartu visiems 
kažką duotų, kad iš tų renginių, iš as-
meninės draugystės, pasėdėjimo res-
torane kartu išsineštumėte tai, kas po 
to suteiktų jėgų gyventi.
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BLB valdyba

Brėžiant naujus horizontus

BLB valdybos pirmininkas Arnoldas Pranckevičius. 
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

2010-ųjų Joninės įsimintinos ir tuo, 
kad savo pasirodymu viešai prisistatė 
Belgijos lietuvių choras. Broniaus 
Urbanavičiaus nuotr.

- 2010-ieji – kokie jie buvo Belgijos 
lietuvių bendruomenei?

- Bendruomenei šie metai, manau, 
tikrai buvo sėkmingi. Mūsų BLB val-
dybos komanda pagaliau įsibėgėjo, 
vienas kitą geriau pažinome, pradė-
jome normaliai dirbti ir įgyvendinti 
tas idėjas, su kuriomis ir ėjome į šią 
visuomeninę veiklą. Tai nebuvo pra-
džios metai, kaip 2009-ieji, kuomet 
daugelis iniciatyvų dar buvo embri-
ono stadijoje. Šiemet jau buvo gali-
ma stebėti, kaip tos veiklos vystosi, 
ir džiaugtis, kad yra nemažai žmonių 
tarp Belgijos lietuvių, kurie savo noru 
tas veiklas tęsia. Be jokio paskatini-
mo, savo iniciatyva.

2009 m. kovo mėnesį BLB išrinko 
naują valdybą, kurios pirmininku 
tapo jauniausias valdybos narys 
Arnoldas PRANCKEVIČIUS. Ir 
štai jau pusantrų metų jis diriguoja 
7 žmonių BLB valdybai, kuri sten-
giasi burti ir judinti Belgijoje gy-
venančius lietuvius. Apie tai, kokie 
2010 metai buvo Belgijos lietuvių 
bendruomenei, su Arnoldu kalbėjo-
si taip pat valdybos narė 
Karolina ŠTELMOKAITĖ.

- Gal išskirtum, tavo manymu, di-
džiausius pasiekimus?

- Norėčiau pasidžiaugti Keliautojų 
klubo veikla, kuri būtent ir remiasi 
iniciatyva „iš apačios“, nes kaip ki-
taip išlaikysi tą klubo aktyvistų norą 
keliauti mažiausiai kartą per mėnesį. 
Taip pat labai smagu matyti atgimusią 
Lietuvišką kavinę, kuri atgijo visom 
prasmėm: ji ne tik pagausėjo, ji tapo 
ta vieta, kur naujai atvykę žmonės 
gali išgirsti jau gyvenančių Belgijo-
je patirtį ir taip greičiau pritapti prie 
naujos aplinkos. Džiugu buvo stebėti 
ir sėkmingą Šeštadieninės mokyklė-
lės veiklą, kuri atsikūrė pernai. Tiesa, 
šiuo metu jos veikla, išvykus Austėjai 
Landsbergienei, vėl sustojo. Tačiau 
mes tikimės, kad atsiras entuziastų, 
kurie galės pratęsti mokyklėlės vei-
klą. Taip pat labai džiugu, kad parapi-
ja įgavo naują alsavimą kartu su nauju 
parapijos kapelionu Kęstučiu Smilge-
vičiumi.

- Žvelgiant į mūsų veiklas atrodo, 
jog esame labiau lietuvių bendruo-
menė Belgijoje, o ne Belgijos lietuvių 
bendruomenė. Mums vis dar sunkiai 
sekasi užmegzti ryšius su mus priė-
musia šalimi.

- Iš dalies tau pritariu. Bet manau, 

kad tai nėra vien mūsų kaltė, tai yra iš 
esmės ir pačios Belgijos realybės išda-
va. Valstybė šiuo metu iš tikrųjų gana 
sudėtingoje situacijoje, egzistuoja di-
džiulė įtampa tarp dviejų bendruome-
nių, ir pati Belgija vis dar ieško savo 
identiteto. Todėl mums identifikuotis 
su Belgija, kaip su vienetu, aiškiai 
apibrėžta tauta, kultūra yra sudėtinga. 

Tačiau tai nereiškia, kad mes nesi-
stengiame: buvo keletas renginių, ku-
riais bandėme ne tik puoselėti ryšius 
tarpusavyje ir skatinti lietuvybę, bet 
ir kartu skleisti Lietuvos vardą Bel-
gijoje. Kad ir 2009-ųjų metų Joninės, 
kurias šventėm su estais, latviais ir 
kuriose dalyvavo nemažai belgų iš 
kaimyninių miestelių. 2010-ųjų Jo-
ninėse irgi buvo svečių iš Valonijos, 
kurie buvo sužavėti Lietuvos papro-
čiais, žmonių šiluma ir svetingumu. 
Dar vienas renginys, įvykęs paskutinę 
minutę, kuomet, negalėjus jame daly-
vauti oficialioms institucijoms, gelbė-
jome Lietuvos įvaizdį – maisto mugė, 
skirta Belgijos ES pirmininkavimui, 
kurioje visos 27 Europos Sąjungos 
šalys, įskaitant ir mūsų bendruomenę, 
pristatė savo virtuves. Kuomet Nuola-
tinė atstovybė ES organizavo lietuviš-
ko kino festivalį „Cinema Nova“ kino 
teatre, festivalio užbaigimo proga jo 
svečiams, kurių dauguma buvo belgai, 



KALEIDOSKOPAS 2010 9

BLB valdybos pirmininkas Arnoldas Pranckevičius. 
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Kasmetinės BE-
LUX sporto žaidynės 

– populiariausias 
bendruomenės renginys. 

A. Macijausko nuotr.

mes vėlgi pristatėme lietuviškos virtu-
vės šedevrus.

Aišku, reikėtų daugiau pagalvoti apie 
bendrus renginius su belgiškąja ben-
druomene ar Briuselio savivaldybe. 
Kaip vieną iš sėkmingo bendradarbia-
vimo pavyzdžių su Briuselio valdžia 
paminėčiau Gatvės muzikos dieną, 
kurią jau antrus metus, Andriaus Ma-
montovo paskatinti, organizavome 
įvairiose Briuselio erdvėse. Buvo ti-
krai labai smagu su lietuviškom dai-
nom, dūdelėm ir būgneliais  įsiskverb-
ti į Grand Place gyvenimą!

- Mūsų bendruomenė iš kitų užsie-
nio lietuvių išsiskiria tuo, kad ją su-
daro jauni, išsilavinę žmonės. Ar tau, 
kaip mūsų bendruomenės pirminin-
kui, bendraujant su Europos ir pa-
saulio šalių lietuvių bendruomenė-
mis, jaučiasi tas išskirtinumas?

- Dalyvaudamas Europos ir Pasau-
lio lietuvių bendruomenės veikloje, 
susitikimuose Vilniuje ir kitur, tikrai 
pastebėjau, kad mūsų bendruomenės 
interesai yra šiek tiek kitokie nei dau-
gelio lietuvių bendruomenių pasauly-
je. Pavyzdžiui, senose bendruomenėse 
Rytų šalyse - Rusijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje, kur gyvenantys lietuviai 
susiduria su  nutautėjimo rizika, svar-
biausias rūpestis, bendruomenių rai-
son d’être yra išlaikyti lietuviškumą, 
kalbą, raštą. Panašūs rūpesčiai yra ir 
gausiose JAV, Australijos ar Argenti-
nos lietuvių bendruomenėse, kur tre-
čia ar net ketvirta lietuvių emigrantų 
karta bando išsaugoti savo šaknis.

Mūsų bendruomenė šiuo atžvilgiu 
yra kitokia. Juk dauguma mūsų tik ne-
seniai atvažiavome į Belgiją, dažniau-
siai – ne visam gyvenimui. Tad dauge-
lis mūsų yra išlaikę aktyvų ir glaudų 
ryšį su Lietuva, ne tik grįžta į gimtinę 
keletą kartų per metus, bet ir aktyviai 
seka aktualijas ar patys dalyvauja Lie-
tuvos visuomeniniame gyvenime. 
 
Taip pat turime Briuselio II Europos 

mokyklą su lietuviška sekcija. Mums 
pasisekė, kad dvi šios mokyklos mo-
kytojos – Egidija Urbanavičienė ir 

Asta Kulikauskaitė – yra mūsų val-
dyboje ir kad kartu su savo kolegomis 
jos organizuoja daug lietuviškų rengi-
nių mūsų mažiesiems bendruomenės 
nariams. Aišku, ne visi bendruomenės 
narių vaikai gali lankyti šią mokyklą, 
todėl tiems tėveliams arba senesnės 
– antros, trečios – kartos lietuviams, 
lietuvybės išlaikymas yra aktualus 
klausimas. Bet ne didžiajai daugumai. 
Todėl mūsų BLB valdybos komanda 
bando kreipti daugiau dėmesio ir į ki-
tus bendruomenės poreikius. 
 
  Mes stengiamės ne tik burti lietuvius 

vardan galimybės pabendrauti lietu-
viškai ar kartu paminėti mums bran-
gias šventes – mes stengiamės burti 
žmones ir pagal interesus: mėgstan-
tiems diskutuoti turime Debatų klubą, 
norintiems kokybiškai praleisti laisva-
laikį siūlome ateiti į mūsų organizuo-
jamą Andriaus Mamontovo ar Nedos 
Malūnavičiūtės koncertą. Norintiems 
patiems dainuoti yra galimybė daly-
vauti BLB choro veikloje, norintiems 
keliauti po Belgiją – prisijungti prie 
jau minėto Keliautojų klubo. 

- Kadangi prakalbome apie kitų 
bendruomenių rūpesčius, pastaruoju 
metu aktualiausias Pasaulio lietuvių 
bendruomenei buvo dvigubos piliety-
bės klausimas. Pasaulio lietuvių ben-
druomenės ypač aktyviai pasisakė 
už dvigubos pilietybės įteisinimą po 
1990 m. kovo 11 d. išvykusiems lietu-
viams. Mūsų bendruomenė liko šios 

diskusijos nuošalyje.

- Iš tiesų, plačios diskusijos šiuo klau-
simu dar neturėjome, gal ir dėl to, kad 
ši problema yra mažiau aktuali mūsų 
bendruomenei nei kitoms. Tačiau apie 
tai vyko diskusija PLB Seime 2009 
vasarą, kur pasisakiau už dvigubos 
pilietybės principą, nes manau, kad 
Lietuvai yra neprotinga pasikeitus ge-
opolitinei situacijai, mažėjant gimsta-
mumui ir augant emigracijai, uždraus-
ti galimybę lietuvių kilmės žmonėms 
išsaugoti Lietuvos pilietybę. Kitas 
klausimas – kokiu būdu tai įgyvendin-
ti. PLB valdybos nuomone, dviguba 
pilietybė turi būti įteisinta įstatymu. 
Aš nesu toks tikras, manyčiau, kad 
referendumas dėl Konstitucijos pa-
keitimo yra turbūt vienintelis teisėtas 
kelias, nes bet kokia įstatymo redak-
cija diskriminuotų kurią nors žmonių 
grupę arba kirstųsi su Konstitucijos 
nuostata dėl dvigubos pilietybės kaip 
itin reto reiškinio.

- Pats jau penkerius metus gyveni 
Belgijoje, pagal vietos įstatymus jau 
galėtum pretenduoti ir į Belgijos pi-
lietybę. Jeigu visgi būtų įteisinta dvi-
guba pilietybė, ar išnaudotum šią ga-
limybę?
 
- Jokiu būdu. Mano principinė nuos-

tata būti tik lietuviu! Ir šios mano 
nuostatos nepakeis niekas. 
Šiandien, Lietuvai esant ES nare, 

Nukelta į 10 psl.

Rugsėjo 1-osios šventė 
Belgijoje besimokan-
tiems pirmokams jau 
tapo tradiciniu BLB 
renginiu.
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je ir taip yra dvi labai gyvybingos ir 
stiprios politinės jėgos: turime labai 
aktyvų ir dinamišką Liberalų sąjūdžio 
skyrių bei neseniai susikūrusį Tėvy-
nės sąjungos - krikščionių demokratų 
skyrių. Žinoma, mes kaip bendruome-
nė nepalaikome formalių santykių su 
partijomis, nes nesame politinė orga-
nizacija ir atstovaujame visuomeni-
niam interesui, tačiau džiugu matyti, 
kad lietuviai Belgijoje yra ne tik vi-
suomeniški, bet ir politiškai aktyvūs. 
Ir tai mes matome per kiekvienus rin-
kimus – mūsų bendruomenė yra vie-
na aktyviausių užsienyje. Smagu, kad 
žmonėms čia ne vis vien, kas vyksta 
gimtinėje.

- Grįžkime prie BLB, kaip organi-
zacijos, reikalų. Kaip manai, ko mes 
nepadarėme šiais metais? Kas mums 
nepasisekė? Ką mes pamiršome?

- Galbūt nepakankamai dėmesio 
skyrėme seniesiems ir ištikimiesiems 
bendruomenės nariams, kurių dauge-
lis gyvena ne Briuselyje, kurių garbus 
amžius neleidžia dalyvauti kiekviena-
me renginyje. Kai kurie žmonės nesi-
naudoja šiuolaikinėmis komunikaci-
jos priemonėmis ir dėl to bendravimas 
su jais ne toks intensyvus, koks galėtų 
būti. Manyčiau, turėtumėme pasitai-
syti ir neužmiršti, kad bendruomenė 
nesibaigia Briuseliu.
 
- Dar vienas mums aktualus klausi-

mas – kaip įtraukti kuo daugiau žmo-
nių į mūsų veiklą?
 
- Tai ne tik mūsų, bet ir visų lietu-

vių bendruomenių pasaulyje galvos 
skausmas. Aš tai žinau iš savo kolegų 
Ispanijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Ai-
rijoje, kur yra didžiulės bendruomenės 
ir kurių veikloje dalyvauja vos keli 
procentai ten gyvenančių žmonių... 
Mūsų situacija nėra tokia bloga, ypač 
kai matai, kad Sporto žaidynių metu 
suplūsta apie 500 sporto mėgėjų – tai 
geras ketvirtadalis Belgijoje gyvenan-
čių lietuvių. 
 
Bet to, aišku, nepakanka. Mūsų am-

bicija – sudominti tuos žmones, kurie 
nėra įsijungę ar nežino apie mūsų vei-
klą, naudojantis šiuolaikinėmis komu-
nikacijos priemonėmis, kad ir mūsų 
internetine svetaine, www.belglietu-
viai.eu. Mes turime pasitempti, būti 
labiau prieinami, atskaitingi. Didžiulė 
problema, kad mes esame labai maži, 
o finansiškai esame visiška skruzdėlė 
– net neturime savo patalpų, nekalbant 
apie menkutį biudžetą, iš kurio pra-
gyventi ir vienam žmogui Briuselyje 
pavyktų tik mėnesį. Tad mes išgyve-
name tik entuziazmo, iniciatyvos ir 
savanorių pagalbos dėka. Tai – mūsų 
bendruomenės stuburas. Mums pasi-
sekė, kad buvusiose ambasados patal-
pose gali rinktis choras ir veikti lietu-
viška mokyklėlė, kad Atstovybė prie 
ES maloniai atveria duris daugeliui 

Nedos ir A. Anusau-
sko koncertas - vienas 
iš BLB renginių. Gir-
mos Anuškevičiutės 
nuotr.

turėti kitos Europos šalies  piliety-
bę netgi nebėra aktualu, nes, būdami 
Bendrijos nariais, mes turime ne tik 
savo valstybės globą ir jos pilietybės 
suteiktas teises, kartu turime ir pa-
neuropines teises, ES pilietybę, kuri 
mums suteikia teisę laisviau keliauti  
po pasaulį, mokytis ir dirbti visoje Eu-
ropoje ir būti saugomiems visų ES ša-
lių diplomatinių atstovybių. Tad aš ne-
matau prasmės priimti kitos valstybės 
pilietybę šiandien, kai Lietuva nėra  
jokios svetimos jėgos priespaudoje, 
yra laisva šalis, išgyvenanti turbūt 
patį šviesiausią, taikiausią ir perspek-
tyviausią periodą savo tūkstantmetėje 
istorijoje, nepaisant visų dabartinių 
ekonominių sunkumų, kurie yra laiki-
ni ir menki, palyginti su mūsų skau-
džia karų ir okupacijų patirtimi. 

- Kadangi sutarėme, o ir visi mums 
aplinkui sako, kad esame išskirtinė 
lietuvių bendruomenė užsienyje, gal 
būtų galima tą mūsų skirtingumą la-
biau išnaudoti? Pavyzdžiui, aktyviau 
burti ateities nuomonių lyderius, iš-
kelti ar paremti pažangias, bet galbūt 
ne tokias populiarias idėjas Lietuvo-
je? 

- Bet juk ir bandome tai daryti, pa-
vyzdžiui, kad ir per Debatų klubą. Pil-
nos salės rodo, kad debatai, diskusijos 
Belgijos lietuviams yra įdomu, kad 
čia gyvena kritiškai mąstantys, kito 
nuomonę gerbiantys bei argumentuo-
ti mokantys žmonės. Mūsų bendruo-
menėje tikrai daug gabių, ambicingų 
žmonių, potencialių ar jau esančių ly-
derių įvairiose sferose. Ir svarbiausia, 
kad mes ne tik esame panašūs savo 
domėjimosi sritimis, aktyvumu, to-
lerancija, atvirumu Europai ir pasau-
liui, bet kartu didžiąja dalimi esame 
bendraminčiai – mus vienija panašios 
idėjos ir vertybės. Tad esu įsitikinęs, 
kad mes vieni su kitais dar daug kartų 
susidursime gyvenime įvairiausiose 
situacijose.

- Tai gal kuriam Belgijos lietuvių 
partija?;-)

- Šito gal ir nereikia ;-). Briusely-

Atkelta iš 9 psl.
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Lietuviškos vaišės 27 ES šalių maisto 
mugėje. Andriaus Macijausko nuotr.

mas – kaip įtraukti kuo daugiau žmo-
nių į mūsų veiklą?
 
- Tai ne tik mūsų, bet ir visų lietu-

vių bendruomenių pasaulyje galvos 
skausmas. Aš tai žinau iš savo kolegų 
Ispanijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Ai-
rijoje, kur yra didžiulės bendruomenės 
ir kurių veikloje dalyvauja vos keli 
procentai ten gyvenančių žmonių... 
Mūsų situacija nėra tokia bloga, ypač 
kai matai, kad Sporto žaidynių metu 
suplūsta apie 500 sporto mėgėjų – tai 
geras ketvirtadalis Belgijoje gyvenan-
čių lietuvių. 
 
Bet to, aišku, nepakanka. Mūsų am-

bicija – sudominti tuos žmones, kurie 
nėra įsijungę ar nežino apie mūsų vei-
klą, naudojantis šiuolaikinėmis komu-
nikacijos priemonėmis, kad ir mūsų 
internetine svetaine, www.belglietu-
viai.eu. Mes turime pasitempti, būti 
labiau prieinami, atskaitingi. Didžiulė 
problema, kad mes esame labai maži, 
o finansiškai esame visiška skruzdėlė 
– net neturime savo patalpų, nekalbant 
apie menkutį biudžetą, iš kurio pra-
gyventi ir vienam žmogui Briuselyje 
pavyktų tik mėnesį. Tad mes išgyve-
name tik entuziazmo, iniciatyvos ir 
savanorių pagalbos dėka. Tai – mūsų 
bendruomenės stuburas. Mums pasi-
sekė, kad buvusiose ambasados patal-
pose gali rinktis choras ir veikti lietu-
viška mokyklėlė, kad Atstovybė prie 
ES maloniai atveria duris daugeliui 

mūsų renginių. Bet tai nėra ilgalaikė 
išeitis, mums reikėtų patalpų, reikia 
nuolatinės erdvės, savotiškų lietuvių 
namų, kuriuose visi jaustųsi jaukiai ir 
patogiai.

- Kalbant apie jaukumą ir patogu-
mą, tai ar kieta ta BLB valdybos pir-
mininko kėdė, Arnoldai?

- Baisiausia, kad tos nuolatinės kėdės 
nėra, tad tenka naudoti begalę skirtin-
gų kėdžių, sofų, fotelių, grindų... Tai 
mobili kėdė, bet ir pats pirmininkas 
yra mobilus – turiu prisipažinti, kad 
esu retas svečias Briuselyje ir jau kitą 
dieną bendruomenės nariai turėtų man 
pareikšti interpeliaciją, sužinoję, kiek 
mažai dienų aš praleidžiu Belgijoje! 
Didžiausia mano sąžinės graužatis, 
kad negaliu skirti tiek laiko BLB, 
kiek norėčiau, nes didžiąją jo dalį 
pasiglemžia labai intensyvus darbas 
Europos Parlamente (Arnoldas dirba 
Europos Parlamento pirmininko di-
plomatiniu patarėju - red.). 
 
O šiaip prisipažinsiu, kad aš vis dar 

jaučiuosi naujoku šioj kėdėj. Ir jau-
čiuosi labai kukliai, nes gyvenu Belgi-
joje tik penkerius metus iš tų 50-ties, 
kiek jau egzistuoja lietuvių bendruo-
menė Briuselyje. Bet tai yra unikali 
patirtis, puiki gyvenimo mokykla ir 
aš visiškai nesigailiu, kad priėmiau šį 
iššūkį.

BLB veikla
Svarbu labai norėti

Rūta Knizikevičiūtė su pagalbininke Aiste Rutkauskaite.

Rūtos Knizikevičiūtės ir Belgijos keliai susikirto, kuomet ji prieš 20 
metų ištekėjo už belgo Jean-Marie. Kartu su vyru išmaišiusi pasaulį, 
gyvenusi Tailande, JAV, Slovakijoje ir Kazachstane, Rūta tik pastaruo-
sius 10 metų nuolat apsistojusi Belgijoje. Šią – lietuvių kalbos mokyto-
ją, jau spėjo pažinti didelė dalis mūsų bendruomenės narių. Mat Rūta 
koordinuoja visų pamėgto, itin sėkmingai veikiančio BLB Keliautojų 
klubo veiklą. „Kaleidoskopas“ nusprendė sužinoti, kas „verčia“ Rūtą 
užsikrauti šią naštą.

Karolina ŠTELMOKAITĖ

- Rūta, kaip atsirado Keliautojų klu-
bas ir kodėl ėmėtės koordinuoti jo 
veiklą?

- Atsirado jis labai paprastai: kai po 
naujosios Bendruomenės valdybos iš-
rinkimo 2009-aisiais metais visiems 
nariams buvo išsiųsta anketa su veiklų 
sąrašu ir klausimais, atsakiau, kad no-
rėčiau prisidėti prie Keliautojų klubo 
veiklos. Na, o kad teks ją koordinuoti, 
paaiškėjo vėliau, kai po gero mėne-
sio susirinkome keturios taip pat į šį 
klausimą atsakiusios moterys... 2009 
m. rugsėjo 26-ąją įvyko pirmasis pa-
sivaikščiojimas Damme apylinkėse, 
galbūt ir vienas gražiausių bei dau-
giausia žmonių sutraukusių mūsų pa-
sivaikščiojimų. Tą dieną labai pasise-
kė su oru, na, ir vieta gi neeilinė!

- Įdomu, kaip pasirenkate žygiams 
maršrutus? Ir apskritai iš kur suži-
note apie pasivaikščiojimui tinkamas 
gražias vietas Belgijoje?

-  Labai padeda patirtis, įgyta kitoje 
keliautojų grupėje, kurioje dalyvauju 
beveik aštuonerius metus. Joje nu-
einame po 8–10 km kiekvieną penk-
tadienį, nekreipdami dėmesio, ar tai 
Kalėdos, ar Velykos, ar lyja, ar snin-
ga. Malonesniu metų laiku po porą 
kartų per mėnesį išvažiuojame visos 
dienos, t.y., 15–20 km pasivaikščio-
jimui, kartais mažesnėmis grupelė-
mis – ir į sudėtingesnes kelių dienų 
keliones. Dalyviai ten žymiai vyresni, 
bet energingi, viskuo besidomintys, 
keliaujantys, tikrai jauni širdimi! Šios 
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grupės dėka susipažinau su Briuselio 
apylinkėmis bei visa Belgija ir, turiu 
pripažinti, buvau nustebinta, kad tokia 
maža ir tankiai apgyvendinta šalis turi 
tokią turtingą gamtą, tiek, atrodytų, 
specialiai vaikščiotojams sukurtų takų 
takelių. Į kelionių ruošimą įsitrau-
kiau prieš keletą metų. Kai pradėjome 
kaupti žemėlapius, kelionių aprašy-
mus, ruošti maršrutus, tada supratau, 
kad būtent tai ir yra pats įdomiausias 
dalykas, tikriausias atradimas ir nuo-
tykis! Taigi BLB Keliautojų klubo 
pasivaikščiojimams dažniausiai nau-
dojame savo pačių ankščiau paruoštus 
maršrutus arba juos maloniai „pasko-
lina“ draugai keliautojai.

- Jūsų vyras Jean-Marie visuomet 
kartu su jumis dalyvauja kelionėse. 
Kas jį motyvuoja prisidėti prie BLB 
Keliautojų klubo veiklos?

- Štai todėl ir sakau, kad važiuojame, 
einame... Jean-Marie taip pat didelis 
vaikščiojimo entuziastas ir džiaugiasi 
kiekvienu išėjimu. Manau, kad jis pui-
kiai pritapo mūsų klube.

- Kiek žmonių vidutiniškai susiren-
ka? Ar jau yra susidaręs klubo bran-
duolys?
 
- Pradėsiu nuo antrojo klausimo. 

Taip, yra žmonių, gal 7 ar 8, kurie 
praktiškai nepraleidžia nė vieno pasi-
vaikščiojimo ir tai mane labai džiugi-
na. Gal dar 10 tokių, kuriuos galima 
laikyti tikraisiais Keliautojų klubo 
nariais ar jo branduoliu. Manau, kad 
jie pajuto tą judėjimo džiaugsmą, be 
kurio gyvenime pradeda kažko trūkti. 
Suprantu, kad dauguma Belgijoje gy-
venančių lietuvaičių yra jauni, sportiš-
ki žmonės ir tikriausiai randa kur iš-
lieti savo energiją. Bet esu įsitikinusi, 
kad po savaitės darbo biuruose jokios 
sporto salės ir diskotekos nepakeičia 
judėjimo gryname ore ir dar gražioje 
vietoje. Puiku ir dviratis, bet važinė-
damasis juo esi daugiau priklausomas 
nuo sezonų, orų, taip pat – dar reikia 
turėti dviratį, juo išvažiuoti iš miesto, 
jį nusigabenti į norimą vietą...  Keliau-
ti savo jėgomis paprasčiau – pakanka 

nugalėtojais...  Ir pilnas žydėjimo sau-
lėtas pasivaikščiojimas su pilimi Ga-
asbeeke, ir Han-sur-Lesse, kai gerokai 
sušlapę laukuose, miškuose radome 
prieglobstį nuo lietaus urvuose... Kaip 
neužmirštamas ir kalėdinis Tournai, ir 
audringas Gentas... Labai įdomi buvo 
ir lapkričio mėnesio kelionė į Baarle 
– kai pasivaikščiojimo metu kelioli-
ka kartų kirtome Belgijos – Olandijos 
sieną, o ekskursiją vedė ir neįtikėtinų 
istorijų apie tą vietą pripasakojo mies-
telio kultūros centro direktorius bei 
radijo „piratas“ Fransas. 

- Ar 2011 metais planuojate kokių 
nors naujovių klubo veikloje?

- Atsiras naujų maršrutų, taigi niekas 
nesikartos. O ar iš esmės kas keisis, 
nežinau. Pradėdama šią veiklą pasa-
kiau, kad organizuosime pasivaikščio-
jimus ir nemanau, kad mes pradėsime 
organizuoti grynas ekskursijas. Žmo-
nių bendruomenėje yra daug, gal kiti 
to imsis. Esame numatę kelionę į Lie-
žą, bet tai taip pat bus visų pirma pasi-
vaikščiojimas miesto parkais, paupiu, 
kalvomis ir tik vėliau nedidelis pasi-
dairymas po senamiestį. Galbūt pamė-
ginsime kokį kartą suorganizuoti pa-
sivažinėjimą dviračiais. Gal pajūryje, 
gal Olandijos pasienyje – ten, kur ga-
lima jų išsinuomoti, kur daug dviračių 

Han-sur-Lesse žygio metu 
nuo lietaus keliautojai 
slėpėsi urvuose...
Rūtos Knizikevičiūtės nuotr.

gerų batų ir noro. Tokių grupių, kaip 
ta, kurioje mes dalyvaujame, Belgi-
joje – šimtai, keliautojų pėsčiomis - 
tūkstančiai, o gal ir dešimtys tūkstan-
čių. Mano svajonė, kad toks judėjimas 
paplistų ir Lietuvoje, kad vienas kitas 
čia pamėginusių, grįžę į Lietuvą, tai 
tęstų ir ten.
 
Į pasivaikščiojimus susirenkame 

įvairiai – sakyčiau, nuo 10 iki 40 žmo-
nių. Tai priklauso nuo oro, datos ir, ži-
noma, nuo maršruto. Iki šiol didesnį 
pasisekimą turėjo pasivaikščiojimai, 
panašesni į ekskursijas, turtingesni 
pažintiniu turiniu. Apskaičiavau, kad 
dvylikoje iki šių metų gruodžio įvy-
kusių pasivaikščiojimų dalyvavo apie 
240 žmonių – kartais ištisomis šeimo-
mis, su vaikais.

- Kurią iš jau įvykusių kelionių la-
biausiai įsiminėte?

- Man visos jos įsimintinos! Ir jaukus 
pasivaikščiojimas Hulpėje su po jo 
aplankyta Jean-Michel Folono galeri-
ja, ir pasivaikščiojimas Soignes miš-
ke, kai grėsmingai kilo vėjas, o dangų 
niaukė debesys, kurie tik mums susė-
dus kavinėje prie bendro stalo prapliu-
po liūtimi, ir žieminis žygis Waterloo, 
kai per lietų praėję 10 km purvynų, už-
kopę į Liūto kalvą, pasijutome tikrais 
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takų. Stengsimės gerinti kelionių or-
ganizavimą, suvesti ieškančius trans-
porto su galinčiais pavėžėti. Tam, kaip 
pastebėjote, pradėjome dalyvių regis-
travimą, prašome jų nurodyti savo te-
lefonų numerius.

 - Rūta, kodėl TAI darote? Juk kas 
mėnesį organizuoti vis naujas kelio-
nes, rūpintis maršrutais ir keliauto-
jais kainuoja tikrai daug pastangų.

- Na, sakykim, tai ir malonumas su-
teikti malonumo kitam, kažkuo pasi-
dalinti. Laiko tai tikrai užima. Laimė, 
kad aš jau pusiau pensininkė ir jo tu-
riu gal šiek tiek daugiau nei dauguma 
jūsų. O svarbiausia, dabar jau atsira-
do gerų pagalbininkų. Nuolat visais 
klausimais tariamės su Aiste Rutkaus-
kaite, kuri, be to, puikiai fotografuoja 
ir yra daugumos  http://belglietuviai.
eu/ tinklalapyje įdėtų mūsų kelionių 
nuotraukų autorė. Aistė drauge su Ju-
lium Grubliausku jau pravedė porą 
pasivaikščiojimų. Tiek pat jų vedė ir 
Robertas Pogorelis, po vieną suorga-
nizavo Indrė Mockaitytė su Pascal‘iu, 
Vitalija Kvedaraitė. Tikiuosi, kad jie 
tęs tą darbą ir toliau, kad atsiras ir 
daugiau žmonių, norinčių parodyti 
kitiems tai, ką įdomaus pamatė patys 
ar patirti mano minėtą ieškojimo bei 
atradimo džiaugsmą.

Viroinvalio - Viroin upelio slėnio 
gyvūnija. A. Rutkauskaitės nuotr.

Eksperto patarimas
Visos paslaptys, kaip keliauti 

po Belgiją ir iš jos pigiau!
Robertas POGORELIS

Belgija – nebrangių skrydžių cen-
tras

Turbūt jau nebėra nė vieno Belgijos 
lietuvio, nežinančio apie pigius „Rya-
nair“ skrydžius iš Šarlerua (Charleroi) 
oro uosto. Nuo 2010-ųjų ši bendrovė 
skraidina ne tik į Rygą, bet ir į Kauną. 
Jos skrydžiai pigiausi būna perkant 
bilietus prieš du tris mėnesius, o bran-
giausi – likus mažiau kaip dviem sa-
vaitėms iki kelionės. Taigi planuokite 
kelionę iš anksto! Ir, žinoma, įsigilin-
kite į specifinius šios bendrovės rei-
kalavimus dėl bagažo, įsiregistravimo 
skrydžiui internetu ir pan. Pigiausia 
keliauti tik su rankiniu bagažu. Šilu-
mos ištroškusiems lietuviams palanku 
tai, jog „Ryanair“ skraidina ir į dau-
gelį pietų šalių – Ispaniją (įskaitant 
Kanarus), Italiją, Portugaliją, Maroką, 
pietų Prancūziją, Graikiją, Kiprą. Na, 
o jei pageidaujate šiaurėn – prašom į 
Švediją, Suomiją, Norvegiją ar Škoti-
ją... nuo penkių eurų!

Iš Briuselio Midi stoties į Šarlerua 
oro uostą autobusai veža už 13 eurų 
į vieną pusę arba už 22 eurus į abi; 
tvarkaraštį rasite www.voyages-lelan.
be. Tačiau jei vykstate ne naktį, šiek 
tiek pigiau išeis važiuoti traukiniu iki 
Šarlerua Sud stoties, o toliau miesto 
autobusu. Iš Šarlerua oro uosto dauge-
lį Belgijos vietų taip pat nesunkiai ga-

lima pasiekti autostopu (stabdyti ties 
į Briuselį vykstančių autobusų stotele 
yra labai patogu, sustoja kas antra tre-
čia mašina). 

Vis dėlto žinokite, jog „Ryanair“ nėra 
vienintelė pigių skrydžių bendrovė, 
skraidinanti iš Belgijos. Iš Šarlerua 
dar skraidina „Wizzair“ (į Lenkiją, Če-
kiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją ir 
Serbiją), o iš pagrindinio Briuselio oro 
uosto (Zaventem) – „EasyJet“. Skristi 
pastarosios lėktuvais į Berlyną, Lio-
ną, Nicą ar Ženevą dažniausiai būna 
pigiau negu ten važiuoti traukiniu. 
Yra ir dar kitų, mažesnių pigių skry-
džių bendrovių – visą jų sąrašą rasite 
www.whichbudget.com. Paminėtinos 
„Vueling“ (Ispanija), „Pegasus“ (Tur-
kija), „Air Arabia“ (Marokas). Belgi-
joje taip pat įsikūrusios dvi reikšmin-
gos užsakomųjų skrydžių bendrovės: 
„Jetairfly“ ir „Thomas Cook“ (www.
thomascookairlines.be). Jos skraidina 
ten, kur šilta (ne tik Europoje), ir kar-
tais visai nebrangiai. Pigių užsakomų-
jų skrydžių iš Briuselio ar Diuseldorfo 
į Meksiką, Kubą, Jamaiką bei kitas to-
limas šalis galima rasti ir tinklalapyje 
www.ltur.com. Na, o jei ir ten nieko 
neradote – žvilgtelėkite įprastų avia-
kompanijų skrydžių www.momondo.
com paieškos sistemoje.
 
Kelionės traukiniu

Belgijos traukiniai nėra labai pigūs, 
tačiau nuolaidų sistema juose itin 
lanksti. Vykdami po penktadienio 19 
val. ir ketindami grįžti iki sekmadienio 
vakaro, pirkite savaitgalio (Weekend) 
bilietą – sutaupysite beveik dvigubai. 
Jei keliaujate daug – nusipirkite Rail 
Pass (74 eurai, 10 kelionių bet kuriuo 
Belgijos vidaus maršrutu), o jei jums 
mažiau 26 – Go Pass (10 kelionių už 
50 eurų). Jeigu važiuojate keliese, jūsų 
Go Pass ar Rail Pass bilietu turi teisę 
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Net ir tie, kuriems Belgijoje nepa-
tinka, pripažįsta vieną neabejotiną 
jos privalumą: geografinę ir strate-
ginę padėtį. Vos pora valandų – ir 
jūs jau Vokietijoje, Prancūzijoje ar 
Jungtinėje Karalystėje. Daugybė 
nebrangių skrydžių, greiti ir  pato-
gūs traukiniai neleis jums ilgai už-
sibūti namuose. Tiesa, daugelis ne-
išnaudoja visų kelionių galimybių, 
nes apie jas paprasčiausiai nežino.
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BLB veikla

Kodėl aš myliu Keliautojų klubą
Rūta BUČINSKAITĖ

Pažintis su BLB Keliautojų klu-
bu prasidėjo vieną saulėtą 2010 m. 
kovo šeštadienio rytą nuo žygio po 
Lioveno apylinkes. Pavasaris buvo 
dar tik prasidėjęs, o man, naujokei 
Briuselio gyvenime, toks žygis pasi-
rodė puiki galimybė ištrūkti į gamtą 
ir susipažinti su naujais žmonėmis.

Žygį po Westerlo organizavo Julius Grubliauskas. Aistės Rutkauskaitės 
nuotr.

Vaikščiojant legendiniais Waterloo laukais, žygeiviams teko įveikti 10 km 
purvynų. Renatos Mackonienės nuotr.

Tą sykį žygį organizavusio Roberto 
kvietimas buvo labai jau viliojantis, 
žadantis pavasario saulę, vėją ir jaus-
mus. Galvojau – tiesiog pasivaikščio-
sime, suvalgysime po atsineštą sumuš-
tinį ir išsiskirstysime. Bet šis žygis 
buvo maloni staigmena, kuri pavertė 
mane tikra BLB Keliautojų klubo ger-
bėja ir ištikima kitų žygių dalyve. Tą-
kart su nauju pažįstamu (kuris vėliau 
tapo geru draugu) rinkome pirmuosius 
pavasario žiedus Lioveno apylinkė-
se, svarstėme lietuvių tautinių šokių 
būrelio įkūrimą Briuselyje, nuo kal-
vos žvelgdami į Briuselį ginčijomės, 
kurgi „Atomiumas“, o vėliau smagiai 
šnekučiavomės ragaudami tradicinius 
belgiškus patiekalus žygio organizato-
riaus kruopščiai išrinktoje kavinėje. 

Gera nuotaika ir įdomūs maršrutai 
– pagrindiniai visų žygių palydovai. 
Net kai lyja lietus, žygiuoti smagu, 
nes maršruto organizatoriai viską la-
bai kruopščiai apgalvoja. Štai žygio 
po Han-sur-Lesse apylinkes metu lie-
tus nenorėjo liautis, todėl, nužygiavę 
didžiąją dalį kelio, leidomės į ekskur-
siją palei požeminę upę – nė nežino-
jau, kad tokių įdomių vietų Belgijoje 
esama! Žygiuodami visada sužinome 
ką nors naujo apie Belgijos ir konkre-
čios apylinkės istoriją, niekada neap-
lenkiame ir tradicinių belgiškų ren-
ginių – štai žygyje aplink Gaasbeeką 
lankėmės blusų turguje (ir už ką tik 
žmonės nesugalvoja prašyti pinigų...), 
o keliaudami po Viroinvalį, – Viroin 

upelio slėnį, kad ir trumpai, padaly-
vavome Treignes miestelio šventėje 
ir, žinoma, paragavome tradicinio tik 
tose apylinkėse gaminamo bei platina-
mo alaus. O štai spalio mėnesio žygis 
po Baarle (unikalų Belgijos ekskla-
vą Olandijoje) išsiskyrė ne tik gražia 
gamta, įdomiu maršrutu, bet ir įdo-
miausiomis istorijomis apie kontra-
bandininkus ir radijo „piratus”.

Didžiausias nuopelnas organizuo-
jant žygius atitenka poniai Rūtai ir jos 
kantriajam vyrui Jean-Marie. Prieš 
kiekvieną žygį ponia Rūta paruošia 
aiškų ir išsamų maršruto aprašymą, 
pasirūpina, kad visi žygeiviai turėtų 
kaip atvykti į starto vietą, visiems vė-
luojantiems ar keliaujantiems viešuo-
ju transportu paskambina pasiteirau-
dama, ar viskas gerai, ir visą žygį kaip 
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tikra keliautojų vadovė rūpinasi 
visais dalyviais. Ponas Jean-Ma-
rie žygiui vadovauja labai vyriškai 
– jis atsakingas už žemėlapį ir už 
teisingo kelio pasirinkimą, taip pat 
už tai, kad mums, Belgiją tik pradė-
jusiems pažinti lietuviams, papasa-
kotų įdomių istorijų. Ne kartą nuo-
širdžiai žavėjausi šia pora – ponia 
Rūta, kuri yra tokia nenustygstanti 
vietoje, visada stilingai pasipuošu-
si, ir ponas Jean-Marie, kuris kan-
triai ir tyliai kiekvieno žygio metu 
laukia, kol visi organizaciniai klau-
simai bus išspręsti, ir tada tvirtu 
žingsniu rimtai pradeda žygį.

Keista, bet tik lietuvių bendruo-
menėje Briuselyje supratau ir at-
radau tai, kuo mes, lietuviai, išties 
esame ypatingi – gi esame labai 
vaišingi ir, kai reikia, vieningi. Tai 
geriausiai pajunti, kai žygio metu 
sustojame pietauti prie suneštinio 
vaišių stalo – vyresnės žygio daly-
vės motiniškai pasirūpina jaunimu, 
kuris, į žygį išsiruošęs po trankių 
Briuselio naktų, apie sumuštinius 
dažnai pamiršta... Niekas nelieka 
alkanas, o ir lietuviškų gardėsių 
(kaip juodos duonos ar „Sostinės“ 
šokolado) visada atsiranda. Beje, 
aš šaunią žygeivių kompaniją esu 
pažadėjusi pavaišinti savo firminiu 
patiekalu, todėl šį pažadą reikės 
vykdyti jau kito, galbūt kurio nors 
kitų metų žygio metu!

Taigi kartu su naujaisiais metais 
bus ir nauji žygiai po dar nematytas 
Belgijos vietas. Ačiū visiems, kurie 
buvote tokie ištvermingi žygeiviai 
ir nuostabūs pašnekovai praėjusiais 
metais, ačiū poniai Rūtai ir ponui 
Jean-Marie, Robertui, Aistei ir Ju-
liui už suorganizuotus žygius, už 
gražius kartu praleistus šeštadie-
nius ir sekmadienius. Ir – susitiki-
me vėl, jau 2011-aisiais, kad vėl 
žygiuotumėme pirmyn!

Saulės ir žiedų kupinas pasivaikščiojimas Gaasbeeke. Juliaus Grubliausko 
nuotr.

Rudens išmargintais Westerlo takais. Aistės Rutkauskaitės nuotr.

Kalėdinis Tournai žygis baigėsi 
belgiško alaus degustavimu. 

V. Kvedaraitės nuotr.
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Atkelta iš 13 psl.
pasinaudoti ir bendrakeleiviai, jei už-
pildysite atitinkamą skaičių laukelių. 
Jaunimas iki 26 metų taip pat gali nu-
sipirkti vienkartinį bilietą ”Go Pass 
1” už 6,50 euro bet kuriam Belgijos 
maršrutui – bet tik internete (www.b-
rail.be).

Jei vykstate į užsienį – pirkite bilietą 
internete, o ne stotyse (išvengsite ant-
kainio). Juolab nesitikėkite, jog sto-
ties kasininkas pats pasiūlys pigiausią 
variantą, ypač jei jūsų kelionės marš-
rutas nėra labai paprastas. Daugelį 
bilietų šiandien jau galima internete 
išsispausdinti pačiam; kitus turėsite 
atsiimti stotyse arba atsisiųsti paštu. 
Vykdami į Vokietiją, pirkite bilietus 
iš anksto šios šalies geležinkelių tin-
klalapyje www.bahn.de. Perkant prieš 
porą mėnesių, kelionė į bet kurią Vo-
kietijos stotį jums atsieis tik 29 - 39 
eurus! Beje, norintiems netradiciškai 
grįžti į Lietuvą pasakysiu, kad tiek pat 
kainuoja išankstinis traukinio bilietas 
nuo Acheno iki Bialystoko Lenkijoje.
Visi žino itin greitus „Thalys“ trau-

kinius iš Briuselio į Paryžių, Ams-
terdamą ir Kiolną nulekiančius per 
pusantros valandos ir išvystančius iki 
300 km/h greitį. Be jų, dar yra „ICE“ 
(vykstantys į Vokietiją), „Eurostar“ 
(į Londoną) ir „TGV“ (į Prancūzi-
ją). Bendras visų šių traukinių bilietų 
įsigijimo principas toks pats, kaip ir 
lėktuvo bilietų: kuo anksčiau pirksite, 
tuo jums kelionė kainuos mažiau.  Jei 
pirksite gerokai iš anksto, pigiausias 
„Thalys“ bilietas iš Briuselio į Pary-
žių ir atgal kainuos tik 50 eurų! O su 
nedidele priemoka jūsų „Thalys“ ar 
„Eurostar“ bilietas galios nuo bet ku-
rios Belgijos stoties. Beje, „Eurostar“ 
bilietai į Londoną kartais būna pigesni 
Olandijos ar Vokietijos geležinkelių 
tinklalapiuose (nurodant išvykimą iš 
šių šalių stočių – pvz., Roosendaal ar 
Aachen) negu pačios „Eurostar“ sve-
tainėje!

Ką daryti, jei staiga sugalvojote iš-
vykti rytoj, o likę tik brangiausi bilie-
tai? Apsilankykite www.trocdestrains.
com ir www.kelbillet.com tinklala-
piuose – galbūt kas nors pigiau par-
duoda jam atliekantį traukinio bilietą 

jūsų pageidaujama kryptimi.
 Vykstant paprastais traukiniais, tarp-

tautiniai tarifai paprastai būna bran-
gesni negu vidiniai, todėl gali išeiti 
pigiau įsigyti kelis atskirus bilietus: 
vieną – kelionei iki paskutinės Belgi-
jos stoties (pvz., Arlon, Hergenrath, 
Essen) ir atgal, kitą – pervažiavimui 
per sieną ir atgal, o trečią nusipirkti 
jau pervažiavus sieną. Atminkite, jūs 
turite teisę neišlipdami važiuoti vie-
nu traukiniu turėdami kelis skirtingus 
bilietus skirtingoms maršruto atkar-
poms!

Vykstantiems į Olandiją ar Liuk-
semburgą palankios yra savaitgalio ar 
jaunimo nuolaidos. Beje, į Olandiją 
galite nuvykti ne tik „Thalys“ (kurio 
bilietai dažniausiai brangesni ir galio-
ja tik konkrečiam traukiniui), bet ir 
paprastu „InterCity“ traukiniu. Nors 
pastarasis važiuoja lėčiau, jo bilietai 
nėra skirti konkrečiam traukiniui, to-
dėl leidžia pakeliui išlipti ir pratęsti 
kelionę vėliau (bilieto galiojimo lai-
kotarpiu).

Jeigu jūsų traukinys smarkiai vėluoja 
arba nespėjate persėsti, geležinkelio 
pareigūnai (ypač Vokietijoje) papras-
tai leidžia važiuoti „ICE“ arba „Tha-
lys“ traukiniais, net jei jūsų bilietas 
jiems negalioja. Nebijokite paprašyti!

Stropiai saugoma „paslaptis” – „EU-
REGIO“ bilietas, leidžiantis už 15,50 
eurų visą dieną neribotai važinėti trau-
kiniais bei autobusais nemažoje Bel-
gijos, Vokietijos bei Olandijos dalyje 
– Haselto, Liežo, Mastrichto, Acheno 
ir Diureno miestuose bei apylinkėse. 
Savaitgaliais, o taip pat per Belgijos, 
Vokietijos ar Olandijos nacionalines 
šventes su vienu „EUREGIO“ bilietu 
gali keliauti du suaugusieji ir trys vai-
kai. Puiki galimybė nebrangiai vienos 
dienos išvykai po šį įdomų regioną! 
Briuselyje šio bilieto negausite, tačiau 
pakeliui į Liežą jį galėsite nusipirkti iš 
traukinio konduktoriaus. Jis taip pat 
parduodamas Liežo ir kitose regiono 
stotyse. 

Autobusai

Kitaip negu mums įprasta, Belgijos 

vidaus maršrutuose tarpmiestinių au-
tobusų beveik nėra. Kas kitą – tarp-
tautiniai maršrutai. „Eurolines“ su-
teikia galimybę pigiau (nors ir lėčiau 
negu traukiniu) nuvykti iki Olandijos, 
Prancūzijos ar Vokietijos, taip pat į to-
limesnes šalis (nors kuo atstumas di-
desnis – tuo labiau juos nukonkuruoja 
pigūs skrydžiai ar greitesni ir patoges-
ni traukiniai). Daugelis lietuvių yra 
išbandę ir „Ecolines“ reisus į Lietuvą 
– nors pigių skrydžių eroje, sakyčiau, 
tai pateisinama tik turint gausybę ba-
gažo arba vykstant paskutinę minutę. 
Iš Šarlerua oro uosto www.flibco.com 
veža į Liuksemburgą (bilietai iš anks-
to kainuoja tik 5 eurus!).

Nereikėtų pamiršti regioninių au-
tobusų bendrovių – Flandrijos „De-
Lijn“ ir Valonijos „TEC“. Kai kurie jų 
maršrutai driekiasi šimtus kilometrų, 
o kainuoja vos 1,5–2 eurus. eurus! Pa-
vyzdžiui, „DeLijn“ maršrutai gali būti 
palankūs vykstantiems iš Antverpeno, 
Lioveno ar Haselto apylinkių į pietinę 
ar rytinę Olandijos dalį: jie driekiasi 
iki pat Bredos, Tilburgo bei Mastrich-
to. Tikslų maršrutą sužinosite www.
delijn.be; tiesa, informacija pateikia-
ma tik olandų kalba. Pigesnius bilie-
tus nusipirksite ne autobuse, o stotyse 
esančiuose automatuose arba preky-
bos centruose.

Autostopas

Autostopas Belgijoje veikia neblogai 
– tik draudžiama stabdyti greitkeliuo-
se. Tai pigiausias keliavimo būdas, o 
ar jis saugus – patys spręskite. Vyks-
tantiems iš Briuselio į Olandiją gera 
vieta stabdyti mašinas yra prie NATO. 
Palankios vietos stabdymui yra ir išva-
žiavimai iš oro uostų. Patartina pasida-
ryti plakatus. Alternatyva norintiems 
daugiau tikrumo: www.hitchhikers.
org, www.covoiturage.fr bei www.
mitfahrgelegenheit.de tinklalapiuose 
skelbiasi vairuotojai, pageidaujantys 
paimti pakeleivių (nemokamai arba 
už minimalų mokestį). 

Gero kelio ir 
malonių įspūdžių!

Susipažinome „lietuviškoje kavinėje”...

Visi šie lietuviai gyvena Belgijoje. Ir 
pažįsta vienas kitą. 
Iš kur gi? Juk jie gyvena skirtinguose 

miestuose, dirba skirtingus darbus, jų 
amžius ir interesai labai skiriasi...
Ogi atvykę į Belgiją, visi jie ištroš-

ko... lietuvybės! Šis troškimas juos at-
vedė į „lietuvišką kavinę”.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šešta-
dienį į Briuselio centre esančią kavi-
nę Les Halles Saint–Géry susirenka 
keisti aštriadančiai padarai. Atėję jie 
elgiasi visiškai nebelgiškai – sustumia 
kelis stalus ir išprašo nemažai kėdžių 
iš vargšų vietinių. Jei pastarieji bando 
prieštarauti – nieko nepeša... 
„Ir vėl tie lenkai...” – atsidūsta šali-

mais alų maukiantys belgai.
Bet jie – visai ne lenkai! Jie – lietu-

viai, atvykę į kas mėnesį čia vykstantį 
susitikimą, dar vadinamą „lietuviška 
kavine”.
Pirmąkart joje besilankantieji daž-

niausiai prisibijo: ar tik nebus taip, 
kad visi vieni kitus pažinos, o mes 
nepritapsime? Jie nustemba sužinoję, 
jog iš dvidešimties ar trisdešimties ka-
vinėje susirinkusių tautiečių pusė yra 
atėję pirmą kartą, kaip ir jie patys! Ir 
taip kas mėnesį... Iš kur tų lietuvaičių 
tiek atsiranda, kaip skruzdėlių iš po 
žemių?!

Ir ne bet kokių. Nors, žinoma, ne 
visi Belgijos lietuviai lankosi kavinė-
je, daugelis tų aukščiau minėtų keis-
tuolių – išsilavinę, gražūs, tvarkingi, 
pasitempę ir pasikvėpinę... Atrodo ir 
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Susipažinome „lietuviškoje kavinėje”...
Lietuviais esame mes gimę...

Ateikite kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį po 19 val. į Les Halles 

Saint-Géry!

48-erių sunkvežimio vairuotojas 
Stasys gyvena Turnhoute. 33-ejų te-
levizijos žurnalistė Karolina gyvena 
Briuselyje. Septyniolikmetė moks-
leivė Ariana gyvena Gente. Šešias-
dešimtmetė pensininkė Algimanta 
gyvena Kraaineme.  Neringa, 23-ejų 
Europos Parlamento darbuotoja, 
gyvena Briuselyje. Jonas, 25-erių 
doktorantas, gyvena Liovene...

Visi šie lietuviai gyvena Belgijoje. Ir 
pažįsta vienas kitą. 
Iš kur gi? Juk jie gyvena skirtinguose 

miestuose, dirba skirtingus darbus, jų 
amžius ir interesai labai skiriasi...
Ogi atvykę į Belgiją, visi jie ištroš-

ko... lietuvybės! Šis troškimas juos at-
vedė į „lietuvišką kavinę”.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šešta-
dienį į Briuselio centre esančią kavi-
nę Les Halles Saint–Géry susirenka 
keisti aštriadančiai padarai. Atėję jie 
elgiasi visiškai nebelgiškai – sustumia 
kelis stalus ir išprašo nemažai kėdžių 
iš vargšų vietinių. Jei pastarieji bando 
prieštarauti – nieko nepeša... 
„Ir vėl tie lenkai...” – atsidūsta šali-

mais alų maukiantys belgai.
Bet jie – visai ne lenkai! Jie – lietu-

viai, atvykę į kas mėnesį čia vykstantį 
susitikimą, dar vadinamą „lietuviška 
kavine”.
Pirmąkart joje besilankantieji daž-

niausiai prisibijo: ar tik nebus taip, 
kad visi vieni kitus pažinos, o mes 
nepritapsime? Jie nustemba sužinoję, 
jog iš dvidešimties ar trisdešimties ka-
vinėje susirinkusių tautiečių pusė yra 
atėję pirmą kartą, kaip ir jie patys! Ir 
taip kas mėnesį... Iš kur tų lietuvaičių 
tiek atsiranda, kaip skruzdėlių iš po 
žemių?!

Ir ne bet kokių. Nors, žinoma, ne 
visi Belgijos lietuviai lankosi kavinė-
je, daugelis tų aukščiau minėtų keis-
tuolių – išsilavinę, gražūs, tvarkingi, 
pasitempę ir pasikvėpinę... Atrodo ir 

kvepia tikrai ne blogiau negu patys 
belgai!
Į susitikimą ateina nuo keleto iki ke-

lių dešimčių lietuvaičių. Jų skaičius 
priklauso ne tik nuo oro ar noro, bet 
ir nuo skelbimo, kurį organizatoriai 
išsiunčia elektroniniu paštu. Jei paža-
dami „gundantys žvilgsniai”  – ateina 
žavių merginų ir net vaikinų (tokių dar 
išlikę!), jei „intelektualūs pokalbiai” 
– Europos Komisijos darbuotojai, jei 
„pasidalinimas patirtimi” – su belgais 
šeimas sukūrusios Kuršėnų ar Balbie-
riškio damos... 

Kavinėje yra buvę europarlamentarų 
ir ambasadorių, žvalgybininkų ir vers-
lininkų, studentų ir auklių, menininkų 
ir pensininkų. Turime netgi savą Didį-
jį kunigaikštį – paslaptingąjį senosios 
kartos intelektualą Liutaurą, kaskart 
išbučiuojantį rankas minėtoms da-
moms.

Atskiro žodžio verti keli belgai ir 
vokiečiai, išmokę neblogai kalbėti 
lietuviškai ir ateinantys į kavinę pa-
sitobulinti. Žavu klausytis jų tariamų 
taisyklingų lietuviškų sakinių – ko-
kių nebeišgirsi iš lietuvio! Keletas šių 
Lietuvos draugų kalba beveik be ak-
cento – jis ne didesnis negu kai kurių 
penketą metų Briuselyje išgyvenusių 
lietuvaičių... 
Tiesa, būna ir labai keistų kavinės 

lankytojų. Skustas jų galvas mėgsta 
kai kurios jaunos laikinam darbui at-
vykusios merginos, nes šie vyrukai 
visada jas pavaišina gėrimais (stipres-
niais negu alus), o kartais – dar ir kom-
plimentais („ei, pupyte!”). Paklausti 
profesijos, jie itin konkrečiai atsako 
šiaulietiška tarme: „smulkus verslas”. 
Kažkam lyg ir pavyko išpešti, jog jis 
susijęs su automobilių prekyba.

Ką lietuviai geria? Dažniausiai – 
„Leffe”, „Stella”... moterys – „Kriek” 
arba „Hoegaarden”. Rimtesni alaus 
mėgėjai, tokie kaip minėtasis Liutau-
ras, užsisako vienuolynų alus – „Chi-

may” ar „Orval”... Europos Komisijos 
damos dažnai renkasi baltą vyną, Par-
lamento vyrukai – raudoną. Coca Cola 
tarp lietuvių nėra labai populiari – juk 
ne amerikiečiai...

Be abejonės, kavinė skatina tau-
tų tarpusavio pažinimą ir supratimą. 
Prie gretimų stalų sėdintys belgai turi 
progą susipažinti su vienos seniausių 
Europos kalbų skambesiu ir netgi pa-
bendrauti su keistosios tautos atsto-
vais kovodami dėl kėdžių... Na, o pa-
tys lietuvaičiai turi galimybę išvysti iš 
Maroko kilusio padavėjo virtuozišką 
sugebėjimą per minutę paruošti pen-
kis kokteilius, taip pat pabendrauti su 
tualeto prižiūrėtoja armėne, surenkan-
čia po 50 centų nuo kiekvieno lietuvio 
išgerto alaus stiklinės.
Eilinė metų savaitė... Studentas Jo-

nas skambina vairuotojui Stasiui: 
„Susipažinome lietuviškoje kavinėje 
– gal galėtumėte po studijų parvež-
ti mano daiktus namo?” Moksleivė 
Ariana skambina Europos Parlamente 
dirbančiam Robertui: „Susipažinome 
lietuviškoje kavinėje – gal galėtum 
aprodyti Parlamentą?”
Na, o smulkusis verslininkas Romas 

skambina vaikus prižiūrinčiai Astai: 
„Ei, mergyt! Susipažinome „lietu-
viškoje kavinėje” – gal susitinkam?” 
Tuo tarpu malonus balselis jam atsa-
ko: „Gerai, berneli, ateik pirmą mėne-
sio šeštadienį po 19 val. į Les Halles 
Saint–Géry!”

Robertas POGORELIS
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Lietuvių verslas Belgijoje

Intelektualaus meno pardavėjas
Karolina ŠTELMOKAITĖ

Jonas Žakaitis niekada nestudija-
vo meno. Nepaisant to, 26 metų po-
litologas bei filosofijos magistras yra 
vienas iš šiuolaikinio meno Briu-
selyje pardavėjų. Kartu su drauge 
Aurime Aleksandravičiūte jis 2010-
ųjų rudenį Briuselyje atidarė ga-
leriją „Tulips & Roses“. Tiksliau, 
perkėlė ją iš Vilniaus Gaono gatvės 
į Europos sostinės centrą.

Jonas Žakaitis. Karolinos Štelmokaitės nuotr.

„Po filosofijos magistro studijų An-
glijos Essex universitete grįžau į Vil-
nių ir buvau bepradedąs studijuoti 
doktorantūrą, bet kažkaip neužsika-
binau... Tuo metu mano vyresnysis 
brolis turėjo laisvo kapitalo ir norėjo 
jį investuoti į meno galeriją, mat mūsų 
šeimoj visi šiek tiek „prie meno“. Ka-
dangi žinojo, kad turiu daug meninin-
kų draugų, brolis paprašė manęs su-
rasti žmogų, kuris galėtų tuo užsiimti, 
o beieškodamas pagalvojau, kodėl gi 
man pačiam nepabandžius“, – istoriją 
apie tai, kaip tapo galerininku, prade-
da Jonas. 

Mes sėdime vienoje iš Briuselio kavi-
nių, visai netoli steriliai baltos „Tulips 
& Roses“ galerijos, ir rodos, kad Jono 
pasakojimas apie pradžių pradžią taip 
ir liesis be jokių „pradžioje buvo sun-
ku“... Klystu, nes visgi išgirstu, jog 
„pradžia buvo tikrai nelengva“. Vien 
jau todėl, kad skyrėsi brolių vizija: 
vyresnysis norėjo galerijos, pristatan-
čios vyresnės kartos tradicinę lietuvių 
tapybą, o jaunesnysis Jonas – šiuolai-
kinį meną.

„Kažkaip sugebėjau brolį įtikinti, kad 
verta daryti kažką neįprasto Vilniaus 
kontekste, ir taip atidarėme privačią 
šiuolaikinio meno galeriją, – kelerių 
metų senumo įvykius prisimena Jo-
nas.  –  Tuomet prasidėjo bandymų ir 
klaidų periodas, kurį ypač apsunkino 
tai, kad Lietuvoje absoliučiai nebuvo 
jokios šiuolaikinio meno rinkos“.

Jonas prisipažįsta, kad pirmieji metai 
beveik neatnešė pajamų. Lūžis versle 
įvyko antraisiais metais, kuomet ga-
lerija pradėjo rengti parodas prestiži-
nėse tarptautinėse mugėse, o jos pri-
statomais jaunais lietuvių menininkais 
(Liudviku Bukliu, Gintaru Didžiape-
triu ir kitais) pradėjo domėtis kolek-
cininkai. Tačiau po sėkmingų kelionių 
Vilniuje galerijos laukdavo visiškas 
štilis.

„Jautėme, kad tai, ką darome, Lietu-

voje neaktualu ir kad artimiausius pen-
kerius metus dar tikrai nebus. Mums 
taip ir nepavyko suburti gausesnės 
publikos, kuri domėtųsi, sektų mūsų 
autorių kūrybą, į parodų atidarymą 
ateidavo vis tas pats nedidelis pažįs-
tamų būrys, o po atidarymų parodos 
būdavo iš viso nelankomos. Skaudi 
realybė paskatino ieškoti alternatyvų. 
Štai todėl ir atsikėlėm į Briuselį“.

Kodėl Briuselis? Jonas sako,  kad 
Briuselį pasirinko dėl santykinio jo 
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Jonas Žakaitis. Karolinos Štelmokaitės nuotr.

nebrangumo, patogios geografinės pa-
dėties ir stiprios kolekcininkų rinkos. 
2010 metų rudenį šiuolaikinio meno 
galerijų kvartale duris atvėrusi „Tu-
lips & Roses“ meno mėgėjams ir pro-
fesionalams pristato šešis menininkus, 
rengia jų parodas ir rūpinasi kitais jų 
karjeros aspektais.

- Kuo specifinė yra meno rinka, 
kokiais bruožais ji skiriasi nuo kitų 
verslų?

- Šiuolaikinio meno rinka yra itin 
griežta. Nepaisant to, kad ji pagrįsta 
nerašytom taisyklėm, viskas yra la-
bai tiksliai reglamentuota  –  kas ką 
daro ar ko nedaro. Daug kas pagrįsta 
garbės principu, todėl tos garbės žiū-
rima – visi čia stengiasi rūpintis savo 
reputacija.

- Kas yra jūsų galerijos klientai?

-Tai, visų pirma, privatūs kolekcinin-
kai, kurie nebūtinai yra labai turtingi 
žmonės. Yra legendinių šiuolaikinio 
meno mylėtojų, kurie sukaupė mil-
žiniškas kolekcijas, gaudami tik mo-
kytojo ar dėstytojo atlyginimą. Bet 
aišku, dauguma jų  –  medikai, ban-
kininkai, daugiau nei vidutines paja-
mas gaunantys žmonės. Mūsų klientai 
yra ir privatūs fondai, savo menininkų 
kūrinius parduodame ir valstybiniams 
muziejams ar meno centrams.

- Kokios yra jūsų „prekių“ kainos? 
Eksponuojate nedaug darbų, tad jų 
kainos, kad išsilaikytumėte, turėtų 
būti didelės?

- Egzistuoja labai griežtos taisyklės, 
kuriomis remiantis nustatoma meni-
ninko darbų kaina: pagal tai, kiek jis 
surengęs svarbių, ypač  –  muziejinių 
parodų. Kainai įtakos turi ir meninin-
kų amžius bei stažas. Mūsų  reprezen-
tuojamų menininkų darbų kainos, su 
keliomis išimtimis, yra palygintis ne-
didelės, nes patys menininkai yra jau-
ni. Sakykim, „Tulips & Roses“ galeri-
joje parduodami kūriniai kainuoja nuo 
1,5 tūkstančio iki 25 tūkstančių eurų.

- Bet prie darbų nurodytų kainų ne-

mačiau. Kodėl neafišuojate jų, juk 
lankytojams ši informacija labai įdo-
mi? 

- Neskelbiame kainų, nes skelbdamas 
tarsi sakai – „pirkite visi“. O mes neį-
sipareigojame parduoti darbo. Kadan-
gi reprezentuojame menininką ir jo 
kūrybą, tai labai rimtai žiūrime, kur tie 
darbai atsidurs. Esame padarę klaidų 
– pardavę kūrinių atsitiktiniams žmo-
nėms. Ir tokia praktika niekur neveda, 
klientai darbais nesidžiaugia, mums 
taip pat labai skaudu. Kiekvienas dar-
bas yra vertingas ir jeigu jis atsiduria 
netinkamose rankose, tai yra didžiulis 
praradimas. 

- Kvepia elitizmu...

- Čia nėra jokio elitizmo, tiesiog šiuo-
laikinis menas yra labai privatus, labai 
asmeniškas. Tokia galerijų praktika 
yra įprasta ir tikrai ne mūsų sugalvota.
Tačiau mes visuomet mielai priima-

me visus į mūsų galeriją. Ir papasako-
jam viską lygiaverčiai ir vienodai tiek 
potencialiam klientui, tiek smalsiam 
praeiviui. Mes jaučiame didžiulį ma-
lonumą tai darydami. Taigi galvoja-
me ne tik apie komerciją, bet norime 
rengti vertingas meno parodas ir nori-
me, kad jas lankytų.

- Be to, kad priimate lankytojus, 
kaip atrodo galerininko diena?

- Oi, tos dienos labai skiriasi. Esame 
su Aurime pasidalinę darbo sferomis 
– ji rūpinasi techninėmis detalėmis, 
kūrinių produkcija, finansine apskaita, 
o man atitenka meninė pusė. Užsiimu 
parodų kuravimu, bendrauju su kolek-
cininkais, rašau tekstus.

- Rašai tekstus? Kam? 

- Tekstus reikia rašyti parodoms, kū-
rinių pristatymams. Šiuolaikinis me-
nas yra intelektualus, reikalaujantis 
nemažai erudicijos. Jis turi skirtingą 
istoriją, kuri persipina su literatūra, 
istorija, filosofija, kritiniu mąstymu. 
Todėl tenka atlikti labai daug akade-
minio darbo, besiaiškinant menininkų 
idėjas, kurios kartais būna sudėtingos 

it filosofinis traktatas. 

- Iš tiesų, daugumai menu nesido-
minčių žmonių šiuolaikinis menas 
atrodo nesuprantamas ir dėl to – ne-
priimtinas. Tikriausiai esi susidūręs 
su tokiu požiūriu?

- Dauguma vidutiniškai su menu su-
sipažinusių žmonių yra įsitikinę, kad 
menas privalo būti gražus. Todėl pa-
matę šiuolaikinio meno kūrinį sako: 
„Čia visiška nesąmonė“! Nes jų 
meno samprata prasilenkia su tuo, ką 
mato. Kai kurie iš jų niekad nepersi-
laužia ir atmeta tokį meną. Bet yra ir 
tokių, kurie susidomi, pradeda vaikš-
čioti į parodas, rinkti informaciją, 
kitaip tariant, arti naują lauką... Juk 
galima išlavinti savo skonį ir išmok-
ti suprasti šiuolaikinį meną, po tam 
tikro parodų kiekio pradedi suprasti 
nuorodas, idėjas. Čia kaip užsienio 
kalbos mokymasis – žiūri į objektą ir 
skaitai: aha, čia toks objektas, tokia 
jo medžiaga, tokia jo forma, ji ateina 
iš to kultūrinio laiko ir taip toliau.

Apskritai, šiuolaikinis menas yra 
apie mąstymą, apie kultūrą, apie kal-
binius dalykus. Tai nėra vizualinių 
malonumų patyrimai, šiais laikais jie 
ne tokie svarbūs. Šiuolaikinis menas 
yra ne apie grožį, bet politiką, soci-
alines problemas, kritinį mąstymą, 
filosofines idėjas. Tai labai didelis 
pasaulis, su savo rinkomis, savo isto-
rija, parodom, muziejais ir galerijom. 
Kartu tai yra didelis malonumas, di-
delis atpildas tiems, kas tuo užsiima 
ar suserga.

Galerija Tulips & Roses” įsikūrusi 
Briuselyje, rue de la Clé 19. 
Durys lankytojams atviros trečia-

dieniais – šeštadieniais nuo 14 val. 
iki 18.30 val.
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Portretas

Belgė Jurgita

J. Smolski susitikime su Belgijos lietuviais 2003 m. 
Nuotrauka iš belglietuviai.eu archyvo

Dalia KABAŠINSKAITĖ

Vienoje senų knygų parduotuvėje 
Briuselyje buvo nupirkta knyga. Tai 
buvo Jurgio Smalsčio, dramaturgo, 
prozininko, politinio veikėjo, gyve-
nimo istorija, parašyta jo dukros 
Jurgitos Smolskytės. Aš prisimenu 
savo vyro (belgo) telefono skambu-
tį, jis sujaudintas dalijosi su manimi 
knygoje aprašyta istorija ir klausė, 
ar aš ką nors žinau apie knygos au-
torę ar jos tėvą. Tuos vardus aš gir-
dėjau pirmą kartą...

Tarp knygos puslapių buvo pasikly-
dusi Jurgitos vizitinė kortelė, kuri ir 
padėjo ją surasti. Prasidėjo mūsų pa-
žintis, susitikimai Briuselyje ir Vil-
niuje. Pirmą kartą su ja susitikau Vil-
niuje. Nerimavau, kaip ji mane suras, 
žinodama tik adresą ir beveik nekal-
bėdama lietuviškai, o dar jos amžius -  
tuomet jai buvo 86. Skambutis į duris,  
žvelgiu į neaukštą žilagalvę moterį, 
kurios veido bruožų ypatingumas - jo 
gyvumas, bet didžiausią įspūdį man 
paliko Jurgitos sunkus krepšys, pri-
krautas knygų. Ir dabar, kai ji skam-
bina į mano duris Briuselyje, aš lei-
džiuosi laiptais žemyn jai padėti, nes 
žinau, kad ji bus su sunkiu krepšiu.
 
Kas gi ta Jurgita Smolskytė? - Žur-

nalistė, pedagogė ir istorikė, kurios 
oficialius vardas ir pavardė yra Geor-
gette Smolski. Ir kaip čia atsitiko, kad 
moteris yra žinoma dviem vardais?

„Gimiau Belgijoje 1920 m. jau po 
savo tėvo mirties. Kai senelis, mamos 
tėvas, nuėjo užregistruoti mano gimi-
mo ir pasakė, jog mano vardas Jurgi-
ta, buvo griežtai atsisakyta registruoti 
tokį negirdėtą vardą, ir aš buvau užre-
gistruota kaip Georgette. Savo mamai, 
visiems savo draugams ir giminėms  
aš visada buvau Jurgita.
  
Ant mano senelių antkapio Kamajuo-

se yra užrašyta Smalsčiai. Kaip žinia, 
pavardės buvo lenkinamos ir rusina-
mos. Kamajų klebonas buvo nepaten-
kintas nepakankamai lenkiška pavar-
de ir norėjo ją pakeisti į Smolskienski. 
Mano senelis nesutiko, o mano tėvas 
vėliau surado, kad jo tikroji pavardė 
buvo Smalstys, ir Briuselio laisvaja-
me universitete buvo užsiregistravęs 
kaip Smolskis-Smalstys“.

Mūsų pokalbis šokinėja nuo temos 
prie temos, šių dienų ir jau istoriniai 
Lietuvos įvykiai, Briuselio laisvasis 
universitetas ir Vilniaus universitetas, 
bet Jurgita kalba ir apie tai, kaip svar-
bu mylėti:
„Rinkau atsiminimus apie Briuselio 

laisvojo universiteto studentų ir dėsty-
tojų rezistenciją nacistinės okupacijos 
metais. Taip po daugelio metų susiti-
kau su savo jaunystės kovų draugu. 
Mes kalbėjomės ir supratome, mes 
turime būti kartu... Kokia laimė būti 
įsimylėjusiai!“ 

Nuolat minimi tėvo ir motinos drau-
gai bei pažįstami: Vaclovas Biržiška, 
Steponas Kairys, Petras Leonas, Jonas 

Basanavičius, J. Tumas - Vaižgantas ir 
daugelis kitų pavardžių, kurios tiesio-
giai ar netiesiogiai persipina su Jurgi-
tos ar jos tėvų gyvenimu. 
 
„Mano tėvai susipažino Briuselyje, ir 

1916 m. J. Tumas - Vaižgantas juos su-
tuokė Lietuvoje, cariniame kalėjime. 
Mano mama norėjo civilinės santuo-
kos, bet tuo metu tokia neegzistavo.

Po mano gimimo mama grįžo į Lie-
tuvą. Ji norėjo, kad aš pažinčiau savo 
tėvo šalį. Draugai jai surado darbą 
Marijampolės realinėje gimnazijo-
je. Tai buvo moderni mokykla, skirta 
nepasiturintiems mokiniams. Vėliau, 
po gimnazijos uždarymo, mama dir-
bo Kauno universiteto bibliotekoje, 
kuriai vadovavo Vaclovas Biržiška. 
1926 metais mes išvykome atostogų į 
Belgiją ir į Lietuvą jau nebegrįžome. 
Mama man niekada nepasakojo, kodėl 
mes negrįžome. Aš vėl apsilankiau su 
mama Lietuvoje 1937 metais Stepono 
Kairio kvietimu. Apkeliavome visą 
Lietuvą, aplankėme tetą ir pusbrolius, 
tėvo ir mamos draugus, susitikome su 
buvusiais mamos mokiniais. 
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Mano tėvas bendravo su daugeliu iš-

kilių Lietuvos žmonių, parodoje apie 
mano tėvą buvo eksponuojamas jo 
laiškas Jonui Basanavičiui. Šio laiško 
rašymu aš ir pradedu knygą apie savo 
tėvą“. 

- Jurgita, kodėl tu parašei knygas 
apie savo tėvą  ir vėliau apie motiną ?

- Nuo mūsų apsilankymo Lietuvoje 
1937 metais, kai man suėjo septynio-
lika metų, mama man pradėjo meto-
diškai pasakoti apie tėvą. Ji nekalbėjo 
apie politiką, bet apie jųdviejų gyveni-
mą ir meilę. Tiesa, aš jau seniai žino-
jau, kad mano tėvas buvo sušaudytas.

1960 metais mirė mano mama. Apie 
jos mirtį pranešiau savo tetai Lietuvo-
je, ji mane pakvietė pasisvečiuoti pas 
ją. Prieš išvykdama pradėjau galvot, 
jog turėčiau parašyti knygą apie savo 
tėvą. Mano tėvas buvo beveik visai 
nežinomas Lietuvoje, o jeigu ir žino-
mas, tai nelabai priimtinas.

Knygą apie savo motiną Germaine 
Geelens išleidau savo lėšomis, nes 
norėjau papasakoti apie Marijampolės 
realinę gimnaziją, kurioje 1921 - 1924 
metais dirbo mano mama. Svarbu, jog 
žmonės žinotų istoriją.

Vartau Rasos Čepaitienės monogra-
fiją „Laikas ir akmenys: kultūros pa-
veldo sampratos moderniojoje Lie-
tuvoje“. Knygos įžangoje dėkojama 
Jurgitai. Taip aš sužinau, jog Jurgita 
savo tėvų atminimui iš savo santaupų 
buvo įsteigusi Smolski - Geelens fon-
dą Vilniaus universitete. 

- Kokie buvo šio fondo tikslai?

- Po nepriklausomybės paskelbimo 
aš galėjau kažką padaryti Lietuvai. 
Tuo metu dar nebuvo Erasmus progra-
mos, aš norėjau padėti jauniems žmo-
nėms studijuoti. Vilniaus universiteto 
istorijos fakulteto dekanas Alfredas 
Bumblauskas  padėjo man surasti kan-
didatus, daug lėmė prancūzų kalbos 
mokėjimas. Šio fondo dėka Rasa ap-
sigyveno pas mane ir stažavosi Briu-
selio laisvajame universitete. Aš supa-

žindinau ją su gyvenimu Belgijoje. 

- Kiek žinau, Jurgita, tu esi dar dau-
giau nuveikusi, padėdama Lietuvai 
švietimo srityje?
 
- Taip, tėvo gimtinėje Kamajų vidu-

rinės mokyklos abiturientui ar abitu-
rientei, geriausiai išlaikiusiems gimto-
sios kalbos egzaminą, padovanodavau 
knygą apie belgų dailę. Tai aš dariau 
kokius dešimt metų ir vėliau už liku-
sius pinigus nupirkau mokyklai kom-
piuterius. Likusius Smolski - Geelens 
fondo pinigus aš atidaviau Briuselio 
laisvajam universitetui, kaip ir Vil-
niaus universiteto rektoriaus Rolando 
Pavilionio man įteiktą padėką.

Jurgitos pasakojimai mirga jos pa-
žįstamų ir giminių, su kuriais ji ben-
drauja savo viešnagių metu Lietuvoje, 
vardais. 

- Jurgita, o kokie tavo ryšiai su lie-
tuviais čia, Belgijoje, ar tu turėjai 
draugų lietuvių?

- Ne, draugų lietuvių čia Belgijoje aš 
neturėjau.

- Europoje dabar daug diskutuoja-
ma apie tautinį identitetą, Lietuvoje 
apie dvigubą pilietybę. Ar tau buvo 
kilęs tautinio identiteto klausimas?

- Ne, toks klausimas niekada nebuvo 
kilęs, aš esu belgė.

- Koks būtų tavo palinkėjimas lietu-
viams Belgijoje?

- Aš negaliu nieko nurodyti. Jūs kie-
kvienas ieškote savo kelių. Svarbu 
pažinti Belgiją, žinoti jos situaciją (o 
jai dabar yra nelengvas metas) ir būti 
gerais europiečiais.
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Pažink Belgiją

TEGYVUOJA DVIŠALYSTĖ! 
Arba - keisčiausias pasaulio miestelis

Robertas POGORELIS

Su Fransu neakivaizdžiai susipa-
žinau prieš gerą dešimtmetį. Klau-
sydamasis trumpųjų bangų radijo 
stočių, aptikau vieną, kuri vadinosi 
„Borderhunter“ (liet. „Sienų me-
džiotojas“) ir skelbėsi transliuojanti 
nelegaliai „iš tamsių Belgijos miš-
kų“. Tuomet tik tiek apie Belgiją ir 
žinojau – todėl ji visa man siejosi su 
tamsiais miškais...    

Atvykęs į Belgiją, daug tamsių miš-
kų neradau. Vis dėlto nutariau susitikti 
su paslaptinguoju „sienų medžiotoju“. 
Parašiau jam laišką...

Taip atsidūriau viename keisčiausių 
mano kada nors aplankytų miestelių. 
Norėdamas ten patekti, turėjau išvykti 
iš Belgijos į Olandiją ir po to vėl įva-
žiuoti į Belgijos gabalėlį – eksklavą, iš 
visų pusių apsuptą Olandijos.

Ten susitikau su „sienų medžiotoju“, 

kurio tikrasis vardas – Fransas. Pir-
miausia jis mane nusivedė į kultūros 
namus. Pažymėta valstybinė siena 
kerta pastatą pusiau. Negana to – sie-
na pažymėta net ir pastato viduje, aktų 
salėje! 

Fransas man papasakojo neįtikėti-
ną istoriją. Būtent šioje salėje ne per 
seniausiai buvo apklaustas vienas 
belgas, įtariamas padaręs nusikaltimą 
Olandijoje. Jis sutiko savo noru atvyk-
ti į šią salę, kur jį apklausė Olandijos 
policija. Apklausos metu įtariamasis 
stengėsi šiukštu neperžengti sienos 
linijos – nes tuomet iškart būtų suim-
tas... Tuo tarpu Belgijoje Olandijos 
policija neturi jokių galių. Po pusva-
landžio apklausos nusikaltėlis ramiau-
siai pasitraukė į Belgijos pusę...

Tokia keista situacija susiformavo dėl 
to, kad žemės šioje teritorijoje kadaise 
priklausė skirtingiems dvarininkams, 
o XIX amžiuje Belgijai atsiskyrus nuo 
Olandijos, tiksli siena ties Baarle buvo 
iki galo nenustatyta net iki 1995 metų!

Olandiškoji miestelio dalis vadinama 
Baarle-Nassau, o belgiškoji – Baarle-
Hertog. Iš tiesų Baarle-Hertog sudaro 
ne vienas, o net 22 Belgijos ekskla-
vai Olandijoje, kurių bendras plotas 
- beveik 8 kv. km. Negana to, į šiuos 
Belgijos eksklavus yra įsiterpę dar 
septyni Olandijos gabaliukai („antro 
laipsnio anklavai”)! Kryželiais ir me-
talo rutuliukais sužymėta valstybinė 
siena daugelyje vietų kerta miestelio 
gatves, o namų numeriai sužymėti vė-
liavomis – tik taip galima atskirti, ku-
riai valstybei jie priklauso.

Panašių teritorinių dalinių – ekskla-
vų (nuo pagrindinės šalies teritorijos 
atskilusių dalių) pasaulyje yra ir dau-
giau. Jų yra Prancūzijos ir Ispanijos, 
Šveicarijos ir Vokietijos, Šveicari-
jos ir Italijos, Serbijos ir Bosnijos, 
Baltarusijos ir Rusijos, Armėnijos ir 
Azerbaidžano, Indijos ir Bangladešo 
pasieniuose, taip pat Ferganos slėnyje 
Uzbekistane. Sovietmečiu du Lietu-
vos gabalėliai buvo visiškai apsupti 
Baltarusijos, tačiau po nepriklauso-

Straipsnio autorius Robertas, viena 
koja Belgijoje, kita - Olandijoje. Aistės 
Rutkauskaitės nuotr.

Baarle radijo „piratas” Fransas. Aistės Rutkauskaitės nuotr.
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mybės atkūrimo naujai delimituojant 
sieną jie atiteko kaimyninei šaliai, 
mainais prijungus prie Lietuvos kitas 
nedideles teritorijas.

Nenuostabu, jog Baarle miestelio 
gyventojai nuolat atrasdavo gudrybių 
pasinaudoti šia unikalia padėtimi. Jei 
namas yra dviejų šalių teritorijoje, jo 
gyventojai moka tos šalies mokesčius, 
kurioje yra paradinės namo durys. Na, 
o kai tampa juos palankiau mokėti 
gretimoje šalyje – tiesiog iš gretimoje 
šalyje esančio lango pastatomos kitos 
paradinės durys...

Daugelį metų miestelyje ties pačia 
siena veikė kredito įstaiga. Kai bel-
gų pareigūnai užeidavo ją patikrinti 
– nelegalūs pinigai būdavo pernešami 
į Olandijos teritorijoje įrengta slaptą 
rūsį...

Iš Olandijos į Belgiją taip pat būdavo 
masiškai gabenamos pigesnės cigare-
tės, maisto produktai ir kitos prekės. 
Kontrabandininkai turėdavo tam nu-
sipirkę didelės talpos JAV gamybos 
automobilius. Ginkluoti pasieniečiai 
ir muitininkai neretai tykodavo jų 
naktį nuošaliuose keliukuose (visai 
kaip kokiose Pagėgių apylinkėse...). 
Neretai kildavo susišaudymai, žūda-
vo žmonės. Šiandien miestelyje stovi 
bene vienintelis pasaulyje paminklas 
kontrabandininkui. O bendrai ne, ne 
vienintelis... Juk Lietuvoje turime ne-
mažai paminklų knygnešiams!

 „Nelegali veikla yra mūsų kraujyje”, 
– pasakoja Fransas. Jis pats – geriau-
sias to pavyzdys. Jo nelegali muzikinė 
radijo stotis net 21 metus veikė ties pa-

Baarle pavadinimai.

čia valstybių siena. Piratinis siųstuvas 
veikdavo vienoje šalyje, o antena bū-
davo iškeliama kitoje. Fransas puikiai 
žinojo: norint nubausti už neteisėtą 
transliavimą, įkalčiais turi būti paim-
ti ir siųstuvas, ir antena. Tai žinojo ir 
ne kartą atvykę Olandijos ir Belgijos 
policininkai, kurie nieko negalėdavo 
padaryti – nes tai siųstuvas, tai antena 
būdavo kitoje valstybėje... Kol kartą, 
po 21 metų(!), Olandijos ir Belgijos 
pareigūnai atvyko kartu ir konfiskavo 
visą nelegalią įrangą.  

Panaši veikla yra daugiau įdomi negu 
pavojinga. Vis dėlto būna, kad siena 
sukelia rimtesnių problemų. Kartą 
vienoje Baarle miestelio gatvėje au-
tomobilis partrenkė dviratininką. At-
važiavusi Olandijos greitoji atsisakė 
išvežti kraujuojantį nelaimėlį: nors 
avarija įvyko Olandijos teritorijoje, 
dviratininkas nukrito į Belgijos pusę... 
Po kurio laiko jis nukraujavęs mirė.

„Tai neturi pasikartoti!“, - pasipik-
tino miestelio gyventojai ir privertė 
pakeisti įstatymus. Šiandien pirmoji 
pagalba suteikiama visame miestelyje 
bet kam.

Prieiname motociklų parduotuvę. 

Baarle radijo „piratas” Fransas. Aistės Rutkauskaitės nuotr.

“Sienų medžiotojo” antena - 
aukščiausias statinys Baarle mieste-

lyje. Aistės Rutkauskaitės nuotr.

Ant jos namų numerio – Olandijos vė-
liava. „Nori pigesnio? – klausia Fran-
sas. – Paprašyk iš kieme esančio gara-
žo. Ten jau Belgija...”
„Tai vis dėlto kas tu - olandas ar bel-

gas?”, – klausiu Franso. Jis nusišypso 
į ūsą: „Turiu olandišką pasą... bet my-
liu Belgiją dėl gero alaus.”

Baarle-Her-
tog sudaro 

ne vienas, o 
net 22 Belgi-
jos eksklavai 

Olandijoje.




