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Laukimo metas



Nuomojama išskirtinio grožio erdvė 
Jūsų renginiams -  Renhofo pilies patalpos ir parkas! 

Pilį 1853 m. pastatė Frankfurto baronas Majeris Karlas fon Rotšildas, o nuo 1953 m. ji 
priklauso Vokietijos lietuvių bendruomenei.

Ši vėlyvojo klasicizmo stiliaus pilis yra Hiutenfeldo miestelio savivaldybės centre. Už pilies yra didelis 
senas parkas, ypač pamėgtas dėl gražios aplinkos fotosesijoms.

Kviečiame rengti gimtadienius, vestuves, krikštynas, klasės susitikimus, įmonės kolektyvo vakarėlius, 
seminarus, išleistuvių pokylius ir kitus renginius bei šventes!

Nuomojamos dvi salės: 100 kv.m (60-90 sėdimų vietų) ir 60 kv.m (20-40 sėdimų vietų). 
Nuomos kaina nuo 200 eurų.

Pilyje yra koplytėlė, galima susitarti su kunigu dėl lietuviškų mišių krikštynoms ar vestuvėms.  

Laukiame Jūsų visais metų laikais!

Kontaktai: Justina Vaičė, justina@vlbe.org, „Facebook“: Schloss Rennhof.
Pilies adresas: Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld
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REDAKTORĖS ŽODIS
Praeitais metais pradinukas sūnus paklausė, kokių 
dovanų noriu Kalėdoms. Šventėms jis ruošiasi labai 
iš anksto ir sistemingai – sudarinėja dovanų sąrašus. 
Atsakymo, kad viską turiu, neužteko. „Gerai, noriu 
meilės visame pasaulyje“, – pasakiau. „Meilės negausi. 
Norėk ko nors normalaus“, – pareiškė jis man.
O ko normalaus galima norėti?
Atsimenate, ko norėjote praeitais metais jūs?
Šiame žurnale ypač džiaugiuosi kunigo Virginijaus 
Grigučio pasidalinimu apie tai, kaip leisti advento lai-
ką. Man patarimas patiko. Nes pririšti adventą prie 
keturių žvakių degiojimo man atrodo daugiau nei 
keista. Aš, tiesą sakant, ir vainiko adventinio namie 
neturiu. Nes mano močiutė, kuri buvo gyvoji tradicijų 
perdavėja, tokiais „išmislais“ neužsiminėjo. Tad ir aš 
tik grožiuosi iš tolo. Bet šįkart tas keturias savaites iki 
Kalėdų bandysiu leisti prasmingai.
Žurnale rasite interviu su buvusia ilgamete „Informa-
cijų“ redaktore Evelina Kislych-Šochiene. Visgi jame 
Evelina nepapasakojo apie visus savo nuopelnus žur-
nalui. Labai ačiū už jos darbą!
Ačiū ir Vokietijos lietuvių bendruomenės sekretorei 
Rūtai Lange, kuri dirba „už kadro“. Šįkart prožektorių 
šviesa nušvies būtent ją.
Skaitydami Hamburgo „Gintaro“ šokių kolektyvo pri-
sistatymą šypsositės, o gal patys tapsite motyvuoti 
šokti tautinius šokius. Juo labiau, kad dalyvauti Dainų 
šventėse – nepakartojamas įspūdis.
Esu labai patenkinta, kad į vieną vietą sutraukėme in-
formaciją, kur Vokietijoje šv. Mišios laikomos lietuviš-
kai. Noriu, kad žurnalas būtų naudingas. Skaitydami 
nepraleiskite eilučių apie katalikų sielovados padėtį 
Rusijoje ir Baltarusijoje. Dar viena proga pasidžiaugti, 
kad mes esame čia, o ne ten.
„Lietuviškų knygų lentynoje“ pristatome Sandros Pe-
traškaitės-Pabst poezijos knygą „Kiaunės jaukinimas“ 
bei Mildos Iske, „Informacijų“ skaitytojus anksčiau 
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Jolita Zykutė

„Lietuvių tautinei ambasadorystei Vokietijoje – 70 metų“,  
projektiniai psl. 4-10, 12-14, 16-21, 30-31.

džiuginusios savo eilėraščiais, prozos debiutą – „Stalas“.
Rasite ir Lietuvių kultūros instituto 2020-2022 m. 
veiklos apžvalgą. Pagarba LKI valdybai, po instituto 
įkūrėjo ir ilgamečio vadovo dr. Vinco Bartusevičiaus 
mirties nusprendusiai perimti ir atgaivinti LKI vei-
klą. Beje, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Jei-
gu pažvelgsite į Vokietijoje veikusių įvairių lietuviškų 
organizacijų, leidinių veiklą, pamatysite, kad dažnai jo 
įkūrėjui pasitraukus, institucijos veikla pasibaigia.
Žurnalo pabaigoje – ukrainietės Antaninos Soldatovos 
atviras laiškas vokiškai, kuriame ji bando paaiškin-
ti, kas yra Ukraina. Tai šalis, kuri gali didžiuotis savo 
gilia istorija, savo žmonėmis. Be galo įdomu skaityti, 
kad ukrainiečių kalba savo melodingumu priskiriama 
pasaulyje „Top trejetui“ kartu su italų ir prancūzų kal-
bomis.
Šis žurnalas pasieks daugelį skaitytojų gruodžio pra-
džioje ar net viduryje. Kalėdinių dovanų paieškos bus 
ne vienam prioritetas. Visgi neapsigaukime. Mes turi-
me labai daug. Ir gal tikrai, nelabai ko ir bereikia?
Manasis kalėdinių norų sąrašas trumpas.
Jame vienas žodis. Pergalės. O ko norite jūs? 
Jolita Zykutė
žurnalo „Informacijos“ vyr. redaktorė
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EVELINA KISLYCH-ŠOCHIENĖ 
SAVO ŠIRDYJE VISADA SU 
„INFORMACIJOMIS“
Jolita Zykutė

Tavo kelias į „Informacijas“?

„Informacijos“ buvo tikrų tikriausias „restartas“ 
po nelengvo persikraustymo iš gimtųjų Trakų į 
Hamburgą. Pats geriausias vaistas nuo nerimo. 
Nė kiek neperdedu, nes netikiu svajonių pasako-
jimais apie tai, kad svetur yra lengva adaptuotis, 
paprasta išgyventi išsiskyrimą su Lietuva.

Į Hamburgą gyventi atsikrausčiau 2014 m. Tikrai 
nelengvas etapas, kadangi gyvenimas iš tiesų pa-
sikeitė ir lyg prasidėjo iš naujo. Sunku buvo su-
sitaikyti su tyla ir tuo, jog reikia pradėti mokytis 
vaikščioti iš naujo. 2015 m. patyriau rimtą kojos 
traumą, tad sąvoka „mokytis vaikščioti iš naujo“ 
atitinka tikrovę. Tačiau būtent Lietuvos ilgesys 
mane ir atvedė iki Hamburgo lietuvių bendruo-
menės. Kiek pamenu, šv. Kalėdų išvakarėse pa-
pildžiau bendruomenės gretas. Kai įstojau, į paš-
to dėžutę įkrisdavo „Informacijų“ žurnalas. Buvo 
nepaprastai įdomu skaityti, kas naujo vyksta, 
laukdavau,  kada į leidinį paklius Hamburgo lie-
tuvių bendruomenė. Po kelių metų, 2017-aisiais, 
sulaukiau skambučio su pasiūlymu išsiųsti Vo-
kietijos lietuvių bendruomenei savo gyvenimo 
aprašymą. Labai laukiau atsakymo, nes tuo metu 
tik fotografavau, mokiausi vokiečių kalbos ir vi-
somis jėgomis pasinėriau į muzikinį „užkulisių“ 
gyvenimą. Į jį, žinoma, įsileido mano vyras, smui-
kininkas Algirdas Šochas, kuris vykdamas tiek į 
repeticijas, tiek į koncertus visuomet kvietė kar-
tu. Pamenu tą dieną, kai sulaukiau buvusio VLB 
pirmininko Alfredo Hermann skambučio ir klau-
simo „Nuo kada gali pradėti dirbti?“ Tai buvo 
viena laimingiausių mano dienų ir nė kiek neper-
dedu (šypsosi).   

Nuo 2017 m. iki šių metų birželio Vokietijos lietuvių bendruomenės žurnalo „Informacijos“ 
vyriausios redaktorės pareigas ėjusi Evelina Kislych-Šochienė skiltį „Redaktoriaus žodį“ 
rašė daugybę kartų, kartais papasakodama ir apie save. Pagaliau galime paskaityti išsamesnį 
interviu su šia asmenybe, žurnalo ir, apskritai, Vokietijos lietuvių bendruomenės vardan, 
atidavusiai tiek širdies ir energijos. Norime tikėti, kad jos pavardę dar ne kartą matysime žur-
nalo puslapiuose, net jeigu Evelina gyvena ne Vokietijoje. Kaip ji pati pripažįsta – juk Lietuva 
ir Vokietija yra taip arti.

Įspūdingiausios ir sudėtingiausios akimir-
kos leidžiant „Informacijas“?

„Informacijų“ leidimas man buvo naujo etapo 
pradžia, kuriame labai reikalingas vitaminas B 
(Beziehung – lietuviškai „santykis“), kad galėtum 
pradėti kurti. Įspūdingiausi momentai? Mano 
pirmojo numerio premjera, pokalbiai ir interviu 
su žinomais lietuviais bei tai, jog šis žurnalas at-
vedė mane į Hiutenfeldą, kurį pamilau iš pirmojo 
žvilgsnio.

Apie sudėtingas akimirkas nenoriu labai plėstis, 
tačiau skaudžiausia buvo nuryti karčią piliulę 
girdint, jog tavo darbas eina perniek, niekam ne-
bėra įdomus spausdintas žodis, bendruomenių 
renginiai. Apskritai kalbant, negatyvas iš pačių 

Evelina Kislych-Šochienė
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lietuvių lūpų. Tačiau aš tvirtai laikiausi savo 
nuomonės ir kuomet žurnalo skaitomumas padi-
dėjo, atėjo palengvėjimas ir sudėtingi momentai 
išnykdavo (šypsosi). Vertinu šio žurnalo istoriją 
ir niekuomet nesuabejojau jo reikalingumu.

Kokie „Informacijoms“ kurti straipsniai ar 
interviu brangiausi tavo širdžiai?

Visi iki vieno, nes tai mano kūdikiai (šypsosi). Ta-
čiau, žinoma, brangiausi – interviu su Vokietijos 
lietuviais, menininkais. Niekam ne paslaptis, kad 
menas – muzika – mano aistra. Trumpai tariant, 
brangiausi straipsniai yra pokalbiai, kurie buvo 
įvairiausi. Norėjau dalintis istorijomis su kitais, 
nes tikrai žinau, jog tų istorijų, susitapatinimų – 
paskatinimo – labai reikia. Kiekviename interviu 
užčiuopdavau svarbius momentus, leitmotyvą, 
kurį norėjosi įamžinti ir dalintis. Žinau, kad ne 
visi turi laiko ar koncentracijos skaityti tekstus 
iki galo, tačiau esu girdėjusi, jog mano interviu 
įtraukdavo ir nepaleisdavo.

Buvai aktyvi VLB narė, dalyvavai valdyboje. 
Papasakok apie šį savo veiklos etapą, jo iš-
šūkius ir pasiekimus.

Hamburgo lietuvių bendruomenė manęs nepa-
leidžia iki šiol. Atrodytų, jog visuomet esu drauge 
su ja. Žinoma, įsilieti į naują kolektyvą niekada 
nėra paprasta, tačiau netrukus Hamburgo lietu-

vių bendruomenė tapo mano ir Algirdo šeima, 
be kurios tiesiog nebeįsivaizdavau savo kasdie-
nybės.

Labai džiugu, kad galėjau prisidėti viešinant ben-
druomenės veiklą, vesti ir organizuoti renginius, 
kitais įvairiais būdais reprezentuoti Hamburgo 
lietuvius. Labiausiai vertinu asmenybes, kurias 
sutikau ir tai, kaip lietuviai, mano požiūriu, moka 
susitelkti ir nepaleisti tautinių vertybių. Visuo-
met buvau pilietiška, tačiau bendruomenė ma-
nyje tai sustiprino dar labiau. Pajutau tikrąsias 
„transmisijas“ tarp Lietuvos ir pasaulio lietuvių.

Iššūkių visuomet apstu, kaip ir nėra namų be 
dūmų. Juk gyvename tikrą, dinamišką gyvenimą, 
kuriame yra visko. Buvo išsiskyrusių nuomonių, 
nesutarimų, tačiau kaskart išsiskyrus jos mus su-
stiprindavo. Iš esmės yra nerealus jausmas orga-
nizuoti valstybinius minėjimus, nes jie visuomet 
stipresni nei Lietuvoje. Kaskart ištrykšdavo aša-
rų, atrodytų, kad kitaip giedodavome „Tautišką 
giesmę“. Buvo emociškai jautriau.

Džiugiausias momentas buvo tas, kad pavyko 
padaryti kažką neįprasto. Pavyzdžiui, atgabenti 
pusšimtį užšaldytų kibinų iš Trakų Vasario 16-os-
ios minėjimui (juokiasi). Labai gerai pamenu pa-
skutinį mūsų pasisėdėjimą prie židinio vienos iš 
ilgametės bendruomenės narės ir jos neatskiria-
mos dalies namuose, kur skambėjo juokas ir Al-
girdo improvizacija. Muzika nuolat lydėjo mūsų 
bendruomenę, nes, kaip žinia, Hamburge gausu 
menininkų, muzikantų, kurie nebuvo abejingi 
bendravimui ir bendrystei. Tokius vaizdo įrašus 
saugau iki šios dienos ir visuomet su nuostalgija 
pamenu save, Hamburgo lietuvę. Visuomet ja ir 
liksiu. Ir jeigu mane prisimena, tai rodo, kad lai-
kas jos gretose nepraėjo veltui!

Ką visada norėjai, bet nepasakei „Informa-
cijų“ skaitytojams ar Vokietijos lietuviams?

Pasakiau labai daug. Norėjau pasakyti, kad myliu 
kiekvienam skaitytoją, bendruomenės narį. La-
biausiai – Vokietijos lietuvių bendruomenės val-
dybą. Apie meilę visuomet sunkiau kalbėti, ypač, 
redaktoriaus žodyje. Gal ne taip supras? Bet 
šiame interviu noriu pasakyti, kad Vokietija yra 
mano namai, kurių nepavyks išsižadėti net labai 
to norint. Tokios nuoširdžios meilės kaip kad lie-
tuvių bendruomenei niekuomet nejaučiau.

Kaip susidėstė, kad atsisveikinai su žurnalo 
vyr. redaktorės pareigomis?

Jau minėjau, kad Trakai – mano miestas, kurį 
palikau 2014-aisiais. Pamenu atsisveikinimą su Evelina Hamburge
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Evelina su vyru Algirdu Šochu ir Lietuvos 
Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi

Vokietijos lietuvių bendruomenės informacinis stendas „Vokietijos lietuvių bendruomenė kaip 
pradžia ir išeities taškas Pasaulio lietuvių bendruomenei“ 2018 m.  liepos 1 d. renginyje „Šimtas 

Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ Vilniaus rotušės aikštėje.

savivaldybės kolektyvu, kuris man buvo ypač 
skaudus. Visuomet norėjau gyventi Lietuvoje, 
bet nenorėjau palikti ir Vokietijos. Vieną dieną 
gavau skambutį su darbo pasiūlymu eiti mero 
patarėjos pareigas. Jeigu ne mano vyras Algir-
das, kuris žinojo, jog visuomet puoselėjau mintį 
apie Trakus, turbūt dar iki šiol redaktoriaučiau. 
Kai sutikau dirbti, viskas pasikeitė. Išties nepa-
likau Vokietijos, visuomet stengiausi paskirstyti 
jėgas ir kelionėms, ir žurnalo leidybai, ir naujam 
darbui. Tačiau laikui bėgant supratau, kad nebe-
susitvarkau. Vis motyvuodavau save, jog „tuoj 
tuoj pailsėsiu ir sėsiu prie žurnalo“, bet... vėl tas 
pats. Mero patarėjo darbas nėra paprastas. Jis 

yra nuolatinis, nesibaigiantis, labai atsakingas ir 
nuolat verčiantis tobulėti. Žinoma, tik tiek, kiek 
pats to nori. Labai norėjau Trakuose palikti po 
savęs pėdsaką, buvo daug minčių ir idėjų, kurias 
norėjau įgyvendinti. Ir daug jų pavyko. Nevardin-
siu visų, tačiau tokių, kaip pavyzdžiui, atgaivinti 
apleistų pastatų apsuptyje esančią Tujų alėją ir 
paversti ją traukos centru koncertams ir susitiki-
mams, arba vaiduoklio pastato „Nendrės“ prikėli-
mas antram gyvenimui, arba Trakų miesto datos 
nustatymo inicijavimas ir realizavimas – mano 
kūdikiai. Labai džiaugiuosi, jog dabar dirbu su 
jauniausiu Lietuvos meru Andriumi Šatevičiumi, 
drauge, būdami viena komanda, laimėjome rin-
kimus (laukia dar vieni), drauge einame bendrų 
tikslų link. Trakai ir visas rajonas atgyja, įgauna 
kitą veidą, daug kas keičiasi. Šiuo atveju supran-
tu, jog grįžau ne veltui (šypsosi). Džiaugiuosi, kad 
meras laiko mane pilnaverte savo komandos da-
limi, jog su juo pavyksta įgyvendinti daug nuos-
tabių idėjų.

Kaip pratęstum sakinį „Jeigu galėčiau laiką 
pasukti atgal, aš...“?

...mažiau pergyvenčiau dėl atstumo. Vokietija ir 
Lietuva juk taip arti (šypsosi).

...padaryčiau dar daugiau savo bendruomenės la-
bui..

Kuo dabar gyveni?

Kaip minėjau, dirbu mero patarėja ir projektų ko-
ordinatore Grigiškių meno mokykloje. Beje, ką tik 
baigiau studijas Vilniaus universitete, kur įgijau 



VLB INFORMACIJOS  | 2022 |LAPKRITIS 7

Tujų alėja Trakuose 

Hamburgo lietuvių bendruomenė

Komunikacijos mokslų magistro laipsnį. Įgyven-
dinau savo svajonę parašyti darbą apie baleto 
profesijos įvaizdžio komunikaciją – atlikau baleto 
šokėjų atvejo tyrimą Lietuvoje. Dar kartą prisi-
liečiau prie operos ir baleto teatro, kuris ir Ham-
burge buvo man nepaprastai svarbus. Ir ne tik 
todėl, jog praleidau jame dalį savo gyvenimo, bet 
ir todėl, kad jaučiu, jog tai yra ta sritis, kuri nepa-
aiškinamai artima. Svarbu paminėti, kad nuolat 
bendrauju su vokiečiais, niekada nepamiršau vo-
kiečių kalbos ir labai džiaugiuosi Trakų partne-
ryste su Vokietija – Reinės, Šionebeko miestais.

Vokietijos lietuviai iš arti ir iš toli, kai dabar 
gyveni Lietuvoje. Kokie jie?

Nuolat seku Hamburgo, Miuncheno, Berlyno ir 
kitų bendruomenių veiklas ir su pavydu (teigia-
mu) žiūriu, išgyvenu jų akimirkas. Kokie mano 
akimis yra Vokietijos lietuviai? Labiau atsipalai-
davę, teigiami, pasaulietiški, vokiškai smulkme-
niški, atsakingi. Kaip ir tada, taip ir dabar matau, 
kad Vokietijos lietuviai yra drąsūs, pasiryžę iššū-
kiams, pilietiški, ne apolitiški. Tokie, kurie kelia 
pasididžiavimą.

Kokie Tavo ateities planai?

Šiuo metu manęs laukia nauji savivaldybės ta-
rybos ir mero rinkimai. Kadangi esu dabartinio 
mero Andriaus Šatevičiaus komandos dalis, iš-
gyvenu šį etapą labai jautriai. Turiu galvoje, jog 
reikia dėti daug pastangų keičiant visuomenės 
požiūrį į jaunus žmones. Reikia suprasti, kad jie 
(mes) yra mūsų šalies ateitis. Bendruomenėse, 

ypač mažesnėje, vis dar egzistuoja nusistovėję 
„lozungai“ ir stagnacinis požiūris. Tikiu sėkme ir 
noriu, jog šis pokytis vystytųsi.

Žinoma, turiu planų sostinėje. Pagaliau noriu įgy-
vendinti savo vieną, gana slaptą svajonę, tačiau 
apie ją negaliu pasakyti tiek daug, nes neran-
du tinkamų žodžių jos apibūdinimui. Dar vieną 
svajonę turiu gana aiškią ir paprastą – nuvykti į 
Hamburgą, Hiutenfeldą ir vėl susitikti su drau-
gais, pažįstamais, kolegomis. Su savo Vokietijos 
lietuvių šeima (šypsosi).
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KĄ REIŠKIA BŪTI VLB 
SEKRETORE?
Jolita Zykutė

Vokietijos lietuvių bendruomenės sekretorė Rūta Lange kiek nustemba, kai pasakau, kad 
noriu ją pristatyti „Informacijų“ žurnale. Sakosi labiau mėgstanti daryti savo darbą tyliai. 
Visgi, šįkart bus kitaip – išsamiai ir atvirai Rūta pasakoja apie save ir tą tylų, bet kartais gan 
įtemptą VLB sekretorės darbą.

Iš Vilniaus į Vokietiją

Esu vilnietė, tikras senamiesčio vaikas. Per mie-
gamojo langą mačiau Šv. Jono bažnyčią, girdėda-
vau Katedros varpinės dūžius. Mokiausi S. Nė-
ries gimnazijoje, vadinamojoje „salomeikoje“. Iš 
tų laikų bendraklasių daugelis išliko draugais iki 
šiol.

Į Vokietiją atvažiavau prieš trisdešimt vienerius 
metus aplankyti giminaičių Braunšvaige (Brauns-
chweig). Netikėtai susipažinau su Volfgangu 
(Wolfgang Lange), mano būsimuoju vyru. Po 
trijų savaičių pažinties nusprendėme susituok-
ti. Jis pasipiršo, pasakiau „taip“.  Buvo 1991-ieji, 
neramūs laikai. Volfgangas pasakė: „Susituoksim, 
tada gali važiuoti atgal“ (juokiasi). Rezultatas – 
trisdešimt vieneri metai vedę, trys vaikai.

Mano vyras – buvęs Vasario 16-osios gimnazis-
tas, tad jo bendramokslių draugų ratas, nors ir 
pasklidęs po visą pasaulį, tapo mano draugų ratu. 
Gimnazijoje mokėsi ir trys mūsų vaikai – dvynės 
Inga ir Julija bei jaunėlis Justas. Galima sakyti, 
kad mūsų šeima – trečia gimnazistų karta, nes 
Vasario 16-osios gimnazijoje mokėsi ir mano vyro 

tetos Lina ir Ramunė, kaip minėjau mano vyras 
ir jo sesuo Karina. Kartais aplinkiniai galvoja, kad 
ir pati esu baigusi gimnaziją, nes pažįstu tiek joje 
buvusių žmonių.

Kai mokėsi mūsų vaikai, buvau tėvų komitete. 
Tuo metu man atrodė, kad su lietuviukais gim-
nazijoje elgiamasi kitaip nei su vokietukais. Tad 
kovojau už lygybę. Gal tai buvo mano jaunatviš-
ko maksimalizmo išraiška? Juo labiau, kad buvau 
viena iš tų mamų, kurios laisvai kalbėjo ir vokiš-
kai, ir lietuviškai.

Du poliai gyvenime

Retas žino, kad esu baigusi Kauno amatų moky-
kloje siuvinėjimą ir audimą. Savo gebėjimą da-
ryti rankdarbius išnaudojau padėdama Vasario 
16-osios gimnazijos šokių ansambliui, kuriame 
šoko sūnus, ir kurio vadovė Audronė Ručienė – 
mano artima draugė. Visada padėdavau tvarkyti, 
persiūti rūbus, gaminau karūnas, nagines, vaini-
kėlius, pyniau ir rišau juostas, kūriau kostiumus 
Kalėdoms. Finansiniai resursai buvo labai men-
ki, tad reikėjo suktis kūrybingai – pavyzdžiui, 
pardavėme senus kostiumus net į Angliją, kad 
įsigytume naujus. Tada per atostogas Lietuvoje 
pirkome medžiagas, ieškojome siuvėjų. Kol sū-
nus dalyvavo ansamblyje, kartu ir važinėdavau, 
padėdavau patvarkyti šokėjų drabužius. Dabar 
garderobo prižiūrėtojos „karjera“ jau baigta, nes 
sūnus nebešoka, tačiau jei yra būtinybė, visada 
mielai padedu.

Antrasis mano veiklos polis – raštvedyba ir dar-
bas su skaičiais. VLB sekretore tapau gan at-
sitiktinai. 2007 m. Gintaras Ručys, buvęs tuo 
VLB Valdyboje, pasiūlė šį darbą. Esu trejų vaikų 
mama, tad veiklos turėjau užtektinai, tačiau nu-
siunčiau savo gyvenimo aprašymą. Tiesiog šiaip. 
Atitikau pagal darbo profilį ir mane pakvietė. 
Prieš išvykstant iš tėvynės Lietuvos mokslų aka-
demijoje dirbau buhalterijoje, buvau ir kadrų ins-
pektorė, ir sekretorė. O VLB ieškojo būtent žmo-
gaus, kuris galėtų vesti kasą, rašyti laiškus ir t.t.

Rūta Lange
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Lietuvių kalba

Mano vyras Volfgangas yra vokiečių kilmės, tik 
jo mamos mama yra lietuvė. Jo tėvų namuose ne-
buvo kalbama lietuviškai, nors abu tėvai didesnę 
savo vaikystės dalį praleido Lietuvoje, tad Volf-
gangas išmoko lietuvių kalbą tik atvažiavęs į gim-
naziją. Kalba puikiai, kiti net stebisi, nors ir turi 
akcentą, kuris, tiesa, apnyksta, po vasaros atos-
togų Lietuvoje. Per trisdešimt metų nebuvo va-
saros, kad nebūtume ten nevažiavę. Džiaugiuosi, 
kad mūsų vaikai turi tamprų ryšį su mano mama. 
Mano tėtis, deja, jau miręs. Šeimoje kalbame vo-
kiškai, bet vaikai su giminaičiais ir močiute Lie-
tuvoje visada bendrauja lietuviškai. Nors jie jau 
suaugę ir dirba Vokietijoje, jeigu paklausi jų „Kas 
tu?“, nedvejodami atsako, kad lietuviai.

Kaip atrodo VLB sekretorės darbas?

Darbo bendruomenėje yra, buvo ir bus. Labai 
dažnai jis toks, kurio niekas nemato, kuris nėra 
apčiuopiamas. Pavyzdžiui, kas nors paskambina 
ir pusę valandos verkdamas guodžiasi, kad kaž-
kas atsitiko. Kaip anekdotinę situaciją prisimenu 
kai kartą paskambino vokietis ir paklausė „Ar 
nusimanote apie lietuvišką muziką?“. Jis, pasiro-
do, sudarinėjo grojaraštį ir norėjo surasti girdėtą 
lietuvišką dainą, kurią pradėjo niūniuoti tiesiai į 
ragelį. Niūniavimas nelabai padėjo, bet jis užsimi-
nė, kad tai vyro ir moters duetas. Spontaniškai 
pasakiau, kad gal Iglė su S. Prūsaičiu, nes buvau 
atsitiktinai girdėjusi jų dainą. Pašnekovas pati-
krino internete ir negalėjo sutvardyti džiugesio, 
nes tai buvo būtent tai, ko ieškojo. Iki šiol juo-
kiuosi, kad tai buvo kaip aklai vištai grūdas.  

Anksčiau teko organizuoti ir padėti organizuo-
ti daug lietuviškų renginių, koncertų, Vasario 
16-osios minėjimų ir kitų švenčių. Su šiluma 
prisimenu Europos lietuvių kultūros centrą, 
kuris rengė itin aukšto lygio kultūrinius rengi-
nius, o man teko prisidėti prie jų organizavimo. 
Ši institucija buvo finansuojama iš Lietuvos biu-
džeto, kai finansavimas baigėsi, jo veikla nutrūko. 
Vienas smagiausių kartu organizuotų renginių – 
„Hallo Litauen“ šventė Renhofo pilyje.  Koncer-
tavo grupė iš Šiaulių „Kitava“. Lietuviškais rūbais 
apsirengę buvę gimnazijos mokiniai pasitiko kie-
kvieną svečią su tauriais gėrimais. Šis renginys 
buvo orientuotas į Hiutenfeldo gyventojus vo-
kiečius, pristatė Lietuvos kultūrą. Buvo džiugu 
regėti, kaip šalia petys į petį stovėjo ir oficialūs 
miesto atstovai, ir paprasti miestelėnai. Pilis 
buvo sausakimša.

Centro direktorius Rimas Čuplinskas organizavo ir 
Europos lietuvių roko grupių festivalį, kuriame daly-
vavo „Biplan“, „Scamp“, „ Anbo“, „Fools Garden“ ir kt.

Joninės

Nors regiu daug gražių pokyčių, yra dalykų, kurie 
spaudžia širdį. Su nostalgija prisimenu senąsias 
Joninių šventes, kurios buvo tarsi Vasario 16-os-
ios gimnazijos buvusių mokinių klasės susitiki-
mas. Būdavo neįtikėtinai šilta, draugiška atmos-
fera. Paskui šis renginys tapo labiau orientuotas 
į išorę, ir, mano nuomone, taip buvo susilpnintas 
ryšys su buvusiais gimnazistais. To iš tiesų gan 
gaila, nes ir jų parama buvusiai „alma mater“ 
būtų didesnė nei dabar.

2017 m. Vasario 16-osios gimnazija atsisakė or-

Kalėdinė VLB mugė 2018 m. Rūta Lange su 
Seržu Šišulinu. M. Šmitienės nuotr.
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ganizuoti Jonines, kokios būdavo iki tol, kai keps-
nius kepdavo mokytojai ir mokinių tėvai, kai 
visa gimnazijos bendruomenė švęsdavo iki ryto 
gaidžių. Taigi, teko imtis iniciatyvos ir kartu su 
vyro seserimi Karina subūrėme „Facebook“ gru-
pę „Joninės Vasario 16“. Šventę rengėme patys 
kaip VLB kartu su buvusiais mokiniais. Pamenu, 
iš Hamburgo atvažiavo Rimas Baliulis ir kartu su 
tuometiniu VLB pirmininku Alfredu Hermannu, 
vos ne trise sunešiojome suolus, stalus. Mums 
koncertavo Akvilė Kalinaitė, diskžokėju buvo 
Marius Žemkauskas. Suvažiavo buvę gimnazis-
tai (sukvietėme „Facebook“ pagalba) ir buvo itin 
šaunus renginys.

Sunkiausia situacija

2019 m. Renhofo pilyje organizavau „Biplan“ kon-
certą. Muzikantai iš vakaro atvyko parepetuoti

ir dešimtą valandą vakare pranešė, kad „nekon-
certuosime, nes jūsų aparatūra niekam tikusi“. 
Įsivaizduokite, kad tai penktadienio naktis, o kitą 
dieną, šeštadienį, vakare koncertas, kuriam pada-
ryta reklama, išplatinti bilietai. Visgi, šeštadienį 
dvyliktą valandą dienos salėje jau stovėjo nauja 
aparatūra. Tai prilygo stebuklui, kurį nulėmė vi-
siškas atsitiktunumas – prieš pusmetį pilyje buvo 
vykęs reprezentacinis miestelio renginys, kuria-
me koncertavo muzikantai, o aš paėmiau vizitinę 
kortelę ir iš smalsumo pasižvalgiau jų interneto 
svetainėje. Ten sužinojau, kad jie organizuoja ne 
tik koncertus, bet ir nuomoja įgarsinimo apara-
tūrą. Tad pabandžiau savo laimę ir pavyko pri-
siskambinti nurodytu telefonu bei susitarti dėl 
technikos nuomos. Netgi už gan simbolinę kainą. 

Tas įvykis man pačiai – sėkmės istorija, kai tikrai 
savimi didžiavausi. Supratau, kad mano stipry-
bė – improvizacijos, gebėjimas iš sunkių situacijų 
rasti išeitį.

Komandos svarba

Dar vienas smagus prisiminimas – 2011 m. adven-
tinės eglutės įžiebimas Renhofo pilies bokšte, ta-
pęs tokios tradicijos pradžia. Bendradarbiavome 
su Europos lietuvių kultūros centru. Norėjome 
padaryti aukščiausią eglutę. Lempučių girliandas 
darėme patys – pirkome trosą, rišome, meistra-
vome. Kaip bebūtų sunku, viskas yra malonu ir 
gera jei esi geroje komandoje, sutari su žmonėmis 
iš pusės žodžio. Kai net žvelgiant į tą patį daiktą 
jums kyla tos pačios mintys.

Manau, tai svarbu kiekvienoje apylinkėje. Net 
žodis „bendruomenė“ sako, kad reikia daryti ben-
drai, o ne laukti, kad kažkas tau padarys.

VLB sekretorė Rūta Lange būna VLB sekretoriate 
Renhofo pilyje (Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-
Hüttenfeld) pirmadieniais ir antradieniais 10-13 val., 
ketvirtadieniais 15-18 val.

Tel. +49 6256/3770257

El. paštas office@vlbe.org 

Kalėdinė VLB mugė 2011 m. M. Šmitienės nuotr.
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Maloniai kviečiame tapti Vokieti-
jos lietuvių bendruomenės nariu! 

Vokietijos lietuvių bendruomenė yra 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, tu-

rinčios savo padalinius 53-se pasaulio 

kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vo-

kietijoje gyvenančius lietuvius ir ats-

tovauja jų interesams.

Jei norite tapti VLB nariu, užpildykite 

nario pareiškimo anketą ir pasiųski-

te ją artimiausios apylinkės valdybai 

arba tiesiai Vokietijos LB valdybai.

Dokumentą PDF formatu rasite čia: 

https://vlbe.org/nario_pareiskimas.pdf 

arba gausite kreipęsi office@vlbe.org  

Savo istorija dalinasi Lina Lefteri, Vokietijos lietuvių 
bendruomenėje atsakinga už švietimą, Romuvos apy-
linkės lietuvių bendruomenės valdybos narė.

Prieš penkerius metus su šeima atsikrausčiusi į Vokieti-
ją jau žinojau, kad norėsiu tapti lietuvių bendruomenės 
dalimi. Pagrindinė priežastis – mano trys berniukai. Gimę 
šeimoje, kurioje nuo pat pirmųjų dienų girdėjo tris kalbas 
– lietuvių, anglų ir graikų. Atvykus į Vokietiją prisidėjo ir 
ketvirtoji, vokiečių kalba. Aš jiems buvau ir esu vienintelis 
lietuvių kalbos šaltinis kasdienybėje. Labai branginu tą lai-
ką, kai viešime Lietuvoje, arba mus aplanko lietuviškai kal-
bantys artimieji ir draugai. Bet lietuvių kalbos perdavimas 
kasdien yra mano vienos atsakomybė. O vienas lauke – ne 
karys, todėl man būtinai reikėjo pastiprinimo. Jaučiuosi be 
galo laiminga sutikusi būrelį nuostabių lietuvių draugų savo 
kaiminystėje. Bet aš norėjau parodyti vaikams pasaulį ir už 
mūsų miestelio ribų. Pasaulį, kuriame knibžda begalė nuo-
tykių, bei juos patiriančių žmonių, kurie bendrauja įvairio-
mis kalbomis, taip pat ir lietuvių.

Kas pasikeitė mano gyvenime tapus VLB nariu?

Stodama į VLB tiesiog norėjau būti arčiau lietuviškai kalban-
čių žmonių, o gavau visą glėbį gėrybių! Tiek aš, tiek mano 
vaikai sutikome įvairiausių nuostabių žmonių. Ne tik vieti-
nių lietuvių, gyvenančių Vokietijoje, bet ir galybę lietuvių 
iš Lietuvos ar kitų pasaulio kampelių. Su daugeliu užmez-
gėme bičiulystę. Patyrėme daug naujų įspūdžių dalyvauda-
mi įvairiose lietuviškose šventėse.  Įdomiuose mokymuose 
ar kūrybinėse dirbtuvėse praplėtėme savo pasaulėžiūrą bei 
įgijome naujų įgūdžių. Aš, po truputį plėsdama savo kom-
forto zoną, įsiliejau į Romuvos apylinkės veiklą, o ten gavau 
galimybę gilinti savo žinias apylinkės veiklos administravi-
me, renginių organizavime, stiprinti darbo komandoje gebė-
jimus. Labai vertinu visus šiuos įgūdžius, kurie puikiai pa-
sitarnauja ir mano kasdieninėje veikloje bei, žinoma, darbe.

Kas mane motyvuoja dalyvauti VLB veikloje?

Lietuvių kalba! Aš labai didžiuojuosi mūsų kalba. Kai kie-
kvieną kartą prisimenu, kad šia kalba kalbančių žmonių 
pasaulyje yra tik apie tris milijonus, man tiesiog užgniaužia 
kvapą. Lietuvių kalba yra mano jausmų, mano išgyvenimų, 
nuotykių kalba. Kad ir kiek kalbų bemokėčiau ir kaip laisvai 
jomis bekalbėčiau, nė viena iš jų negaliu taip giliai, stipriai, 
emocingai išreikšti savęs.
Lina Lefteri

Kodėl aš įstojau į Vokietijos lietuvių bendruomenę? 

Lina Lefteri
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KATALIKŲ SIELOVADA VOKIETIJOJE
„Kur rasti lietuvišką kunigą Vokietijoje?“ – klausia vienoje „Facebook“ grupėje. Siūlome 
atsakymą į šį klausimą, ir trumpai pristatome lietuvių katalikų sielovadą Vokietijoje.
Jolita Zykutė

Lietuviai kunigai Vokietijoje

Lietuvos Vyskupų Konferencija į Vokietiją yra pasiuntusi du 
kunigus – Vidą Vaitiekūną ir Virginijų Grigutį.

V. Vaitiekūnas yra oficialus Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
katalikų atstovas Vokietijos vyskupų konferencijoje, taip pat 
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narys. Vokietijoje yra 
nuo 1999 m. ir aptarnauja Miulhaimo prie Rūro (Mühlheim 
an der Ruhr), Dorsteno (Dorsten) ir jų apylinkėse gyvenan-
čius lietuvius.

V. Grigutis po studijų Romoje norėjo pasisemti pastoracinės 
patirties, tad 2014 m. mielai priėmė Vilkaviškio vyskupo Ri-
manto Norvilos siūlymą būti perkeltam į Hiutenfeldą, kur 
rūpinasi Vasario 16-osios gimnazijos mokinių bei lietuvių 
katalikų sielovada Vokietijos pietvakariuose – Štutgarte, 
Vysbsbadene (Wiesbaden), Maince (Mainz), Fankfurte ir 
Hiutenfelde. Kitą laiką jis dirba vikaru Lamperthaimo (Lam-
pertheim) miesto šv. Andrejaus, Marijos Apreiškimo ir Jė-
zaus Širdies Hiutenfeldo parapijų vokiečių katalikų sielova-
doje.

Vokietijoje yra ir daugiau lietuvių kunigų – Ričardas Rutkaus-
kas Niurnberge, Antanas Karčiauskas Kelne. A. Karčiauskas 
mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, po to baigė Bonos „Co-
llegium Albertinum“, kuri priklauso Kelno arkivyskupijai. R. 
Rutkauskas atvyko darbuotis vokiečių sielovadoje 2014 m.

Miunchene gyvenantis truputį kalbantis lietuviškai tėvas 
dr. Gerdas Birkas (Gerd Birk) – vokietis, galintis Mišias auko-
ti lietuviškai, kuris prieš tai lankė ir Štutgarto lietuvių ben-
druomenę. Prieš kunigą Birką Štutgarte ilgus metus tarnavo 
kunigas Kazimieras Senkus, kuris yra paruošęs lietuviškų 
giesmių giesmyną, iki šiol naudojamą per Mišias.

Praeitis

Tarp pokario emigracijos kunigų yra 
daug iškilių asmenybių, daug nuvei-
kusių ir sielovados, ir lietuvybės labui. 
Paminėsime tik keletą jų. Tėvas Al-
fonsas Bernatonis – tas žmogus, kurio 
iniciatyva Vasario 16-osios gimnazija 
buvo perkelta į Hiutenfeldą, Renhofo 
pilį, o vėliau joje įkurta Visų Šventųjų 
Koplyčia. Kunigas dekanas Vaclovas 
Šarka, kurio šimtąsias gimino metines 
neseniai minėjome, daugiausiai veikė 
Hamburgo ir Liubeko apylinkėse už-
siimdamas ne tik pastoracine veikla, 
bet ir lietuvybės puoselėjimu, lietu-
vių šalpa ir globa. Bad Viorishofene 
(Bad Wörishofen) rezidavo vyskupas 
emeritas Antanas Deksnys, 1969 m. 
konsekruotas ir paskirtas rūpintis 
Vakarų Europoje gyvenančių lietuvių 
sielovada, leidęs katalikišką iliustruo-
tą žurnalą „Krivūlė“. 1986-2000 m. 
Vokietijos katalikų lietuvių sielovada 
rūpinosi prelatas Antanas Bunga.

Kun. Antanas Karčiauskas ir kun. Virginijus Grigutis 2018 m. 
laiko Mišias paminėdami 10-ąsias Vasario 16-osios gimnazijos 

direktoriaus Andriaus Šmito mirties metines. M.Šmitienės nuotr.

Tėvas Birkas laiko Mišias 
Miuncheno lietuviams. 

Nuotr. I. Petraitytės-Lukšienės.
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BAŽNYČIOS, KURIOSE MIŠIOS LAIKOMOS LIETUVIŠKAI
Kunigo V. Vaitiekūno laikomų Mišių tvarkaraštis yra skelbiamas Miulhaimo prie Rūro lietuvių pus-
lapyje  www.lietuviai-muelheim.de

Kunigas V. Grigutis Mišias lietuviškai laiko šiose bažnyčiose:

Frankfurtas prie Maino

Maria Rosenkranz bažnyčia, Wilhelmshöher str. 67, 60389 Frankfurt am Main

Mišios vyksta kiekvieną mėnesio trečią sekmadienį 13.00 val. Kalėdų ir Velykų laiku datos gali keis-
tis. Mišios nevyksta moksleivių vasaros atostogų metu liepos ir rugjūčio mėn.

Vysbadenas (Wiesbaden)

Christ König bažnyčia, Borkestraße 4, 65205 Wiesbaden

Mišios vyksta 2-3 kartus per metus, paprastai spalio mėnesį, prieš Kalėdas ir po Velykų.

Štutgartas

St. Josef Heslach bažnyčia, Finkenstraße 36, 70199 Stuttgart

Mišios vyksta 2-3 kartus per metus, paprastai prieš Kalėdas, Gavėnioje ir/ar Tėvo, Motinos dienos 
proga.

Hiutenfeldas

Lietuvos Šventųjų koplyčia, Lorscher str. 1, 68623 Hüttenfeld

Mišios vyksta vieną kartą per mėnesį sekmadieniais 12.00 val. Grafikas derinamas prie bažnytinių 
ir valstybinių švenčių. Pamaldų tvarkaraštis skelbiamas „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/
Renhofokoplycia/

Miunchene

Miunchene tėvas Birkas laiko Mišias lietuvių ir vokiečių kalbomis. Informacija apie datas skelbiama 
„Facebook“ puslapyje „Miuncheno lietuvių bendruomenė“.

Adresas – Allerheiligenkirche am Kreuz bažnyčia, Kreuzstraße 10, 80331 München

Hamburge 

Mišias lietuviškai laiko 1-2 kartus į metus iš Lietuvos atvykstantys pranciškonų vienuoliai. Platesnė 
informacija el. paštu: sielovada@hamburgas.de

Prelatas Edmundas Putrimas, tuometinis vykupas Sigitas Tamkevičius 
(dabar kardinolas) ir kun. Jonas Dėdinas 2009 m. M.Šmitienės nuotr.
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Kaip sekasi kitiems sielovadinin-
kams Europoje?  

Š. m. rugsėjo 6-8 d. Vilniuje vyko 
Europos sielovadininkų konferenci-
ja. Joje lankęsis kunigas V. Grigutis 
sako, kad nepaisant skirtingų kraštų 
sielovadinio pobūdžio matosi pana-
šios tendencijos ir iššūkiai. Visų pir-
ma – sumažėję tikinčiųjų ir suteikiamų 
sakramentų skaičiai (kai kur vos ne 
per pusę). Be abejo, tam įtakos turėjo 
virš dviejų metų trunkanti Koronos 
pandemija (Anglijoje dar ir „Brexit“). 
Pagrindinis sielovadininkų tikslas ir 
siekis – atgaivinti prieš Koroną bu-
vusias sielovadines veiklas ir sugrįžti 
prie įprasto bendruomenių gyvenimo 
ritmo.

Sunkiausia padėtis yra Baltarusijoje 
ir Rusijoje (Kalingrado srityje), kur 
sielovadą kontroliuoja valdžia. Tai 
taip primena senuosius sovietinius lai-
kus, ypatingai tai liečia Baltarusiją – čia 
neseniai buvo uždaryta Pelesos lietu-
vių mokykla. Kalingrade esanti sielo-
vadininkė vienuolė nusprendė neda-
lyvauti susitikime Vilniuje, bijodama, 
kad nebus įsileista atgal. Tokios situ-
acijos priežastis – karas Ukrainoje.

M.Šmitienė ir Vasario 16-osios gimnazijos mokinė 
Gerda Ekindorf per moksleivių ateitininkų įžodžio 

ceremoniją 2012 m.. D. Subačiaus nuotr. 

Pirmoji komunija. Kun. Vidas Vaitiekūnas (kairėje) 
ir tikybos mokytojas Darius Subačius (dešinėje) su 

vaikais 2009 m. M.Šmitienės nuotr.
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KAD JŪSŲ DŽIAUGSMUI NIEKO 
NETRŪKTŲ.... (JN 16, 24B)
Jeigu norėtumėte užrūstinti mano kleboną, jums terei-
kėtų pasakyti, jog lapkričio pabaigoje pradedame švęs-
ti ne adventą, bet prieškalėdinį laiką.

Mano geras bičiulis minėjo, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jau liepos mėnesį per įvairias radijo stotis 
buvo transliuojamos kalėdinės giesmės. Tuo siekta 
žmonėms, išvargintiems dvejus metus trukusios koro-
nos pandemijos, pakelti nuotaiką bei suteikti gyveni-
me daugiau pozityvumo ir džiaugsmo.

Pas mus Vokietijoje berods spalio mėnesį buvo galima 
„Ikea“ prekybos centruose įsigyti kalėdinių dekoraci-
jų. O štai maisto prekių parduotuvės iš karto po Visų 
Šventųjų iškilmės pradėjo prekybą kalėdiniais skanės-
tais meduoliais, sausainiais...

Prisipažinsiu, kad ir pats nesulaukęs Kalėdų ir norė-
damas sau praskaidrinti nuotaiką tamsiais lapkričio 
vakarais užkibau ant kalėdinių filmų reklamos gausos 
„Netflix“ platformoje.

„O kas čia blogo?“ pasakytumėte. Juk gyvenime reikia 
mokėti džiaugtis.

Kiekvieną kartą pradėjus švęsti adventą pasigirsta 
vieši pasvarstymai ir susidaro tokios dvi vyraujan-
čios nuomonių stovyklos. Vieni žmonės nemato nieko 
blogo keletą savaičių anksčiau pradėti švęsti adventą, 
mėgautis kalėdinių kvapų, skonių ir garsų pasauliu. 
Kiti priešingai šiam prieššventiniam šurmuliui ir per-
tekliniam vartotojiškumui atsideda tylos ir vidinio su-
sikaupimo ieškojimui.

Vienoje savo knygų jėzuitas tėvas Antanas Saulai-
tis kalbėdamas apie gyvenimo džiaugsmą, pateikia 
tokį pastabėją iš pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės 
metų jog čia apsilankę užsienio svečiai pastebėdavo, 
kad Lietuvos žmonės mažai šypsosi. Nedaug kas pasi-
keitė ir šiandien, nors jau esame laisva tauta ir galime 
bent tuo pasidžiaugti. Tačiau kur kas daugiau girdisi 
padejavimų dėl blogo gyvenimo, nuogąstavimų dėl 
ateities, niurzgėjimų ir burbėjimų dėl visko, kas vyks-
ta aplinkui: bažnyčioje pamokslas per ilgas ir vaikai 
triukšmauja, pensijos per mažos, o kainos per didelės 
ir t.t. „Kaip manote, – klausia toliau tėvas Antanas Sau-
laitis, –  gal mes lietuviai esame amžinai pasmerkti liū-
dėti, o gal tiesiog nemokame džiaugtis? Džiaugtis, pa-
vyzdžiui, tuo, kad gyvename?“ („Esame vieni dėl kitų. 
Pokalbiai su kun. Antanu Saulaičiu SJ“, Jūratė Kuody-
tė, Vilnius 2008).

Panašias mintis išsako ir popiežius Pranciškus, saky-

damas, jog „mes krikščionys, kažkodėl labiau linkę 
skųstis. Bet juk krikščionybė – tai laisvės ir džiaugs-
mo religija. Šventoji Dvasia mums vadovauja ir ji yra 
džiaugsmo priežastis, džiaugsmo kūrėja. Šis dvasios 
džiaugsmas mums suteikia tikrą krikščionišką lais-
vę. Be džiaugsmo mes, krikščionys, nesugebame būti 
laisvi, vergaujame savo liūdnumui“ („Popiežius Pran-
ciškus: Džiaugsmas – krikščionio laisvės išraiška“, 
2013.05.31, www.bernardinai.lt).

Egzistuoja ir dar viena žmonių grupė, kurie stengia-
si saikingai ir subalansuotai išgyventi advento laiką 
nepasimesdami paviršutiniškame šurmulyje ir kartu 
atsidėdami laiko maldai ir susikaupimui. Man patiko 
vienos vokiečių teologės subalansuotas adventinis pa-
siūlymas, kaip mes galėtume geriau įprasminti šį gražų 
ir jaukų advento laiką, kuris ne veltui krikščioniškoje 
tradicijoje žymi naujų liturginių metų pradžią ir yra 
tarsi pavasario metas, kupinas džiugaus laukimo ir vil-
ties.

Jos pasiūlymas labai praktiškas. Jums tereikia namuo-
se susirasti tinkamą vietą, tinka ir namų laiptai ar nedi-
delės kopėtėlės, kurių viršuje būtų atvaizduotos aukso 
spalvos durys ar širdelė, žyminčios tikslą, ėjimą šv. Ka-
lėdų link. Pakopų skaičius nėra svarbus, gali būti ketu-
rios (kaip keturi advento sekmadieniai) arba daugiau. 
Kiekvieną pakopą skirkite konkrečiai veiklai, iššūkiui 
ar pasiryžimui, norui ar apmąstymui, eiliškumas nėra 
nesvarbus. Pirmąją advento savaitę gerai apmąstykite, 
susidėliokite savo mintis ir pasiryžimus visam adven-
tui. Tam jums pasitarnaus rašiklis ir popieriaus lapas.

Pabaigai pasidalinsiu, kaip atrodys manasis keturių pa-
kopų adventas:

1. parodyti dėkingumą,

2. pradžiuginti kitus žmones,

3. perskaityti gerą knygą,

4. poteriauti😊.

Iš gyvenimo patirties žinome, kad kiekvienas mažas 
laukimo džiaugsmas ir yra To didelio džiaugsmo pre-
liudas.

Mielieji, jeigu nepavyks šį adventą, kviečiu išbandyti 
kitais metais arba bet kuriuo kitu metu. Jums visiems 
linkiu šio nepaprastai gražaus Advento laiko. Galbūt 
jūsų asmeniniai pasiryžimai padrąsins ir kitus prisi-
jungti prie jūsų ir drauge eiti į šv. Kalėdų džiaugsmą.
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HAMBURGO „GINTARAS“ – ŠOKA 
IR DOVANOJA GERĄ NUOTAIKĄ
Jolita Zykutė

„Labai dideli „rašytojai“ mano šokėjai“ pridėjusi 
šypsenėlę rašo „Gintaro“ vadovė Agneta Rose-
mann, persiuntinėdama man iš pradžių keletą 
itin lakoniškų atsakymų į klausimus. Skaitau, 
šypsausi, bet liepiu motyvuoti, kad kai žurnalo 
skaitytojai skaitydami pamatys, kad „Gintare“ 
susirinkę smagūs žmonės, užsimanys šokti ir ko-
lektyvas prasiplės. Nežinia, ar manoji motyvacija 
suveikia, o gal „gintariečiai“ tiesiog atsakingi (be 
atsakomybės jausmo kaskart į savaitines repeti-
cijas tikrai nepavyktų ateiti), bet iki nurodytos 
datos atkeliauja 99 % šokėjų atsakymai.

Dabar skaitykite, žavėkitės, būkite suintriguoti 
(kaip aš – kas nutiko, kad vienas šokėjų vietoje 
Lietuvių dienų šventės JAV tuo metu atsidūrė 
Holivudo ligoninėje?). Ir ateikite šokti! Juk „Gin-
tare“ linksma, o jų vadovės Agnetos energija ne-
išsemiama.

Apie „Gintaro“ kolektyvą ir jo nuotykius (pažadu, 
kad jei nesijuoksite, tikrai nusišypsosite) pasako-
ja vadovė Agneta Rosemann.

Vėl pristatome 2023 m. Hiutenfelde vyksiančių Europos lietuvių kultūros dienų būsimus 
dalyvius –  daugiau nei 35 metus Hamburge veikiantį tautinių šokių kolektyvą „Gintaras“. 
Šiandieninius „gintariečius“ paklausinėjome, kas juos motyvuoja šokti. Atsakymai atkeliavo 
raštu, tad nesistebėkite dėl šypsenėlių. O gal plati šypsena – firminis „Gintaro“ kolektyvo 
ženklas?

Kaip pasikeitė Tavo vadovaujamas „Gintaras“?

Į Vokietiją atvykau 2016 m. vasario mėnesį. Kada 
tiksliai sulaukiau skambučio su prašymu laikinai 
pavaduoti šokių vadovę Kristiną Ūsaitę, net ne-
pamenu. Žinau, kad repeticijas pradėjome rug-
sėjo pradžioje, nes manyje iš Lietuvos įaugę, kad 
mokslo metus reikia pradėti nuo rugsėjo pirmo-
sios. Labai intensyviai ruošėmės Vasario 16-osios 
šventei. Esu be galo dėkinga ir šokėjams, ir va-
dovei už visapusišką pagalbą. Kristinai su šeima 
išvykus gyventi į Lietuvą, likau „Gintaro“ vadove.

Man atėjus į „Gintarą“ labiausiai pasikeitė šokėjų 
tautiniai kostiumai – įsigijome sijonus ir liemenes 
merginoms, batus vyrams. Už tai dėkojame Ham-
burgo ir Vokietijos lietuvių bendruomenėms, 
politikui Antanui Vinkui, profesoriui Stasiui 
Tumėnui. Aukas kostiumų atnaujinimui rinko-
me ir pasirodymų metu. Mūsų šokėjo Audriaus 
Vaitiekūno nagingų rankų dėka turime vilnones 
kojines, nagines, prijuosčių nėrinius bei vyriškus 
kostiumus.

2019 m. Vasario 16-osios minėjimas. „Gintaras“ su svečiais iš Briuselio – šokių 
kolektyvas „Lietuvonis“, vadovė Nijolė Turčinavičienė. Asmen. archyvo nuotr.



VLB INFORMACIJOS  | 2022 |LAPKRITIS 17

Kas tave motyvuoja vadovauti „Gintarui“?

Kai matai visų veiduose šypseną, sklindančią 
gerą energiją, norą šokti kaskart vis geriau, prieš-
koncertinį jaudulį ir džiaugsmo klegesį po kon-
certo, tai yra didžiausia motyvacija nesustoti ir 
judėti toliau.

O kur dar vakarėliai po koncertų, kai susitinka 
keletas šokėjų grupių ir restorano savininkai bėga 
raminti šokėjų, nes bijo, kad nuo šokių įtrūks sie-
nos. 😊

Įsimintiniausi pasirodymai ar nuotykiai

Visi pasirodymai buvo su nuotykiais. Ypatinga 
tai, kad dar nebuvo nei vieno koncerto, kuriame 
nedalyvautų nors vienas naujas šokėjas vyras, 
dažniausiai gyvenime nešokęs, o pasirodymui 
paruoštas per keletą mėnesių. Tai iššūkis, bet jau 
baigiu priprasti. Nutinka ir tai, kad „skolinamės“ 
vyrus iš kitų šalių koletyvų. Pamenu, reikėjo 
vykti į JAV, o buvo trys, kai mažiausiai reikalin-
gi 4 šokėjai. Tai „skolinausi“ vyrą iš Los Andželo 
kolektyvo „Retro“. Aptarėme šokius telefonu, nu-
siunčiau video, o nuvykę surepetavome automo-
bilių stovėjimo aikštelėje. Beje, koncerto metu iš 
keturių vyrų buvę likę tik du – vienas „skolintas“ 
ir vienas mūsų. Teko per vieną vakarą iš naujo 
perstatyti ir išmokti 8 šokius. Bet čia jau kita is-
torija. 😊  

Per Jonines šokio metu vienai merginai užkrito 
vainikėlis ant akių, tad ji taip prašoko visą šokį 
nieko nematydama ir plačiai besišypsodama, o 
jau pasibaigus šokiui buvo juoko iki pilvo skaus-
mo.

Po šiemetinio pasirodymo Palangoje rugsėjo pa-
baigoje visos šokėjos išsimaudėme jūroje. Šaukė-
me taip, kad gerkles skaudėjo ne nuo šalto van-
dens, o nuo šaukimo. 😊

Miunsteryje per pasirodymą ten viešinčiai Lie-
tuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei teko šokti 
dviems poroms iš keturių, nes pasirodymas buvo 
spontaniškai paankstintas, o du iš mūsų vyrukų 
buvo išėję pirkti vandens, nes buvo labai karšta. 
Štai taip linksmai ir gyvename, su nuotykiais ir 
iššūkiais.

Kokie reikalavimai keliami būsimiems „Gin-
taro“ šokėjams, jei tokių atsiras?

Atsakomybė, pareiga ir noras lankyti repeticijas 
bei vykti į pasirodymus. Visa kita yra išmoksta-
ma.

Norėdami išsamiau susipažinti su „Gintaro“ 
vadove ieškokite interviu su ja 2018 m. 
lapkričio mėn.„Informacijų“ žurnale, kurį 
rasite internete issuu.com/vlbe/docs/vlb__
informacijos___2018_m._9_laprk 

2018 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Chorų diena – 
šokėjams poilsis. Asmen. archyvo nuotr.
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Šoku „Gintare“ nuo 2013 m. Seniai žinojau, kad 
yra toks kolektyvas, kiek veiklesnis ar kiek ra-
mesnis, priklausomai nuo to, kada ir kaip tekdavo 
pasirodyti. Kažkada esu matęs per Vasario 16-os-
ios minėjimą, bet noro šokti ir dalyvauti tuomet 
nebuvo.

2013 m. Dalia Henke pakvietė šokti, nes buvo 
nuspręsta sudalyvauti 2014 m. Dainų šventėje ir 
reikėjo surinkti 8 poras, deramai pasiruošti. Pati 
idėja sudalyvauti šventėje mane sugundė, nes 
prisiminiau studijų metus, kai dainavau Vilniaus 
pedagoginio universiteto lietuvių liaudies dainų 
ir šokių ansamblyje „Šviesa“ ir patyriau, koks tai 
įsimintinas ir įspūdingas renginys.

Motyvų eiti į repeticijas, aukoti laiką ir lėšas (už 
keliones susimokame patys) daug: tai ir veikla, 
neleidžianti užkerpėti, ir bendravimas su ben-
draminčiais (gal todėl draugai ir artimieji Lietu-
voje vis tikina, kad kalbu be akcento), ir kultūros 
puoselėjimas, ir savivertės jausmas būti vieno 
tikslo siekiančios grupės dalimi, ir, žinoma, pasi-
rodymai renginiuose.

Įsimintinų akimirkų yra daug: Dainų šventės, 
Joninių vakaronės Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Berlyne ar prie visą naktį degančio laužo 
kartu su Liubeko lietuvių bendruomene, Vasa-
rio 16-osios minėjimai Hamburge ir Hiutenfel-
de. Daug įspūdžių paliko kelionės į Stokholmą ir 
Los Andželą, pasirodymas prieš prezidentę Dalią 
Grybauskaitę 2018 m. vasarą, kuomet Baltijos 
šalims buvo įteiktas Vestfalijos taikos apdovano-
jimas Miunsteryje.  
Audrius

Atėjau į „Gintarą“ prieš metus. Anksčiau šokau 
ir grojau Palangos „Mėguvos“ ansamblyje. Infor-
maciją susiradau „Facebook“. Norėjau per šokius, 
dainas tęsti Lietuvos tradicijas ir protėvių pali-
kimą. Gintaras – brangiausias turtas, kurį dova-
noja gamta. Kolektyve radau nuostabią vadovę ir 
šokėjus, kuriuos myliu. Įsimintiniausias – pirmas 
pasirodymas Kylyje. Šokant „Grandskverą“ atsi-
laisvino ir nuo juosmens pradėjo slinkti juosta. 
Viena ranka teko laikyti juostą, kad nenukristų, 
o kita - panelę, su kuria šokau. Gal tai iš šono ir 
nesimatė, bet labai laukiau, kada tas ilgas šokis 
baigsis. Vadovė po koncerto gyrė, kad gerai šoko-
me. Visada būna egzaminas, kaip ir visur. Buvo 
tikras egzaminas... Tačiau darant iš širdies, viskas 
pavyksta. Dėkoju, kad esate „Gintaras“.
Valentinas Dilginas Dailininkas Gamtonis

„Gintare“ šoku pusę metų. Per Hamburgo lie-
tuvių bendruomenės valdybos rinkimus Dalia 
Henke persiuntė sąrašą ir „darė spaudimą“ užsi-
registruoti. 😅

Šokti ir lankyti repeticijas motyvuoja muzika, ju-
dėjimas, vadovės pozityvumas, grupės bendrys-
tė, kelionės, tautinis kostiumas, naujos pažintys. 
Įspūdingiausia – kelionė į Palangą, nauja patirtis 
scenoje ir bendras laikas su grupe – nuo rimtų iki 
labai linksmų momentų.
Kristina Pareigis

„Gintare“ šoku vienerius metus. Ateiti norėjau 
seniai, bet anksčiau nepavyko, nes maži vaikai, 
tolimas kelias iki repeticijų, dar buvau išvyku-
si gyventi į užsienį. Šoku, nes mėgstu lietuvių 
folklorą, tradicijas, sutikti savo žmones, išmokti 
kažką nauja. Patinka būti su bendraminčiais, iš-
laisvinti šokio energiją, jaustis savo šalies ir savo 
genties dalimi. Įsimintiniausias momentas – kai 
Kylio Savaitės pasirodyme padarėm daug klaidų, 
bet niekas nepastebėjo ir po šokio jautėmės ti-
kros žvaigždės.
Jurgita Šimaitytė

Šoku vieneri metai. Į kolektyvą atėjau atsitikti-
numo dėka. Šokti ir lankyti repeticijas motyvuo-
ja kolektyvo draugiškumas. Labiausiai įsiminė 
nuostabios gastrolės.
Darius

„Gintaro“ šokėjai pasakoja apie save

2022 m. birželio mėn. Kylio savaitė (Kieler Woche), 
šokis „Lenciūgėlis“. Nuotr. Franko Peterio.
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Šoku 9 metai. Mane pakvietė buvusi „Gintaro“ 
vadovė Kristina Ūsaitė. Įsimintiniausia – vieš-
nagė JAV, Los Andžele, kai vietoj šokių teko būti 
Holivudo ligoninėje. 😉
S.V.

„Gintaro“ veikloje dalyvauju apie 8 metus su per-
trauka. Jei atvirai, iš pradžių į kolektyvą buvo pa-
kviestas mano tėtis. Jis šokiams laiko neturėjo, 
tad užrašė mane. Šokti ir lankyti repeticijas mo-
tyvuoja susitikimas su kitais lietuviais. Žinoma, 
yra labai malonu matyti kolektyvo tobulėjimą, 
užsibrėžti ir siekti tikslo. Šie šokiai yra neblogas 
sportas. Labai smagu pajudėt šokių žingsneliu!

Niekas nenukonkuruos įspūdžio, kai dalyvavome 
Dainų šventėje. Įspūdingi ir dažni pasirodymai 
Hamburgo Vasario 16-osios minėjime.
Rokas Cegialis

Dalyvauju „Gintare“ jau 2 metus. Labai sudomi-
no ir norėjau išbandyti. Tai mano hobis ir laisvo 
laiko praleidimo būdas. Mane motyvuoja mūsų 
miela šokių vadovė Agneta. Kiekviena repeticija 
yra vis naujas ir smagus momentas :).
Marco

Prie „Gintaro“ prisijungiau 2012 m. rudenį, kai 
Hamburgo lietuvių bendruomenės „Facebook“ 
puslapyje pamačiau skelbimą, kviečiantį mergi-
nas (taip, tuo metu dar tik merginas) prisijung-
ti ir ruoštis artėjančiam Vasario 16-osios minė-
jimui. Buvau neseniai atvykusi į Hamburgą, tad 
skelbimas labai sudomino. Sudomino taip, kad 
šoku iki šiol. Mielai lankau repeticijas. Tiesiog 
patinka šokti, o ir kompanija išties puiki. Bet nie-
kas kitas taip gerai nemotyvuoja lankyti repe-
ticijas ir stengtis, kaip kad žinojimas, jog artėja 
pasirodymas. O pasirodymų stygiumi skųstis ne-
galime. Labiausiai atmintyje įstrigę pasirodymai 
Lietuvos dainų šventėse. Žinoma, nepamirštama 
kelionė į Lietuvių dienas Los Andžele. Nors, tiesą 
pasakius, net ir šokimas metai iš metų besikarto-
jančiuose renginiuose Joninių ar Vasario 16-osios 
proga vis dar kelia džiaugsmą ir kuria puikius pri-
siminimus.
Indrė

Šoku pusę metų. Su „Gintaru“ susipažinau lietuvių 
bendruomenėje vykusioje lėšų rinkimo akcijoje 
Ukrainai. Motyvacija šokti ir lankyti repeticijas – 
noras išmokti naujų šokių žingsnelių ir atstovauti 
Lietuvai :). Įsimintiniausios akimirkos – gyvi pasi-
rodymai.
Martynas Pareigis

Kai gyvenau Klaipėdoje, šokau Klaipėdos pramo-
ginių šokių kolektyve „Žuvėdra“. „Gintare“ esu 
tiek, kiek gyvenu Hamburge t.y. beveik 30 metų. 
Hamburge tai buvo vienintelis lietuviškų šokių 
kolektyvas. Šokimas „Gintare“ – puikus lietuvy-
bės puoselėjimas negyvenant geografinėje Lie-
tuvoje. Tai galimybė pabūti tarp savų. Įsiminti-
niausios akimirkos – dalyvavimas Lietuvos dainų 
šventėje 2014 ir 2018 m. Labai džiaugiuosi, kad 
planuojame dalyvauti šimtmečio Dainų šventėje 
Lietuvoje 2024 m.
Dalia Henke

Šokau vaikystėje Lietuvoje, tada buvo ilga per-
trauka ir atėjau į „Gintarą“ nes norėjau vėl pradėti 
šokti. Esu jauniausia šokėja kolektyve. Dabar man 
12 metų. Esu „Gintare“ jau 1 metai ir 3 mėnesiai. 
Lankyti repeticijas motyvuoja noras ateityje būti 
labai gera šokėja. Smagiausias prisiminimas – kaip 
šokome Kylio Savaitėje.
Karolina Tupciauskaite

„ „

2014 m. birželio 14 d. Miunsteryje su 
Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite. 

Asmen. archyvo nuotr.

2019 m. Vasario 16-osios minėjimas. Šokis 
„Vakaruškos“. Asmen. archyvo nuotr.
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LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTO 2020-2022 M. VEIKLOS 
APŽVALGA IR ATEITIS

dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

2020 m. rugsėjo mėnesį buvo išrinkta nauja LKI valdyba – dr. Sandra Petraškaitė-Pabst, Irma Petrai-
tytė-Lukšienė ir Marytė Šmitienė – įsipareigojo atgaivinti ir tęsti dr. Vinco Bartusevičiaus veiklą. Tuoj 
po rinkimų valdybos narės ėmėsi darbo atnaujinti LKI internetinę svetainę www.litauischeskulturins-
titut.de bei rašyti projektus mokslinės konferencijos surengimui. Spalio 1 d. buvo sukurta Lietuvių Kul-
tūros instituto facebooko paskyra LKI mokslo svetainė www.facebook.com/LitauischesKulturinstitut

LKI mokslinė konferencija

Gavus dalinį finansavimą iš URM Globalios Lietuvos fondo ir iš Lietuvių fondo, 2021 m. spalio 22-24 
d. Vokietijoje, Hiutenfelde, Rennhofo pilyje buvo surengta tarptautinė 35-oji mokslinė konferencija, 
kurios metu paminėtas 40-asis LKI mokslinės ir kultūrinės veiklos jubiliejus, pagerbtas LKI įkūrėjo 
ir ilgamečio vadovo a.a. dr. Vinco Bartusevičiaus atminimas. Renginio metu pristatyta naujausia ir 
paskutinė Vinco Bartusevičiaus knyga „Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“, išleista žmonos Onos 
Bartusevičienės, Vokietijos Lietuvių Benduromenės ir VDU Lietuvių Išeivijos instituto rūpesčiu. Taip 
pat apžvelgtas Vasario 16-osios gimnazijos istorinis, kultūrinis, diplomatinis indėlis per 70 jos gyvavi-
mo metų.

Konferencijoje dalyvavo Lina Žukauskaitė, URM Globalios Lietuvos departamento direktorė, kuri per-
davė Užsienio Reikalų Ministro Gabrieliaus Landsbergio sveikinimą. Aukščiausios vietinės savivaldos 
atstovas Landrat Engelhardtas Christianas atsiųstame sveikinime sakė: „Įsteigdami Lietuvių Kultūros 
Instituto archyvus, Jūs sukūrėte viešąją atmintį, kurios vertė neįkainojama.“ Konferencijoje dalyvavo 
atstovai kone iš dešimties Lietuvos ir Vokietijos mokslinių institucijų ir tyrimo centrų, kurie skaitė 
pranešimus lietuvių ir vokiečių kalbomis. Konferencijoje skaityti pranešimai buvo išversti į vokiečių 
kalbą ir bus publikuojami „Annaberger Annalen“ leidinyje, kurio vyriausiasis redaktorius Arthuras 
Hermannas (Arthur Hermann) kaip tik ruošia 30-ąjį numerį ir pasitraukia iš šios veiklos. „Annaberger 
Annalen“ – vienintelis vokiečių kalba leidžiamas žurnalas apie lietuvių-vokiečių santykius. Dėkojame 
jo redaktoriams Arthurui Hermannui, Annemarie Lepai, Dr. Christinai Nikolajewai ir dr. Linai Pily-
paitytei už 29-ąjį numerį ir kviečiame skaityti žurnalą www.annaberger-annalen.de/jahrbuch/2021/
Ausgabe29.shtml

Dėmesys „LKB Kronikoms“

2022 m. LKI ypatingą dėmesį  skyrė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ („LKB Kronikos“) lei-
dybos 50-mečiui paminėti. Kovo 13 d. LKI valdyba suorganizavo virtualų Kovo 11-osios minėjimą, 
iškeldama „LKB Kronikos“ vaidmenį Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui. Į virtualų renginį buvo 
pakviestos ses. Bernadeta Mališkaitė – viena pagrindinių „LKB Kronikos“ bendradarbių ir Laisvės pre-
mijos laureatė bei Gintė Damušytė – Lietuvos diplomatė, „Globalios Lietuvos“ apdovanojimo už viso 
gyvenimo nuopelnus laureatė, „LKB Kronikos“ Vakaruose platinusi net 12 metų. Renginys susilaukė 

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst Irma Petraitytė-Lukšienė Marytė Šmitienė

Kun. Virginijus Grigutis Rūta Lange

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst Irma Petraitytė-Lukšienė Marytė Šmitienė

Kun. Virginijus Grigutis Rūta Lange
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didelio susidomėjimo internete, jo įrašą galima rasti youtube kanale. Už techninę pagalbą ypatingai 
dėkojame Robertui Lendraičiui.

LKI valdybos narė Marytė Šmitienė metų bėgyje turėjo daugybę užklausų pravesti ekskursijas po LKI. 
Š.m. kovo 8-9 d. organizavo Vasario 16-osios gimnazijos mokiniams pamokas, skirtas „Lietuvos Kata-
likų Bažnyčios Kronikos“ leidybos 50-mečiui paminėti, birželio mėnesį LKI patalpose vedė Vasario 
16-osios gimnazijos 13-okams pamoką apie VLB ir Vasario 16-osios gimnazijos istoriją, tam tikslui pa-
gamino laiko juostą su datomis ir nuotraukomis.

LKI vadovė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst gegužės 9 d. svečiavosi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje 
ir surengė paskaitą mokiniams apie šios gimnazijos mokinį, teisininką Kazimierą Oleką (1880-1971).

Straipsniai

2020-2022 m. LKI valdybos narės paskelbė straipsnių aktualiomis temomis:

Petraškaitė-Pabst, Sandra, „Lietuvių kultūros instituto (LKI) 40-mečio, archyvų metų bei šviesaus at-
minimo Dr. Vinco Bartusevičiaus pagerbimo proga“. Informacijos, 2022 Nr. 3/598, 08-12, Pusl. 18 – 22)

Petraškaitė-Pabst, Sandra, „Wissenschaftliche Tagung zum 40. Jubiläum des Litauischen 
Kulturinstituts, zum Jahr der Archive und zur Ehre von Dr. Vincas Bartusevičius 2021 m. spalio 22-
24 d. Rennhofo pilyje / 22.-24. Oktober 2021 im Schloss Rennhof“, Annaberger Annalen 2022, Nr.30. 
www.annaberger-annalen.de/

Šmitienė, Marytė, „Bendruomenės veikla Lietuvai siekiant pripažinimo pasaulyje.“(2022 Nr. 3/598, 
08-12, p. 26-28, Informacijos.

Petraitytė-Lukšienė, Irma, „Vokietijos lietuvių bendruomenė: pilietiškumas nemiršta, jis apsnūsta ar 
užmiega“, 2022.09.22,  https://pasauliolietuvis.lt/2022/09/

Petraitytė-Lukšienė, Irma, https://www.lrt.lt/lituanica/pasaulio-lietuviu-balsas/753/1587507/
vokietijos-lietuviu-demonstracijos-1991-m-sausio-13-diena-nutraukti-agresija-pries-lietuva

Petraitytė-Lukšienė, Irma https://pasauliolietuvis.lt/plb-visuomeniniu-reikalu-komisijos-vadove-
irma-petraityte-luksiene-isitikinusi-kad-2022-metais-ypac-svarbi-vertybe-laisves-ir-demokratijos-
stabilumas/

Nauja LKI valdyba

2022 m. spalio 8 d. Hiutenfelde, Rennhofo pilyje įvyko Lietuvių Kultūros Instituto (LKI) narių susi-
rinkimas, kuriame buvo apžvelgta praėjusių dviejų metų veikla ir perrinkta nauja valdyba 2022-2024 
metams. Po susirinkimo visi buvo pakviesti į LKI vadovės dr. Sandros Petraškaitės-Pabst poezijos 
knygos „Kiaunės jaukinimas“ pristatymą.

LKI narių susirinkime buvo nuspręsta išplėsti valdybą nuo 3 iki 5 narių. Į naują LKI valdybą vienbalsiai 
buvo išrinkti dr. Sandra Petraškaitė-Pabst, Marytė Šmitienė, Irma Petraitytė-Lukšienė, Marytė Šmitie-
nė, kunigas dr. Virginijus Grigutis ir Rūta Lange.

Naujai išrinkta valdyba pasiskirstė pareigomis. Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst antrą kartą perrinkta LKI 
vadove, Irma Petraitytė-Lukšienė – LKI vice vadove, kunigas dr. Virginijus Grigutis sutiko rūpintis 
sielovados archyvu, tampresniu ryšiu su Vasario 16-osios gimnazja bei jaunimo pritraukimu, Marytė 
Šmitienė – LKI archyvu bei LKI lankytojais, o Rūta Lange sutiko perrimti iždininko pareigas. Į kontro-
lės komisiją buvo išrinkti Tomas Bartusevičius ir Arthuras Hermannas.

Labai džiaugiamės atgaivinta bei plėtojama LKI veikla, sieksime kuo daugiau atsiverti VLB bei supa-
žindinti visus su garbingu lietuvių kultūriniu ir istoriniu palikimu Vokietijoje.
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PRISIJAUKINTI GYVENIMO 
AKIMIRKAS IR AUGINTI GELMĘ
Asta Geibel

Vokietijos lietuvių bendruomenei priklausančio-
je Renhofo pilyje spalio 8 dieną buvo pristatyta 
šiais metais dienos šviesą išvydusi dr. Sandros 
Pertraškaitės-Pabst poezijos knyga „Kiaunės 
jaukinimas“. Jaukų knygos pristatymą padėjo su-
kurti gilias tradicijas turinčios Vokietijos Vasario 
16-osios gimnazijos mokinės ir mokytojai bei au-
torės šeimos nariai. Skambėjo žodžiai, eilės, mu-
zika, dainos, jų klausėsi poezijos mylėtojai ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš aplinkinių Vokietijos miestų: 
Heidelbergo, Manheimo ir net iš Frankfurto.

Pirmąją  S. Petraškaitės-Pabst poezijos knygą 
išleido leidykla „Kauko laiptai“ (redaktorius Vik-
toras Rudžianskas, dailininkė Inga Paliokaitė-Za-
mulskienė). Viršelio kūrėja vaizduoja laikraščio 
skiautę, ant kurios lyg burtas ar nesiliaujantis 
kvietimas kartojamas knygos pavadinimas „Kiau-
nės jaukinimas“. Ant kieto knygos apdaro tamsiai 
raudona linija nupieštas gyvūnas, kurį kiekvienas 
gali įsivaizduoti savaip ir iš visų pusių bandyti pri-
sivilioti.

Baikšti kiaunė – ne Antuano de Sent-Egziupe-
ri lapė, kuri pati Mažojo princo prašė būti jauki-
nama. Ne veltui kiaune vadinamas ir užsidaręs, 
egoistiškas žmogus. Tad ar verta užmegzti ryšį 

su tuo, ko neįmanoma prisivilioti? Taip, kaip ne-
įmanoma pagauti visų galbūt svarbių gyvenimo 
akimirkų ir jų uždaryti eilėraščiuose, taip nega-
lima užmegzti ryšio su kiaune – laukiniu plėšriu 
gyvūnu. Akimirkos, kurias autorė vis dėlto prisi-
jaukino, tapo eilėmis. Iš visų jų, užfiksuotų per 
daugybę metų, į knygą buvo atrinktos tik septy-
niasdešimt šešios.

Vakaro metu sužinojome, jog pirmuosius eilė-
raščius S. Petraškaitė-Pabst sukūrė vaikystėje 
žaisdama gimtosios kalbos garsais, skiemenimis, 
žodžiais. Kadangi užaugo atokiame Suvalkijos 
vienkiemyje, Daugirdų kaime (Marijampolės raj.), 
darželio nelankė, tad turėjo daug laiko bendrau-
ti su savo mažąja sesute ir seneliais, tyrinėti ją 
supančią vaizdingą aplinką. „Rimtesnis“ eilėraštis 
(satyra apie nevalyvą klasės draugą), sukurtas 
jau lankant mokyklą, sulaukė pripažinimo – at-
sidūrė mokyklos sienlaikraštyje. Būsima poetė 
labai mėgo mokytis eilėraščius mintinai, mielai 
dalyvaudavo raiškiojo skaitymo konkursuose. 
Baraginės devynmetės mokyklos ir Marijam-
polės Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojai taip pat skatino tuometinę savo moki-
nę domėtis poezija. Nuo 16 metų pradėto rašyti 
dienoraščio puslapiuose tarp užrašų atsidūrė ir 
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Vokietijoje knygos ieškokite Vokietijos lietuvių bendruomenės administracijoje, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-

Hüttenfeld arba kreiptis el. paštu office@vlbe.org

Kaina – 15 eurų. 

Lietuvoje knygą galima įsigyti Kaune knygyne „Kolibris“, Vilniuje Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose (K. Sirvydo g. 6), 

Marijampolėje „Krautuvėlėje pas Iloną“ (Vytauto g. 16).

eilės. Tiesa, pirmuosius eilėraščius S. Petraškai-
tė-Pabst paviešino tik 2017 m., jau gyvendama 
Vokietijoje. Juos išspausdino Vokietijos lietuvių 
bendruomenės žurnalas „Informacijos“, 2018 m. 
„Naujoji Romuva“, o 2021 ir 2022 m.  – „Šiaurės 
Atėnai“.

Poetė yra trijų dvikalbių vaikų mama, Vilniaus 
Edukologijos Universitete ir Vilniaus Universitete 
studijavo germanistiką, Manheimo universitete 
gilinosi į kalbotyros paslaptis. Tyrinėjo metaforą 
ir ja konstruojamą tikrovę politiniuose diskur-
suose bei lygino metaforų vartojimą lietuvių ir 
vokiečių kalbose. 2019 m. S. Petraškaitei-Pabst 
įteikta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
mokslo premija, užsienio lietuviams skiriama už 
tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendra-

darbiavimą su Lietuva. Autorė prisipažino, jog, 
rašydama mokslinius darbus vokiečių kalba bei 
skaitydama paskaitas apie lituanistinį vaikų ug-
dymą daugiakalbystės sąlygomis, vis dėlto pasi-
gedo literatūrinės saviraiškos savo gimtąja lietu-
vių kalba ir galimybės kalbėti apie save pirmuoju 
asmeniu, išsakyti jausmus bei būsenas, kurias 
tenka patirti gyvenant tarp dviejų šalių. Taip vėl 
pradėjo gimti naujos eilės, kuriose dominuoja 
gamtos, namų ir vaikystės temos.

Kad prisijaukintume eilėraštį, visų pirma turime 
žinoti, kaipgi atsiranda poezija. Eilėraštyje „Poe-
zijos kilmė“ sakoma, kad reikia užsidegimo, sva-
jonių, tylos, įkvėpimo ir dar daug daugiau, kad 
žodžiai virstų prasmėmis (p. 47). Ar paprasta iš 
viso to sudėlioti eilėraštį? Tikrai ne. Šis gebėji-
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mas duotas ne kiekvienam žmogui.

Noras kurti priverčia dar labiau įsiklausyti į save 
ir akyliau stebėti savo aplinką, ypač gamtos pa-
saulį. S. Petraškaitės-Pabst eilėse dažnai kalba-
ma apie gamtą, ten susipina du pasauliai, savas 
ir svetimas (kartais netgi egzotiškas). Eilėraš-
tyje „Žiemom“ minimi Babilono sodai – vienas 
iš septynių pasaulio stebuklų. Šiuos stebuklus, 
esančius visai šalia, gamtoje, tereikia pastebėti 
ir tausoti: „te amžinai / žiem om / žydės“ (p. 43). 
Vediškoje filosofijoje teigiama, jog OM yra pirma-
sis kada nors ištartas žodis. Garsas OM atspindi 
kosmoso skambesį, leidžia nuraminti protą ir su-
styguoti savo vidų, patirti viską apimančią ramy-
bę ir harmoniją. O kurgi daugiau galima patirti tą 
begalinę ramybę ir harmoniją, jei ne gamtoje?

Poetas, rašytojas ir vertėjas Sigitas Parulskis vie-
name interviu yra pasakęs: „Gamtoje yra visko, 
bet nėra žodžių. Jie išauga iš tautos [...]“. Kalba 
yra tai, kas perduota iš kartos į kartą, kas sena, 
archajiška. Daugelyje S. Petraškaitės-Pabst ei-
lėraščių atsiskleidžia ne tik lietuvių kalbos, bet 
ir suvalkiečių tarmės grožis. Autorė, 1972 m. 
gimusi Marijampolėje, ją girdėjo nuo mažumės. 
Sakoma, kad Suvalkijos kaimuose vis dar galima 
išgirsti pirminę lietuvių kalbą.

Poetei eilėraštis – trumpa forma sukurti būtį, 
„kuri turi potencialą atsiskirti ir savarankiškai gy-
vuoti, pranokdama netgi autoriaus lūkesčius, jo 
laikmetį ir turėtus įsivaizdavimus. Kalba įkvepia 
eilėraščiui būtį. Jis keliauja po pasaulį, patirda-
mas virsmus, tapsmus, žadindamas dvasią. Taip 
kunkuliuojanti kūrybos upė nuolat atsinaujina ir 
sutvirtina gyvybės ir gyvenimo nenutrūkstamu-
mą.“

Žodžiai ateina iš praeities ir kuria dabartį. Kalba 
yra autentiška savastis: „dvi kalbos dvi kultūros / 
mano sieloje / lyg ilgakojės stirnos / laukų platy-
bėse / prigludusios prie žemės / tūno“ („Tik pra-
džia“, p. 10). Sandros Petraškaitės-Pabst eilė-
raščiuose retkarčiais nuskamba ir tos antrosios, 
vokiškosios, kultūros aidai, pavyzdžiui, per tam 
tikrus lietuviškai ir vokiškai vienodai skamban-
čius žodžius: durstyti – Durst (vok. troškulys, p. 
15), aš – Asche (vok. pelenai, p. 23),  prieblan-
doje – es blendet (vok. akina, p. 52).

Namai – visko pradžia ir pabaiga. Tik namuose 
randame tai, ko sąmoningai ar nesąmoningai 
ieškome ar ieškojome. Namie atrandame save ir 
kitus: „čionai / pirmąkart / atradau gelmę,[...] čio-
nai / suradau laiko / įsižiūrėti į save / giliai, giliai“ 
(„Namie“, p. 110).

Tik kur yra tikrieji namai? Vieni arti, kiti – toli. Nuo 
1998 m. S. Petraškaitė-Pabst gyvena Vokietijoje, 
paskutinius 15 metų Štutgarte. Kurdama autorė 
jaučiasi esanti namuose. Net ir eilėraštis tam-
pa namais, kai mintys „ant popieriaus nusėda ir 
jame pasilieka“. Namai yra jaukumas ir pilnatvės 
jausmas, tai ne vieta, tai – būsena. Mintimis vi-
suomet galima keliauti laiku ir grįžti į vaikystės 
namus, matyti seniai anapus išėjusius žmones, 
vis dar gyvus mūsų prisiminimuose.

Vaikystės svarbą yra pabrėžęs ne vienas lietuvių 
autorius. Žymus prozininkas Juozas Aputis žmo-
gaus formavimąsi lygina su kregždės iš molio 
gabaliukų lipdomu lizdu ir pabrėžia vaikystės ir 
jaunystės patirčių svarbą. Vienoje savo novelėje 
jis sako: „Vaikystė mus persekioja kiekvieną liū-
desio ir ilgesio valandą, mes bėgame prie jos lyg 
prie šaltinio, tenai niekada netrūksta vandens, 
nes tik vaikystėje mes esame tikri dievai ir tik 
vaikystėje galime iškasti šulinius trokštantiems 
pagirdyti.“

Būdami vaikais, esame čia ir dabar, atkartoda-
mi kitų veiksmus ir žodžius, mokomės patys. Kai 
tampame suaugę, savo vaikystę saugome atmin-
tyje. Prisiminimai iškyla netikėtai ir tampa dažnu 
S. Petraškaitės-Pabst eilėraščių motyvu. 1981 
m. Renhofo pilyje įkurtas Lietuvių kultūros insti-
tutas (LKI), kurio vadovė yra pati poetė, taip pat 
saugoja žmonių atmintį.

Vaikystė suformuoja, „užkoduoja“ mus tokius, 
kokiais tapsime ateityje, iš jos versmės visada 
galime pasisemti stiprybės. Tai puikiai atsispindi 
eilėraštyje „Nejučia“: „sutvirtinu / tikrąją / savo / 
būtį / žodžiais, / močiutės beraštės / man ausin 
pašnabždėtais: / kuo norėsi, tuo ir būsi“ (p. 71).

Daugelyje S. Petraškaitės-Pabst eilėraščių kalba-
ma apie gelmės auginimą, kaip vis dėlto svarbu 
išsaugoti ryšį su kalba, žmonėmis ir savimi pačiu. 
Eilėraštyje „Auginti gelmę“ siūloma auginti kelias 
gelmes, o ypač – tą „vienintelę gelmę“ (p. 41).

Savo kūryba autorė įrodo, kad eilėraščiuose ne-
būtina šaukti, plūstis ar kitaip šokiruoti skaityto-
ją, kad sudrebintumei jį iki sielos gelmių. Kas-
dienybė, jos trapumas bei grožis tampa šviesiais 
prislopinto skambesio eilėraščiais, kviečiančiais 
mus visokiais būdais jaukintis tai, ko galbūt nie-
kada iki galo nesugebėsime paversti savo dalimi.
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LAUKIANT KIAUNĖS KOMMT ER WIEDER
                - DER MARDERŠmėžteli –

dingsta.
Ne, ne mintis,
ne miražas
pro langą.
Tai kiaunė, tai kiaunė
laukinė
prisijaukintoji draugė.

Kasdien, vos tik sutemus,
patyliukais,
kad tik neišbaidyčiau,
kaip šventės
jos laukiu
nuo stogo vienišo kaimyno
apdairiai
nusileidžiant –
kai šikšnosparniai
sklendžia.

Eilėraščio skiautėj
Velykų laukiu,
pavasarį mintis
varinėdama,
įkinkau jas
gyvenimą
arti,
akėti,
purenti,

purenti,
 purenti.

2019 Rheinheim 

Taucht auf -
und wieder weg.
Von wegen Einbildung
oder Spiegelung
durchs Fenster.
Ein Marder ist’s,
in freier Wildbahn
ein zutraulicher Freund.

Jeden Tag, wenn’s dämmert,
mucksmäuschenstill,
dass ich ihn nicht verscheuche,
warte ich auf ihn
wie ein Kind auf Weihnachten.
Vom Dach des vereinsamten Nachbarn
windet er sich
 geschmeidig hinab
während die Fledermäuse
umher schweben.

Im angefangenen Gedicht
warte ich auf Ostern,
während die Gedanken
den Frühling erwägen
spanne ich sie ein,
das Leben
zu pflügen,
zu eggen,
zu lockern,

zu lockern,
zu lockern.

Eilėraštį į vokiečių kalbą vertė P. Gerd Birk

Poetė (nuotr. penkta iš kairės) su Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniais ir mokytojais bei šeimos 

nariais. Nuotr. Dalės Kriščiūnienės



26 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |LAPKRITIS

M
IL

DA
 IS

KE
 

„Informacijų“ žurnale esate skaitę Kaselyje gyve-
nančios lietuvės Mildos Iske eilėraščius, o šįkart 
pristatome jų autorę, kuri net tiems, kurie sako-
si „nesuprantantys poezijos“ atskleis jos paslap-
tį – „Eilėraščio grožis kiekvieno žodžio prasmėje 
ir skambesy. Kai skambesio per daug, nebelieka 
minties.“ Taip pat pristatome autorės prozos de-
biutą.
M.Iske pasakoja apie save ir rašymą:
„Svarbiausi dalykai gyvenime yra labai trapūs. 
Dažnai net nesusimąstome, kad kai sutinkame 
vieną ar kitą asmenį, nors trumpai su juo paben-
draujame, mūsų gyvenimas įgauna vis kitokį ats-
palvį. Tada nebegali išlikti abejingas greta tavęs 
esančio nerimui, skausmui. Tiesiog negali. Tada 
daliniesi džiaugsmo akimirkomis, kad tik kitam 
neskaudėtų. Kad būtų geriau ir šviesiau greta 
esančiam. Juk daug lengviau kančią padalinti per 
pusę. Nebijokim šypsotis, ir laimė bus dvigubai di-
desnė. Nors esu elektros ryšio inžinierė – dirbau 
trisdešimt metų su skaičiais ir elektros schemo-
mis – patikėjau, kad ir matematika, ir skaičiai gali 
būti spalvoti.
Eilėraščiai – jausmų vaivorykštė. Savo mintimis, 
savo širdimi rašome juos, tyliai slėpdami į stalčius, 
nors giliai savyje tikime, kad vieną dieną jie bus iš-
traukti į dienos šviesą ir pasieks širdis tų, kuriuose 
apsigyvens. Ir tai bus jų nauji namai, sklidini mei-
lės, saldaus laukimo, ilgesio, nelauktai užgimusios 
neapykantos, amžinai gyvos vilties.
Pirmas mano eilėraštis buvo apie skausmą, kai 
netenki brangiausio žmogaus, to vienintelio, ku-
riuo tikėjai, kurį mylėjai, kurį gerbei. Mirtis neklau-
sia „Ar gali?“, ji pakviečia, ir tu eini...
Vėliau, kai viena auginau sūnų ir dukrą, jau dėlio-
jau eiliukus ir jiems.
Mano mūza yra pats gyvenimas – eilėraščiuose 
sudėliotos mintys iš kažkokio įvykio, ar paprastos 
kasdienybės.

Grįžau namo –
Ir šiandien pjoviau žolę.
O ryt šienausiu jūsų
Nuomones, gal ir jausmus.
Ištirpsiu migloje.
Liūdėsiu su jurgino žiedu.
Keliausiu po nutilusius namus...
Vokietijoje atsiradau, nes namuose buvo du stu-
dentai. Reikėjo užsidirbti jų mokslams. Investicija 
pasiteisino – abu baigė mokslus, įgijo specialy-
bes, sukūrė šeimas ir jau turiu tris anūkus, kuriais 
labai didžiuojuosi. Supratau, kad reikia investuoti 
taip, kad būtum kuo laimingesnis. Laikrodis tiksi. 
Padaryk šiandien tiek, kiek gali daugiausia. Gyve-
nimas labai trumpas ir reikia skubėti...
Kai užmiega miesto MAESTRO,
Mintimis ateinu pas tave,
Kad galėčiau priglausti prie veido
Ir širdim atpažinti save.
Jeigu būtum kartu – nusijuokčiau,
Eičiau vėl pasitikti aušros,
Vėjo šypsnį tau dovanočiau –
Imk dalelę širdies šilumos.“
Stalas

Du tūkstančiai penkti. Vaiva tik iš trumpo pasa-
kojimo žinojo, kur važiuoja. Paskambino buvusi 
kaimynė, dabar dirbanti Vokietijoje, slauganti se-
nolius. Paprašė išleisti atostogų porai mėnesių. 
Kodėl gi ne, juk ne pirmąkart. Darbo vistiek na-
muose niekur nėra, o ir vaikus tėvai pažadėjo pa-
žiūrėti, kol bent kiek užsidirbs užsienyje. Juk sun-
kiai vertėsi – nuo tada, kai vyras paliko šeimą dėl 
kitos, jaunesnės, vos sekėsi sudurti galą su galu. 
Dvi paauglės dukros ir ji pati – trys damos namie. 
Užduotis ne iš lengvųjų.
Kelionė tolima – 1614 kilometrų. Privatūs vežėjai 
neapgavo. Šeštą ryto, kaip ir buvo sutarta, atvažia-
vo paimti iš namų. Du vairuotojai. Tikrai gerai, nes 
praeitą kartą važiavo tik vienas. Ir kaip jis vienas 
tai ištveria? Dvi paros be miego – dvidešimt ketu-
rias valandas pirmyn, dvidešimt keturias valandas 
atgal. O kartais ir daugiau. Ir norisi keliauti sau-
giai, ir mikriukas pilnas moterų... Po aštuoniolikos 
valandų Vaiva buvo vietoje. Kas keičiasi slaugoje, 
žino – apsikeitimas trunka dešimt minučių: katė 
(slaugė) – į maišą, katė (slaugė) iš maišo, sku-
biai aptariant padėtį, slaugomo asmens sveikatą, 
jo priežiūrą, vaistus, maitinimą, draudimą ir viskas. 
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Lieki vienas su savo prižiūrimo senolio ar senolės 
problemomis.
Vaiva permetė akimis, kuo ji gyvens porą, o gal ir 
daugiau mėnesių. Dar važiuodama mikriuku, per-
galvojo įvairias situacijas, sudėliojo veiksmo sce-
narijų. Kaip visad, bus nuoširdi, paslaugi, rūpestin-
ga dama iš Lietuvos.
Pirmiausia ją pasitiko stalas. Stalai būna visokie. 
Vaišingi. Draugingi. Kampuoti, apvalūs, dar kartais 
būna ovalūs... Stalai, skirti pasitarimams, stalai, 
skirti susibūrimams, stalai, tvirtai stovintys ant ke-
turių kojų. Dar yra stalai inteligentai – kartais jie 
turi keturias ištaigingai išraitytas kojas, ant kurių 
remiasi inteligencija. Dar internetiniai staliukai. Su 
dviem nuostabiom romantiškom kėdėm. Kartais 
jie turi tik vieną – bet labai svarbią koją, kuria re-
miasi į gyvenimo esmę, kad galėtų tiesiai stovėti ir 
atlaikyti meilės, džiaugsmo, tikrumo, neapykantos, 
pykčio, veidmainystės, purvo, išdavystės kupinai 
pripiltą gyvenimo taurę.
Nepažįstamas kraštas, šimtametis namas, senolis, 
dar toliau geležinkelis. Nebūtų taip svarbu, jei ne 
tai, kad Waclawas, trumpiau Wacekas, kaip vadi-
na Vaivos prižiūrimą senolį, jau keturiolika metų 
nemato šviesos – jis yra aklas. Dar vaikas būda-
mas, dešimties, karo metu, pasitraukė iš Lenkijos 
į Vokietiją, ieškodamas skalsesnio duonos kąsnio. 
Traukiniui sustojus, taip ir liko Niderau geležinke-
lio stotyje. Priglaudė jį geležinkelietis, supratęs, 
kad vaikas pasiklydo. Juk pokaris. Daug tokių 
vaikų, vadinamų vilko vaikais, tada klajojo. O ir 
nemokamos darbo jėgos reikėjo – iškrauti, per-
sijoti, surūšiuoti anglis, iššluoti vagonus. Pirmasis 
dešimtmečio Waceko stalas buvo dėžė, ant kurios 
jis pasidėdavo duonos riekę ir išdidžiai pasigar-
džiuodamas valgydavo, užsigerdamas karšta avie-
čių skonio arbata. Vėliau, kai paaugo ir įsimylėjo 
vienturtę šeimininko dukrą, stalas pamažu virto 
skalsesnis – prie duonos atsirado sviesto ir sūrio, 
kartais kvepiančios namais dešros, dar ir lašinių 
bryzelis... Kai atšoko vestuves, padidėjo šeima, su-
silaukė dukros ir sūnaus, stalas išsiplėtė į giminės 
stalą. Lūžo nuo gėrybių, sotaus ir tikro maisto, net 
saldaus deserto ir naminukės... Štai čia ir padėsim 
tašką. Nežinia kodėl, nežinia kada, nežinia dėl ko, 
po kartu pragyventų penkiasdešimties metų, kai 
buvo palaidota mylima žmona, Wacekas apako ir 
liko vienas su savo išgyvenimais. Kol buvo stiprus, 
dar gyveno namo viršutiniuose aukštuose. Kai ap-
ako, tai buvo nebeįmanoma. Teko grįžti gyventi į 
rūsį, iš kurio jis vaikystėje pamažu pakilo aukštyn. 
Pragyvenęs visą gyvenimą Vokietijoje, jis ir liko 
svetimšalis. Užkuris.
Liko jam tik tvirtas ąžuolinis stalas. Tai buvo jo gy-

venimas. Stalas buvo stačiakampio formos, tvirtas, 
kad galėtum, stipriai laikydamasis už jo briaunų, 
atsistoti, apeiti aplinkui, pačiupinėti kiekvieną 
įbrėžimą ir paglostyti. Stalas žinojo, kada yra die-
na ir naktis, nes jis turėjo savyje laiko laikrodį... Kai 
Wacekas pabusdavo giliai naktį visada pasiklaus-
davo stalo. Kiek dabar yra laiko? Stalas nemeluo-
davo, bet kartais sakydavo netiesą. Kartais Wace-
kas miegodavo toliau, kartais, apėjęs apgraibom 
apie stalą, susiradęs barzdos skutimo mašinėlę, 
skusdavosi barzdą, kartais, kai pabodavo būti vie-
nam, kumščiu trankydavo į sieną, taip kviesdamas 
Vaivą ateiti...
O Vaivai kiekvienas rytas prasidėdavo vienodai – 
šeštą valandą ryto keltis, pakurti ugnį, išvirti avi-
žinę košę, pakelti senolį, nuprausti. Su prausimu 
buvo prastai – net ir dabar ją pykino. Gašlumas. 
Bet taip yra. Toliau aprengti, pamaitinti, dar nu-
bėgti į parduotuvę, pasiruošti pietus, paguldyti jį 
pietų miego. Toliau pavakariai, vakarienė, ugnelė, 
miegas. Na, koks gi ten miegas... Visada budė-
davo. Ir naktimis budėdavo. Ir naktimis girdėdavo 
triukšmą. Net kaip girgždėdavo laiptai. Nors seno-
lis jau nebevaikščiojo... Lyg kažkas liptų tamsoje... 
Buvo kalbų, kad rūsyje prieš pusę amžiaus pasi-
korė kažkoks jaunuolis... Ir  nežinai, kada Wacekui 
diena, o kada naktis – tik duslūs smūgiai į sieną 
neleidavo užmigti. Ir taip pora mėnesių, ir dar dau-
giau. Ir dar. Dar jai norėjosi valandai kitai išbėgti iki 
parduotuvės, pasidairyti po pasaulį – bet grįžus ir 
radus Waceką besėdintį savo išmatose, daugiau 
to nebesinorėdavo. O, Dieve, padėk.
Nors buvo ir džiugių valandėlių, kai senolis mė-
gavosi kiekvienu kąsniu, ką ji išvirdavo. Ir dar Wa-
cekas mėgdavo dainuoti. Na, tą „Das alte Haus 
von Rocky Docky“ – „dieses Haus ist kahl und 
leer“. Dar senolis džiaugdavosi kiekvienu saulės 
spinduliu, kuris palytėdavo jo veidą. Rudenėjant, 
lauke. Ir nebuvo jam svarbu, kad riebios didelės 
žiurkės gyvena sandėliuke šalia jo kambariuko, ir 
nebuvo svarbu, kad Vaiva bijo tų žiurkių. Svarbu 
buvo stalas, į kurį jis galėjo atsiremti ir tvirtai lai-
kytis. Stalas, ant kurio kasryt garavo karšta košė, 
šiupinys ir soti vakarienė. Ir dar prie to stalo an-
tradienio vakarais rinkdavosi gatvės kaimynai. 
Atsinešdavo dėžę alaus ir prisimindavo jaunystę. 
Strainas  anais laikais būdavo Wacekas, ir dabar 
pasipuošęs laukdavo svečių, nes Vaiva stengėsi 
susitikimams jį papuošti.
Vieną naktį Vaiva miegojo saugiai. Nuovargis nu-
galėjo. Nubudusi nubėgo žemyn – pažiūrėti Wa-
ceko. Jis ramiai miegojo įsikniaubęs į stalą amži-
nu miegu. Tebūnie. Visi mes esame svečiai šioje 
žemėje.



28 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |LAPKRITIS

GIMNAZISTŲ KONCERTINĖ KELIONĖ 
Į LIUKSEMBURGĄ
Liuksemburgo I-osios vidurinės Europos moky-
klos lietuvių kalbos mokytojos Lina Talačkienė 
ir Jurgita Orlovaitė spalio 19-20 dienomis suren-
gė projektą „Lietuvos regionų tradicinė apranga 
– kultūros ir tapatybės atspindys“, skirtą valsty-
binės lietuvių kalbos šimtmečiui paminėti. Šia-
me renginyje dalyvauti buvo pakviesti Vasario 
16-osios gimnazijos šokėjai ir muzikantai (vado-
vai A.Ručienė ir G.Ručys).

Atvykusius į Liuksemburgo I–ąją Europos vidu-
rinę mokyklą gimnazistus pasitiko mokytojos ir 
11 kl. mokinės Simona, Smiltė ir Milda. Merginos 
papasakojo apie savo mokyklą. Svečius nuste-
bino įspūdingas besimokančiųjų skaičius (3550 
mokinių) bei pastatų didingumas. Vėliau moki-
nės surengė ekskursiją. Grupė pėsčiomis vaikšti-
nėjo po tarp dviejų upių įsikūrusį vaizdingą Liuk-
semburgo senamiestį, grožėjosi šalia gynybinės 
sienos griuvėsių atsiveriančia įspūdinga miesto 
panorama. Mokinės parodė vietą, kur kasmet lie-
pos 6 d. Liuksemburgo lietuviai susirenka giedoti 
„Tautišką giesmę“.

Po įspūdingo pasivaikščiojimo po miestą gim-
nazistų laukė viešnagė Liuksemburgo mokyklos 
mokinių šeimose, kur vakarodami turėjo galimy-
bę artimiau susipažinti.

Kelionės metu gimnazistai matė 
daug įspūdingų vaizdų.

Vasario 16-osios gimnazistai ekskursijoje po Liuksemburgo miestą.
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Kitą rytą atvykę į mokyklą, gimnazistai kartu su 
12 klasės mokiniais dalyvavo mokytojos L Ta-
lačkienės vedamoje lietuvių kalbos pamokoje 
ir įsijungė į diskusiją „Vidinė laisvė ir tapatybė“. 
Bendrai pamokai pasibaigus, gimnazistams buvo 
surengta ekskursija po mokyklą.

Trumpai atsikvėpę, šokėjai ruošėsi pasirodymui. 
Daugiau nei 500 žiūrovų talpinančios salės er-
dvioje scenoje Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro lektorė J. Gailiūtė pristatė penkių Lietu-
vos regionų – Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, 
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto – tautinius kos-
tiumus. Jais pasipuošė ir aprangą demonstravo 
Liuksemburgo mokyklos mokiniai. Kiekvieno re-
giono pristatymą pagyvino nuotaikingai lietuvių 
liaudies šokius šokantys Vasario 16-osios gim-
nazijos šokėjai. Smagiai armonika grojo muzikos 
mokytojas G. Ručys, o smuiku griežė devintokė 
Leticija. Mokiniai pašoko „Dirižablį“, „Papliauš-
kinį“, „Marceliukę Ciceliukę“, „Polką keturinę“, 
„Grečinikę“, „Gransverą“ ir kt. Dainą „Vaikai po le-
lijom“ atliko vienuoliktokė Ieva, jai gitara pritarė 
devintokė Milda. Po kostiumų pristatymo laukė 
linksmoji dalis – bendras pasišokimas. Vasario 
16-osios gimnazijos šokėjai pamokė keleto lietu-
vių liaudies šokių, kuriuos šokti kartu pakvie-
tė vadovė A.Ručienė. Liuksemburgo mokyklos 
mokiniai sugužėjo ant scenos ir mielai įsijungė į 
bendrą šokio sūkurį. Nors scena buvo didelė, no-
rintys kartu šokti visi ant jos netilpo. Dalis moki-
nių ratus suko prie scenos. Įvairių spalvų šviesos 
prožektoriais apšviestoje scenoje bendrame bū-

ryje susiliejo tautinių kostiumų spalvos, spindėjo 
linksmi veidai.

Puikiai nusiteikę mokiniai atsisveikino su Liuk-
semburgo mokyklos mokytojais ir mokiniais ir 
jau laukia kito susitikimo.

Pakeliui į namus gimnazistai dar turėjo galimybę 
aplankyti Tryrą, senąjį Vokietijos miestą, žavintį 
istoriniu palikimu. Jo senamiestyje apžiūrėjo di-
delį įspūdį palikusius romėnų pastatytus miesto 
vartus Porta Nigra, Tryro katedrą, Konstantino 
baziliką.
Audronė Ručienė

Vasario 16-osios gimnazijos šokėjai

Akimirka iš ekskursijos.
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KAS YRA UKRAINA?

Į žurnalo „Informacijos“ redakciją atkeliavo 
ukrainietės Antoninos Soldatovos el. laiš-
kas. Jis parašytas vokiškai, nes moteris nori, 
kad juo pasidalintumėte su kitais Vokietijoje 
gyvenančiais žmonėmis.

Greta laiško nuotraukoje matote Ukrainos 
vaizdus. Mūsų akys jau įprato prie sugriau-
tų miestų fotografijų. Prisiminkime šią šalį 
tokią, kokia ji buvo – turinti turtingą istoriją, 
besidžiaugiančius žmones. Gal po to žvelg-
dami į karo vaizdus giliau pajusime vykstan-
čią tragediją ir kiekvienas savo širdyje rasi-
me ryžto prisidėti vienu ar kitu būdu, kad 
blogis būtų sustabdytas.

Mein Name ist Antonina Soldatova, ich 
bin Ukrainerin. Zusammen mit meinem 
kleinen Kind kam ich nach Deutschland, 
wie 218.000 andere Ukrainer, auf der 
Flucht vor der unprovozierten militä-
rischen Aggression Russlands. Und ich 
möchte Ihnen sagen, wer die Ukrainer 
sind und was für ein Land die Ukraine 
ist. Um besser zu verstehen, wer jetzt 
neben Ihnen lebt und was das Besondere 
an dieser Nation ist.

Die Ukraine ist nicht nur die Heimat der 
weltberühmten Boxer Vitaliy und Volo-
dymyr Klychkiv, die Sie wahrscheinlich 
gut kennen.

Es ist auch der Geburtsort des berühm-

ten Fußballspielers Andriy Shevchenko, der 
Tennisspielerin Elina Svitolina und der heraus-
ragenden Turnerin Lilia Podkopaeva.

Die Ukraine ist der Geburtsort des weltweit 
größten Flugzeugs "Dream".

Die Ukraine ist der Geburtsort des Hubschrau-
berbaus, denn hier wurde der Designer Sikors-
kuy geboren.

Die Ukraine ist der Geburtsort von Yuri Knoro-
zov, der als erster die Maya-Schrift entzifferte.

Die Ukraine ist der Geburtsort der Immunologie. 
Weil der Vater der Immunologie Ilya Mechnikov 
in der Region Charkiw geboren wurde.

Ištapyta siena Lvove. / Bemalte Wand in Lviv.

Užgorodo pilis, statyta X a. / Uzhgorod Burg, 
gebaut im 10. Jahrhundert.
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Die Ukraine ist die Heimat einer der melodiöses-
ten Sprachen der Welt - nach der Bewertung der 
Melodiösität gehört sie neben Italienisch und 
Französisch zu den Top 3.

Die Ukraine ist der Geburtsort der ältesten Uni-
versität in Osteuropa - Ostroh Academy.

Die Ukraine ist der Geburtsort der Petrykivka-
Malerei und des duftenden Borschtsch.

Die Ukraine ist die Heimat kreativer Menschen: 
Mila Jovovich, Mila Kunis und viele andere ha-
ben und sind stolz auf ihre ukrainischen Wur-
zeln. Und  das Talent der ukrainischen Künst-
lerin Maria Primachenko 
die genialen Künstler Pab-
lo Picasso und Marc Shan-
gal bewunderten.

Die Ukraine ist ein äu-
ßerst fruchtbares Land, 
denn dank ihrer Produkte 
wird fast ein Viertel der 
Weltbevölkerung mit Nah-
rungsmitteln versorgt.

Die Ukraine ist die schöne 
Karpaten- und Krimber-
ge, Bergflüsse und Meere 
(Schwarz und Asow), die 
Schönheit alter Burgen 
und die Erhabenheit end-
loser Felder. Es ist ein 
Land, in dem viele Völker 
und Nationalitäten fried-
lich zusammenleben, wo 

jeder respektiert wird, wo 
Muslime und Orthodoxe als 
eine Familie leben. Ein klarer 
Indikator dafür ist, dass die 
Ukrainer die Sängerin Jama-
la, die Gewinnerin des Euro-
vision Song Contest, eine 
Muslimin krimtatarischen 
Ursprungs und eine stolze 
Bürgerin unseres Staates, als 
gesamtukrainischen Stolz 
betrachten.

Die Ukraine ist Europa. Und 
die Ukrainer sind Europä-
er, die danach streben, ihr 
Land auf ihrem Land zu ent-
wickeln und der Welt ihren 
Mut gezeigt haben.

Denn das Wichtigste für uns 
ist die Freiheit. Und wir wol-

len mit den Völkern Europas befreundet sein, 
uns gemeinsam entwickeln und den Weg der De-
mokratie, Freiheit und Gleichheit gehen. Deshalb 
ist Europäische Unterstützung für uns sehr not-
wendig und äußerst wertvoll, die Unterstützung 
jedes einzelnen Lesers in der Einheit des Kamp-
fes gegen das Böse, in einer gemeinsamen schö-
nen Zukunft, in der es keinen Platz für Besatzer, 
Eindringlinge und Diktatoren gibt. Gemeinsam 
mit den Europäern werden wir sicher die Bedro-
hungen der Gegenwart und der Zukunft meis-
tern, denn gemeinsam sind wir eine Kraft!
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Karpatų kalnai. / Die Karpaten.

Senoji Mukačevo rotušė, statyta 1904 m. / Das alte Rathaus 
in Mukachevo, gebaut in 1904.



Maloniai kviečiame dalyvius ir svečius!

Europos lietuvių kultūros dienos – naujas tęstinis renginys, skirtas Europos lietuvių 
kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti.

Pirmą kartą Europos lietuvių kultūros dienos 2022 m. įvyko Norvegijoje, Rogalando 
lietuvių bendruomenėje, ir kasmet keliaus po Europos šalis, 2023 m. atvykdamos į 

Vokietiją, Hiutenfeldą.

Kviečiame dalyvauti Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkus, kultūrinės 
veiklos kuratorius, meninius kolektyvus.

Renginį organizuoja Vokietijos lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Sekite mus „Facebook“ – Europos lietuvių kultūros dienos 2023 
Kontaktinė informacija: ELKD2023@vlbe.org

2023 m. rugsėjo 15-17 d.
Hiutenfeldas, Vokietija
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nuomonei.  „Vokietijos LB valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir  redakcijai  atsiųsti  vieną leidinio egzempliorių. 


