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VADAS
„XX amžiuje nepaprastai padidjo žmoni mobilumas – suaktyvjo turizmas, darbo
jgos migracija, emigracija, išaugo miestai. Vis daugiau ir daugiau žmoni „gyvena“ masiniu
tranzitu automobiliais ir lktuvais. Šeši kontinent miestuose apsistoja svetimšaliai –
maišydamiesi su vietiniais gyventojais, bet dažnai tik iš dalies, savitais bdais. <...> Palikdami
namus jau nesame sitikin , jog atrasime kažk visiškai nauja, kit laik ar erdv . Skirtingum
atrandame visai šalia, o pasaulio krašte susiduriame su pažstamais dalykais“ (Clifford 2006:
30).
Šiuolaikiniai globalizacijos procesai pristato naujas žmoni migracijos formas,
galimybes, akcentuojami vairs j integracijos, akultracijos, adaptacijos ar izoliacijos
svetimose šalyse aspektai. Žmons tapo kosmopolitiški, lengvai peržengiantys savo gyvenimo
vairi aspekt ir prasmi sienas, pavyzdžiui, klass, rass, lyties, kultros ar gyvenamos
valstybs. Tad bet kuris terminas su priešdliu „trans–“, kai viskas yra labai slygiška,
nuolatinje kaitoje ir konfrontacijoje su vairiakrypiais bei vairaus intensyvumo išškiais,
tampa vis dažniau vartotinas kaip funkcionalus, reiškiantis ne vien tik lokalumo, valstybi,
grups sien nuolatin peržengim, bet ir vairiakrypi gyvenimo stili propagavim, atspindi
nuolatin identiteto ar kam nors priklausymo konstravim / perkonstravim arba galbt
nepriklausymo sustiprinim.
Iki XX a. šeštojo dešimtmeio pradžios antropologai neskyr didesnio dmesio
migracijos studijoms, nes vis dar buvo tikima M. Mead lauko tyrimo Naujojoje Gvinjoje
realij, kad daugiau nei pus tiriamos bendruomens nari paprastai bna išvyk uždarbiauti,
neišvengiamumu. Vis dlto sivyravus nuostatoms, kad kultra nra aiškiai apribota,
teritorializuota, pastovi ir homogeniška, pasirod drsesni antropolog bandym teoretizuoti ir
atlikti empirines studijas migracijos tema. Nebuvo nepastebti Afrikoje, Piet Amerikoje
urbanizacijos procesus spartinantys migraciniai srautai, vis gausjo etnografini monografij
apie migrant grupes didžiosiose pasaulio valstybse (Brettell 2008).
Antropologinse diskusijose apie tarptautin

migracij dažniausiai akcentuojamas

individ poreikis keisti gyvenam viet, sitvirtinimas tikslo šalyje nevengiant migravimo tiek
tarp žemyn, tiek tarp skirting valstybi. Vienais atvejais gyvenamoji vieta keiiama vien
kart, stabiliai sitvirtinama ir net asimiliuojamasi, kitais – keiiama daugyb kart, taip pat
gržtama  anksiau gyventas vietas ar gimtin , todl nieko nebestebina žmoni prisirišimas prie
keli gyvenam viet, ar neprisirišimas nei prie vienos vietovs, leidžiantis kalbti apie
transnacionalins migracijos svokos prasmingum. Migracijos studijose, pasak C. B. Brettell,
antropologai labiausiai domisi migruojanij individ sitikinim ir elgesio koreliacijomis,
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socialiniais santykiais ir ryšiais su aplinkiniais bei vietos etnine bendruomene, socialini
organizacij priimanioje šalyje formavimusi, taip pat identiteto ir etniškumo klausimais,
bdingais tiek paiam migraciniam procesui, tiek imigrant bendruomenms, kitaip tariant,
antropologai domisi, kaip migraciniai procesai sukelia kultrinius pokyius ir kaip veikia etnin
migrant identitet (Brettell 2008: 114).
Šiomis dienomis nebepakanka migracinius procesus aiškinti klasikiniais ekonominiais
šali skirtumais, „stmos – traukos“ veiksniais, todl socialini moksl atstovai vis dažniau
renkasi transmigracijos, t. y. migracinio proceso, kurio metu nuolat peržengiamos vienos ar
keli valstybi sienos, termin (Glick Schiller, Basch ir Blanc-Szanton 1995, Vertovec ir Cohen
1999, Glick Schiller 2005, Faist 2000, Kivisto 2001, Vertovec 2009). Transnacionalin
migracija yra daugialypis, vairiakryptis procesas, kurio priežastys gali bti tiek makro-, tiek
mikro- lygmens, pats judjimo procesas skirsis atsižvelgiant  judanij motyvus, status,
turimus resursus, taip pat sitvirtinimo priimanioje šalyje skmingum, lkesi pateisinim,
smoning tapatinimsi ar nesitapatinim su imigracijos šalimi. Tokiame judjimo procese
sukuriama tam tikra erdv, dažnu atveju vadinama transnacionaline socialine erdve, kur
nusistovj , ilgalaikiai žmoni santykiai, tinklai ir organizacijos yra kaip daugialypiai
kontekstai, kuriuose konstruojami, kvestionuojami, reprodukuojami socialiniai identitetai (Pries
1999, Smith 2002, Glick Shiller 2005a). Ištobulintos globalios komunikacijos priemons,
susisiekimo galimybs sudaro slygas migruojantiems bti nuolatinje dinamikoje. Taigi
transnacionalinje migracijoje dalyvauja judantys individai, o j motyvacijoms, išvykimui ir
sitvirtinimui tikslo šalyje svarbus prijimas prie informacijos, naudojimasis šiuolaikinmis
komunikacinmis technologijomis, socialiniai migrant tinklai, imigrant bendruomens.
Globalizacijos procesai lemia tautins valstybs, jos teritorijos, tautinio identiteto,
politins bendruomens svok atsiskyrim vienos nuo kit ir galimyb prabilti apie migracijos
proces suformuotas transnacionalias bendruomenes, kai identitet formavimas bei politinis
gyvenimas vyksta už valstybs rib ar tarp keli valstybi, „deteritorializavus“ (Vertovec ir
Cohen 1999, Vertovec 2009, Daukšas 2010) tautin

valstyb . Intensyvjant migraciniams

procesams, o kartu vietos ir erdvs sampratoms gyjant kitokias prasmes (Svašek 2002),
suintensyvjo identiteto darybos problema. Transnacionaliose bendruomense gyvenani nari
identitetas yra „deteritorializuotas“ ir naujai perkonstruojamas, o jo kompleksiškumas ir
nuolatin kaita nurodo migrant poreik suprasti, kas jie yra, kiek jiems svarbi identiteto
kultrin,

socialini

santyki

krimo

raiška,

todl

neišvengiamai

prabylama

apie

„reteritorializacij, kai žmons siekia (bent jau sivaizduojamai) sivietinti ir iš to paties
statybini medžiag sandlio semiasi pastovumo idj apie kultriškai ir etniškai fiksuotas
vietas“ (iubrinskas 2011a: 24).
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P. Kalnius teigia, kad „kultriškai vienaršje aplinkoje kultrin tapatyb (arba etniškai
vienaršje aplinkoje – etnin tapatyb) yra iš esms mažai k reiškianios svokos. Turimoji
tapatyb aktualizuojama ir labai sureikšminama patekus  kit kultrin aplink“ (Kalnius 2002:
37). A. epaitien papildyt, kad „tapatumas ar su(si)tapatinimas, kaip asmens sav s
suvokimas, visais atvejais pabržia smoningumo aspekt ir liudija tai, kad jis nra kasdienybje
nuolat patiriamas vykis ar reiškinys. Tai konkrei situacij, kontekst, laikotarpi ar lygmen
vykis“ (epaitien 2010: 2). I. W. Schröderis (2009) pritart, kad identiteto, tapatybs svoka
negali bti universaliai vartojama neatsižvelgiant  marginalizuot grupi daugumos
visuomenje socialins nelygybs, socialins erdvs, kurioje atsidr

veikjai politizuoja

tapatybs tematik bei istoriškai susiformavusi tapatinimosi patiri, veikl kategorijas, kurios
yra neišvengiamos identiteto konstravime. Taigi identitet svoka migracini proces
tyrimuose, ypa atsižvelgus  kuriamus socialinius santykius ir ryšius priimanioje šalyje, yra
neišvengiamai prasminga, aktuali ir taikytina.
Transnacionals migracijos procesai, kuomet globalizacijos proces dka yra nuolat
peržengiamos vienos ar keli valstybi sienos, vyksta pakartotin regionin integracija ir
kultros sklaida, suteikia žmonms potencialo kurti naujus, transnacionalius identitetus, kurie
peržengia lokali identitet ribas, pasižymi savo lankstumu, prisitaikomumu, kintamumu laike ir
erdvje. Dažnu atveju transnacionals identitetai savyje inkorporuoja patirtis, vertybes iš kilms
ir priimanios šalies, todl neišvengiamai kyla klausimai, pavyzdžiui, kas aš esu, kas
nepriklauso „mums“, kaip tinkamai elgtis naujoje aplinkoje?
Temos aktualumas
1991 m., atkrus Lietuvos Respublikos nepriklausomyb , Lietuvoje gyveno 3,7 milijono
gyventoj, taiau paskutiniojo visuotinio gyventoj surašymo duomenimis1, 2011 m. Lietuvoje
gyveno 3,054 milijono gyventoj. V. Stanknien (2011) apibendrina Lietuvos Statistikos
departamento duomenis ir teigia, kad nuo 1990 iki 2010 met emigravim iš Lietuvos deklaravo
apie 315 tkst. žmoni, nors vertinus nedeklaruotos ir nelegalios migracijos galimybes, minimu
laikotarpiu iš Lietuvos emigravo apie 600 tkst. žmoni. Nors migracijos statistikos vertinimo
metodai leidžia pakankamai tiksliai vertinti reali situacij (Stanknien 2011), vis dlto apie
patikimus tikslius statistinius duomenis yra sudtinga kalbti, nes dažnai Migracijos
departamentas prie LR Vidaus reikal ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas pateikia
skirtingus statistinius duomenis, o žurnalistai, akademikai, užsienio lietuvi bendruomens,
priimanios šalies statistikos departamentai pristato vl kitokius migruojanij skaiius. Tokia

1

8

Statistikos departamento prie LR Vyriausybs duomenys, www.stat.gov.lt (žirta 2012 03 10).

situacija susidaro dl nelegalios migracijos sraut, „cirkuliarios“, sezonins migracijos sraut,
kai migrantai nedeklaruoja savo išvykimo.
Bendros emigracijos iš Lietuvos sraut tendencijos, stebimos viešojoje erdvje, yra
aiškios – pradjus veikti laisvos ekonomins rinkos dsniams, panaikinus migracinius
suvaržymus, Lietuvai 2004 m. stojus  Europos Sjung vieni Lietuvos gyventojai emigruoja
neplanuodami gržti gyventi  gimtj šal, kiti svetur vyksta dirbti sezonini darb, treti
emigruoja, bet planuoja užsidirb pinig, pasism patirties gržti gyventi  Lietuv, pasitaiko ir
reemigracijos atvej. Emigraciniai procesai neišvengiamai daro tak ekonominiam, socialiniam,
demografiniam Lietuvos gyvenimui. Keiiasi šeimos modelis, formuojasi nauji šeimos tipai, nes
dažnai emigruoja tik vienas partneris arba abu tvai, o vaikai paliekami artimj ar valstybs
globai. Mažja darbingo amžiaus gyventoj, kvalifikuot specialist, o kartu mokesi
moktoj, vartotoj. Tokiai nuomonei viešojoje erdvje yra kontraargument, teigiama, kad
emigrantai  Lietuv atveža ar atsiunia pakankamai didel kiek pinig, reikšming Lietuvos
ekonomikos pltotei, užmezga tarptautinius ryšius, gyja patirties, kuri galt produktyviai
pritaikyti Lietuvos rinkoje. Taigi, nors LR Konstitucijos (LR Teisingumo ministerija 1999) 32
straipsnis teigia, kad „pilietis gali laisvai išvykti iš Lietuvos“, emigracija iš Lietuvos šiomis
dienomis yra neabejotinai svarbi ir prieštaringai vertinama socialin problema.
Emigracijos iš Lietuvos temos aktualum patvirtina žiniasklaidoje pasirodanios
emigravusi iš Lietuvos ir užsienio šalyse sikrusi asmen skirtingos gyvenimo istorijos2,
nevienareikšmiška pozicija Lietuvos ir apskritai emigracini proces atžvilgiu. Naujoje vietoje
„išjudj “ asmenys yra link bendrauti su panaši etnini šakn asmenimis, taiau neretai yra
kaip tik vengiama bendrataui kaimynysts. Tad kyla klausimai – kodl, kokiais atvejais ir kaip
imigrantai iš Lietuvos priimanioje šalyje (ne)susidraugauja, (ne)bendradarbiauja, (ne)bendrauja
ir (ne)susisaisto tarpusavyje su t pai etnini šakn asmenimis, su priimanios šalies
pagrindine visuomene, kitomis toje šalyje gyvenaniomis etninmis grupmis? Kodl
suintensyvja ir kaip palaikomi ar nepalaikomi ryšiai su kilms šalimi, iš kurios buvo
emigruota? Tai yra, kaip šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos JAV konstruoja savo identitetus?
2

Nortsi paminti, kad tautins tapatybs tema emigracijoje fiksuojama žiniasklaidos atstov, gvildenama
grožinje literatroje. Žurnalist M. Bonkut portale www.lrytas.lt reguliariai (ypa 2007–2008 metais) raš apie
lietuvi gyvenim JAV, A. Griškonyt – apie lietuvius Dubline. Grožins literatros žanrui priskirtina žurnalists
Z. epaits (2011) knyga taikliai koreliuoja su ms disertacinio darbo tema, „lietuviškojo“ identiteto
transmigraciniuose procesuose paieškomis. Autor, remdamasi savo subjektyviais stebjimais gyvenant Londone,
samprotauja, ieško atsakym  klausimus – koks yra ši dien lietuvis, išvyk s iš Lietuvos, neleid s šakn tiek
svetimoje, tiek gimtojoje šalyje? Žurnalist E. Davain (2011), 5 metus praleidusi Airijoje, kaip ir dauguma
emigrant patyrusi tas paias neskmes ir išgyvenimus, aprašo „real lietuvi emigrant gyvenim“.
A. Matuleviits (2010) noveli romane, kaip ji pati teigia, galima pajusti emigranto gyvenimo Pranczijoje
dvasi (Pranczijos lietuvi bendruomens praeities ir ši dien politiniai, kultriniai gyvenimo aspektai aptariami
L. Salduko (2009) sudarytame mokslini straipsni rinkinyje). Emigracijos taka tv palikt vaik raidai,
skausmingai besiklostantiems likimams jautriai nagrinjama K. Jokšaits (2008) romane.
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Darbo problema
Kiekybiškai gausiame, vairiakrypiame nuolatiniame Lietuvos gyventoj judjime,
eurointegracijos, globalizacijos proces veikiamame kontekste atsiranda poreikis suprasti, kokia
šiuo metu yra migruojani lietuvi tautin tapatyb, viešajame diskurse bandoma net kelti
klausimus, kaip j išsaugoti ir ar reikia / manoma j saugoti? Kokios yra masiškai iš Lietuvos
emigruojanij pozicijos ir nuostatos Lietuvos atžvilgiu, gržimo gyventi  Lietuv
perspektyvos, ar aktualus jiems patiems „lietuviškasis“ identitetas, kokios jo formos kuriamos,
ar vyksta etninio identiteto kaita globaliame pasaulyje? Taip pat reikt pažymti, kad
šiandienin emigracija iš Lietuvos nra naujas reiškinys.

Vakarus iš Lietuvos didžiausias

srautas žmoni patrauk dar XIX a. pabaigoje, taip pat Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, tad už
Lietuvos rib, ypa JAV, gyvena nemažai lietuvi, j keli kart palikuonys (Eidintas 1993).
Šiame disertaciniame darbe išskiriame dvi iš Lietuvos kilusi ir JAV gyvenani žmoni
kategorijas: a) šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV kategorijai priskiriami iš nepriklausomos
Lietuvos Respublikos emigrav

asmenys, dar kitaip vadinami ekonominiai migrantai arba

3

treiabangiai , naujieji migrantai, šiandieniniai migrantai; b) Amerikos lietuvi kategorijai
priskiriami Antrojo pasaulinio karo pabaigoje nuo komunistinio režimo iš Lietuvos pasitrauk
politiniai migrantai, kitaip dipukai, ir j vaikai. Ms pasirinkimu, Amerikos lietuvi kategorijai
priskirtini ir XIX a. pabaigos ekonominiai migrantai grynoriai ir j palikuonys, nors pastarj
tyrimo metu buvo sutikta labai mažai4. Taigi neakcentuojami pirmj dviej – XIX a. pab. –
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio – emigracini bang iš Lietuvos skirtumai, šios bangos
pateikiamos kaip iliustratyvus kontekstas disertacinio darbo temai apie šiuolaikinius imigrantus
iš Lietuvos pltoti.
Ar šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos bendrauja su Amerikos lietuviais? Kokiomis
formomis vyksta skirting emigracini bang atstov bendradarbiavimas, keitimasis patirtimis?
Ar svarbios šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos ankstesni emigracini bang kurtos
„lietuviškumo“ išlaikymo ir krimo strategijos? Bene glaudžiausiai pastarieji klausimai siejasi
su V. iubrinsk dominania problematika: „kaip „lietuviškum“, kaip kultr ir kaip paveld,
sivaizdavo ir sivaizduoja, konstravo ir tebekonstruoja bei / ar siekia užginyti skirtingos
Amerikos lietuvi bangos ir kartos?“ (iubrinskas 2005: 42).

3
Disertaciniame darbe, kai cituojami informantai, „eminiai“ terminai rašomi pasvirusiu šriftu. Kabuts rašomos
siekiant pabržti perkeltins, netiesiogins reikšms žodžius, cituojant literatros šaltinius, bibliografijoje.
4
Plaiau šios iš Lietuvos kilusi ir JAV gyvenani žmoni kategorijos pristatomos skyriuje „Migracijos proces iš
Lietuvos  JAV apžvalga“ (p. 17).
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Taigi disertacinio darbo mokslin problem formuluojame tokiais klausimais:
x Dl koki priežasi ir kaip šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos JAV saistosi ar nesisaisto
tarpusavyje, su Amerikos lietuviais, su priimania ir su kilms šalimis?
x Kiek JAV Lietuvi Bendruomen, etnins organizacijos yra svarbios šiuolaikiniams
imigrantams iš Lietuvos ir Amerikos lietuviams Jungtinse Amerikos Valstijose kuriant
bei išlaikant socialinius ryšius, suteikiant socialines paslaugas imigrant šeimoms ir j
vaikams, palaikant ryšius su gimtja šalimi?
x Kokiomis formomis vyksta šiandienini imigrant sitraukimas, akultracija JAV, tiek
jauiant ssajas su kilms šalimi, tiek nuo jos atsiribojus?

Darbo objektas
Šiuolaikini imigrant iš Lietuvos Jungtinse Amerikos Valstijose identitet konstravimas
vairiose lietuvi bendruomens etninse organizacijose ir per santykius su skirting tautybi
JAV gyventojais bei Lietuva, kitaip tariant, identitet konstravimas transnacionalinje
migracijoje.

Darbo tikslas
Nustatyti šiuolaikini imigrant iš Lietuvos konstruojam identitet konfigracijas, kurios
gali bti prasminamos etninse lietuvi bendruomens organizacijose JAV ir santykiuose su
skirting tautybi Amerikos gyventojais bei transnacionaliniais ryšiais su Lietuva.

Darbo uždaviniai
x Atlikti

teorin

transnacionalizmo,

transmigrant,

transnacionalios

migracijos,

transnacionali bendruomeni svok, j reikšms migracini proces tyrimuose,
pabržiant erdviškum ir migruojanij saistymsi su aplinkiniais gyventojais, analiz .
x Išanalizuoti migrant kultrini, etnini ir institucini identitet teorines svokas,
atverianias vairiapusiškas migrant identitet konstravimo tyrimo galimybes.
x Nustatyti pagrindines etnines erdves, kuriose šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos JAV
vienokia ar kitokia forma kuria, pasitvirtina sociokultrin identitet.
x Empiriškai ištirti imigrant iš Lietuvos formuojamus socialinius ryšius tarpusavyje, su
Amerikos lietuviais ir su kitais JAV visuomens atstovais.
x Apibržti ryši palaikymo su Lietuva, kaip kilms šalimi, formas, galinias daryti tak
dalies imigrant sprendimams gržti gyventi  Lietuv ar bti transmigrantais, o ne
asimiliuotis priimanioje šalyje.
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x Nustatyti dominuojanias šiuolaikini imigrant iš Lietuvos „lietuviškojo“ identiteto
konfigracijas transnacionalinje migracijoje.

Darbo metodai
Mokslins literatros, kurioje aptariamos transnacionalumo, identitet teorins
paradigmos, apžvelgiami migraciniai, tapatybi tyrimai, j koreliacija ir reikšm ms
disertacijos tematikos pltojimui, analiz.
Empirini duomen analiz. Disertacinio darbo empiriniai duomenys gauti atliekant
etnografin lauko tyrim dviem etapais. Žvalgomasis lauko tyrimas buvo atliekamas 2007 m.
kovo mnes JAV Vakar pakrantje, Kalifornijoje: San Diege, Santa Monikoje, Los Andžele,
Mišen Viedžio (Mission Viejo), Oranžijos apygardoje (Orange County). Pagrindinis lauko
tyrimas buvo atliekamas 2008 m. balandžio – birželio mnesiais Ryt pakrantje (Niujorke,
Pitsfilde (Masaiusetso valstija), Džersio Sityje (Naujojo Džersio valstija), Bratlebore
(Vermonto valstija), Filadelfijoje) ir Vidurio Amerikoje (ikagoje (Ilinojaus valstija)).

Darbo naujumas
Šiandienini globalizacijos proces nulemtas žmoni mobilumas, galimybs bti
lojaliems kelioms šalims, nesusisaistymas nei su viena iš j, kuriam tapatybi nepastovumas –
visa tai migraciniuose tyrimuose skatina analizuoti konkreias etnines migrant grupes, j
identitet konstravim pabržiant kontekstualum, istorin – socialin tiriamj patirt.
2000 m. pasirodžiusi D. K. Kuzmickaits disertacija buvo viena pirmj sociologijos
disertacij Lietuvoje, o 2004 m. jos pagrindu išleista knyga yra puikus ir unikalus etnografijos
apie naujuosius imigrantus iš Lietuvos ikagoje pavyzdys. Taiau autor, kitaip nei mes,
apsiriboja lauko tyrimo duomen rinkimu JAV Lietuvi Bendruomens ribose, netraukdama t
„lietuvi ikagos apylinkse, kurie su lietuvi etnine bendruomene nebendravo ir nepalaik
artimesni ryši“ (Kuzmickait 2004: 22). Vis dlto D. K. Kuzmickait atskleidžia iš dalies
ms temai artimas lietuvi, kaip ji pati sako, „paprast žmoni“ emigravimo iš Lietuvos
priežasi, sikrimo ikagoje, adaptacijos, socialini santyki vietos etninje bendruomenje ir
platesnje JAV visuomenje krimo, vairias veiklos 1988–2000 metais peripetijas. Taigi
tematine – t. y. šiandienini imigrant iš Lietuvos sitvirtinimo JAV – prasme ms disertacija
turi panašum su D. K. Kuzmickaits (2004) darbu „Tarp dviej pasauli: naujieji imigrantai
lietuviai ikagoje (1988–2000)“, taiau mes, remdamiesi ypa vairiuose kontekstuose ir
kompleksiškai gautais duomenimis, akcentuojame identitet konstravim transnacionalinje
migracijoje ir išryškiname kontaktavimo su kilms šalimi ar tiesioginio transnacionalaus
veikimo aspekt.
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Kaip ir šios disertacijos autor, rengdami mokslo disertacijas išskirtinai antropologin
metodologij,

empiriniams

emigravusi

iš

Lietuvos

socialins

patirties

skirtinguose

geografiniuose regionuose tyrimams naudojo N. Liubinien (2009) ir D. Daukšas (2010).
Pastarasis autorius savo disertacijoje „Transnacionalizmo išškiai pilietybei ir etniškumui
šiuolaikinje Lietuvoje: Lietuvos tautini mažum ir lietuviškos migracijos atvejai“ išryškina
Norvegijoje populiari etniškai apibržiam „savumo“ samprat bei kriminalizuot lietuvio
vaizd žiniasklaidoje, kurie ltina imigrant iš Lietuvos integracij Norvegijoje, taiau buvimas
„baltais“ yra pakankamas kriterijus lygiaveriam primimui. Smoningas Lietuvos pilietybs
išsaugojimas, pasak D. Daukšo (2010), yra vienas svarbiausi kriterij migrant iš Lietuvos
reteritorializacijai, kai migrantai integruojasi  norveg visuomen , bet tuo pat metu jauiasi
Lietuvos dalimi. Neatitolti nuo Lietuvos ar tapti transmigrantais padeda ir pigios šiuolaikins
komunikacins priemons.
N. Liubinien (2009) antropologinio lauko tyrimo metu surinktus duomenis disertacijoje
„Migrantai iš Lietuvos Šiaurs Airijoje: „savos erdvs“ konstravimas“ apibendrina ir teigia, kad
emigrantams iš Lietuvos Šiaurs Airijoje svarbus „savos erdvs“ konfigravimas, kurio
pagrindas – šeiminiai–gimininiai ir draug tinklai bei pasinaudojimas jais siekiant sitvirtinti
priimanioje šalyje, taip pat emociniai–patirtiniai bruožai, etniškumo / kilms svarba
apsibržiant santyk su gyvenama ir kilms šalimi. Nuolatiniai fiziniai „gržinjimai“  Lietuv,
prisiminimai, palaikomi / nutraukiami socialiniai ryšiai su kilms šalimi „savai erdvei“ suteikia
transnacionalumo savybi ir kartu dinamiškumo.
Lietuvi ir lenk migracijos patirtimis, sitvirtinimo Jungtinje Karalystje niuansais
domisi sociolog V. Parutis (2006, 2007). Ji nagrinja, koki tak migracin patirtis turi
migrant tapatybei, „šakn“ reikšmei socialiniuose santykiuose ir koki tak j tapatyb turi
„nam“ suvokimui bei j konstravimui svetimoje šalyje.
Pasak V. iubrinsko, pastaruoju metu nacionalinio / tautinio identiteto srityje Lietuvos
socialiniuose moksluose atlikta nemažai tyrim, taiau didžioji j dalis yra teorinio pobdžio
arba remiasi kiekybiniais tyrimais, kuri tikslas – verifikuoti jau egzistuojanius teorinius
modelius (iubrinskas 2008a: 9). Taip pat ir migracijos tyrimams Lietuvoje vykdyti ilg laik
buvo taikyti tik kiekybiniai sociologiniai, statistiniai demografiniai metodai, kurie akcentuoja
emigracijos priežasi / pasekmi analiz (Sipaviien 2006a, 2006b). Vis dlto šiuolaikins
migruojanij gyvenimo bdo, tapatybi konstravimo tendencijos neišvengiamai silo naudoti
ir kokybinius metodus, leidžianius, kaip ir ms tyrimo atveju, surinkti unikali duomen apie
lietuvi migrant identifikavimsi.
Migracijos tyrimuose, ypa socialiniuose moksluose, stinga makro- ir mikroperspektyv trianguliacijos, t. y. „imigracijos strategij, darbo rinkos pokyi ir individ bei j
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šeim patiri palyginamosios analizs“ (Brettell ir Hollifield 2008: 2). Vis dlto C. B. Brettell
ir J. F. Hollifieldas, abejodami tokia tyrim perspektyva, perfrazuoja A. Portes teigdami, kad
viename tyrime susieti mikro- ir makro- perspektyvas yra labai sudtinga, o visas perspektyvas
apimanti teorija yra net nemanoma. Taigi pritardami V. iubrinskui (2008a) galtume teigti,
kad metodologiškai ms darbas yra perspektyvus, nes antropologinio lauko tyrimo metu
„emiškai“ buvo apiuopta visa šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV gyvenimo aspekt
vairov, taip pat ir saistymosi su aplinkiniais ir „savais“ bei kilms šalimi aspektai. Lietuvoje
viešojoje erdvje dažnai pasirodo istorij apie migrant gyvenimus, atlikta nemažai migracijos5,
identiteto tem nagrinjani mokslini tyrim6, taiau retas kuris iš j yra išsamus,
visapusiškas ir kompleksiškas.
Taigi šio disertacinio darbo naujumas – remdamiesi Lietuvoje migraciniuose tyrimuose
dar pakankamai mažai taikyta antropologine metodologija ir teorine transnacionalizmo
perspektyva iškristalizuojame vienos JAV etnins grups, t. y. šiandienini imigrant iš
Lietuvos, identitet konfigravimo pagrindines tendencijas. Duomenys apie šiandienini
imigrant iš Lietuvos  JAV migracinius procesus, priimanios šalies kontekst, priimanioje
šalyje sukurtas etnines erdves, kuriose palaikomi socialiniai santykiai su aplinkiniais gyventojais
bei bendrakilmiais, buvo gauti per „emic“ perspektyv. Svarbu pažymti, kad ms tyrime
dalyvavo vairi socialini sluoksni atstovai – skirtingo išsilavinimo, amžiaus, lyties, taip pat
tiek dalyvaujantys, tiek nepalaikantys joki ryši su JAV Lietuvi Bendruomene asmenys.
Svarbiu disertacijos akcentu yra tiesioginis šiandienini imigrant iš Lietuvos
praktikuojamo transnacionalizmo form fiksavimas bei atsakymai, kodl tam tikra šiandienini
migrant dalis nesitraukia  transnacionalias praktikas.
turinius

aspektus

dert

atsižvelgti

migracijos

tokius praktin ir taikomj vert

politikos

formuotojams,

lobistams,

inicijuojantiems produktyvesni ekonominio, kultrinio bendradarbiavimo su emigrantais iš
Lietuvos svetimose šalyse strategij krim, taip pat antropologijos, sociologijos, kit socialini
moksl atstovams, vykdantiems identiteto, migracijos tyrimus. Tikims, kad šis disertacinis
darbas, kuriame akcentuojamas transnacionalinje migracijoje dalyvaujani šiandienini
imigrant iš Lietuvos „lietuviškojo“ identiteto krimas ir perkrimas, prisids prie tolimesns,
gilesns teorins ir praktins diskusijos migracijos tema pltojimo.

5
6

Plaiau apie šiandienins emigracijos iš Lietuvos tyrimus ir literatr p. 20.
Plaiau apie „lietuviškosios“ tapatybs konstravimo migracijoje tyrimus ir literatr p. 23.
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Svarbiausi terminai
Transnacionalin migracija – migraciniai procesai, kuriuose akcentuojamas asmen
persiklimas iš vienos šalies  kit, pabržiamas nuolatinis procesualumas, dinamika, dažnai
neprisirišimas nei prie vienos ar prisirišimas prie keli šali. Tokiuose procesuose dalyvauja
tarpusavyje komunikuojantys žmons, su subjektyviais poreikiais ir motyvacijomis,
tapatindamiesi vieni su kitais, saistydamiesi tarpusavyje, bet ir atsiskyrindami vieni nuo kit,
kilms šalies ir „kit“ aplinkini, kartu konstruodami, kvestionuodami, reprodukuodami savo
socialinius identitetus (Pries 1999, Faist 2000, Smith 2002, Glick Shiller 2005a, Vertovec 2009).
Tokius migracinius procesus lydi finans, informacijos, preki judjimas, o modernios
technologijos palengvina susisiekim ir komunikavim su kilms šalimi.
Transnacionalinje migracijoje svarbs ne tik patys judjimo procesai, žmoni
saistymasis, bet ir etnins bendruomens egzistavimas, krimasis ar krimas priimanioje šalyje,
kaip imigrant sukibimo konstravimo atsvaros taškas.
Imigrantai Jungtinse Amerikos Valstijose – asmenys, imigrav ir apsigyven JAV,
neatsižvelgiant  j turim imigracin status, t. y. gij JAV pilietyb , legaliai gyvenantys,
pabgliai ir prašantys prieglobsio, turintys vairias ribotos trukms vizas, nelegals asmenys.
Transmigrantai – tai tarptautiniai migrantai, kuri kasdienis gyvenimas priklauso nuo
daugybs nuolatini tarptautini ssaj, be to, j sociokultrinius identitetus lemia santykiai su
daugiau nei viena valstybe. Tokie migrantai – tiek ketinantys, tiek neketinantys gržti gyventi 
kilms šal, bdami aktyvs priimanios šalies ekonomikos, politikos dalyviai, nuolat palaiko
ryšius su šalimi, iš kurios išvyko, kuria institucijas, padedanias bendradarbiauti, dalyvauja
vairiuose renginiuose kilms šalyje, palaiko daugiakrypius šeimos, ekonominius, socialinius,
organizacinius, religinius ir politinius ryšius, kuri šali sienos neriboja (Glick Schiller, Basch ir
Blanc-Szanton 1992, 1995).
Lietuviškasis identitetas / lietuviška tapatyb / lietuviškumas – smoningas ir
kintantis, vairiose slygose adaptyvus tapatinimasis su lietuvi tauta (iubrinskas 2008a)
vairiais aspektais. Ms darbe akcentuojamas „migracinis lietuviškumas“, atskleidžiantis
migrant tarpusavio, su bendrakilmiais ir su aplinkiniais savanorišk (ne)sukibim priimanioje
šalyje, „rib“ vieni nuo kit ir „kitoki“ bržim, j saistymosi formas, nesisaistymo priežastis,
santykius su kilms šalimi „lietuviškumo“ pagrindu.
Transnacionali bendruomen7 – formals ir neformals migrant socialiniai tinklai,
apimantys kelias valstybes,  kuriuos dažnai traukiamos vyriausybins ir nevyriausybins
organizacijos kilms ir tikslo šalyje. Joms bdingas transnacionalus solidarumas, socialinis

7

Plaiau I dalies 2.1. skyriuje „Transnacionali bendruomeni svoka“.
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susitelkimas, bendros simboli ir kolektyvins reprezentacijos (Faist 2000). Dažnai
transnacionali bendruomeni „ribos“ yra pakankamai lengvai peržengiamos.
Lietuvi bendruomen – etnin šiuolaikini imigrant iš Lietuvos Jungtinse Amerikos
Valstijose bei Amerikos lietuvi bendruomen. Ms tyrimo atveju lietuvi bendruomen apima
lietuviškas etnines organizacijas JAV ir jose vienokia ar kitokia forma veikianius ar
susitinkanius imigrantus iš Lietuvos, Amerikos lietuvius ir j palikuonis, ar tiesiog save
priskirianius prie lietuvi, kuriuos disertaciniame darbe taip pat vadiname „bendratauiais“,
„bendrakilmiais“.
Etnins organizacijos – oficialios ir neoficialios etnins organizacijos, priimanioje
šalyje skirting migracini bang sukurtos teikti imigrantams vairias paslaugas, param, taip
pat jose dalyvaujani žmoni santykiai ir kontekstai, kuriuose tokios organizacijos veikia
(Startsev 2005, Cordero-Guzman 2005, Mazzucato ir Kabki 2009). JAV veikianias lietuvi
organizacijas galima vardyti kaip etnines organizacijas, susietas su katalik bažnyios
parapijomis, edukacinmis veiklomis, viešojo bendravimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, etniniais
klubais ar pramogine veikla, taip pat oficialia JAV Lietuvi Bendruomene (JAV LB). Šios
organizacijos sukurtos tiek pirmos ekonomins emigracins bangos, tiek politini migrant, tiek
treiosios bangos imigrant iš Lietuvos.
JAV Lietuvi Bendruomen8 – oficiali JAV lietuvi organizacija, kuruojanti jaunimo,
kultros, švietimo, religijos, sporto, visuomeninius reikalus, geografiškai ir politiškai skirstoma 
apygardas, o pastarosios –  apylinkes.
Kilms šalis – šalis, iš kurios migrantas išvyko uždarbiauti, studijuoti ar gyventi  tikslo
šal. Visiems tyrime dalyvavusiems imigrantams iš Lietuvos kilms šalis sutapo su Lietuva,
gimtja šalimi, todl šie terminai naudojami sinonimiškai.
Priimanioji šalis – šalis,  kuri migrantas atvyko, sikr ar sitvirtino. Atsižvelgiant 
informant emigracin , adaptacin patirt, priimanioji šalis sinonimiškai vardijama „svetima
šalimi“, „tikslo šalimi“, „JAV“, „Amerika“ arba konkreia JAV valstija, miestu.

Disertacijos strukt ra
Disertacin darb sudaro 7 dalys. vadinje dalyje pristatytas disertacinio darbo temos
aktualumas, darbo problematiškumas, mokslinis naujumas, trumpai supažindinama su JAV kaip
imigrant tikslo šalimi. Suformuluotas disertacinio darbo tikslas, objektas, uždaviniai, pristatomi
naudoti darbo metodai, operacionalizuojami svarbiausi disertacijos tekste vartojami terminai.
Pateikiama plati lietuviškosios tapatybs, emigracijos iš Lietuvos literatros apžvalga,

8

Plaiau III dalies 2.5.3. skyriuje „JAV Lietuvi Bendruomen“.
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supažindinama su emigracini bang iš Lietuvos, kurios vienaip ar kitaip reikšmingos ms
darbe, charakteristikomis.
Teorinje

dalyje

(I.)

pristatomos

ir

teoriškai

pagrindžiamos

svarbiausios

transnacionalumo, transnacionalios erdvs perspektyvos, teorins prieigos, kurios yra
reikšmingos analizuojant šiandienini migrant judjimo niuansus, bandant suprasti, kodl jie
juda, kaip, kokiomis formomis sitvirtina priimaniose visuomense. Taip pat analizuojami
migrant identitet darybos transnacionalinje migracijoje teoriniai aspektai, kurie pateikia
plai j analizs perspektyv ir neleidžia apsiriboti siauru, vienpusiu migrant paveikslo
formavimu.
Metodologinje dalyje (II.) aptariami antropologinio lauko tyrimo metu empirini
duomen rinkimui naudoti metodai, j svarba, ypa daug dmesio skiriama refleksij, kurios tik
pagrindžia antropologins metodologins prieigos taiklum disertacinei problematikai
analizuoti, apie lauko tyrim pristatymui.
Empirini duomen analizs dalyje (III.) nuodugniai supažindinama su šiuolaikini
imigrant iš Lietuvos sitvirtinimo JAV etapais. Socialini santyki ir ryši su priimanija
šalimi, jos gyventojais, su kitais posocialistini šali kilms imigrantais JAV, su tos paios
emigracins bangos atstovais ir Amerikos lietuviais krimas, etnini erdvi, kuriose vienaip ar
kitaip kuriamas, pasitvirtinamas ar niveliuojamas tapatinimasis su lietuviais, bendrakilmiais, taip
pat transnacionali santyki su Lietuva palaikymas – neišvengiamai svarbs identitet
transnacionalinje migracijoje formavimuisi. Empirin dalis baigiama svarbiausia, išvadine
šiuolaikini imigrant iš Lietuvos Amerikoje susikuriam ir dominuojani konfigracij
dalimi.
Disertacinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados, bibliografija (abcline tvarka
pateiktas literatros srašas, internetins nuorodos, šaltiniai), o paskutiniojoje dalyje pateikiami
priedai.

***
Migracijos proces iš Lietuvos JAV apžvalga. Trumpai pristatysime istorin lietuvi
tautos migravimo  JAV perspektyv (Baškauskas 1981, Van Reenan 1990, Fainhauz 1991,
Eidintas 1993, Saldukas 2002, Dapkut 2006), nes ji iliustruoja kontekst, kuriame susiformavo
viena nuo kitos besiskirianios emigracins bangos. „Emigracija nevienoda – ji gali bti
ekonomin, politin, religin, sezonin arba nuolatin, priverstin arba savarankiška. Žmons
keisdavo savo gyvenamj viet nuo seniausi laik iki dabar. Karai ir ligos, politiniai ar
religiniai persekiojimai bei kitos priežastys vert emigruoti žmones, etnines grupes ar net tautas“
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(Eidintas 1993: 5). A. Eidinto minimos skirtingos emigracijos priežastys suponuoja vairias
sitvirtinimo priimanioje šalyje tendencijas, skirtingas migruojanij sav s suvokimo ir
santyki su aplinka krimo perspektyvas. V. iubrinskas papildyt, kad ir „lietuvi imigrant
tapatyb nevienoda, kadangi nevienoda socialin kilm, siekiai ir strategijos, kuri laikosi
žmons, priklaus ir dabar priklausantys skirtingoms išeivijos bangoms, kartoms, taip pat
lietuviškos kilms amerikiei klasms ir interes grupms“ (iubrinskas 2005: 43).
Nra abejoni, kad pavieniai lietuviai asmenini paskat veriami emigravo nuo
seniausi laik9 (Saldukas 2002), vis dlto didesnio dmesio susilaukia XIX a. pabaigos
emigracin grynori10 banga (vadinama pirmja), trukusi iki XX a. ketvirtojo dešimtmeio. Dl
carins Rusijos vykdomos rusifikavimo politikos šiuo laikotarpiu emigravo ne vienas
inteligentas, kunigas, pabglis iš carins armijos (ypa po 1874 m. karo prievols statymo),
1795 m., 1831 m. ir 1863 m. sukilimo dalyvis. Vis dlto didžij ši emigrant dal, ypa po
nederling 1867–1868 met, sudar menko išsilavinimo valstieiai, išvyk dirbti  JAV angli
kasyklas11, gamyklas, skerdyklas, turintys vienintel tiksl – užsidirbti pinig ir gržti  Lietuv
arba finansuoti šeimos atsiklim  JAV (Fainhauz 1991). Dauguma išvykusij pasiliko JAV,
bdami religingi brsi  lietuviškas parapijas12, draugijas, steig organizacijas, leido laikrašius,
stengsi išlaikyti savo kalb ir paproius. Šiai bangai D. K. Kuzmickait, remdamasi
D. Fainhauzu, priskiria apie 635 000 žmoni (Kuzmickait 2004: 27). Ekonomini emigrant
buvo nepalyginti daugiau nei politini, todl ši banga dar vadinama ekonomine „duoneliautoj“
banga (Kuzmickait 2004: 27).
Antroji didel emigracijos banga vyko Antrojo pasaulinio karo metu. Nordami išvengti
sovietins valdžios deportacijos  Sibir ir ieškodami politinio prieglobsio  Vakarus trauksi
mokytojai, dstytojai, dvasininkai, valstybs tarnautojai, inžinieriai, kininkai. Tuo metu krašt
paliko apie 60 000 žmoni. sikrusias pabgli stovyklas13 atvyk soviet pareignai žadjo
ram gyvenim okupuotoje tvynje (Akstinaviit 2006a), vis dlto pabgliai – dipukai14 –
atsisak gržti. XX a. penktjame dešimtmetyje JAV, Kanada, Australija, Didžioji Britanija ir
kitos didžiosios valstybs prim statymus, leidžianius dipukams atvykti apsigyventi 
9

Epizodiškai galime paminti, kad pirmasis rašytiniuose šaltiniuose minimas emigrantas iš Lietuvos A. Kuršius
išvyko  Amerik dar 1659 metais.
10
„Grynoriai (greenhorn) žodis, kuriuo amerikieiai paprastai apibdina naujus nepatyrusius, „nesubrendusius“
(žaliaragius) atvyklius, svetimšalius“ (iubrinskas 2005: 44).
11
1977 m. išleista V. Btno knyga „Pennsylvanijos angliakasi Lietuva“, kurioje A. Kezio nuotrauk vaizdais, E.
Bradnaits surinktos tautosakos, R. Lapo surinktos archyvins medžiagos pagrindu „kompaktiškai atvaizduota
senoji Pennsylvanijos angliakasi Lietuva“ (Btnas 1977).
12
Dar 1892 m. kr pirmj Šv. Jurgio parapij Bridžporte (Bridgeport) (Senn 2005).
13
E. Aleksandraviius, D. Kuizinien ir D. Dapkut (2002) aprašo aktyv kultrin gyvenim pabgli stovyklose
ir lietuvi kultros sklaid visame pasaulyje.
14
„Dipukai – žodis kil s iš Antrojo pasaulinio karo laik perkeltj asmen (DP) stovykl (angl. Displaced Persons
Camps), kurios buvo kuriamos vakarinje Vokietijos dalyje, pavadinimo“ (iubrinskas 2005: 44). Dažnas dipukas
santrump DP išveria kaip Dievo paukšteliai (Akstinaviit 2006a).
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mintsias šalis. Šie statymai taip pat „bylojo apie tarptautins padties nesikeitim ir reali
šans greitai sugržti  Lietuv nebuvim“ (Saldukas 2002: 97). Žmons buvo atrinkinjami
pagal j sveikatos bkl , lemiani darbingum, raštiškus draug ar giminaii, jau gyvenani
tikslo šalyse, iškvietimus, Amerikos lietuvi organizacij atsistus „efidavitus“ (Eidintas 1993).
Taigi dipukai iš Vokietijos pabgli stovykl atvyko  jau egzistuojanias JAV Lietuvi
Bendruomenes, parapijas. Pirmieji didžiausi lietuvi politini migrant socialiniai, kultros,
politini veikl centrai spariausiai buvo kuriami Pensilvanijoje (Fainhauz 1991), taiau nuo j
neatsiliko ikagos, Los Andželo Lietuvi Bendruomens.
Dipukams Lietuva išliko kaip tvyn,  kuri, atkovojus nepriklausomyb , buvo tikimasi
sugržti, padti sovietizuotiems bendratauiams tapti vl „tikrais lietuviais“. Vis dlto „su
kiekviena nauja karta vis stiprjantys saitai su prieglobst suteikusia šalimi galop privert
didžij dal prie šios kategorijos priskiriam viduriniosios klass lietuvi išeivi pajusti tvirt
ryš su JAV kaip „antrja tvyne“, taigi dauguma dipuk (ypa antroji ir treioji Amerikoje
gimusi karta) susikr Amerikos lietuvi tapatyb “ (iubrinskas 2005: 44), kitaip tariant,
„akultravosi, pamažu perjo iš vienos kultros grups  kit, nustojo elgtis kaip buvo prat ,
prarado senj savo grups identitet ir gijo naujj“ (ernius 2005). L. Baškauskait papildyt,
kad iš pabgli stovykl  JAV atvyk lietuviai emigrantai pateisino JAV taikyt akultracijos
model, nes dauguma skmingai socialine ir ekonomine prasme sitvirtino vairiose JAV vietose,
lank koledžus, tapo politiškai aktyvs, daugumos visuomens nebuvo diskriminuojami,
priešingai, mezg glaudžius ryšius, kr mišrias santuokas, jei patys norjo, atsikrat matom
ženkl, išskiriani juos iš priimanios šalies visuomens (Baškauskas 1981: 278). Vis dlto
dauguma dipuk JAV gyveno dar pabgli stovyklose susiformavusiame kompleksiniame,
puikiai integruotame socialini tinkl modelyje – dalyvavo etnins grups ribas nubržianiose
draugijose, vartojo bendrus simbolius, ženklus (Baškauskas 1981: 279), palaik vietos lietuvi
bendruomens aktyvi nari pastangas traukti naujai atvykusius  „parapijos veiklas,
organizacijas, lankyti bažnyi, pobvius, nejausti trinties su senaisiais emigrantais ir tapti
visiems didele, bendra šeima“ (Kuinskas – Kuingis 2000). Jie jaut nuolatin sielvart, kad
buvo priversti palikti gimtj krašt, artimuosius, nors j širdgla tapo individ ir grups
veiksmus veikiania integralia asimiliacijos ir akultracijos priimanioje šalyje dalimi
(Baškauskas 1981).
Treioji didel ekonomins emigracijos banga  Vakarus prasidjo Lietuvai atkrus
nepriklausomyb 1990 m., pasikeitus ne tik politinei, bet ir ekonominei situacijai, kai perjimas
iš centralizuotos  rinkos ekonomik lm darbo viet, užmokesio mažjim, mokesi bei
netikrumo dl ateities didjim. Žinoma, pavieni emigracijos atvej pasitaikydavo ir kelet
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met prieš Soviet Sjungos grit. Šios bangos – tarybuk15 – pavadinimas kildinamas ne iš
sivietinimo priimanioje šalyje niuans, kaip grynori, ne iš laikino apsigyvenimo prieš
išvykstant  priimani šal vietos pavadinimo, kaip dipuk, bet iš gyvenamosios šalies politins
santvarkos, kuri, ankstesni emigracini bang Amerikoje atstov nuomone, neabejotinai
suformavo emigruojani politines, kultrines, vertybines nuostatas. Vis dlto tarybuk bangos,
kuri t siasi iki ši dien, atstovai dl savo labai skirting socialini charakteristik, dl skirting
emigravimo16 tiksl ir bd vis kitaip pavadinami, pavyzdžiui, treiabangiais, naujabangiais,
naujaisiais ateiviais. Treiabangiai ltai sitraukia  dipuk iš grynori perimtas ir performuotas
etnines organizacijas, taip pat, kaip pažymi V. iubrinskas, „spariai dalyvauja natralizacijos ir
akultracijos bei tapimo Amerikos lietuviais procese“ (iubrinskas 2005: 45).
Šiandienins emigracijos iš Lietuvos tyrim ir literat ros apžvalga. Lietuvos
gyventoj emigracins nuostatos analizuotos daugybje studij, atlikta nemažai mokslini
tarpdisciplinini tyrim. Greta Statistikos departamento prie LR Vyriausybs – svarbiausio
duomen apie migracijos mastus ir tendencijas šaltinio – veiklos, šiuolaikins emigracijos iš
Lietuvos tyrim ir j pagrindu parengt veikal sraše dominuojanias pozicijas užima
A. Sipaviiens (2002, 2006a, 2006b) veikalai, kuriuose autor ne tik teoriškai analizuoja
migracijos procesus, bet ir konstruktyviai supažindina su emigracijos iš Lietuvoje nuo 1989 m.
mastais. Jos vadovaujamo Tarptautins migracijos organizacijos Vilniaus biuro veikla apima ne
tik migracijos politikos, imigrant integracijos strategij krim, bet ir pagalbos migrantams
teikim, mokslini tyrim, dažniausiai kiekybini, migracijos (imigracijos / emigracijos /
gržtamosios migracijos) tematika vykdym, rezultat publikavim (2007 m. išleista
A. Maslauskaits ir V. Stankniens studija, atlikta tyrimo „Migracija ir išskirta šeima: Lietuvos
darbo migrantai“ duomen pagrindu, aktualizuojanti šiandienins Lietuvos gyventoj
tarptautins migracijos pasekm

– transnacionalins šeimos diskurs; 2009 m. išleista

A. Sipaviiens, V. Gaidžio ir M. Dobryninos studija, besiremianti tyrimo „Gržtamoji
migracija“  Lietuv duomenimis, pabržianti, kad nemaža dalis emigrant nori gržti gyventi 
Lietuv, bet tiek dl savo ir šeimos sitvirtinimo tikslo šalyje, tiek dl ribot karjeros
perspektyv Lietuvoje tokio noro paprastai nerealizuoja). Migracini sraut analizei taip pat
naudingi Strategini studij centre ir Pilietins visuomens institute („Lietuvos tauta: bkl ir
raidos perspektyvos“ 2007), Lietuvos socialini tyrim centre ir ypa jo padalinyje –
Demografini tyrim institute – atliekami tyrimai.

15

„Tarybukai – tai dipuk išrastas terminas atvykstantiems sovietinio režimo paženklintiems išeiviams žymti“
(iubrinskas 2005: 44).
16
D. K. Kuzmickait posovietin emigravimo bang diferencijuoja pagal ekonomines, politines, socialines, „talent
atidavimo“ ir poreikio „iškylauti“ priežastis (Kuzmickait 2004).
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R. Lazutkos, A. V. Matulionio ir V. Stankniens (2004), V. Stankniens (2004)
darbuose apie emigracinius srautus iš Lietuvos dominuojantis duomen šaltinis yra statistiniai
duomenys, kurie, kaip dažnai bna, neapima nelegalios, sezonins migracijos, todl turt bti
vertinami kritiškai ir kompleksiškai. Lietuvi siekiai emigruoti išryškja ir daugybje kit
studij („Emigracija iš Lietuvos“ 2006, „Ekonomins migracijos reguliavimo strategija“ 2007 ir
pan.).
Moksliniuose tyrimuose apie emigracij iš Lietuvos išsiskiria kelios esmins kryptys.
Vis pirma, nemažai dmesio skiriama išsilavinusi žmoni, specialist „prot nutekjimui“,
emigracijos iš Lietuvos pagrindin priežastis – šalyje nra kvalifikuot specialist poreikio.
Vien pirmj Lietuvoje emigracini nuostat tyrim atliko V. Stanknien (1996); „prot
cirkuliacijos“, „prot main“ tyrimus atliko D. K. Kuzmickait (2004), L. Rinkeviius ir
A. Kazlauskien (2006). Aptariant iš Lietuvos emigruojanius specialistus, priimanioje šalyje
dirbanius j kvalifikacijos neatitinkanius darbus, taikomas „prot švaistymo“ terminas (Aidis
ir Krupickait 2009). L. Labanauskas (2006) ir L. Starkien (2006) išskiria medik emigracijos
tem.
Atskira emigracijos iš Lietuvos tema galt bti jaunimo emigracija (Merkys 2004,
Aidis ir Krupickait 2009). Lietuvos student bei aukštj mokykl absolvent, kaip
inovatyviausi ir darbingiausi Lietuvos gyventoj, ketinimus išvykti gyventi  kit šal
analizavo A. Skakauskait (2007). Duomenys surinkti pasinaudojus kokybine tyrim
metodologija.
Pastarj dešimtmet vis aktualesni tampa emigracijos iš Lietuvos poveikio šeimai ir jos
tapimui transnacionalia (Maslauskait ir Stanknien 2007), alternatyvia branduolinei šeimai
tyrimai, tad nereikt vartoti toki šeim ar jos narius stigmatizuojani termin, pavyzdžiui,
asociali, problemin šeima, su paliktais, nereikalingais, telefoniniais vaikais (Juozelinien,
Kanapienien ir Kazlauskait 2008). Taigi I. Juozelinien ir Ž. Leonaviit (2009) nagrinja
atotolio šeimas, kai vienas iš tv, abu tvai ir vaikai gyvena skirtingose šalyse, kai pagrstai
galima teigti, kad „atotolio šeim „daugiavietiškumas“ nurodo šeim priklausym tiek kilms,
tiek ir tikslo šali bendruomenms“ (Juozelinien ir Leonaviit 2009: 86). Autors pabržia,
kad tai nra „išskirtos šeimos“, o tiesiog išplstins, išvietintos šeimos, susiformavusios kaip
natrali šiandienins emigracijos iš Lietuvos pasekm. Tai nra „naujas reiškinys pasaulinje
šeiminio gyvenimo praktikoje, kai kolonizacija, prekyba, masins emigracijos srautai sukurdavo
precedent atotolio šeimoms“ (Juozelinien ir Leonaviit 2009: 82). G. Malinauskas (2006)
tiria tv emigracijos poveik vaikams, vaik savijaut, kuri tvai, siekdami finansins gerovs,
dažnai ignoruoja.
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Prekybos moterimis, dažnai nepilnametmis, prostitucijos, svadavimo tema taip pat
aktuali šiandienini migracini tyrim kontekste (Sipaviien 2004, 2006b). Ji Lietuvoje nra
plaiai analizuojama, o duomenys daugiausiai prieinami organizacijose, kurios prekybos
žmonmis aukoms teikia pagalb.
Dalyje studij analizuojamas migracijos poveikis Lietuvos valstybei, tautai (Trinknien
2002). Išsiskiria du požiriai. Vienas yra liberalus, skatinantis migracijos procesuose žvelgti
naud Lietuvos valstybei, kvieiama politiškai ir pilietiškai nediskriminuoti po pasaul
išsisklaidžiusi lietuvi („Globalios Lietuvos programa“ 2011). „Globalios Lietuvos“ programos
krimas inicijuotas susirpinus, kad apie 1,3 milijono lietuvi kilms ir iš Lietuvos kilusi
asmen gyvena ne geografinje Lietuvos teritorijoje. Numatoma pasiekti, kad visi jie,
pasinaudodami savo krybiniu potencialu, aktyviai sitraukt  Lietuvos pilietin, politin,
ekonomin, kultrin gyvenim ir prisidt prie modernios Lietuvos krimo („Globalios
Lietuvos programa“ 2011). Taip pat išryškja emigrant atsiuniam pinig artimiesiems
Lietuvoje taka Lietuvos ekonomikos progresui (Kašinskas 2009).
Kitam požiriui atstovaut R. Grigo (2007) sudaryta mokslin monografija, kurioje
aktualiai ir tarpdiscipliniškai analizuojama lietuvi tapatyb, jos formos, išlikimo galimybs
globalizacijos laikais, akcentuojamas santykis su pilietiškumu, netgi kvestionuojamos galimybs
išlikti Lietuvos valstybei, jei ir toliau nebus susirpinta patriotiškumo skatinimu, nebus stabdomi
emigraciniai procesai. Teigiama, kad „neturtingos šalys praranda žmogiškj kapital, kurio
ruošimas subsidijuojamas, ir joms ekonomikos atstatymas gali pasunkti. Kvalifikuoti, jauni ir
aktyvs išvyksta pirmiausia. Turtingos šalys pritraukia kvalifikuot darbo jg ir skatina atotrk
nuo neturting valstybi“ („Laisvo darbo jgos judjimo pasekms Lietuvai“ 2001).
A. Skakauskait (2007) prognozuoja, kad jaunimo emigracija paveiks darbo rink,
demografinius procesus, paskatins „prot nutekjim“. domius ir aktualius duomenis apie
emigracijos tak Lietuvos kaimo bendruomeni susiskaldymui ir perspektyvoms pateikia
R. Indrilinait ir D. K. Kuzmickait (2009).
Kodl išvykstama iš Lietuvos? Priežasi analizje dominuoja ekonomin determinant
(Švareikien, Matuzien ir Žikien 2005, Merkys, Baršauskien ir Antinien 2006,
„Demografijos metraštis“ 2008), darbo slyg Lietuvoje trkumas (Skakauskait 2007),
negaljimas dirbti pagal turim išsilavinim, pasinaudoti savo potencialu darbo rinkoje, siekti
mokslininko karjeros („Migracija“ 2006, Martinaitis ir Žvalionyt 2007) ir užsienio traukos
veiksniai (Kazlauskien ir Rinkeviius 2006, Jasaitis 2007). Taip pat siekis gyventi su visa
šeima ir studijos užsienyje („Laisvo darbo jgos judjimo pasekms Lietuvai“ 2001),
viengungyst ir galimybs išbandyti save („Laisvo darbo jgos judjimo pasekms Lietuvai“
2001). Taigi šiuose tyrimuose teigiama, kad ekonomiškai stipresns, stabilesns šalys traukia
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gyventojus iš mažiau išsivysiusi, nesuteikiani socialini garantij šali, o esant galimybei
laisvai judti tarp valstybi, žmons link savo darbo jg, potencial panaudoti btent daugiau
perspektyv silanioje šalyje.
domus ir naujas požiris  emigracijos iš Lietuvos procesus yra socialins sanglaudos ir
intelektinio kapitalo sveikos analiz (Labanauskas 2011). L. Labanauskas teigia, kad be šios
sveikos pamato, t. y. pasitikjimo, pripažinimo, dalyvavimo, nemanoma užsitikrinti
individualios gyvenimo kokybs bei sukurti pagrind demokratiškai valstybei (Labanauskas
2011), todl emigraciniai procesai iš Lietuvos nra vien ekonominio stabilumo paieškos kitose
šalyse.
Nemaža tyrim dalis yra taikomojo pobdžio, juose pateikiamos rekomendacijos, kaip
spr sti emigracijos problemas. Emigravimo priežastis, socialini ryši palaikymo su tikslo
šalyje gyvenaniais pažstamais ir giminmis tak apsisprendimui emigruoti, „prot
nutekjimo“ iš Lietuvos mažinimo galimybes 2006 m. pristat A. Kazlauskien ir
L. Rinkeviius. Dominuojanios gairs ir pasilymai, kaip stabdyti emigracinius procesus iš
Lietuvos: kurti darbo vietas išsilavinusiems asmenims, palaikyti ryšius su emigrantais, studij
metu suteikti  darbo rink orientuotus gebjimus (Trinknien 2002, „Migracija“ 2006,
Kanopien ir Mikulionien 2006, Motieka, Adomnas ir Daniliauskas 2006, Martinaitis ir
Žvalionyt 2007). Tuo tarpu E. Barceviiaus ir D. Žvalionyts (2012) sudarytoje knygoje
nagrinjami gržtamosios ir pakartotins migracijos  Lietuv klausimai iš mikro- ir
makroekonomini perspektyv. Pabržiama, kad emigracija nra „vienos krypties eismas“, o
valstybei gerbiant gyventoj teis pasirinkti, kurioje šalyje jiems geriausia save realizuoti,
nedidinant atskirties, o kaip tik skatinant ryšius tarp pasilikusi ir išvykusi, pastariesiems
sudarant palanki aplink sugržti ir investuoti, bt galima kalbti apie emigracijos naud,
skatinam ekonomin konkurencingum.
„Lietuviškosios“ tapatybs konstravimo migracijoje tyrim ir literat ros apžvalga.
„Lietuviškosios“ tapatybs, modernaus „lietuviškojo“ identiteto (Roepstorff ir Simoniukštyt
2001, Valantiejus 1998, 1999, Taljnait 2006, 2009, Daukšas 2006, Kuznecovien 2007,
Šutinien 2008), šiuolaikins lietuvi tautins tapatybs modeli (Kuznecovien 2006, Šutinien
2011), nacionalinio lietuvio bdo paveikslo (Grigas 2002) paieškos, tapatybs konstravimas yra
aktualiai nagrinjamas Lietuvos socialini moksl mokslinink, sukrusi teorin pagrind
ms disertaciniam darbui, analizuojaniam „lietuviškj“ identitet transnacionalinje
migracijoje.
Mokslininkai analizuoja „lietuviškos“ tapatybs raišk globalizacijos, europeizacijos
kontekste (Ranonyt 2004, Donskis 2006, Šutinien 2007, 2009, Gaidys 2007, Švarplys 2010),
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transmigracijos perspektyvoje (Šutinien 2008, iubrinskas 2009a, Geien 2011). Analizuojant
„lietuviškosios“ tapatybs konstravim migracijoje, neišvengiamai aktualu aptarti šiandienini
emigrant iš Lietuvos sitvirtinimo priimaniose šalyse strategijas, tautins tapatybs
emigracijoje daryb (Jasaitis 2007, Kuznecovien 2009, Liubinien 2009, Daukšas 2010).
„Lietuviškosios“ tapatybs išlaikymui ir konstravimui emigracijoje svarbus lituanistinis
švietimas (Aleksandraviius ir Kuzmickait 2008, Kuzmickait 2008a). Empirini tyrim
duomenys atskleidžia emigrant vaik lituanistinio švietimo poreik (Celešit 2008, Gruodyt
ir Liutikien 2008, Šutinien 2009).
Globalizacijos proces taka Lietuvos gyventoj savivokai plaiai analizuota Vytauto
Didžiojo universiteto Socialins antropologijos centro ir Lietuvos socialini tyrim centro
(anksiau – Socialini tyrim institutas) vykdytame tarpdisciplininiame projekte17„Lietuvi
tautinio identiteto raiškos bdai: socialin atmintis, kultrinis t stinumas ir kaita globalizacijos
slygomis“. Projekto dalyviai paraš nemažai straipsni, nagrinjani Lietuvos žmoni
konstruojam lietuviškumo / nulietuvjimo samprat globalizacijos slygomis, šie straipsniai
buvo išspausdinti V. iubrinsko ir J. Kuznecoviens (2008) sudarytoje monografijoje
„Lietuviškojo identiteto trajektorijos“. Mokslins studijos bendraautoriai išsako nuomon , kad
nemanoma, o gal net ir nra prasms stengtis universaliai apibržti lietuvi tapatyb , galima tik
diskutuoti ir socioantropologiniais, sociologiniais tyrimais, naudojant informacij „iš pirm
lp“, bandyti apiuopti „lietuviškojo“ identiteto bruožus, bdingus konkretiems pavieniams
asmenims ar grupms.
Pastarojo tyrimo temas, pavyzdžiui, tautiškumo išsaugojimas, formavimasis ar tapimas
neaktualiu migruojant, buvo galima toliau pltoti perklus  tarptautines tyrim erdves ir tai
leido pradti dar vien VDU Socialins antropologijos centro ir Lietuvos socialini tyrim
centro projekt18 „Lietuvi tautins tapatybs išsaugojimas europeizacijos bei globalizacijos
slygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalins Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos
tapatybi politikos“. Tai projektas apie lietuvi identiteto priklausym nuo nagrint valstybi
tautins tapatybs politikos, jo duomen apibendrinimas pateikiamas V. iubrinsko sudarytoje
knygoje „Lietuviškasis identitetas šiuolaikins emigracijos kontekstuose“ (2011). Šiame
mokslini straipsni rinkinyje pristatomi empirini antropologini, sociologini tyrim pagrindu
suformuluoti migracijos „išjudinto lietuviškojo“ identiteto darybos bruožai, adaptacijos,
akultracijos procesai projekto metu tirtose imigrant iš Lietuvos emigracijos tikslo šalyse.

17

Projekto trukm 2005–2006 m., vadovas – V. iubrinskas, projektas finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir
studij fondo.
Projekto trukm 2007–2009 m., vadovas – V. iubrinskas, projektas finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir
studij fondo. Kiti partneriai – VDU Sociologijos katedra, LR užsienio reikal ministerija, Max Planck socialins
antropologijos institutas (Vokietija), Friburgo universiteto Socialins antropologijos departamentas (Šveicarija).
18
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Etnografini tyrim rezultatus pagilina, aktualizuoja minimoje knygoje analizuojamos
pagrindins

teorins

identiteto

politikos

sampratos

ir

jo

analizs

problemiškumas

transnacionalins migracijos kontekste, žiniasklaidos galia identiteto politikos formavimui.
Statistiniais šaltiniais ir politiniais dokumentais grsta M. Taljnaits ir L. Labanausko
(2009) mokslo studija „Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas“ yra kvpta minto
projekto. Joje nagrinjama ne tik tautinio tapatumo samprata, jos raiška migracijos procesuose,
bet ir aktualizuojama socialins sanglaudos buvimo / nebuvimo taka Lietuvoje, kai formavosi
emigraciniai srautai, ryškjo tautins tapatybs išsaugojimo perspektyvos, buvo kuriamos
imigrant sitvirtinimo priimanioje šalyje strategijos.
Dmes sutelkdami  repatriantus, t. y. Antrojo pasaulinio karo metais nuo komunistinio
režimo  Vakarus pasitraukusiuosius ir j gržim  Lietuv, V. iubrinskas (2006),
I. Akstinaviit (2006, 2006a, 2007) aptaria iškylanius išškius resocializacijai, nostalgijos
dimensijas, „nam“ samprat, misionieriškus ir racionalius identiteto aspektus. Tokie
„lietuviškosios“ transmigracijos niuansai aktuals ir šiandieninei emigracinei bangai, nes
didžioji dalis naujj emigrant savj identitet perkelia  svetim šal, keiia, gržina  gimtj
šal, arba nuolatini vizit, virtualaus bendravimo dka naujai konfigruoja.
Imigracijos sraut ir etnini grupi Jungtinse Amerikos Valstijose stebsena. JAV
gyventojai surašomi nuo 1890 met. Oficials JAV gyventoj surašymo biuro duomenys
skelbia19, kad 2010 m. JAV gyveno 309,3 milijono gyventoj, iš kuri apie 13 proc., arba 40,2
mln. sudaro imigrantai (30 proc. arba apie 12 mln. vis imigrant sudaro nelegals imigrantai),
kuri kiekvienais metais daugja. Gausiausios meksikiei, filipiniei, ind ir kin etnins
grups.
Imigraciniai srautai  JAV visais laikais buvo ir yra pagrindin gyventoj skaiiaus
augimo, kultrins kaitos, ekonomikos pltots priežastis, nors „amerikiei tautinis tapatumas
buvo konstruojamas ne etniniu – istoriniu pagrindu, bet remiantis politinmis teisins sistemos
vertybmis – lygybe, laisve ir individualizmo kultu“ (Taljnait ir Labanauskas 2009: 113), o
Amerika, vadinama vairiausiomis „rojaus“, „pažadtos žems“ metaforomis, visuomet buvo
pagrindinis imigrant traukos centras. „Imigraciniai procesai pakeit Amerik, bet ir Amerika
pakeit imigrantus. Juos pakeit ir pats persiklimo (angl. transplantation) procesas,
pareikalav s daug pastang“ (Handlin 1973: 4). Kaip rodo statistiniai duomenys, Kalifornijos
valstijoje yra didesn imigrant koncentracija, taiau „Niujorkas, kaip didžiausias miestas,
visuomet buvo vienas svarbiausi migracijos traukos centr“ (Cordero-Guzman 2005) – netoli
Niujorko esanti Elis sala, kuri A. Eidintas (1993) vadina „Ašar sala“, nuo XIX a. pradžios
19

http://2010.census.gov (Data

Apportionment Data) (žirta 2011 11 21).
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buvo pagrindin imigrant stotis, šioje vietoje imigrantai, prieš patekdami  JAV, buvo
patikrinami gydytoj, apklausiami, suregistruojami (Crowther 2000). sitvirtinti JAV buvo
sudtinga, darbas gamyklose, skerdyklose, angli kasyklose buvo sunkus ir menkai apmokamas,
taiau imigrantai sugebdavo pagerinti savo buit, kviesdavo atvykti ir artimuosius. Imigracinius
srautus iš kai kuri šali apribojo tik 1917 m. priimtas imigracijos statymas20.
JAV Statistikos departamento palyginamieji duomenys kaupiami iš penki pagrindini
pasaulio region: Šiaurs Amerikos, Piet Amerikos, Afrikos, Azijos, Okeanijos ir Europos, o
apie Lietuv, kaip atskir Europos valstyb , emigraciniai duomenys pradti kaupti 2001 metais.
Per dešimtmet, t. y. nuo 2001 iki 2010 met, legal status JAV gijo 16 948 asmenys, dar 7
354 asmenys prim JAV pilietyb . Iki 2010 m. už kriminalinius nusikaltimus iš JAV buvo
deportuoti 665 Lietuvos pilieiai, o 653 patys gržo  Lietuv („Yearbook of Immigration
Statistics“ 2011).
JAV atlikta gausyb etnini grupi migracini tyrim, išleista ne viena studija, gausyb
knyg, išleista „Amerikos etnini grupi Harvardo enciklopedija“ (angl. „Harvard Encyclopedia
of American Ethnic Groups“, Thernstrom, Orlov ir Handlin 1980), nuo 1983 m. „Theodore
Saloutos Book Award“ prizu kasmet apdovanojama geriausia istorin knyga imigracijos tema
(Diner 2008: 36). Taip pat veikia daugyb organizacij (pvz., The Immigration and Ethnic
History Society21), kurios rpinasi imigracijos procesais Amerikoje ir j analize, tiria imigrant
etniškum, akultracij, konfliktus su visuomene; yra institut (pvz., Migration Policy
Institute22), kurie pateikia naujausi imigracini sraut  JAV ir kitas šalis statistik bei
demografines, socialines, ekonomines charakteristikas, imigrant tankiausiai apgyvendint viet
žemlapius, finansini perlaid  gimtsias šalis apimtis. steigtos valstybins staigos23,
atsakingos už formal imigrant sraut koordinavim ir imigrant integracij, taiau nei viena iš
j netobulina imigracini proces politikos, nra atsakinga už mint staig veikl efektyvum
ir j vertinim.

20

http://library.uwb.edu (1917 Immigration Act) (žirta 2012 04 20).
http://www.iehs.org (žirta 2011 11 21).
22
http://www.migrationinformation.org (žirta 2011 11 21).
23
Šeši JAV valstybini staig, atliekani su imigracija susijusias funkcijas, srašas pateikiamas 19 priede.
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I. TEORINS MIGRACIJOS IR IDENTITET TYRIMO PARADIGMOS
1. Transnacionalizmo, transmigracijos ir transmigrant svok analiz

Šiandieniniai migraciniai – tiek emigraciniai, imigraciniai, tiek repatriaciniai – srautai, gav
pagreit, traukia vis daugiau asmen tiesiogiai dalyvauti migraciniuose procesuose, bti kit
asmen tokio gyvenimo bdo liudininkais. A. Appadurai daugiau nei prieš dešimtmet tvirtai
teig, kad „šiandien tik keletas asmen pasaulyje neturi draugo, giminaiio, bendradarbio, kuris
nra pakeliui kur nors ar iš kur nors pakeliui namo, kuris nepasakoja istorij apie vairias
galimybes“ (Appadurai 1996: 4). Šiame darbe analizuojamai identitet konstravimo
transnacionalioje

migracijoje

temai

aktualios

transnacionalizmo,

transmigracijos

ir

transmigrant teorins apibržtys, leisianios geriau vertinti migracinius procesus, j formas,
jiems vykti btinas slygas, aptarti j dalyvius, migruojanij dalyvi charakteristik kait.
Pristatysime ekonomini imigrant teoriškai galimas sitvirtinimo svetimoje šalyje fazes, kaip
skirtingas nuo transmigrant nuolatinio, „cirkuliaraus“, judjimo tarp dviej ar daugiau šali.
Transmigracins patirtys paprastai formuojamos trimis formomis. Pirma forma – iš
priimanios šalies vykstantis kontaktavimas su artimaisiais, likusiais gimtojoje šalyje, antra –
transnacionalios kelions, treia – dalyvavimas transnacionaliose bendruomense (Faist 2000,
Vertovec 2009). Ši patiri pagrindas arba atskaitos taškai tiek gimtojoje, tiek svetimoje šalyje
paprastai yra organizacijos, susietos transmigrant ryšiais, veiklomis. Teorinje disertacijos
dalyje nemažai dmesio skiriama transnacionalizmo procesus iliustruojantiems teoriniams
pavyzdžiams, migrant transnacionalaus veikimo bdams, kurie skirtingu intensyvumu buvo
stebti ir ms antropologinio tyrimo metu. Šie pavyzdžiai yra tarptautinio verslo, etnini
organizacij krimas, finansini ištekli  kilms šalis siuntimas, politins taktikos, ekonomini,
politini, kultrini ir socialini tinkl egzistavimas bei transnacionalizmo paveikti šeimos
modelio (transformavusios šeimos, „globalios priežiros grandins“, „parašiutiniai vaikai“,
„transnacionalus disciplinavimas“) bei kit socialinio gyvenimo aspekt (atsiradusios
„kibernetins bendruomens“) pokyiai (Vertovec 2009).

1.1. Transnacionalizmo sampratos aspektai

Transnacionalizmas yra procesas, kurio metu peržengiamos vienos ar keli valstybi sienos,
bnama nuolatinje transmigracinje situacijoje arba, kaip teigia S. Vertovecas, tai yra
sismoninimas, kad „nebtina priklausyti konkreiam lokalumui, o galima mgautis galimybe
kurti vairius ir vairiakrypius identitetus“ (Vertovec 2009). D. K. Kuzmickait, perfrazuodama
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A. Portes, taikliai apibdina transnacionalizm kaip reiškin, veikiam migracijos, suformavus
daugialypi ryši ir sveik tinkl, rišant ir vienijant asmenis bei institucijas už nacionalins
valstybs sien ekonominiais, politiniais, kultriniais ar asmeniniais tikslais (Kuzmickait 2008:
26). Transnacionalizmas, kaip neatskiriama globalizacijos proceso dalis, paaiškinanti tiek
nacionalinius, tiek tarptautinius migracinius, etninius, globali identitet konstravimo procesus,
smons tipus, kultrins reprodukcijos ir lokalumo rekonstrukcijos bdus, vis labiau
populiarja socialiniuose moksluose (žr. plaiau: Glick Schiller, Basch ir Blanc-Szanton 1995,
Vertovec ir Cohen 1999, Faist 2000, Kivisto 2001, Al-Ali ir Koser 2002, Smith 2002, Glick
Schiller 2005, Vertovec 2009).
Antropologams pastebjus, kad aptariant migrant veiksmus dviej valstybi akcentavimas
migracijos studijose nepakankamas, išpopuliarjo transnacionalizmo svoka, „priešinga nuo
valstybins ir lokalios socialins erdvs“ (Smith 2002), apimanti socialinius procesus, kuri
metu migruojantys individai nuolat sveikauja su kilms ir priimanija šalimi. Kitaip tariant,
transnacionalizmas yra „kaip daugialypiai kontekstai, kuriuose ilgalaiki žmoni santyki,
tinkl ir organizacij dka yra konstruojami, kvestionuojami, reprodukuojami socialiniai
identitetai“ (Faist 2000). Tai leidžia transnacionalizm vardyti ir kaip „transnacionali socialin
erdv “ (Pries 1999, Faist 2000), „transnacionali bendruomen “ (Faist 2000), „transnacional
socialin lauk ar tinkl tinkl“ (Glick Shiller 2005a) ar „transnacional kaim“ (Levitt 2001).
Vienos pirmj apie transnacionalius migrantus ir j bendruomenes 1990 m. konferencijoje
ir 1992 m. konferencijos pagrindu parengtame straipsni rinkinyje „Transnacionalin migracijos
perspektyva: svarstymai apie ras , klas , etniškum ir nacionalizm“ (angl. „Towards a
Transnational

Perspective

on

Migration:

Race,

Class,

Ethnicity,

and

Nationalism

Reconsidered“) prakalbo kultros antropologs N. Glick Schiller, L. Basch ir C. Blanc-Szanton.
Pastarosios knygos vadiniame straipsnyje transnacionalizm mintos leidinio redaktors
pristat kaip nauj analitin prieig šiuolaikins migracijos studijose. Tuo tarpu sociologas
A. Portesas išpopuliarino transnacionalizmo termin, priešpriešindamas j migrant asimiliacijai
svetimoje šalyje. Jis pabrž, kad tiek šiandieniniai migrantai, tiek ankstesni yra ne tik
suinteresuoti integruotis svetimoje šalyje, bet ir sitraukti  gimtosios šalies gyvenim, o šiomis
dienomis dl ištobuljusi ir išpopuliarjusi komunikacini technologij jie tai gali daryti daug
produktyviau (Kivisto 2001: 558). Tai ir yra esminis skirtumas nuo diasporos kaip imigrant
grups, kuri yra išsisklaidžiusi po pasaul ir neturi galimybi gržti  kilms šal (Glick Schiller
2005: 290). Pavyzdžiui, kelis dešimtmeius politiniai migrantai iš Lietuvos JAV lauk progos
sugržti  Lietuv, siek išlaikyti identifikavimsi su gimtja šalimi, kuri vis dar vadina
„namais“, gyvenamoje šalyje turjo radijo stot, televizijos kanal, laikrašius, internetinius
portalus, mokyklas, kr politines organizacijas, organizavo akcijas – visa tai turjo padt
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atgauti iš okupant gimtj šal. Tuo tarpu atsiradus galimybms laisvai vykti  t šal, užmegzti
abipusius socialinius, ekonominius, kultrinius ryšius, bendradarbiauti tarpusavyje, t. y.
komunikuoti su palikta šalimi, atsirado pagrindas kalbti apie transnacionalias bendruomenes.
„Transnacionalizmas yra tik pirmosios šiuolaikins migracins bangos charakteristika“ (Brettell
ir Hollifield 2008: 17), taiau dažnai migrant palikuonys taip pat sitraukia  tiesiogin dialog
su gimtja tv šalimi, inicijuoja keitimsi patirtimi, bendradarbiauja. S. Vertovecas teigia, kad
šiandienins transnacionalios bendruomens yra ne kas kita, kaip pasklidusios senosios
diasporos, taiau svarbu pažymti, kad dl globalizacijos proces ir išpopuliarjusi
technologij jos yra tarpusavyje siejamos socialini organizacij, mobilumo ir tarpusavio
komunikavimo (Vertovec 2009: 5).
Transnacionalizmo teoriniuose diskursuose svarbi viet užima lojalumo – tiek
priimaniajai, tiek gimtajai šaliai – arba pilietybs pasirinkimo klausimas. Dalis valstybi savo
pilieiams suteikia teis gyti antr pilietyb , kitos nurodo išlygas, kada pilietybs netenkama ir
kokiais atvejais galima gyti antrj pilietyb
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. Pilietyb paprastai gyjama gimstant, turint

atitinkamus oficialius dokumentus, rodanius seneli pilietyb , taip pat susituokus ar
natralizacijos keliu, kada vykdžius gyvenamosios šalies tam tikras slygas ar pateisinus tam
tikrus lkesius suteikiama teis legaliai gyventi, dirbti, mokytis, o tada ir tos šalies pilietyb.
Tiek teoretikai, tiek politikos formuotojai praktikai vairiose šalyse ieško argument,
pateisinani ir kritikuojani dvigubos pilietybs institut. Pastariesiems atstovaut
S. Vertovecas, kuris, perfrazuodamas R. Hansen ir P. Weil teigia, kad turint dvigub pilietyb
vienai iš šali mažja lojalumas, didja nesaugumo jausmas, ltja imigrant integracija, kartu
dvigubos pilietybs turtojai gyja daugiau teisi ir galimybi (Vertovec 2009: 92). Antra vertus,
dvigubas lojalumas, pavyzdžiui, Europos Sjungos šalyse, yra manomas, nesaugumo jausmas ir
lta integracija migruojant dažnai ir taip egzistuoja, o laikinas leidimas gyventi svetimoje šalyje
suteikia ne k mažiau teisi nei dviguba pilietyb. Kiekviena iš turim pilietybi gali bti
suprantama ne tik kaip ryšys su gimtja / gyvenama šalimi ar dokumentas, palengvinantis
tarptautin keliavim, tarptautinio verslo organizavim, sitvirtinim ir pripažinim svetimoje
šalyje, bet tai ir suteikiantis aukštesn tarptautin status faktas. Taigi dviguba pilietyb tampa
„patogumo“ pilietybe.
Ne vienas teoretikas, kalbdamas apie transnacionalias bendruomenes ar tinklus,
transnacionalius identitetus ir praktikas pabržia, kad nra vienareikšmio transnacionalizmo
apibržimo ir tik nuo paties teoretiko priklauso, koki teorin perspektyv jis pasirinks. N. Al-
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Lietuva dvigubos pilietybs teis Lietuvos pilieiams suteikia tik išimties tvarka (LR Pilietybs statymo
pakeitimo statymas 2008).
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Ali ir K. Koseris (2002) aptaria tris teorinius aspektus,  kuriuos reikt atkreipti dmes
analizuojant transnacionalizmo procesus. Pirma, dauguma mokslinink sutinka, kad
transnacionalizmo ir globalizacijos svokos vardija skirtingus dalykus, taiau kartu jos yra
neišvengiamai susijusios. Tiek globaliniai, tiek transnacionaliniai procesai peržengia valstybi
sienas, yra decentralizuoti nuo nagrinjam valstybini teritorij, nra vienakrypiai. Vis dlto
pagrindinis skirtumas yra šis – dažnai globalizacijos procesai pasireiškia ne konkreioje šalyje, o
tiesiog pasauliniame kontekste (Glick Schiller 2005a). Tuo tarpu transnacionalizmui btinos dvi
ar daugiau valstybs, j sienos, t valstybi individai, visuomens grups. Antra prieiga yra
transnacionalios migracijos ir transnacionali kultrini studij atskyrimas ir kartu bendrum
tarp j vardijimas, akcentuojant sien ir „rib“ klausim. Treia, teoretikai link

atskirti

„transnacionalizm iš viršaus“ ir „transnacionalizm iš apaios“. Pastarojoje perspektyvoje
esminiai veikjai yra paprasti žmons ir j kasdiens praktikos, lokalios veiklos ir socialiniai
santykiai, paremti smulkiu verslu, etninio maisto platinimu, šveni ir festivali organizavimu,
kelionmis  tvyn ar tos paios tautybs svei primimu. Tuo tarpu „transnacionalizmui iš
viršaus“ priskiriama žiniasklaida, institucionalizuotos ekonomins ir politins veiklos
organizacijose, kurios valstybiniu lygiu skatina globalius finans ir žmogiškojo kapitalo srautus.

1.2. Transmigracijos ir transmigrant svokos

Norint analizuoti migrant susisaistym, j identiteto konfigracijas svetimoje šalyje, reikt
plaiau susipažinti su žmoni mobilumo samprata (žr. plaiau: Rapport ir Dawson 1998, Faist
2000, Kockel 2002, Castles ir Miller 2003, Barnard ir Spencer 2006, Vertovec 2009). Taip pat
pristatyti N. Glick Schiller, L. Basch ir C. Blanc-Szanton (1995), N. Rapporto ir A. Dawsono
(1998), P. Kivisto (2001), M. Svašek (2002), G. Shefferio (2003), N. Glick Schiller (2005),
V. Parutis (2006, 2007), S. Vertoveco (2009) analizuotas ir ms disertacinio darbo temos
pltojimui svarbias transmigrant, naujj imigrant ar tiesiog judani žmoni kategorijas.
XX a. pabaigoje migracijos studijose migraciniai procesai buvo suprantami kaip
kapitalizmo paskatintas individ judjimas iš vienos šalies  kit, o pastaraisiais dešimtmeiais
„didžiausias dmesys kreipiamas  kultrinius migracijos kontekstus, analizuojant idjas ir
vertybes, kuri dka žmons migruoja, bei ši idj ir vertybi pokyius, kuriuos sukelia
migracija“ (Barnard ir Spencer 2006: 371). Taigi migracijos studijose galima gilintis  vairius
aspektus, analizuoti stmos – traukos faktorius, gimini ir draug tak apsisprendimui migruoti,
migrant darbo pobd, sitvirtinimo svetimoje šalyje bdus, socialinius ryšius, santyki su
vietiniais gyventojais krim, nam kio formavim.
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Per paskutiniuosius du dešimtmeius spariai pltojosi nuolat tobulinamomis
komunikacinmis technologijomis ir tinklais paremtos „globalaus kaimo“, „judanio pasaulio“
idjos, artimos transnacionalizmo sampratai. Kaip teigia U. Kockelas, „šiame drsiame
pasaulyje, kuriame laisvai juda kapitalas, preks ir informacija, žmons nubrž akytas ir
pralaidžias ribas, o tai palengvino mobilum, vedant  (aut. rib) nykim, ar bent jau 
identitet, bendruomeni ir taut transformacij“ (Kockel 2002: 136). O „migracija yra
judjimas ne tik fizine, bet ir sivaizduojama prasme, kai judjimas suvokiamas kaip
netiesioginis ir potencialus žinojimas apie nuolatinio pasiksinimo  esam tvark fenomenas“
(Rapport ir Dawson 1998: 7).
Migraciniai procesai analizuoti vairiais aspektais ir siekiant vairi tiksl, taiau šio
disertacinio darbo kontekste, akcentuojant ekonomins migracins bangos atstov patirtis,
nortsi paminti S. Castleso ir M. Millerio (2003) išskirtas keturias migracijos fenomeno fazes,
kurias paprastai pereina  svetim šal atvyk imigrantai. Pirmoji faz – laikinai  svetim šal
atvyk darbo migrantai turi vienintel tiksl – užsidirbti pinig ir nusisti juos  tvyn šeimai ar
giminms. Tokie imigrantai nesiekia akultruotis svetimoje šalyje, tenkinasi vieninteliu
gimtosios šalies kontekste susiformavusiu ir  naujj šal atsivežtu identitetu. Antroji faz –
imigrantai apsisprendžia pailginti savo atvykimo laik, tai motyvuojama noru sukaupti didesn
finansin kapital ar susikuriant patikim socialin tinkl, stabiliau sitvirtinti svetimoje šalyje.
Treioji faz – imigrantai paprastai apsisprendžia pasilikti svetimoje šalyje neribot laik,
sprendžiamos ilgalaikiam sitvirtinimui aktualios problemos ir, svarbiausia, vyksta „šeim
susijungimas“, tai yra iš gimtosios šalies atvyksta lik

šeimos nariai, prisijungia daugiau

gimini. Paskutin faz – nuolatinio sitvirtinimo siekis, ypa tada, jei tam svetimoje šalyje
sudarytos palankios politins slygos, pavyzdžiui, galima natralizacija, manoma gauti
pilietyb .
Žinoma, toks nuoseklus perjimas iš vienos fazs  kit yra daugiau teorinis modelis,
dažnai netaikytinas specifinms imigrant grupms, pavyzdžiui, tremtiniams, karo pabgliams,
kurie priverstinai emigravo iš gimtosios šalies ir dabar neturi galimybi nei kontaktuoti su
artimaisiais, likusiais gimtojoje šalyje, nei patys gržti. Kita grup, kuriai galbt netaikytinas
mintas modelis, tai aukštos kvalifikacijos, kryptingai motyvuoti specialistai, kurie jau
emigruodami yra ne tik apsisprend dl savo likimo, bet ir turi visas slygas nepriklausyti nuo
sunkum integruojantis svetimoje šalyje. Pastarj migracija moksliniuose diskursuose gijusi
„prot nutekjimo“ (angl. „brain drain“) pavadinim.
Atliekant ms lauko tyrimus, stebint kai kuri informant nuolatin judjim tarp
Lietuvos ir JAV,  disertacin darb buvo traukta, kaip vardija S. Vertovecas (2009),
„cirkuliarios“ migracijos svoka, apibdinanti nuolatin asmen judjim „pirmyn ir atgal“ tarp
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keli valstybi. S. Vertovecas toki migracijos form apibdina „laimjimu – laimjimu –
laimjimu“ (angl. win – win – win) (Vertovec 2009: 120), kai naudos gauna visos trys procese
dalyvaujanios šalys. Migrantas turi pajam šaltin, šalies, kurioje dirba „cirkuliars“ migrantai,
darbo rinkoje patenkinamas darbuotoj poreikis, ypa sezonini žems kio darb metu, o
gimtojoje šalyje panaudojami migranto uždirbti pinigai. Kad uždirbti pinigai bus išleidžiami ar
investuojami gimtojoje šalyje yra didžiausia tikimyb, nes „cirkuliars“ migrantai paprastai
nesiekia ilgam laikui sitvirtinti svetimoje šalyje. Judjimas iš gimtosios šalies  kit nebtinai
reiškia uždarbiavim, tai gali bti tiesiog išbandymas, pasitikrinimas, patirtis, ryši užmezgimas
prieš apsisprendžiant sitvirtinti ilgesniam laikui kurioje nors vietoje. Nelegals migrantai,
surad bd, kaip kirsti valstybi sienas, paprastai ir nesistengia savo statuso pakeisti, žinoma,
jei neturi didesni ambicij karjeros, verslo srityse. Šioje situacijoje iškyla grsmi, kad
darbdavys išnaudos nelegal darbuotoj, pastarasis bus lengviau socialiai pažeidžiamas, neturs
galimybs legalizuotis svetimoje šalyje, jis negals sitvirtinti nei vienoje šalyje. Vis dlto
šiomis dienomis asmenys, rinkdamiesi „cirkuliaraus“ migranto status, turi galimybi
racionaliai vertinti tokio gyvenimo bdo privalumus ir trkumus.
Dažnas migrantas iš gimtosios šalies išvyksta turdamas vien tiksl – užsidirbti pinig,
kuri reikia gimtojoje šalyje likusiai šeimai, jis nesistengia iki galo integruotis naujojoje šalyje,
tapti pilnateisiu jos pilieiu25, vairiomis formomis palaiko glaudžius ryšius tik su likusiais
gimtinje. Nepaisant to, transnacionalioje migracijoje gyjami gdžiai ir patirtys, pavyzdžiui,
S. Vertovecas išskiria tokias imigrant gyjamas kompetencijas – analitiškumas, krybiškumas,
funkcionalus sumanumas, taip pat emocins ir elgesio kompetencijos (Vertovec 2009: 70).
Neretai imigracijos šalyje susiduriama su diskriminacija, emigrant statuso nuvertinimu,
stereotipizavimu, todl „sitraukiama  nacionalistinius gimtins projektus, palaikanius
priklausymo gimtajai šaliai idjas“ (Glick Schiller 2005: 294). Atsiranda poreikis praplsti
migranto, kuris visam laikui išvyko iš nam ir gimtosios šalies, išsivež šeim, visiškai
asimiliavosi naujoje šalyje ir prim nauj kultr, apibržim.
Socialiniuose moksluose neabejotinai pirmenyb teikiama „transmigranto“ svokai.
„Transmigrantai yra imigrantai, kuri kasdienis gyvenimas priklauso nuo daugybs nuolatini
tarptautini ssaj ir kuri viešieji identitetai susaistyti su daugiau nei viena tautine valstybe“
(Glick Schiller, Basch ir Blanc-Szanton 1995: 48). Autors papildo, kad „šiuolaikiniai
migrantai, kurie, nors ir bdami sitrauk  svetimos šalies ekonomik, politik, nuolat palaiko
ryšius su tvyne, kuria institucijas, padedanias bendradarbiauti, dalyvauja vairiuose

25

Jei gimtoji šalis pripažsta tik vien pilietyb , tai dažnas migrantas pasilieka gimtosios šalies pilietyb .
S. Vertovecas cituoja D. Fitzgerald: „transnacionals migrantai dažnai gyvena šalyje, kurios pilietybs nepriima, o
turi pilietyb tos šalies, kurioje negyvena“ (Vertovec 2009: 88).
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renginiuose gimtojoje šalyje, yra vadinami transmigrantais“ (Glick Schiller, Basch ir BlancSzanton 1995: 48). Btent tokio požirio – kad transmigrantai nra tiesiog keliautojai, o
sitvirtin svetimoje šalyje palaiko daugiakrypius ryšius su „namais“ – ir laikysims šiame
darbe. Tie ryšiai gali bti labai vairs, tai ir laiškai (Thomas ir Znaniecki 1996), ir finansin,
idjin pagalba tvynei kaip „sukonstruotai vietai arba idjai“ (Kelly 2000). Taigi
šiuolaikiniame pasaulyje moderni technologij, pavieni ar periodišk vizit dka didel dalis
lietuvi migrant, gyvenani svetimose šalyse ir palaikani ryšius su Lietuva, gali bti
vadinami transmigrantais.
Transmigrantai nuolat kerta „ribas“ tarp pažstamo ir nepažstamo, tarp „savo“ ir
„svetimo“, tvyns ir svetimos šalies, todl ne veltui M. Svašek kelia klausim: „kas ir kur
tampa „namais“, kai tiek savanoriškai, tiek privertus tam tikroms aplinkybms kertamos
valstybs sienos ir kultrins ribos?“ (Svašek 2002: 495). Šiuose migraciniuose netikrumo ir
nežinomybi procesuose migrantai stengiasi atrasti ar susikurti kažk artimo, pažstamo,
praktikuoti veiklas, leisianias visiškai neprarasti ryši su savo arba tv gimtja šalimi.
Kai kurie teoretikai tikina, kad tik išvietintas asmuo gali patirti tikr priklausymo
gimtosios šalies teritorijai jausm. V. Parutis teigia, kad norint suvokti, kur yra tavo „namai“,
„reikia patirti susvetimjim ir atsitolinim nuo j“ (Parutis 2006: 1). Ms lauko tyrimo atveju
ne kart teko fiksuoti pavyzdžius, kad imigrantai iš Lietuvos tik emigrav vertino, kokia jiems
brangi Lietuva, teig suvok , kad jie didžiuojasi bdami lietuviais ir kad tikrieji j namai,
neatsižvelgiant  j gyvenam valstyb , visada liks Lietuvoje. Arba tiesiog migruojant pasiimti
savo namus ir perkonstruoti juos naujoje aplinkoje, adaptuojant naujoms slygoms, „sukuriant
viet, kur yra tvirtinamos asmenins ir socialins prasms“ (Al-Ali ir Koser 2002: 7). „Nam“
svoka, ypa transmigracijos kontekste, drauge su globalizacijos išškiais spariai kinta. Anot
N. Al-Ali ir K. Koserio, „postmodernus požiris  transnacional gyvenim, kai lokali erdv yra
priešpriešinama globaliai, lemia globali identitet ir „nam“, kaip multi- ar translokali
formavimsi“ (Al-Ali ir Koser 2002: 6). Taigi transmigrantai, kirsdami savo gimtj šali
geografines sienas, dažnai lieka sipareigoj gimtinei, bet kartu susikuria „namus“ naujoje
šalyje.
M. Svašek, perfrazuodama A. Giddens teigia, kad prasminga daryti teorin atskirt tarp
gyvenamosios vietos ir erdvs26 (Svašek 2002). Vieta turt bti suprantama kaip migranto
realiai, kasdien gyvenama vieta arba, kaip teigia vizualins antropologijos ir feminizmo studij
atstov Trinh T. Minh-Ha, „namai“ gali bti suprasti kaip reguliari veikl šablonai, fizin
erdv, kurioje struktruojamas laikas ir vietinama atmintis (Minh-Ha 1994: 14). Tuo tarpu
26

Plaiau apie „vietos“ ir „erdvs“ teoretizavim bei empirin praktinim žr. N. Liubiniens daktaro disertacij
„Migrantai iš Lietuvos Šiaurs Airijoje: „savos erdvs“ konstravimas“ (2009).
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erdv yra suvokiama kaip idealizuotas požiris  tam tikr idj, kur žmons ir j daiktai galt
priklausyti tiek fizine, tiek kultrine prasme, „tai yra mentalinis paveikslas, o ne konkreti
gyvenamoji vieta“ (Svašek 2002: 498). Ms tyrimo atveju galima bržti aiškias paraleles tarp
M. Svašek analizuot išvietint Sudet vokiei ir politini emigrant iš Lietuvos gimtj nam
idealizavimo, kuomet ir vieni, ir kiti, netek

savo fizins gyvenamosios vietos, ilgus

dešimtmeius turjo tenkintis tik idealizuojaniai sukonstruota, bet deteritorializuota gimtj
„nam“ idja.
Šiuolaikiniai „namai“ yra „nei ia, nei ten, o tiesiog tai yra hibridas – ir ten, ir ia, kaip
mišinys, imitacija, vaidyba“ (Rapport ir Dawson 1998: 7). Laikui bgant ryšiai su priimanija
šalimi tampa stipresni, o su kilms šalimi pradeda silpnti. „Skmingas „nam“ sukrimas
naujoje aplinkoje sumažina migrant nostalgij namams, taip pat kaip ir tikimyb sugržti. Taigi
migrant smonje namai nebra susij su vieta ir laiku, bet yra susij su kilme, kuri ir tampa
pagrindu formuojantis j identitetui“ (Parutis 2006: 5). G. Shefferis teigia, kad dauguma
emigrant, neatsižvelgiant  j turim status ir buvim svetimoje šalyje laik, link asimiliuotis
ir nebegržti  tvyn , nors kartu smoningai stengiasi išlaikyti etnin – nacionalin identitet,
kurti lokalias bendruomenes ir vairias organizacijas. Net ir neplanuojantys gržti stengiasi
palaikyti ryšius su gimtja šalimi, kuria transnacionalinius tinklus, o tai suponuoja
dviprasmiškus ir prieštaraujanius jausmus tvyns ir gyvenamos šalies atžvilgiu (Sheffer 2003:
26). N. Glick Schiller teigia, kad „išsisklaidžiusi po pasaul populiacij nariai, kurie kalba apie
kraujo ryšius su gimtja šalimi, dažnai nebeplanuoja sugržti nuolat gyventi  gimtin , turi arba
siekia turti dvigub pilietyb , kad tuo paiu metu priklausyt abejoms valstybms: gyvenamai
valstybei ir toli esaniai valstybei, kuri vis dar vadina namais“ (Glick Schiller 2005: 297).
N. Rapportas ir A. Dawsonas (1998), kitaip nei N. Glick Schiller, šiuolaikin ,
transmigrant apgyvendint visuomen silo vadinti „bename“. „Namai“ virsta paradoksalia ir
kintania kategorija, reiškiania „viet, kur individas geriausiai save suvokia, nors ir nra
laimingiausias. Taigi buvimas „namie“ ar „ne namie“ nra fizinio judjimo, transmigracijos,
sociokultrinio laiko ir vietos nestabilumo pasekm, bet kognityvios aplinkos, kurioje atliekami
kasdieniai veiksmai, leidžiantys formuoti identitet, bsena. Jei tokios aplinkos žmogus
nesusikuria, tada galima kalbti apie benamyst “ (Rapport ir Dawson 1998: 8). Nepaisant
migrant neapsisprendimo, buvimo nuolatinje tiek fizine, tiek emocine prasme judjimo
bsenoje, „namais“ vardijant skirtingas šalis, arba, kaip buvo minta, vartojant „benamysts“
svok, teoriniuose diskursuose egzistuoja ir „ne nam“ samprata. Tai tampa svarbu norint
suprasti, kas transmigrantui yra „savas“, o kas „svetimas“, „kitas“ (angl. other). „Baim,
pavojus, nepažintos, svetimos vietos ir tradicijos, nepažstami veidai ir proiai yra dalis ne
nam“ (Al-Ali ir Koser 2002: 7).
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P. Kivistas, remdamasis N. Glick Schiller, L. Basch ir C. Blanc-Szanton teigia, kad
juddami šiandieniniai migrantai ignoruoja sienas ir sujungia kilms bei priimanij šal  vien
socialin lauk, gyvena, kaip kad teigia M. Svašek (2002), erdvje, neakcentuodami vietos.
Tokiu bdu, kaip jau minjome, N. Glick Schiller ir jos kolegs moksliniuose debatuose pradeda
vartoti transnacionalizmo termin kaip nauj reikšming model interpretuojant btent
šiuolaikinius migracinius procesus. Vis dlto autorius papildo, kad bt tiksliau tiek
šiandieninius, tiek ankstyvesnius migrantus diferencijuoti  transmigrantus ir netransmigrantus
(Kivisto 2001).
J. Carlingas (2008), perfazuodamas P. Levitt ir N. Sørensen pabržia, kad transnacionali
migracija susideda iš trij žmoni kategorij – migruojani, liekani gimtojoje šalyje (bet
gaunani param iš emigravusi, kuriuos autorius vadina sitraukusiais  transnacionalias
praktikas nemigrantais) ir t, kurie nemigruoja ir negauna jokios paramos. J. Carlingas nurodo ir
ketvirtj kategorij, kuri yra svarbi transnacionalioje migracijoje – tai migrantai, kurie nra
sitrauk  transnacionalias praktikas ir negyvena transnacionaliame socialiniame lauke (pagal
Carling 2008). Pastarasis autorius pateikia transnacionalaus socialinio lauko, jo „rib“ ir veikj
schem27, kuri atspindi ms tyrime dalyvavusius informantus, j veiklas ir propaguojamas
„lietuviškumo“ strategijas, taigi yra neabejotinai aktuali disertaciniame darbe28.

1.3 . Migrant transnacionalaus veikimo b dai

Nortsi atskirai panagrinti, kokiais bdais ir kokiomis formomis transnacionalizmas
aktyvina kultrinius, technologinius, politinius, ekonominius globalizacijos procesus, kuria
tarptautinius santykius, kurie remiasi daugiakrypiais verslo ryšiais, nevyriausybini
organizacij veiklomis, mokslinink tinklais. Tokiu bdu pristatysime transnacionalizmo,
transmigracijos, transmigrant kategorij panaudojamumo empirinje lauko duomen analizje
galimybes.
T. Faistas

silo

(2000)

atskirti

tris

galimas

transmigrant

transnacionalaus
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organizavimosi formas , kuriose vyksta skirtingo intensyvumo kultriniai, politiniai ir
ekonominiai procesai, reprodukuojantys atitinkamas kapitalo ršis. Visos šios imigrant iš
Lietuvos kontaktavimo, susijungimo formos buvo pastebtos ms lauko tyrimo metu, todl jas
pristatysime išsamiau.

27

Žr. 5 pried.
Tiesa, šiame darbe neanalizuojama Lietuvoje likusi asmen pozicija migruojanij atžvilgiu, Lietuvos lietuvi
identiteto apibržtis globalizacijos kontekste. Šios temos išsamiau nagrinjamos V. iubrinsko ir J. Kuznecoviens
sudarytoje monografijoje (2008).
29
6 priede pateikiama trij galim transnacionalios socialins erdvs tip ir j bruož schema (Faist 2000).
28
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Vis pirma, tai transnacionalios artimj grups, kurioms bdingas preki apsikeitimas,
t. y. kai viena pus, k nors gavusi iš kitos puss, jai taip pat k nors duoda. Šiai grupei bt
priskiriamas pinig siuntimas  gimtj šal joje likusioms giminms, šeimai, arba tiesiog ryšio
palaikymas, laišk rašymas, sistemingas komunikavimas. Iš gimtosios šalies transmigrantams
siuniami suvenyrai, etninis maistas, knygos, nuotraukos. S. Vertovecas, cituodamas T. Faist
teigia, kad tokio tipo ryši palaikymas, kitais žodžiais tariant, „mažasis transnacionalizmas“,
ypa bdingas pirmosios kartos emigrantams (Vertovec 2009: 18).
Antra galima transmigrant bendravimo forma yra transnacionalus keliavimas, kuriam
bdingas apsikeitimas moksliniais vizitais, dalijimasis patirtimi, verslo pltojimas – visa tai iš
dalies susisieja su jau S. Vertoveco (2009) mintu „cirkuliarios“ migracijos fenomenu. Ypa
populiarus prekiavimas etniniais valgiais, maisto produktais, šiuo tikslu svetimoje šalyje veikia
ne tik platinimo agentai, bet ir steigiamos parduotuvs, barai, restoranai. Informacija, žiniomis
dalijamasi su panaši interes pažstamais asmenimis, idealiu atveju kalbaniais ta paia kalba –
tai ypa naudinga norint sitvirtinti priimanioje šalyje, susirasti darb, gyvenamj viet,
sulaukti psichologins ar praktins paramos adaptuojantis naujoje vietoje.
Treiai formai – transnacionalioms bendruomenms30 – bdingas solidarumas, grups
nariai užima panašias socialines pozicijas, j panašios vertybs, tikjimas, simboliniai ritualai,
moralinis sipareigojimas bendruomenei, istorin patirtis. Ta pati turima pilietyb, ypa
priimanioje šalyje, taip pat atspindi bendruomens solidarum. Tiktina, kad tokios
bendruomens investuos savo ekonomin ir kultrin kapital gimtosiose šalyse ir palaikys
ryšius sukurtiems projektams pltoti.
Toliau šiame skyriuje bus pristatomi ms pasirinkti funkcionaliausi analizuojamai
„lietuviškojo“ identiteto konstravimo transnacionalinje migracijoje temai atskleisti ir tarp
imigrant iš Lietuvos ir Amerikos lietuvi tyrimo metu pastebti transnacionalaus veikimo
bdai: tarptautinio verslo sukrimas, etnini organizacij krimas, finansini ištekli siuntimas,
politins taktikos, ekonomini, politini ir socialini tinkl sukrimas, šeimos modelio
(transformavusios

šeimos,

„globalios

priežiros

grandins“,

„parašiutiniai

vaikai“,

„transnacionalus disciplinavimas“) bei kit socialinio gyvenimo aspekt („kibernetins
bendruomens“) pokyiai (Vertovec 2009). Žinoma, tikrai ne visi šiandieniniai migrantai, kok
jie bebt gij išsilavinim ar užimt socialines pozicijas, sitraukia  transnacionalius tinklus
tarp skirting valstybi, o ir sitraukimo intensyvumas gali kisti atsižvelgiant  situacijas,
sitvirtinimo naujoje šalyje skmingum ar tiesiog asmens gyvenimo tarpsn, nes
„transnacionalinis socialini darini – pavyzdžiui, etnins diasporos, pasaulini terorist tinkl,

30

Plaiau apie „transnacionalias bendruomenes“ I dalies 2.1. skyriuje.
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religini organizacij, tarptautins kapitalist klass, darbinink grupi ir kt. – formavimasis ir
j politins taktikos vyksta nuolat“ (Vertovec 2009: 30).
Reikt pabržti, kad transnacionali bendruomeni tyrimuose vis daugiau dmesio
skiriama transmigrant naudojamiems resursams, tarptautiniams finans srautams, pinigams,
kuriuos transmigrantai tiesiogiai siunia savo šeimoms ar giminms  gimtj šal. Pasaulio
banko duomenimis31, 2009 m. migrantai  gimtsias šalis persiunt apie 317 milijard doleri.
Migrantai sisdami pinigus naudojasi bank, vairi finansini agentr, internetins
bankininkysts ar pažstam, kurie tuo metu keliauja  gimtj šal, paslaugomis. Dažnai
siuniamos finansins priemons skirtos ne tik šeim, asmen asmeniniams poreikiams tenkinti,
laisvalaikiui, švietimui, sveikatai, verslui, nekilnojamajam turtui sigyti ar atnaujinti, bet ir
gimtosios šalies infrastruktrai gerinti, viešas paslaugas teikiani staig vystymui ir
kokybiškesni bei modernesni paslaug teikimui užtikrinti. Taigi finansiniai srautai garantuoja
ne tik ekonomins gerovs gimtosiose šalyse kilim, bet ir socialinio kapitalo krim. Paramos
gavjai tampa mažiau priklausomi nuo socialini išmok, didja j savivert, noras progresuoti.
Antra vertus, transmigrant siuniami pinigai gimtosiose šalyse gali skatinti nekilnojamojo
turto, maisto preki kain infliacij, formuoti kultros priklausomum nuo ekonomins
paramos, taip pat suteikti pagrindo pavydui ir konkurencijai tarp gaunani param ir jos
negaunani (Mazzucato ir Kabki 2009).
Viena iš populiari transmigrant veikl imigracijos šalyje, pagal S. Vertovec (2009),
yra tarptautinio verslo,  kur traukiami veikjai tiek imigracijos šalyje, tiek gimtojoje šalyje,
sukrimas. Dažnai pelnas investuojamas  verslo pltr arba tiesiog  nekilnojamj turt
gimtinje. Svarbu pažymti, kad transmigrantams aktualu peržengti šeimos verslo ribas ir 
veikl traukti tarptautines ar bendrataui organizacijas, pasklidusias po skirtingas šalis.
Imigrantai priimaniose šalyse nevengia kurti organizacij, kuri tikslas – ne vien
finansiškai pelningai dirbti, bet ir skleisti informacij, padti sitvirtinti naujai atvykusiems 
imigracijos šal bendratauiams, organizuoti veiklas,  kurias traukiami tiek naujieji atvykliai,
tiek jau seniai sitvirtin t pai etnini šakn asmenys. Šios organizacijos kelia skirtingus
tikslus: vairiapuss pagalbos vieni kitiems, gimtosios šalies reprezentavimo, potenciali
silomos produkcijos vartotoj rato subrimo, vaik etninio socializavimo (Mazzucato ir Kabki
2009).
Išvykus iš gimtosios šalies ir gyvenant transnacionaliose bendruomense dažnai
susiformuoja ir naujos socialinio bendravimo formos, nauji „trans – lokalumai“, nes pakinta
transmigrant gyvenimo bdas, institucij lankymas, telekomunikacini priemoni naudojimas,
domjimasis
31
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http://www.worldbank.org (žirta 2010 11 14).
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tarptautiniais telefoniniais pokalbiais32, greitomis ir iš dalies nebrangiomis transporto ršimis,
leidžianiomis nuolat perženginti geografines, geopolitines sienas, bet kartu išlaikyti ryš su
gimtja šalimi (Vertovec ir Cohen 1999: xxii). Transnacionalios bendruomens, kuri vienintel
jungiamoji grandis yra virtualus bendravimas kompiuterini technologij dka, dar kitaip
vadinamos „kibernetinmis bendruomenmis“ (angl. cyber – communities). S. Vertovecas
(2009) pateikia ir kit nuomon : tokie kompiuteriniai tinklai neturt bti vadinami
bendruomenmis, nes individ sitraukimas yra gantinai silpnas, sipareigojimai ir kolektyvinis
identitetas minimaliai išreikštas, nra sitvirtinimo konkreioje vietoje.
Prie nauj socialini bendravimo form pavyzdži, kaip transnacionalizmo poveikio
šeimos institutui pasekmei, bt galima priskirti šeim transformacijas, kai vienas iš šeimos
nari emigruoja. Kitaip tariant, „dažnai šeimyninis gyvenimas iš esms modifikuojamas
transnacionalini praktik šviesoje“ (Vertovec 2009: 61). Vienas iš esmini pokyi yra vaiko ir
mamos (ar tvo, ar abiej tv, kai vaikas paliekamas seneliams, giminaiiams) santyki
pasikeitimas, kai kuriais atvejais ir nutrkimas. Laiškai, telefoniniai skambuiai nesumažina vis
didjanio atitrkimo, nerimo, emocinio streso, apie kurio tolimos perspektyvos pasekmes dar
nra atlikta pakankamai reprezentatyvi tyrim.
Paradoksalus, kaip teigia S. Vertovecas, „globali priežiros grandini egzistavimas“
(Vertovec 2009: 62), bdingas ir ms tyrime dalyvavusiems informantams – motinos iš
besivystani šali emigruoja  ekonomiškai turtingesnes šalis prižirti vaik ar seneli, kad
užsidirbt pinig savo vaikams išlaikyti gimtojoje šalyje. Vaikai iš Korjos, Kinijos, kurie yra
išsiuniami  Kanad ar JAV, kad gyt geresn išsilavinim, vadinami „parašiutiniais vaikais“,
turiniais transnacionali vaikyst (Vertovec 2009: 62). Ms tyrimo atveju nebuvo susidurta su
„parašiutiniais vaikais“, vis dlto negaltume teigti, kad tokie reiškiniai neegzistuoja, ar
neegzistuos netolimoje ateityje – moksleivi, student mobilumas, studij main program
skaiius, noras studijuoti užsienyje vis didja. „Transnacionalus disciplinavimas“ taikomas
vaikams, kurie nepakankamai vertina emigrant tv pastangas, dedamas dl vaiko gerovs,
todl jis yra išsiuniamas atgal  gimtj šal, net jei dl to vaikas patiria sukrtim (Vertovec
2009). J. Cliffordas (1994) teigia, kad ir pai moter likimas yra nepaprastai sudtingas, jei jos
susiduria su dvasiniu ir materialiniu nesaugumu emigracijoje, turi pasiduoti dominuojanioms
patriarchalinms
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Ypa daug dmesio atpigusi tarptautini pokalbi, kurie suintensyvino, palengvino migrant transnacionalizm,
tyrimui skyr S. Vetovecas (2009). Autorius sitikin s, kad galimyb migrantams nusipirkti iš anksto pinigais
papildyt telefono kortel (angl. pre – paid) ir žemais tarifais skambinti  gimtsias šalis, naudotis vairiomis
susiskambinimo galimybmis, leido migrantams jaustis neatitrkusiais nuo gimtojoje šalyje likusi artimj,
psichologiškai sumažinti juos skiriant atstum, kartu išvengti netikrumo bsenos ieškant adaptavimosi galimybi
svetimoje šalyje.
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(pavyzdžiui, seksualini vyr poreiki tenkinimas dl mažesni bsto kain), negali gržti 
gimtj šal, jei yra šeimos finansiniai poreikiai, kuriuos jos yra užsibržusios patenkinti.
Transmigrant naudojamos politins taktikos yra svarbios transnacionalizmo proceso
apraiškos. Nacionalini politik formuotojai pažymi, kad diasporos žmons gali bti labai
takingi ir reikšmingi, ypa balsuojant rinkim metu, todl gimtosios šalies politikai naudojasi
šiuolaikinmis komunikacijos priemonmis, kad palaikyt ryšius su emigrantais, vyksta 
tiesiogini agitacij keliones, užsiima lobizmu. Šiuo atveju imigrantai iš Lietuvos užsienyje
atstovauja „deteritorializuotai tautinei valstybei, kurios sienos, ribos yra nusakomos socialiai,
bet ne geografiškai“ (Vertovec 2009: 96). Kai kuriais istoriniais laikotarpiais, kai kuriais atvejais
transnacionalios bendruomens ir paios yra suinteresuotos aktyviai sitraukti  organizacij ar
vyriausybi gimtojoje šalyje palaikym ar okupant valdžios nepalaikym, organizuoti
transmigrant pozicij palaikanias akcijas, demonstracijas. A. E. Sennas, E. Demmas, A.
Eidintas, R. Lopata, prisimindami lietuvi išeivijos veikl Jungtinse Amerikos Valstijose
Soviet okupacijos laikotarpiu, ypa išryškino emigrant veiksmus, orientuotus  Lietuvos
Respublikos nepriklausomybs atkrim (Aleksandraviius 2003). Tai, pavyzdžiui, vasaros
olimpins žaidyns 1984 m. Los Andžele, žygis 1965 m. lapkriio 13 d.  Jungtini Taut
bstin Niujorke, Amerikos balt laisvs lygos (angl. Baltic American Freedom League) veikla,
apie kuriuos žvalgomojo ir pagrindinio tyrimo metu pasakojo patys informantai, dažnai ši
akcij organizatoriai ar dalyviai. Transnacionalizmo proces vyksm iliustruoja asmen,
išvykusi gyventi  kitas šalis, gebjimas tiesiogiai pasinaudoti dviej šali teikiamomis
privilegijomis,

pavyzdžiui,

vairiomis

socialinmis

garantijomis,

galimybe

disponuoti

nekilnojamuoju turtu, balsuoti, turti dvigub ar net daugybin pilietyb .
Svarbus transnacionalizmo egzistavimo faktorius yra transmigrant susikurti ir palaikomi
ekonominiai, politiniai ir socialiniai tinklai bei ryšiai, pasak S. Vertoveco ir R. Coheno (1999),
sudaryti iš religiniu bei profesiniu pagrindu susikrusi bendruomeni, apimantys ne vien šal,
nesipareigojant tik vienai kuriai šaliai identiteto, fizinio buvimo, pastang prasme, dažniausiai
pasireiškiantys tarp migruojani gimini, draug, organizacij. Toki tinkl pavyzdžiais
pastarieji autoriai nurodo nusikalstamo pasaulio grupuotes, prekiaujanias žmonmis, ginklais,
narkotikais, teroristus, taip pat muzikantus, sportininkus, religini grupi atstovus ir kitas
asmen grupes, kurias sieja bendra veikla ar idja ir kurie veikia tarptautiniu mastu. Socialiniai
ryšiai gali reprodukuoti ir emigracinius procesus, nes „migracija sukuria socialin struktr,
reikaling jai palaikyti. Kiekvienas naujas emigrantas sumažina kain vliau migruojantiems
draugams ir giminaiiams, o kai kuriais atvejais tampa net ir priežastimi emigruoti“ (Brettell
2003: 7). S. Vertovecas silo pirmiausia atkreipti dmes  socialini tinkl dyd, intensyvum,
persidengim su kitais tinklais, tinkl klasterius, kaip vieno tinklo intensyvesn grup , trukm
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laike, kit individ pasiekiamum, nari kontaktavimo dažnum, kontekstualum (Vertovec
2009: 34). Taigi tinklai nra stabils nei laike, nei erdvje, jie gali bti socialiai
transformuojami, modifikuojami, migruojantys kartu su individais, bet išlaikantys bazin
struktr, todl tinkl nereikt sutapatinti su laikinomis socialinmis situacijomis,
vienkartiniais susitikimais.
Pagrindiniai transnacionalizmo kritikai mano, kad transnacionalios praktikos nra plaiai
paplitusios, juo labiau daranios tak, es joms teikiamas perdtas dmesys. Dar kiti autoriai
teigia, kad transnacionalios migrant praktikos nra naujas reiškinys ir neturi reikšms
imigrant vaikams, taip pat yra sunku tiksliai apibržti, kas ir kokiu intensyvumu yra sitrauk s 
transnacionalius procesus (Brettell 2006). Vis dlto ms darbe aktualesni ir empirinje dalyje
bus analitiškai panaudojami teoriniai transnacionalizmo proceso aspektai, tad transnacionalizmo
kritik idj plaiau nepltosime.

2. Transnacionalios erdvs ir bendruomeni samprata

Globalizacijos laikotarpiu, kur A. Giddensas apibržia kaip „visame pasaulyje socialini
santyki suaktyvjim, apimant vairias lokalias erdves taip, kad t lokali erdvi veiklos yra
lemiamos vyki, vykstani už daugelio myli ir atvirkšiai“ (Giddens 1990: 64). Kai
bendravimui, susisiekimui palengvinti pasitelkiamos technologins galimybs, kai „pasaulis,
kuriame šiandien gyvename, kur kas labiau negu bet kada nors anksiau daro mus priklausomus
nuo kit žmoni, galbt gyvenani už tkstani myli“ (Giddens 2005: 62), globalizacijos
procesai kuria vis tampriau susisaisius pasaul. Globalizacijos laikotarpiu nesistebima, kad
asmenys tapatina save ne su viena kultra ir ima priklausyti kelioms bendruomenms vienu
metu.
Šioje teorinje disertacijos dalyje analizuosime, kaip, kodl imigrantai dalyvauja
priimanios šalies imigrant bendruomeni veiklose ir imigrant bendruomeni organizacijose,
kartu atskleisime, kaip priimanios valstybs kontekste išlaikomas, keiiamas ar susikuriamas
savasis identitetas, palaikomi ryšiai su gimtja šalimi, kuriami transnacionals „namai“.

2.1. Transnacionali bendruomeni svoka

Socialini moksl diskursuose egzistuoja daug taikli „bendruomens“ termino
apibržim (žr. plaiau: Barth 1969, Anderson 1991, Vermeulen ir Govers 1994, Wilson ir
Donnan 1998, Carsten 1998, Faist 2000, Adamson 2002, Baumann 2002, Kockel 2002, Cohen
2003, Hernes 2004, Castells 2004, Donskis 2006), kai kurie iš j pasikartoja, kiti radikaliai
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skiriasi. Yra paplitusios bendruomens termino apibržim klasifikacijos, besiremianios
esminiais žmoni saistymosi akcentais, pavyzdžiui, bendra žmoni veikla, interesai, vertybs,
bendra gyvenamoji vieta, solidarumo jausmas, skirtingumas nuo kit bendruomeni33. Šiame
skyriuje pabandysime apžvelgti transnacionali bendruomeni formavimosi proces, j
požymius. Pristatydami lokali bendruomeni ir pltodami „rib“ teorines kategorijas
sukursime transnacionali bendruomeni funkcionavimo kontekstus, situacijas bei pabandysime
vertinti j lankstum ir galimyb „kitokiems“ peržengti transnacionali bendruomeni „ribas“.
A. Cohenas (2003) kritikavo bendruomens termino savarankiškum ir nurod, kad
bendruomen yra nuo konteksto priklausanti „simbolin konstrukcija“. Btent šis A. Coheno
pasilytas bendruomens suvokimas yra ypa taiklus ir taikytinas ms tyrime, nors, pavyzdiui,
JAV greta lietuvi bendruomens – kaip tiesiog bendrakilmi grups, egzistuoja ir apibržta,
formali, institucionalizuota JAV Lietuvi Bendruomen. Bendruomens simboliškumas
apibržiamas kaip žmoni gebjimas, remiantis j turimais resursais ir simboline drsa, suteikti
bendruomenei ir jos „riboms“ prasm

ir reikšm . B. Andersonas (1991) „sivaizduojamos

bendruomens“ samprata silo  bendruomenes žvelgti kaip  slygiškai egzistuojanias vien
todl, kad žmons sivaizduoja jas esanias. Tai nereiškia, kad bendruomens yra netikros, bet
pabržiamas žmoni sismoninimas ir sitikinimas, kad jie priklauso tam tikrai bendruomenei.
Taigi iš dalies pritardami B. Andersonui (1991) ir A. Cohenui (2003) transnacionaliomis
bendruomenmis galtume vardyti savanoriško migrant judjimo tarp gimtosios ir svetimos
šalies pasekmje susiformavusius formalius ir neformalius tinklus, kuri dka vyksta cirkuliarus
judjimas, apimantis formali ir neformali organizacij vaidmenis migraciniuose procesuose.
Toks transnacionalios bendruomens apibržimas yra ypa artimas anksiau aptartai
transnacionalizmo sampratai. Transnacionali bendruomeni nariai, bdami socialiniai ir
politiniai gimtosios ir svetimos šalies veikjai, gyvenantys tarp tautini valstybi sien,
sprendžia, veikia bei susikuria identitetus, vienu metu migrantus susiejanius su keliomis
valstybmis (Adamson 2002: 166).
Kalbant apie laisv migrant judjim ir galimyb naudotis pasauliniais resursais svarbu
paminti ir neigiam poveik tiek transnacionaliems ryšiams, tiek transnacionali bendruomeni
stabilumui. Transnacionali bendruomeni nari priimanioje šalyje „prijimas prie resurs ir
politini tinkl, galini daryti tak gimtosios šalies politiniam gyvenimui netolygiame

33

Plaiau ir išsamiau su skirtingais „bendruomens“ termino apibržimais supažindina A. Barnardas ir J. Spenceris
(2006). Terminas „bendruomen“ paprastai siejamas su XIX a. pabaigoje dirbusiu vokiei sociologu F. Tönniesu,
kuris j band vartoti kaip analitin konstrukt, atspindint bendruomens nari praeities bendrum, tai, kas
evoliucionuoja ir ko esm yra nulemta „prigimties, istorijos ar dievo“. Jis išskyr „Gemeinschaft“, grindžiam
priklausanij abipusio bendrumo jausmu, ir „Gesellschaft“, paremt instrumentine ir individualistine naryste –
dažniau teoriškai nei praktiškai atskiriamus bendruomens organizavimosi aspektus.
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ekonomins globalizacijos kontekste yra viena iš priežasi, kodl santykiai tarp gimtojoje
šalyje pasilikusi ir iš jos išvykusi dažnai yra dviprasmiški“ (Adamson 2002: 158).
Transnacionali bendruomeni narius, judanius tarptautinje erdvje, suvienija stiprs
socialiniai ir simboliniai saitai. Kad tokios bendruomens egzistuot, nereikia, pasak T. Faisto,
kad individai vienu metu gyvent abiejose valstybse ar tiesiog „globaliame pasaulyje“, taiau
svarbu, kad bendruomens per resiproksij, solidarum pasiekt socialin susitelkim ir bendras
simboli ir kolektyvines reprezentacijas (Faist 2000: 207). Vis dlto autorius pabržia, kad
gyvybingai transnacionaliai bendruomenei egzistuoti svarbus lokali vyriausybini ir pilietini
organizacij gimtojoje ir svetimoje šalyje sitraukimas.
Šiandienos globaliame pasaulyje transnacionalios bendruomens labai panašios 
transnacionalius socialinius laukus (Glick Shiller 2005a, Carling 2008) – jos atviresns,
heterogeniškesns išsilavinimo, klass, amžiaus, religijos ir net etniškumo prasme, tai leidžia
individams vienu metu priklausyti daugiau nei vienai lokaliai bendruomenei. G. Baumannas,
aprašydamas skirtingas etnines šaknis turini asmen (daugiausiai iš Indijos, Pakistano ir kit
Pietins Azijos šali) sitvirtinim daugiaetniniame Londono priemiestyje Sauthole (Southall)
teig, kad rado tik kelet žmoni, kurie prisipažino: „aš esu musulmonas ir niekas daugiau,
paprastai didžioji dauguma priskiria save prie keleto bendruomeni“ (Baumann 2002: 5).
Bendruomens tapo transnacionalios, nors lokalumas taip pat išlieka svarbus kriterijus – vienu
ar kitu laikotarpiu ar situacijoje migrantai, nors ir neapibržtam laikotarpiui, sitvirtina tam
tikroje teritorijoje, sitraukia  jau egzistuojanios bendruomens veikl ar formuoja nauj.
Nepaisant to G. Baumannas teigia, kad vienas iš pavyzdži, kaip antropologas galt atlikti
„bendruomens studij“, yra lauko tyrimas „imigrant gete“ – pasirinkt tautin , religin ar
etnin bendruomen aprašyti kaip autonomin kultr34 (Baumann 2002: 9).
Svarbu pažymti, kokiuose kontekstuose pradeda ar baigia funkcionuoti transnacionalios
bendruomens, kokios yra j „ribos“, už kuri atsiranda „kit“ egzistavimas. F. Barthas ilg
laik buvo takingas etnini „rib“ teoretikas, teig s, kad „kritinis tyrim dmesys turt krypti 
etnines grupi ribas, bet ne  grupes sudarani kultr“ (Barth 1969: 15). Perfrazuodami
J. Carsten (1998) galime teigti, kad viena iš galimybi identifikuoti etnini grupi svetimoje
šalyje „ribas“ – stebti etnini valgi gamybos ir dalijimosi tendencijas. Vien vizitavimas pas
kitus, maisto gaminimas bendrakilmi bendrai lankomose vietose yra tarsi atsiribojimas nuo
„kitoki“, kurie nežino, nevertina ar tiesiog nepalaiko šio bendrumo jausmo.
34

Tai yra vienas iš antropologinio lauko tyrimo variant, taikyt klasikinse socialins antropologijos atstov
B. Malinowskio, F. Boaso, A. Radcliffe-Browno, C. Lévi-Strausso, E. E. Evans-Pritchardo ir kit, analizavusi
gentines bendruomenes, darbuose. Toks tyrimas šiame globalizacijos laikotarpio kontekste vis mažiau manomas,
juo labiau migracijos studijose, nes vyksta nuolatin migrant gyvenamosios vietos kaita, kultrins lokali
bendruomeni „ribos“ vis labiau kinta.
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A. Cohenas pritart F. Barthui teigdamas, kad bendruomens svok išryškina „ribos“,
kurios yra btinos, nes jos „apima bendruomens identitet ir, kaip ir individ identitet,
suaktyvina esant socialinei bendruomens nari sveikai“ (Cohen 2003: 12). M. Castellsas
(2004) papildyt, kad bendruomens formuojamos ne savavališkai, o naudojant materiali
žaliav iš istorijos, geografijos, kalbos ir aplinkos. A. Cohenas analizuoja bendruomens nari
komunikacij kaip vien iš jos egzistavimo slyg, taip pat atskleidžia, kad „bendruomen yra
arena, kurioje žmons gauna pai fundamentaliausi ir esmini socialinio gyvenimo patiri už
nam rib, joje žmogus išmoksta ir toliau praktikuojasi bti socialiu“ (Cohen 2003: 15). Taigi
bendruomenje, kuri yra žmoni sukonstruotas simbolinis darinys, individai susikuria ir
pasitvirtina savo kultr, o priartjus prie bendruomens „rib“, savo kultrai tampa dar
jautresni. Net jei nekyla joki grsmi „riboms“ išnykti, jas paneigti, bendruomens realus
funkcionavimas stipriai koreliuoja su individ pasmoniniu tikjimu savo kultros
gyvybingumu. L. Donskis, perfrazuodamas C. Lévi-Strauss teigia, kad tiek senovs, tiek
moderni „bendruomen žmog arba suryja – asimiliuoja ir susilieja su juo, arba išvemia –
atskiria ir segreguoja arba net bloškia  parašt “ (Donskis 2006: 79).
T. Hernesas tikina, kad „ribos“ yra kintanios, dviprasmiškos, pralaidžios, bet gali bti
taikomi ir visi išvardyti bruožai vienu metu (Hernes 2004: 9). Pastarajam autoriui dl „rib“
pralaidumo, lankstumo pritart T. Faistas (2000) teigdamas, kad bt beprasmiška kalbti apie
transnacionali bendruomeni „ribas“, jei jose nebt „dur“, per kurias individai galt
nevaržomai migruoti  bendruomens vid ir iš jos. Antropologijoje „rib“, kurios paprastai yra
simboliškos, slygiškos, „akytos ir pralaidžios“ (Kockel 2002), studijavimas reiškia studijavim
kažko, kas yra nematoma, išskyrus kai kurias fiziškai apiuopiamas struktras, pavyzdžiui,
programas, pareigybi aprašymus, darbotvarkes, grafikus.
Aptar transnacionali, artim transnacionalaus socialinio lauko sampratai ir lokalizuot
priimanioje šalyje bendruomeni kategorijas, duomen analizs dalyje remsims kelias
valstybes apimani lanksiomis „ribomis“ tinkl, traukiani imigrant bendruomense
sukurtas organizacijas ir j narius, gimtojoje šalyje esanias iniciatyvas bendradarbiauti su
emigrantais, transnacionalios bendruomens samprata.

2.2. Imigrant bendruomeni organizacijos

Vienas iš bd prasminti vien iš transnacionalaus organizavimosi form (Faist 2000), t. y.
transnacionali bendruomeni lokalizuotus priimanioje šalyje atskaitos taškus, ir kartu pabržti
migrant saistymosi konstravimo bdus transnacionalioje migracijoje, yra kalbti apie imigrant
bendruomeni organizacijas (žr. plaiau: Douglas 1966, Giddens 1984, Vermeulen ir Govers
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1994, Hernes 2004, Startsev 2005, Giddens 2005, Cordero-Guzman 2005, Mazzucato ir Kabki
2009, Waldinger 2010). Tokias organizacijas paprastai kuria bendrakilmiai, ilgus metus gyven
organizacijos krimo šalyje ar pastaruoju metu  j imigrav . Jose susiburia tam tikr bendrum
turintys žmons ir užsiima tam tikromis veiklomis bei daro takas kitoms organizacijoms ar
migrant grupms, kitaip tariant, „organizacija yra individ grup, susisteminta pagal
nuasmenintas kryptis ir kurta konkretiems tikslams siekti“ (Giddens 2005: 326). Šio disertacijos
skyriaus tikslas yra ne tik pristatyti formali imigrant bendruomeni organizacij egzistavimo
tikslus, aptarti neformali organizacij veikimo slygas, atsiribojimo nuo „kitoki“ siekius ir
galimybes, bet ir pabandyti atrasti tarp organizacij slyio tašk, paanalizuoti, kiek ir kodl j
veiklos ar veikjai persipina, koki tak tai daro imigrant identitet formavimuisi, pokyiams.
Organizacijas imigrant bendruomense galima kategorizuoti pagal tai, kokias paslaugas
migrantams jos teikia, kokios yra j formaliai deklaruojamos misijos (Cordero-Guzman 2005).
Net ir neteikianios joki paslaug organizacijos kvieia  bendruomens renginius, skatina
socialinius ir ekonominius ryšius tarp imigrant, palaiko ryšius su gimtja šalimi. Taip pat
svarbu, kokioje teritorijoje jos sikrusios, koki tautybi žmons aplinkui gyvena, kokiems ir
koki tautybi klientams jos teikia paslaugas. Ne mažiau svarbu, kurios emigracins bangos,
kokios kartos, kokio socialinio statuso yra organizacijos vadovas ar lyderis – dažnai tai lemia
paslaug ar veiklos pobd, tikslin dalyvaujanij grup .
Imigrant
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H. R. Cordero-Guzmanas (2005) apibendrina, kad tokios organizacijos yra ypa reikalingos 
priimanij šal naujai atvykstantiems migrantams – jose suteikiama informacija apie
dokument, viz tvarkym, statuso pasikeitim, pasiruošim natralizacijos procesui. Taip pat
jos suteikia socialini paslaug, padedani socialinei, ekonominei adaptacijai naujoje
visuomenje, padeda išmokti kalb, perprasti kultrinius visuomeni skirtumus, teikia
medicinines, juridines paslaugas, konsultuoja kuriant smulk versl, padeda susirasti darb,
persikvalifikuoti, sigyti nekilnojamojo turto, o esant poreikiui, atstovauja savo etninei grupei
valstybs lygiu rpinantis socialini paslaug užtikrinimu, formuojant politik, palaiko ryšius su
išrinktais politikais. Migrant organizacijos yra suinteresuotos bendruomens pltimu,
stiprinimu, bendradarbiavimu su kitomis organizacijomis ir bendrataui bendruomenmis
visame pasaulyje. Taip pat vienas iš j tiksl yra ryši su gimtja šalimi palaikymas (CorderoGuzman 2005). V. Mazzucato ir M. Kabki papildyt, kad viena iš svarbesni bendrakilmi
organizacij funkcij yra finansuoti gimtosios šalies pltots projektus, pavyzdžiui, mokykl,
ligonini, prekybos, viešo susibrimo viet, keli statybas, j aprpinim reikalingiausia ranga,
elektros ir telefono linij tiesim (Mazzucato ir Kabki 2009: 232). Deja, dažnai „bendrataui
44

kurt organizacij kuruojamos tarpvalstybins veiklos ne suvienija asmenis  vien
transnacionalin bendruomen ar socialin lauk, bet sukelia tarpvalstybinius konfliktus, skatina
nelygyb tarp emigrant ir pasilikusi gimtojoje šalyje“ (Waldinger 2010: 38).
Y. Startsevas organizacijas apibdina kaip  vien visum sujungtas tam tikro žaidimo
taisykles (Startsev 2005: 331). Vis dlto jis mano, kad ne vien formalios taisykls sudaro
organizacij – norint, kad skmingai organizacijos funkcionuot, reikia, kad priklausantieji
organizacijai, net ir veikiant kaitos procesams, išlikt lojals ir laikytsi t taisykli.
Remdamasis G. Helmke ir S. Levitsky‘iu, Y. Startsevas teigia, kad formalios organizacijos yra
sukurtos, naudojamos, priverstinai priimamos kaip oficialios, tuo tarpu neformalioms bdinga
tai, kad j veikla remiasi suinteresuotiems priimtinomis nerašytomis taisyklmis, kurias sukr
ir prasmino neoficials šaltiniai (Startsev 2005). G. Helmke ir S. Levitsky‘is papildyt, kad
dažnai neformalios organizacijos yra žlugusi formali organizacij likuiai, kaip pakaitalai,
papildantys dariniai. Jos neturi pavadinimo, oficialaus statuso, o „jas sudaro iš to paties kaimo
atvyk migrantai, kurie retkariais susirenka kieno nors bute, nemoka narysts mokesio“
(Mazzucato ir Kabki 2009: 232). Vis dlto reikia nuodugnaus tyrimo, kad neformalias
organizacijas atskirtume nuo nusistovjusi elgesio tradicij ar praktik. Reikt pabržti, kad
dalis imigrant nedalyvauja organizacij veiklose, nes nepasitiki organizacij veiklos, j
projekt skaidrumu, teisinasi, kad neturi pinig mnesiniam mokesiui, rinkliavoms, neturi laiko
ir motyvacijos lankytis susitikimuose, kuriuose dažnai susirenkama tiesiog pasidalyti
nuogirdomis.
Tiek šiandienos transnacionalios bendruomens, tiek j lokalizuoti svetimoje šalyje atskaitos
taškai – organizacijos, kuriose susiburia tam tikr bendrum turintys žmons, yra dinamins,
kompleksins, tad vienareikšmiškai apiuopti j „ribas“, už kuri prasideda „kitoki“ asmen
egzistavimas, yra sudtinga. T. Hernesas apibendrindamas teigia, kad organizacijos „ribos“ yra
ne periferins, o centrins organizacijos veikloje, nes kaitos procesai organizacijoje susij btent
su „rib“ krimu, perklimu ar sutvirtinimu. Taigi „ribos“ gali bti nuolat konstruojamos ir
perkonstruojamos, dauguma j „ne statiškos duotybs, o yra nuolatiniame kaitos procese“
(Hernes 2004: 10), taip pat „ribos nra nubržiamos visam gyvenimui, kaip kad suvokiama
stabiliose sistemose. Ribos atsiranda ir yra reprodukuojamos sveikos procesuose“ (Giddens
1984).
Kai kurie teoretikai teigia, kad organizacija kaip tik ir vystosi formuojantis „riboms“, ir jokiu
bdu „ribos“ nra organizacijos egzistavimo produktai. „Jei ribos yra žmoni smons
padariniai, o ne institucij padiktuotos reikšms, tai ribos automatiškai tampa labiau
beformmis, dviprasmiškomis“ (Vermeulen ir Govers 1994: 69). M. Douglas pridurt, kad
„visuomens ribose ir nestruktruotose erdvse yra energija“ (Douglas 1966: 114). Kaip ir bet
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kuri socialin sistema, organizacija iškyla brždama atskirybes, idealiu atveju ne tik kultrine,
bet ir joje dalyvaujani individ prasme.
Santykiai tarp socialini organizacij priklauso ne tik nuo „rib“ charakteristik, bet ir
nuo to, koks tarp j yra fizinis atstumas, kultrinis skirtumas ir varžymasis dl ištekli.
Didžiausias trkumas socialini grupi studijose, kur vardija T. Hernesas, perfrazuodamas
F. Barth, tai j matymas kaip izoliuot vienet, o ne sveikaujani esybi (Hernes 2004: 11,
12). Tad ms lauko tyrimo metu ir buvo stengtasi Amerikos lietuvi ir šiandienini imigrant
iš Lietuvos organizacijas matyti ne kaip pavienius realiai funkcionuojanius, teikianius
paslaugas darinius, bet kaip sveikaujanias erdves, ieškoti tarp j bendrum, tarpusavio ssaj,
sukibim pavyzdži, stebti „rib pralaidumo“ atvejus, kuomet „kitokie“ yra sileidžiami 
organizacijos vid, su jais bendradarbiaujama, arba atsiribojama nuo „nepriklausani“ t pai
interes grupei.

2.3. Diasporos taka imigrant bendruomens k rimui

Terminas „diaspora“ ms tyrimo atveju nepaprastai svarbus tiek dl savo turimos
istorins reikšms migracijos studijose, tiek dl pai informant naudojimo „emic“
persektyvoje. R. Münzas ir R. Ohligeris (2003), perfrazuodami E. Ma Mung, diaspor35
apibržia kaip prievartin žmoni populiacijos išvietinim dl tam tikr vyki po skirtingas
teritorijas, šalis, žemynus, taip pat kolektyvin išsklidusios populiacijos atmint36, troškimus,
motyvacij išsaugoti diasporos egzistavim ateinaniose kartose, atsispirti asimiliacijai, ir
susvetimjimui naujoje šalyje. Vis dlto pastaraisiais dešimtmeiais, kada globalizacijos slygos
leidžia žmonms vis daugiau keliauti tarptautinje erdvje, kurti naujus namus toli nuo gimtj
krašt, terminas diaspora pradtas vartoti ir etninms bei nacionalinms grupms, kurios
migravo nepriverstiniu bdu ir kurios iliustruoja daugiakrypt migracij, apimani santykius ir
socialinius tinklus tarp skirting emigracijos viet, apibržti (Münz ir Ohliger 2003: 4).

35

Graikiškas terminas „diaspora“ reiškia sklaid, jis pradtas vartoti antikinje Graikijoje, siekiant apibdinti Egjo
jros populiacijos tremt. Vakar Romos imperijos viešpatavimo laikais šis terminas buvo siejamas su žyd, kurie
buvo ištremti ir pasklid po pasaul, bet kartu siejami bendro religinio ir kultrinio paveldo, istorija. Vliau
terminas diaspora vartotas armnams Turkijoje, graik ir kin išsklidimui, airiams bei afrikieiams JAV apibdinti.
36
M. A. Herloff-Mortensen (1996), cituodama J. Borneman teigia, kad individai, pasakodami savo istorijas ir
pateikdami jiems aktualiausius ir j akimis reikšmingiausius faktus ir nuomones yra selektyvs, o kalbant apie
Europos etnologijos istorij, taip pat pastebima tendencija romantizuoti ir esencializuoti „kaimišksias periferijas“.
Ne veltui identitetas, atmintis ir nostalgija yra neišvengiamai susijusios kategorijos (Morley ir Robins 1995: 455).
Atminties apie gimtj šal ir „namus“ pozityv selektyvum apibendrina M. Svašek pabrždama, kad emigrantai
ne tik idealizuoja turt ir prarast „identiteto ir vietos santyk“, bet ir suvokdami, kad j atmintis ir realyb yra
skirtingi dalykai, esamame laike „gimtojoje šalyje esaniais problemas suvokia kaip tuojau pat užmirštinas
anomalijas“ (Svašek 2002: 499).
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Diasporos terminas socialiniuose moksluose yra skirtingai ir vairiai apibržiamas, tad
šiame darbe nortsi išskirti kelet esmini (žr. plaiau: Connor 1994, Clifford 1994, Cohen
1997, Vertovec ir Cohen 1999, Kasatkina 2003) diasporos apibržim, kurie galt bti taikomi
ms tyrimo atveju:
x S. Vertovecas pažymi, kad kiekviena šiandienini migracini proces kontekste
„deteritorializuota ar transnacionali“ asmen grup, populiacija, kurios socialiniai,
ekonominiai, politiniai tinklai ne tik peržengia tautini valstybi sienas, bet ir veikia
visame pasaulyje, gali bti vardijama diaspora (Vertovec ir Cohen 1999).
x „Kartais diaspora paprasiausiai tampa emigracijos arba tautins mažumos sinonimu“
(Kasatkina 2003: 37).
x W. Connoras apibrž dar paprasiau: „diaspora – tai žmons, kurie gyvena už tvyns
rib ir nra asimiliav si su svetimos šalies identitetu“ (Connor 1994: 80). Vis dlto tokia
svetimoje šalyje esanti diasporin žmoni grup skiriasi nuo keliautoj, ar ekonomini,
ypa sezonini, imigrant grupi – ji yra susiformavusi ne laikinam tikslui, o turinti
svetimoje šalyje savo išsklidimo istorij, bendruomens, kuri sudaro jau kelios kartos37,
solidarum,  bendr tiksl orientuot smon , kalba viena kalba, kuri su kiekviena karta
vis mažiau populiari kasdiense praktikose.
x Diasporai yra bdingi mitai ir atmintis apie tvyn , gržimo  tvyn troškimas ir nuolatin
pagalba38 jai, išsisklaidymo istorija ir siekis gyvenant svetimoje šalyje išlaikyti
kolektyvin identitet (Clifford 1994: 305).
x R. Cohenas, papildydamas J. Clifford pridurt, kad diasporai bdingas socialins traumos
paveiktas pasklidimas  kelet šali ieškant darbo, pleiant verslo ryšius, taip pat
gimtosios šalies idealizavimas, komplikuoti santykiai su visuomene, kurioje gyvenama,
taiau

tolerantiškumo

pliuralistinei

aplinkai

išsiugdymas,

solidarumas

ir

bendradarbiavimas su kitose šalyse gyvenaniomis t pai bendr etnini šakn
diasporomis (Cohen 1997: 26).
Diasporos apibržim pateikusi mokslinink sraš bt galima t sti, taiau
neišvengiamai kai kurios svokos imt kartotis. Iš pateiktos diasporos apibržim vairovs,
diasporos termino išpopuliarjimo tiriant tiek migracinius, transmigracinius, repatriacinius

37
Deja, kaip teigia J. Cliffordas, diasporins populiacijos nuolat „praranda“ savo narius dominuojanioje kultroje
(Clifford 1994: 328).
38
vairiapuss pagalbos gimtajai šaliai pavyzdži galima rasti ne vienoje iš buvusios Soviet Sjungos emigravusi
asmen suformuotoje diasporoje Vakaruose. Taip pat ir šiandienins diasporos yra suinteresuotos teikti tiek
finansin (pinigais, daiktais, medikamentais, knygomis), tiek idjin (konsultacijomis) param gimtosioms šalims.
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procesus, tiek etnini mažum grupes galima daryti išvad, kad šis terminas yra kiek per platus
ir per daug reikšmi savyje implikuojantis terminas, kad bt instrumentalus moksliniuose
tyrimuose ir debatuose. Nepaisant to, socialini moksl atstovai neatsiriboja nuo termino
diaspora ir toliau prasmingai j vartoja apibdinant tiek išsklidusi po pasaul žmoni grup ,
bendruomen , taip pat pat išsisklaidymo, pasklidimo proces bei viet geografine prasme,
kurioje gyvena diasporieiai.
Vis dlto nortume pabržti S. Vertoveco ir R. Coheno (1999) teigin, kad terminas
diaspora gali reikšti tiesiog socialin žmoni organizavimosi form, smons tip ar kultros
išlaikymo bd. Diaspora, kaip žmoni organizavimosi forma, tampa aktuali analizuojant po
skirtingas šalis pasklidusi etnini grupi santykius, lojalumo apraiškas, ekonomini proces
strategijas su valstybmis ir kontekstais, kuriuose jos apsigyveno, bei ši kontekst ssajas su
gimtja išsklidusi etnini grupi šalimi. Siekiant analizuoti išsklidusi po pasaul etnini
grupi patiri gyventi skirtingose teritorijoje vairov , vidin bsen, nusiteikim dalyvauti
viešajame diskurse, religin sitraukim, identitetus, kurie dažnu atveju yra labai dvilypiai,
daugialypiai, paradoksals, pasitelkiama diasporos, kaip smons tipo, samprata. Globalizacijos
laikotarpiu, kada aplink pasaul neišvengiamai juda kultriniai objektai, j reikšms ir
vaizdžiai, diaspora tampa ta erdve, kurioje kultra ne tik susikaupia, bet ir perkonstruojama,
transformuojama  naujas lokalias formas, kuri reprezentacijai atsiranda naujos socialins
institucijos, sukuriamos naujos kasdienybs praktikavimo formos.
Vienas iš esmini tiek savanoriškai, tiek priverstinai migruojani žmoni tiksl yra
adaptacija arba „šakn leidimas“ svetimoje, nepažstamoje aplinkoje, nepasiduodant
asimiliaciniams procesams. Ir tai apima daugyb

sudting veiksm, pavyzdžiui, kalbos

išmokim, darbo, kad pavykt išgyventi, susiradim, socialinio tinklo sukrim, bei, pasak
N. Kasatkinos, „tautinio židinio“ – vietos, kur didel arba gausi etnins ar religins grups dalis
gyvena kompaktiškai“ suradim (Kasatkina 2003: 37). Tokiu atveju diaspora yra adaptuotis ir
išlikti padedanti forma, leidžianti pasijusti „namuose toli nuo nam“ (Vertovec 2009: 6), arba,
kaip teigia C. B. Brettell, diaspora yra tiesiog mechanizmas, leidžiantis emigrantams užsienyje
iš naujo prisirišti prie savo gimtj šali (Brettell 2006: 328).
Ne mažiau svarbi skmingo diasporos egzistavimo, etno – kultrins bendruomens
susikrimo slyga yra visuomens, kurioje diaspora sikrusi, tiek politin, tiek socialin
pozicija etnini mažum teisi klausimu. Dar XX a. septintojo dešimtmeio pradžioje JAV buvo
vadinamos „sulydaniu katilu“ (angl. „Melting Pot“), kuriame ištirpsta tautini, rasini, religini
ypatybi vairov, individus ir asmen grupes paliekant tik amerikieiais, niekuo
nesiskirianiais nuo vis kit krašto gyventoj. Buvo skeptiškai žvelgiama  siekius išlaikyti
savj identitet, nepasiduoti aplinkos, vietini paproi ir tradicij takai, lemianiai atsivežtos
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kultros užmiršim, bendruomens nesusikrim; primenama, kad jei esi imigrantas, turtum
elgtis taip, kaip elgiasi visi šios šalies gyventojai, nors, kaip teig JAV sociologai N. Glazeris ir
D. P. Moynihanas (1963), buvo nuolat stebimi etnini grupi siekiai nepasiduoti Amerikos
kultros homogenizacijai. P. L. Van den Berghe‘as teigia, kad maždaug XX a. septintojo
dešimtmeio pabaigoje „socialini moksl atstovai paskelb, kad „sulydantis tautas katilas“
nepasiteisin s subyrjo, etniniai identitetai tapo vertinami, asimiliacionizmas yra grsmingas
etnogenocidas ir kad JAV turt pripažinti rasinius ir etninius sentimentus“ (Van den Berghe
1981: 4). J. Crowther papildo, kad amerikieiai pradjo domtis savo etninmis šaknimis,
pripažinti multikultriškum, pliuralizm (Crowther 2000: 268). Taigi iš kiekvienos šalies
atsivežta kultra ir tos kultros našas  migrantus priimanios šalies gyvenim pradedamas
vertinti ir sudaromos slygos j puoselti, steigiant etnines mokyklas, palaikant etnini festivali
organizavim, tolerantiškai vertinant praktikuojam religin vairov .
Kaip aptarme, socialiniuose moksluose diasporos terminas traktuojamas vairiai –
akcentuojamas žmoni populiacijos išvietinimas, sitvirtinimas, adaptacija, bet jokiu bdu ne
asimiliacija ir nepasidavimas asimiliuoti siekianiai svetimos šalies visuomens nuomonei,
homogenizuojantiems etnin

imigrant vairov

valdžios sprendimams, suinteresuotumas

išlaikyti iš gimtosios šalies atsivežt kultr, socialin atmint; vis dlto šiame disertaciniame
darbe diaspora vardysime migrant grup

ir jos palikuonis, lokalizuotus ir siekianius

pilnaverts adaptacijos konkreioje šalyje, kuriuos sieja bendra praeitis, vertybs, asmeninis
nusiteikimas priklausyti tai grupei ir pastangos prisidti prie gimtosios šalies gerovs krimo.

3. Sociokult rini identitet migracijoje tyrimas

Ms teorinje analizje svarbi identiteto (žr. plaiau: Kuper ir Kuper 2003, Gupta ir
Ferguson 1992, Eriksen 1993, Friedman 1994, 2002, Vermeulen ir Govers 1994, Jenkins 1996,
Herloff-Mortensen 1996, Hall 1996, Baumann 2002, Kockel 2002, Klein, Spears ir Reicher
2007,

iubrinskas

2008b)

paradigma

–

ne

tik

kaip

reprezentuojanti

migrant

saviidentifikavimosi subtilybes, bet ir kaip atskleidžianti migrant tarpusavio, su bendrakilmiais
ir su aplinkiniais svetimoje visuomenje (ne)sukibim, „rib“ vieni nuo kit ir „kitoki“
bržim, j saistymosi formas, nesisaistymo priežastis. Kitaip tariant, identitetas yra savanoriška
socialin interakcija ir nuolatinis dialogas su aplinkiniais. Ne veltui G. Baumannas pabrž, kad
„identitetas – tai modernybs charakteristika. Jis tampa laisvai pasirenkamu žaidimu, teatrališku
sav s reprezentavimu santykiuose su kitais žmonmis. Identiteto problematiškumas modernume
yra identiteto konstravimas ir jo išlaikymas stabiliu, o postmoderniame pasaulyje – kaip išvengti
jo fiksacijos ir nelikti neapsisprendusiu“ (Baumann 2002: 18).
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Pastaruoju metu identiteto klausimas vl analizuojamas su ypatingu susidomjimu, todl
reikt kalbti apie „identiteto klausimo sugržim“  mokslinius debatus (Hall 1996). Tik
„globaliame pasaulyje postmodernus požiris  identitet yra nusakomas nebe per k ir kaip mes
darome, bet per tai, kokiu bdu mes pasirenkame iš identitet sandlio tai, per k apibržiame
k ir kaip darome“ (Kockel 2002: 194). Taigi bet kokia veikla ar veiksmas, kuriami santykiai su
vieta, žmonmis, praeitimi, gali bti vardijami kaip identiteto krimas, konstravimas,
pasitvirtinimas, pakeitimas, nulemtas aplinkos, situacij ar pasikeitusi gyvenimo slyg.

3.1. Identiteto paradigmos svarba migraciniuose tyrimuose

Identitet tyrimuose svarbios trys esmins aplinkybs, formuojanios identitetus (Hall
1996). Pirmoji – tai aplinka ir socialinis gyvenimas, tam tikros slygos, kuri subjektas negalt
sukonstruoti pats, kurios nuo jo nepriklauso ir kurios nulemia žmogaus savimon . Antroji yra
pasilyta S. Freudo. Pagal j identitetas yra vietintas pasmonje, neatrastose psichikos erdvse,
kuri negalime tiesiogiai matyti ir transformuoti  socialines ar kultrines dimensijas. Treioji –
tai kalba, kaip skirting element formali sistema, pltota F. de Saussure‘o (Hall 1996), prat sta
C. Levi-Strausso, sukrusio komunikacijos teorij, padedanti nustatyti rib tarp kultros ir
kalbos. Btent šie trys dmenys (socialin aplinka, pasmon ir kalba) yra svarbs ne vien
teoriškai, bet ir praktiškai stengiantis apiuopti migrant identitet konfigracijas. Ms tyrimai
atskleidžia, kad JAV dominuojantis diskursas (Baumann 1997), arba daugiakultrin, politin
aplinka, aplinkini požiris  imigrantus neišvengiamai veikia ir konfigruoja atvykusij iš
Lietuvos identitetus, savivert , savivok. Taip pat imigrant vidins nuostatos, susiformavusios
dar prieš emigruojant  JAV, angl kalbos mokjimas ar siekis bet kokiomis priemonmis
nepamiršti lietuvi kalbos, mokyti jos savo vaikus, lemia vienoki ar kitoki šiandienini
imigrant iš Lietuvos JAV identitet formavimsi.
Savo identitet asmuo geriausiai suvokia bdamas vairiuose vaidmenyse vienu metu,
pavyzdžiui, vaiko, tvo, darbuotojo, pilieio, juodaodžio, imigranto, ir kartu sveikaudamas su
kitais

asmenimis,

esaniais

panašiuose

ar

skirtinguose

vaidmenyse,

taigi

„asmens

saviidentifikacija galima tik santykyje su kitais“ (Kuper ir Kuper 2003: 789). Niekas neabejot,
kad skmingam sav s identifikavimui kaip tam tikros grups nariui, reikalingas tos grups nari
pripažinimas. V. iubrinskas, perfrazuodamas A. Giddens teigia, kad kolektyvinis (socialinis)
identitetas apibržiamas kaip savybs, kurias individui priskiria kiti: tai yra riboženkliai
bendriausia prasme, parodantys, kas yra šis asmuo ir kokiu bdu jis yra savas, identiškas su
kitais grups nariais (iubrinskas 2008b: 18). Taip pat identitetui aktualizuoti neišvengiamas
atsiribojimas nuo „kit“, svetim, „atsiribojant per tam tikrus identifikavimosi žymenis,
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matmenis, simbolius, t. y. per vairiausius mentaliteto, laikysenos ir jausenos klodus“
(iubrinskas 2008b: 13). Apie save žini gausime tik iš santykio su „kitais“, nes niekada
nesame kaip vienas, o esame nuolat komunikuojanios visuomens nariai. Tai gali bti ypa
aktualu svetimoje visuomenje atsidrusiems imigrantams, kurie siekia pritapti, neišsiskirti iš
daugumos, susikurti galimybes integruotis, suburti draug ratus. Taigi k kiti individai,
socialins grups galvoja apie mus, su kuo identifikuoja, kokias etiketes priskiria, yra ne mažiau
svarbu, nei tai, k mes patys apie save galvojame, kokioms kategorijoms priskiriame, kokiais
panašumais remiantis vardijame savuosius identitetus.
Aplinkini išankstins nuostatos apie tam tikras žmoni grupes, supaprastinti šališki,
dažnai negatyvs realybs ir elgesio suvokimai, kurie yra atspars pokyiams, yra vardijami
stereotipais. Kai susitinka nepažstami individai, pirmiausia jie ieško žinom stereotip
pasitvirtinimo arba stengiasi vieni kitus priskirti jau žinomoms kategorijoms – taip siekiama
palengvinti tolimesn bendravim ar bent sivaizduoti, kad pažsti aplink ir aplinkinius asmenis.
Ms disertacini tyrim atveju stereotipinimo pavyzdži randame tarp skirting emigracini
bang atstov, taip pat imigrant iš Lietuvos ir Amerikos lietuvi požiriuose  aplinkinius
gyventojus, kitatauius, kuriems klijuojamos vairios etikets, atspindinios paviršutinišk
kitokios kultros suvokim ir vertinim. „Stereotipai yra labai reikšmingi nustatant ribas tarp
viena kitas stereotipizuojani grupi, pabržiant savo pranašum prieš kito rib“ (Eriksen
1993: 24). Stereotipai yra pažintins kategorijos, patenkinanios emocinius poreikius,
patvirtinanios informacij, kurios patvirtinimui, iš ties, nra jokio pagrindo. Kitaip tariant,
stereotipai yra nebtinai teisingi, nebtinai atspindi realyb ir tikruosius veiksmus, todl yra
svarbu išanalizuoti, kaip stereotipai randasi ir kokiose socialinse situacijose išryškja.
Bgant laikui, kintant asmen gyvenamajai vietai, socialinms slygoms, pavyzdžiui,
emigruojant, prarandant kilms šalyje turt socialin status, priimanioje šalyje keiiant darb,
imigracin status, etninis identitetas gali keistis, transformuotis, vairiuose kontekstuose gauti
skirtingas prasmes (Appadurai 1990, Gupta ir Ferguson 1992, Hall 1996). M. A. HerloffMortensen (1996) silo  identiteto sklaid žirti per globalizacijos teorijas, kai žiniasklaidos,
kelioni, tarptautini bendradarbiavim dka žmons nebelink

prisirišti prie nuolatins

gyvenamosios vietos, kai „sivietinimas“ (angl. locatedness) reiškia turjim veiklos vietoje,
kuriai suteikiamas tam tikras „buvimo kažkur“ statusas (Gupta ir Ferguson 1992). Taigi
identitetas tampa artefakt, tradicij, paslaug, idj, sivaizdavim „srovmis“, jungianiomis
tiek lokalias, tiek globalias erdves (Herloff-Mortensen 1996: 22). Jai pritart V. iubrinskas,
silydamas  šiandieninio identiteto konstravim pažvelgti per globalizacijos teorij prizm ir
„lietuviškum“ vardyti tiesiog kaip „pasaulin – lietuviškum“, kuris bt „ne tik išvietintas,
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nušaknij s, bet ir situacinis“, juolab kad nemaža dalis migrant išgyvena netikrum, nuolatin
judjim tarp skirting šali (iubrinskas 2004: 64).
Neretai mokslinje literatroje identitetas tapatinas su identifikavimosi procesu, o tai yra ne
tas pats. Kaip teigia S. Hallas, „procesas atspindi nuolatin kait, galimus kelis identitetus, tai
yra nestabilus, istorijos variacijos ir skirtum žaidimas“ (Hall 1996: 344). Pasak autoriaus,
„mišrioje santuokoje snus gali jaustis jau ne „juodas“, o „rudas“, bet jame gali išlikti ir
kultrinis, istorinis ir politinis juodumas“ (Hall 1996: 345). R. Jenkinsas socialin identitet
vardija kaip socialin proces, kurio formavimuisi tak daro tiek individ praeitis,
pasireiškianti kaip individuali arba apibendrinta socialin atmintis, tiek kolektyvin praeitis,
vardijama kaip istorija. Ms tyrime aptinkame nemažai procesualaus identiteto ar vairi
identiteto konfigracij pavyzdži, kuomet migracinje patirtyje asmens savivoka kinta tiek
laikui bgant, tiek tak darant naujoms gyvenimo aplinkybms, tiek bendraujant su viešose
erdvse etnin identitet puoseljaniais bendratauiais. Be to, „socialinis identitetas niekada
nra vienpusis“ (angl. unilateral) (Jenkins 1996: 21), o vairiakryptis, refleksyvus, vairiomis
formomis adaptuojamas prie skirting aplinkybi, slyg.
Tyrimuose taikant identiteto paradigm, dažnai susiduriame su jo dvilypiškumu ar net
daugialypiškumu, kai individai save tapatina su keletu tos paios ršies identitet. J. Friedmanas
tapatinimsi su keletu identitet, hibridiškum, kreoliškum, kurie reiškia kultriškai
susimaišiusias, daugybiškas socialines realybes, paaiškina kaip „trans–“ diskurso (trans –
lokalumas, trans – kultriškumas, trans – nacionalumas), dekonstruojanio homogeniškas ir
grynas kategorijas (lokalumas, kultra, nacionalumas), paplitimo pasekm (Friedman 2002: 26).
Toki atvej pasitaik ir ms tyrim atveju, kai migrantai etnine ir pilietine prasme save laiko
ir amerikieiais, ir lietuviais. Tokie migrantai suvokia, kad „aplinkiniai gali paprasiausiai
negerbti j hibridinio sav s identifikavimo, o tai skatina garsiai ir viešai skelbti tok dvigub
identitet“ (Klein, Spears ir Reicher 2007: 33). Vis dlto dvigub identitet labai sunku išlaikyti,
jei grups nariai, kurie patvirtina identitet, j mato kaip nesuderinam su kitais individo
identitetais, ir tai yra akivaizdžiai matoma visuomenei, tad tik nuo palaikom matom socialini
santyki priklauso galimyb išlaikyti kelet identitet (Klein, Spears ir Reicher 2007: 34), o
dažniausiai kai kuriuose kontekstuose vienu metu yra priimtina turti tik vien tam tikros ršies
identitet, pavyzdžiui, lyties, vedybinio statuso.
Apibendrinant galima teigti, kad identitetas yra sukonstruotas, gyjamas, keiiamas,
daugialypis, daugiakryptis, paslankus, gebantis adaptuotis skirtingomis formomis ir tikslais
procesualus darinys, padedantis suprasti žmoni santyk su vieta, žmonmis, praeitimi, o
esminiai klausimai tiriant identitetus yra šie – kokiais tikslais, kas, kaip, iš ko ir kokiame
kontekste juos konstruoja. Pasak G. Baumanno, bendruomeni, žmoni tyrimuose idealiu atveju
52

reikt derinti dominuojanio („iš viršaus nuleidžiamo“, kontroliuojanio, daugumos) ir
„demotinio“ (pai žmoni, „iš vidaus“) diskurso analiz (Baumann 1997: 215). Disertacijos
tyrimuose daugiausia dmesio skyrme btent „demotiniam“ diskursui, siekme pažymti,
kokiais bdais, kokiais tikslais ir kaip patys imigrantai iš Lietuvos, taikant „emic“ tyrimo
prieig, pasikeitus gyvenamai vietai, socialinei aplinkai, savivokai, viešumoje vartojamai kalbai
konstruoja savo identitetus, tai yra kokias galimybes sitvirtinti suranda arba susikuria atvyk 
JAV, kokius santykius ir socialinius ryšius kuria su aplinkiniais gyventojais, bendrakilmiais,
kaip tai veikia imigrant iš Lietuvos santykius su praeitimi ir gimtja šalimi. Vis dlto
teoriniuose diskursuose ir kasdienje praktikoje išgirstame, kad asmens saviidentifikavimas,
tapatinimas su tam tikra grupe, vieta manomas tik susirandant, apsibržiant bendros
propaguojamos kultros elementus, pasitvirtinant bendr etniškum, todl kituose skyriuose
aptarsime „kultros“ ir „etniškumo“ kategorij pritaikomum žmoni grupi studijose.

3.2. Kult ros kaita ir identitetas

Vienas iš fundamentali antropologijos termin yra „kultra“, šiomis dienomis kartu su
„bendruomens“ terminu tap s plaiai vartojamu instrumentu viešajame diskurse apie etnines
mažumas. Taiau politiniame diskurse ar ms tyrime dalyvavusi informant suvokimu, šie
terminai, lyginant su antropolog veikaluose sutinkamomis reikšmmis, yra skirtingai
interpretuojami.
F. Barthas (1995) teigia, kad kultra yra nuolat besikeiiantis konstruktas. Kultros kaita
paprastai yra lemiama tiek natralios, tiek priverstins migracijos, kuomet dl žmoni
komunikacijos, prekybos, main, taip pat dl kolonizavimo, žemyn atradim nei viena kultra
neturjo galimybs išlikti homogeniška. Todl neturt stebinti ms tyrimo metu fiksuoti
terminai „suamerikonjs lietuvis“ ar „negrynas lietuvis“ – jie atspindi kultrinio
asimiliavimosi, kaitos paveiktos kultros transformavimosi procesus.
Kultros sudtis negali bti sstingyje, nes ji nuolat generuojama, kylanti, atnaujinama
per individ patyrim. „Kultra egzistuoja tik tol, kol ji yra atliekama“ (Baumann 2002: 11),
arba, kaip teigia J. Cliffordas, kultra keiiasi ir vystosi kaip gyvas organizmas (Clifford 1994:
235) kartu su besikeiianiais žmoni, kurie t kultr kuria ar bent savinasi, poreikiais.
G. Baumannas mini ir kultros „gebjim“ materializuotis, kai kultra tampa tam tikros žmoni
grups išreikšt nor, troškim ir gali produktais (Baumann 2002). Taigi kultr sudaro
nuolatins kaitos elementai, o ne vien iš kartos  kart perduodamos susiformavusios tradicijos,
paproiai, etnins relikvijos. F. Barthas (1995) taip pat pabržia, kad kultra yra t stinis,
nehomogeniškas konstruktas, o kultr vairov suprantama ne tiesiogine prasme, ne kaip
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homogenini konstrukt gausyb, bet kaip vienos kultros bruožai, adaptuoti iš kit kultr.
Kultra apima gausyb

persipinani idj, sukuriani kultroje tam tikrus klasterius ir

tendencijas. Tai suponuoja mint, kad kultra skiriasi nuo daugumos socialini grupi, nuo
vairi institucij – jos „ribos“ sunkiai apibržiamos, sunkiai apiuopiamos, pati kultra neturi
aiškiai apibržtos struktros, egzistavimo taisykli.
Vis dlto savo grups „kultrinio unikalumo“ išsaugojimo svetimoje šalyje, siekio
nepasiduoti

atsivežtos

kultros

fragmentacijai

naujame

socialiniame

kontekste

arba

dominuojanio diskurso takai (Baumann 1997) pavyzdžiu galt bti F. Bartho (1995) aprašyti
darbo migrantai pakistanieiai Norvegijoje, j adaptacijos sunkumai, kuomet besiskiriantis nuo
vietini norveg gyvenimo bdas, religija, požiris  lyi vaidmenis, vaik aukljim sukelia
identiteto

išsaugojimo

problem.

Norvegij

imigravus

skirtingoms,

Pakistane

konfliktavusioms etninms grupms, atsivežti konfliktai tampa nebeaktuals, tad susiburiama
tiesiog tam, kad bt išsaugota musulmoniška tapatyb. „Pagrindinis etniškumo mitas
susiformuoja tokiame kontekste: labai lengva perimti iš aplinkos skirtingumus, „kitos“ kultros
elementus, tad „mums“ reikia bti ypa solidariems ir panašiems, puoselti savo kultr, kad
galtume atspindti ir atmesti tas skirtybes iš aplinkos“ (Barth 1995: 17). Tai tiesiogiai
koreliuoja su Antrojo pasaulinio karo politini migrant iš Lietuvos nuostatomis, kai
apsigyvenus JAV buvo siekiama sitvirtinti, bet kartu išsaugoti lietuvi kalb, kultr, meil ir
nor padti tvynei, kurios ir šiomis dienomis, ypa pai politini migrant, aktyviai
prisimenamos ir pristatomos kaip sektinas pavyzdys šiandieniniams ekonominiams migrantams.
Siekiant išsaugoti kultrin identitet, pasak F. Bartho (1995), susiduriama su trimis
priešingais procesais: kontroliavimu, nutyljimu ir patiri „ištrynimu“, kurie gali lemti
kultrin net stinum. Kiekviena kultra ne tik nuolat persiformuluoja, keiia form, iš kit
kultr perima nauj element, o tai suponuoja kultrin pliuralizm, bet yra ir ribojama,
sugriežtinamos jos „ribos“. Tai puikiai iliustruoja, vlgi, pakistaniei pavyzdys. J vaikai, jau
gim Norvegijoje, eina  norveg mokyklas, ir vien dl pastarojo fakto j tvai išgyvena
dviprasmiškus jausmus. Jei jie pastebi, kad mokydamiesi svetimtaui aplinkoje j vaikai
susvetimja, ima tolti nuo tv kultros, jie stengiasi minimalizuoti vaik kontaktus su j
kultros puoseljimo „trukdytojais“. Daugyb pakistaniei tv griežtai draudžia j vaik
bendraklasiams lankytis j namuose, o saviems vaikams draudžia lankytis norveg namuose.
Taigi tv pozicija neleisti vaikams bendrauti su „kitokios“ kultros atstovais vaikus išmoko
nutyljimo strategij: kad ir kokias draugystes vaikai užmezga su norvegais mokyklose, jie
pranta nieko apie tai nepasakoti namuose, nes tai išprovokuot tv nusivylim ar pykt. Apie
paaugls pakistaniets draugyst

su norvegu sužinojus aplinkiniams, šeimai užtraukiama

negarb, pakistaniei bendruomen nebežiri  mergin kaip  siekiam potenciali nuotak, ji
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gali bti išsista gyventi  Pakistan pas gimines. Jei nutyljimai nra pakankamai veiksmingi,
atsiranda poreikis aktyviai visk neigti, „ištrinti“ patirtis, atsisakyti svetimoje šalyje
propaguojamo gyvenimo bdo. Pavyzdžiui, pakistaniei dukra, kuri eina  mokykl ir su visais
vaikais kartu lanko fizinio lavinimo pamokas, pagal pakistaniei paproius sporto salje gali
lankytis iki dešimties met, o vliau toks fizinis aktyvumas nra leidžiamas, nes tai siejama su
netinkama merginai apranga, nekuklumu. Tokiu atveju pakistaniei dukrai tenka atsisakyti
patikusios veiklos ir perimti tv nuostatas, tapti „gera pakistaniete“. Tolimesnis fizinio
lavinimo pamok lankymas provokuoja konfliktus tarp mokykl vadovybs ir pakistaniei
bendruomens (Barth 1995: 19).
Šis pavyzdys, kaip minjome, aktualus ms darbui, nes jis artimas lietuvi politini
migrant, dipuk, patirtims, kuomet buvo stengiamasi neleisti vaikams asimiliuotis
„amerikietiškoje“ kultroje, prarasti savojo „lietuviškojo“ identiteto, visomis priemonmis
siekiant išlaikyti kultrin „grynum“. Tokios politini migrant pastangos pasireikšdavo
nuobaudomis už angl kalbos vartojim nam erdvje, draudimais artimai bendrauti ir kurti
šeimas su kitatauiais. Kartu vaikams ir paaugliams buvo sudaromos slygos dalyvauti kuo
vairesnse lietuviškose veiklose, realizuoti save skirtinguose „lietuviškuose kultriniuose
saituose“, pavyzdžiui, skaut, ateitinink breliuose, šoki, chor, dramos kolektyvuose. Taip
buvo

stengiamasi

„lietuvišk“

kultr

išlaikyti

nepakitusi

ir

neasimiliavusi

su

„amerikietiškja“ (iubrinskas 2005, Akstinaviit 2006a).
Nors pripažstama, kad kultra yra nuolat besikeiiantis konstruktas, vis dlto atskirais
laikotarpiais, atskirose lokaliose erdvse, atskiros žmoni grups siekia apsibržti „savo“
kultros sudedamsias dalis, nes tai leidžia atsiriboti nuo „kitoki“, svetim. Dažnai kultra yra
apiuopiama, materializuota, išmokta ir legitimuojama reikšmi sistema, taigi, nors „kultra
vaidina svarb vaidmen identiteto konstravimo, dekonstravimo procesuose“ (Friedman 1994:
88), lyginant su identiteto kategorija, ji tampa nebepakankama analizuojant žmoni grupes ir j
santykius.

3.3. Etniškumas identitet studijose

Etnini ir kultrini identitet klausimus analizuojantys autoriai, kuriais remiamasi ms
darbe, yra T. H. Eriksenas (1993), H. Vermeulenas ir C. Govers (1994), F. Barthas (1969, 1995),
J. Friedmanas (1994, 1997), M. E. Kelly (2000), A. epaitien (2001). Bendrinje kalboje
etniškumas39 vis dar siejamas su mažumomis, rasiniais santykiais, generiniu (Friedman 1994),
39
Terminas „etninis“, kildinamas iš graik žodžio „ethnos“, reiškianio „pagoniškas“ (Williams 2006: 119).
Jungtinse Amerikos Valstijose terminas pradtas vartoti Antrojo pasaulinio karo metais, apsiribojant žyd, ital,
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esencialistiniu (Jenkins 1996) ar primordialistiniu40 interpretavimu, taiau socialinje
antropologijoje etniškumas suprantamas kaip realiai egzistuojantys santykiai tarp grupi,
nebtinai mažum, kurios paios save laiko ir yra laikomos kit, kultriškai besiskirianiomis
nuo aplinkos rasiniu, klasiniu požiriu (Eriksen 1993). Taigi etniškumas apibržiamas kaip
aktyvi ir reali socialini santyki aspektas, o ne vien tik izoliuotas kultrini turt ir vertybi
kompleksas. Kitap tariant, slyga tam tikrai etninei grupei egzistuoti yra ne tik sav s suvokimas
kaip tam tikros etnins grups, bet ir kit grupi patvirtinimas, pripažinimas, taip pat etnins
grups gyvenamos valstybs vidaus politika etnini grupi atžvilgiu.
M. E. Kelly, perfrazuodama F. Barth teigia, kad jis dar 1969 m. etniškumo termin
apibrž kaip reprezentuojant ne statišk ar paveldt, bet „nuolat atsinaujinant ir socialiai
sukonstruot etnin identitet“ (Kelly 2000), skirting kultr socialin organizavimsi. „Etninis
identifikavimasis turt bti grindžiamas sav s priskyrimu bei tav s kit priskyrimu tai grupei, o
ne tiesiog tam tikro kultrinio inventoriaus valdymu“ (Vermeulen ir Govers 1994: 35).
F. Barthas (1969) papildyt, kad kultra nra neišvengiamai susijusi su etniškumu, o kai kuriais
atvejais „apie etniškum galvoti turint omenyje tik viena grup ir jos kultr, tai tas pat, kaip
bandyti ploti su viena ranka“ (Kelly 2000). Tai reiškia, kad viena etnin grup viduje gali
kultriškai skirtis, o kelios save skirtingomis apibržianios etnins grups gali dalytis viena
kultra,

kaip

kad

pažymjo

G. Baumannas

(1997),

atlikdamas

etnografin

tyrim

daugiaetniniame Sautholo rajone Londone. Todl tiriant žmoni grupes kultra nebra esminis
nagrintinas bruožas, daug svarbiau analizuoti socialines „ribas“, pai grups nari racionaliai
pasirenkamus j grup identifikuojanius, etnin tapatyb apibržianius bruožus (Barth 1969).
Taigi etniškumas kuriamas, subjektyviai pasirenkamas, pasitvirtinamas socialini santyki metu,
kai yra aktyviai vartojamas siekiant socialini, ekonomini ar kitoki etnins grups tiksl, o ne
vien naudojant kultrinius simbolius.
Kontrastas tarp „mes“ ir „kiti“ (angl. us ir them, we ir other, insiders ir outsiders) yra
tarsi užprogramuotas etniškumo sampratoje, nes „kit“ skirtingumas yra aiškiai susij s su
kultriniu skirtumu (Barth 1995: 13). T. H. Eriksenas, tarsi papildydamas F. Barth teigt, kad
„etniškumui atsirasti pakanka nors minimalaus keli grupi kontakto pabržiant savo kultrinio
skirtingumo vieni nuo kit idjas“ (Eriksen 1993: 11). Ne veltui J. Friedmanas mano, kad
imigrant grupi etnifikacija kuria diasporas (Friedman 1997: 3), o etninis identifikavimasis yra
specifiniame kontekste vykstanti praktika, slygos, kurios nulemia žmoni lygiavimsi  juos
paius apibržiani realyb (Friedman 1997: 34).
airi pavyzdžiais. Šiandienine prasme j 1953 m. pirm kart paminjo Amerikos sociologas D. Riesmanas, o 
Oksfordo angl kalbos žodyn jis buvo trauktas tik 1972 m.
40
Primordialistinis požiris  etniškum akcentuoja grups nari sismonint kilms, kraujo, kultros, kalbos,
fizinio panašumo prigimtiškum, etniškumo buvim „pradmeniniu instinktyviu impulsu“ (Van den Berghe 1981).
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Reikt pabržti, kad etniškumas tampa ypa aktualus keiiantis politinms,
sociokultrinms aplinkybms, kai vyksta galios persiskirstymas ir atsiranda spaudimas vertinti
savo autentiškj „aš“ (epaitien 2001: 167). Todl nenuostabu, kad emigravus  kitoki
kultrin , socialin , politin aplink, etniškumas – kai kuriais atvejais j demonstruojant, o kai
kuriais slepiant – aktualizuojamas. A. epaitien pabržia, kad siekiui ginti ar plsti savo
tapatum reikšmingas veiksnys yra žmogaus dramatiška asmenin patirtis ir išgyvenimai
(epaitien 2001: 175).
Žmoni socialinje interakcijoje btina pabržti kultrinius skirtumus, daranius tak
tarpgrupiniams santykiams, socialiniam gyvenimui, kuris, kaip teigia F. Barthas, susideda iš
savaime suprantam dichotomij, išryškjani proiuose, dvimuose rbuose, vartojant kalb,
gaminant valg, užsiimant religine praktika ir t. t. O tvarkant ir organizuojant socialin gyvenim
etniškumas yra fundamentalus veiksnys (Barth 1969).

3.4. Institucinis identitetas

Transnacionalins migracijos kontekste analizuojant identitetus, dažnai susiduriama su
migrant saistymusi tarpusavyje bei su aplinkiniais žmonmis tam tikrose erdvse, saituose arba
kitaip tariant, institucijose, organizacijose, kuriose manipuliuojama tam tikrais simboliais ir
tokiu bdu sukuriama galia daryti sprendimus. Tokiose erdvse paprastai normatyvizuojami
joms priklausani individ santykiai, sukuriami ir modifikuojami j identitetai.
V. iubrinskas aktualizuoja normatyvinio identiteto termin, atspindint nacionalins
(tautins) valstybs dominavim, kaip galios realizavimo institut (iubrinskas 2008b: 15).
Autorius analizuoja, kaip valstybs institutai veria valstybs pilieius identifikuotis, ir kartu
manipuliuojant simboliais – paklusti skirtingiems jos institutams. M. Castellsas išpltot
pastarj mint teigdamas, kad „tapatumai gali bti kildinami iš dominuojani institucij, taiau
tapatumais jie tampa tik tuomet, kai ir jei socialiniai veikjai juos internalizuoja bei prasmina
save per tai, k internalizav “ (Castells 2004: 23). Svarbus ne tik tiesioginio dalyvavimo tam
tikros institucijos veikloje, bet ir simbolinio tapatinimosi, sijautimo, saviidentifikavimosi ir
naudos gavimo šiame procese aspektas. Taigi individ dalyvavimas, priskyrimas sav s
institucijoms leidžia susikurti, priimti, turti ne tik asmeninius, bet ir viešus, institucinius
identitetus.
Institucin identitet galima susikurti, o valstybs silom, iš ties valstybs elito sukurt
pilietybs identitet, „bendr su kitais pilietybs identitet“ (Lehning 1998: 346) – priimti.
Tokiu atveju pilieius siet demokratins institucijos, kuriuose jie dalyvauja, sipareigoja
laikytis konstitucini norm, kurios pateikia lkesius, kaip bus galvojama, elgiamasi, veikiama,
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kalbama. Institucijos ar vairios organizacijos, asociacijos pritaiko sankcijas, sukuria skatinimo
sistemas, taisykles, vaidmenis, paskirsto atsakomybes. Asmenims nuolat dalyvaujant daugelyje
institucij vienu metu, j atsakomybs ir pripažinimo intensyvumas yra nevienodas, o tai lemia
dalyvaujani asmen identifikavimosi su institucijomis kait (Williams 2006: 207). Taigi
globalizacijos

proces

veikiamame

pasaulyje

dažnai

sunku

apiuopti

institucin

identifikavimsi, nes žmons nelink nekintamai susisaistyti su institucijomis, sipareigoti.
Neignoruodamas globalaus pasaulio organizavimosi, T. H. Eriksenas (1993) pabržia,
kad žmons gyvena apibržtose lokaliose vietose, todl identitetas yra nagrintinas lokaliu
mastu arba „identiteto konstravimas yra kultriškas ir kuriamas lokali ir individuali
mechanizm dka“ (Friedman 1994: 27). V. iubrinskas papildyt, kad identiteto „ribas“
galima bržti per konkrei institucij – pavyzdžiui, bažnyios, valstybs – simbolinius
resursus, ritualus (iubrinskas 2008b: 19). M. Castellsas (2004) tvirtina, kad legitimuojantis –
teisinamasis identitetas, nykstant pilietinei visuomenei, nacionalinei valstybei prarandant
svarbiausio teisins galios šaltinio vaidmen, praranda prasm , taiau ms tyrimo atveju ši
lokalizuoto institucinio identiteto samprata yra ypa aktuali, nes migrant tarpusavio
susisaistymas JAV lietuvi bendruomenje buvo akivaizdžiai apiuopiamas btent lokaliose
etninse organizacijose, lokaliose etninse institucijose, kuriose vyko švents, svarbi dat
minjimai, religins apeigos, edukaciniai procesai.
3.5. „Lietuviškumo“ konfig racija diasporoje

Pasak H. Lindholm, nra didžij esmini teorij, kurios padt perprasti etninio
identiteto problematik, etninius konfliktus, kultros kait ir tautos formavimosi ypatumus –
šioms kategorijoms bdinga sumaištis ir neapibržtumas. Autor silo analizuoti atskirus
atvejus, kiekvienos grups teises, unikal kontekst ir aplink (Lindholm 1993). Taigi Antrojo
pasaulinio karo pabaigoje iš Lietuvos pasitraukusi ir vliau  JAV emigravusi atsivežtas,
perkurtas, sukurtas „lietuviškasis“ identitetas diasporoje41 yra tinkamas tyrimo, kuriame
akcentuojami kultros, etniškumo dmenys, objektas.
Pavyzdži randame analizuoti pasirinktoje ir ms lauko empirinius tyrimo duomenis
iliustruojanioje D. Bindokiens (1989) dvikalbje knygoje „Lietuvi paproiai ir tradicijos
išeivijoje“, kurioje atskleidžiamas imigrant siekis ir motyvacija išlaikyti, puoselti iš Lietuvos
atsivežt kultrin identitet – kuriant vairias jo išsaugojimo strategijas, pabržiant, kad tai ypa
aktualu lietuviams ar lietuvi kilms asmenims, gyvenantiems kiek toliau nuo pagrindini
„lietuvybs centr“, prisimenant fakt, kad Lietuvai esant Soviet Sjungos sudtyje mobilumo
41

Išsamiau apie „diasporos“ termin žr. I dalies 2.3 skyriuje.
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faktiškai nebuvo. V. iubrinskas ne viename savo straipsnyje taip pat minjo ši D. Bindokiens
knyg, padedani skleisti lietuvi diasporos angažuotum, skatinani propaguoti „lietuviškj“
identitet. Leidj žodyje to meto Pasaulio lietuvi bendrijos Valdybos pirmininkas
V. Bieliauskas raš, kad tuo metu, „kada Lietuva pergyvena tautin, kultrin ir politin
atgimim, visi lietuviai, gyvenantys laisvame pasaulyje, yra labai susidomj vykiais tvynje.
Jie nori tai pabržti savo tautini paproi bei tradicij sustiprinimu ir atnaujinimu“ (Bindokien
1989: 7). Žinoma, tai orientuota  pokario politini emigrant nuostatas, taiau atlikus lauko
tyrim matome akivaizdžias ssajas su dalies imigrant, atvykusi  JAV jau po Lietuvos
Respublikos nepriklausomybs atkrimo, kultrinmis nuostatomis.
D. Bindokiens (1989) knyga yra tarsi išsaugot, dokumentuot archajini kultrini
darini priminimas, „užkonservuotas“ politini migrant atmintyje, neatspindintis lietuvi
kultros kaitos, identiteto transformacij, kurios neišvengiamos bgant laikui, keiiantis
politinms, ekonominms, socialinms slygoms. Vienas iš problemini knygos tiksl yra
neleisti lietuviams, gyvenantiems užsienyje, užmiršti lietuvi kultros šakn, o kad tai laikui
bgant nutiks yra labai tiktina: „ateityje ši problema dar paaštrs, pamažu retjant vyresniosios
kartos išeiviams, gimusiems ir augusiems Lietuvoje, kuriems lietuviški paproiai bei tradicijos
dar sudar natrali kasdienybs dal“ (Bindokien 1989: 11). Galima preziumuoti, kad autor
dar nesitiki, jog netrukus prasids treioji – ekonomini migrant banga, su kuria  skirtingas
šalis, taip pat ir JAV, bus atvežta šiandienin lietuvi kultra, naujos tendencijos. Kartais
išeivijoje galima išgirsti, kad politini migrant karta, V. iubrinsko (2004) dar vadinama
„fokusuoto etninio veikimo grupe“, yra vienintel, „teisingai“ išsaugojusi „lietuvyb “, taiau
mažjant pastarj asmen skaiiui „išmanani lietuvi kultros esm “ lieka vis mažiau.
Diasporos lietuviai, ypa pokario laik emigrantai, nedvejodami teigia, kad btina
pažinti lietuvi tautos charakter, kultros bruožus, verta susipažinti su lietuvi pasauljauta,
pažiromis, žmogaus gyvenimo etap svarbumu, aplinka, santykiais su kaimynais ir
priežastimis, kurios visais laikais vert lietuvius emigruoti. „Lietuvi kalba yra ryškiausias
lietuviškumo bruožas, išskiris lietuv iš bet kurios kitos tautybi grups, todl kiekvieno
lietuvio pareiga išeivijoje yra susirpinti lietuvi kalb išmokti, vartoti ir išlaikyti“ (Bindokien
1989: 29). Ne veltui politiniai migrantai bene didžiausi dmes skyr „lietuviškj“ mokykl
steigimui, stovykl organizavimui Amerikoje, kad vaikai turt galimyb

inkultruotis

„lietuviškoje“ terpje, taip pat kad „etniškumas galt tarnauti kaip pastog ir teikt pagalb“
(iubrinskas 2004: 51). Pastarasis autorius pagalb vardija kaip dalinimsi duona, „talk“,
prieglobst naujai atvykusiems, darbo suradim, vertjavimo paslaugas.
Pokario emigrantams iš Lietuvos ne tik asmens poelgiai viešoje erdvje, „etnins
endogamijos laikymasis“ (iubrinskas 2005: 46), bet ir privats namai turjo liudyti apie
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„tikrj“ asmens prigimt, smoning priklausym lietuvi bendruomenei. Taigi namuose turjo
dominuoti vairs medžio drožiniai, pavyzdžiui, kryželiai, koplytls, „lietuvišk“ sodyb
modeliai, gintaro dirbiniai, vyiai, trispalvs, tiek dekoracijoms, tiek praktiškai buityje
naudojami „lietuviški“ austi rankšluosiai, juostos, linins staltiess; laisvalaikis turjo bti
leidžiamas su lietuviška knyga, laikrašiu ar žurnalu. Beje, ir ms tyrim metu visi šie išvardyti
„lietuviškumo“ simboliai buvo pastebti tiek Amerikos lietuvi, tiek angažuot archajiškos
„lietuvybs“ išsaugojimu šiandienini imigrant iš Lietuvos namuose JAV. „Lietuviškumo“
simboliai yra pageidautini „tikro lietuvio“ namuose, „nes lengviau sismoninsime savo kilms
svarb, taip pat parodysime pažstamiems kitatauiams, kad didžiuojams savo kilme ir
nebijome prisipažinti es lietuviai“ (Bindokien 1989: 71), kad tikime bsima Lietuvos
nepriklausomybe (Bindokien 1989). Lietuvišk patiekal gamyba, lietuvišk šveni, nors ir su
gedulo atspalviu, ritualinis šventimas, Lietuvai svarbi istorini dat (kurias M. Guibernau
vadina „galimybe reguliariais intervalais bti su grupe, kurios nariai jauiasi priklausantys tai
paiai teritorijai, kurios narius jungia bendra praeitis, ateities vizijos (Guibernau 1996: 83)
minjimas – visa tai rekomendacijos, kaip išsaugoti „lietuviškj“ identitet.
„Tautins tapatybs bruož vairov bei rib nepastovumas, lemiantys jos lankstum,
nestabilum, amorfiškum, individo atžvilgiu reiškia, kad tas pats žmogus, atsižvelgiant 
konkreias situacijas, gali judti tarp vairi tautins tapatybs bruož, apibržiani pastarj.
Pavyzdžiui, bti lietuviu, nereiškia griežtai laikytis tam tikr pažir, elgesio modeli ar
tikjim, neva sudarani tautins tapatybs turin“ (Kuznecovien 2008: 58). Taigi
D. Bindokiens knygoje teorinis „tikro lietuvio“, „lietuviškos kultros apibržimas“, ypa
ekonominiams imigrantams iš Lietuvos, praranda prasm , nes identitetai yra dinamiški,
pasiduodantys vairioms takoms, taip pat jie nra universals ir homogeniški kažkokios vienos
etnins grups atspindžiai.
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II. ANTROPOLOGINS METODOLOGIJOS YPATUMAI
IR TYRIM METODAI
Metodologinje disertacijos dalyje bus supažindinama su antropologiniuose tyrimuose
svarbiomis „emic“ ir „etic“ tyrimo prieigomis, antropologijos „namie“ samprata, pristatomi
naudoti lauko tyrimo metodai, j reikšm renkant duomenis42 bei nauda tolimesnei analizei.
Taip pat šioje dalyje bus pristatomos tyrjos refleksijos, aprašomi pirmieji darbai lauke, klitys,
su kuriomis buvo susidurta, fiksuojami momentai, kada informantai m pasitikti tyrja ir
pradjo atviriau bendrauti, pasidalydami asmeniškesniais, jautresniais savo migrantiškosios
patirties momentais.
Ms antropologinis tyrimas buvo atliekamas Jungtinse Amerikos Valstijose43, taiau
jis iš dalies artimas antropologiniam tyrimui „namie“, nes kultrinio ir socialinio patyrimo
prasme tyrja yra labai panaši  daugum tyrimo informant – kaip ir jie, kalba ta paia lietuvi
kalba, puikiai žino socialin, kultrin, ekonomin kontekst, iš kurio jie išvyko, tad galima
sakyti, jog tyrimas buvo atliktas tarp „sav“, nereikjo veikti kitais atvejais pasitaikani
išški, pavyzdži, nereikjo mokytis naujos kalbos, susipažinti su informant paproiais,
gyvenimo stiliumi. Taip pat disertacijos autor jau ne vienerius metus domisi migracijos ir
identitet tema, magistriniame darbe „Lietuvi diaspora ir Lietuva: transmigrant identiteto
kaitos profiliai“ (Akstinaviit 2006a), atlikusi empirinius tyrimus tarp Amerikos lietuvi,
gržtani ar gržusi gyventi  Lietuv, nagrinjo etninio identifikavimosi, repatriacijos,
transmigrantiškumo, „nam“ konstravimo temas, š darb norjo prat sti JAV, kur atlikusi
tyrim galt atsakyti  klausim, kodl didel dalis politini emigrant bangos atstov negržta
atgal  gimtj šal.
Vis dlto žvalgomojo tyrimo JAV Vakar pakrantje metu nutarta didesn dmes skirti
šiandienini imigrant iš Lietuvos, kaip nevienalyts, neapsisprendusios dl nuolatins
gyvenamosios šalies, btinybs sitvirtinti, „nam“ daugiadimensiškumo, grups stebjimui,
sociokultrinio identiteto apiuopimui. Žini ir patirties migraciniuose tyrimuose suteik
dalyvavimas VDU Socialins antropologijos centro, Lietuvos socialini tyrim centro
(anksiau – Socialini tyrim institutas) kartu su kitais partneriais 2007–2009 m. vykdytas
projektas „Lietuvi tautins tapatybs išsaugojimas europeizacijos bei globalizacijos slygomis:
42

Lauko tyrimo duomen rinkimo viet, laiko, informant charakteristik lentels pateikiamos 1, 2 ir 3 prieduose.
Šios lentels sudarytos remiantis J. P. Spradley nuomone, kad „kiekvienas etnografas susikuria savo sistem, kaip
organizuoti lauko tyrim užrašus“ (Spradley 1980: 69).
43
Tokio geografinio regiono pasirinkimas iš dalies nulemtas žinojimo, kad „skaitlingiausia, veiksmingiausiai
organizuota ir efektyviausiai veikianti lietuvi diaspora buvo ir yra Jungtinse Amerikos Valstijose“ (Kuzmickait
2004: 15).
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lietuviškumo raiška ir nacionalins Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos tapatybi
politikos“ (finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studij fondo; nuo 2010 m. sausio 1 d. –
Valstybinis studij fondas). Projekte buvo susitelkta ties kiekybiškai gausesns, mažai tirtos
treiosios emigracins bangos atstovais.
Antra vertus, vairs faktai – kad tyrja negyvena JAV, nra, kaip informantai,
transnacionalios migracijos dalyv, nesusiduria su tokiomis paiomis problemomis kaip jie, ne
visuomet puikiai orientuojasi kalbant apie politin ir ekonomin informant gyvenamos
valstybs kontekst – didino distancij tarp tyrjos ir informant, kuriems ji nebuvo „viena iš
j“, o kažkodl vis dar pasilikusi Lietuvoje44.
Antropologams

studijuojant

pasirinktas

aktualias

problemas

savo

gyvenamoje

visuomenje, „iš vidaus“, dažnai susiduriama su „kultrinio aklumo“ problema, kuomet  kai
kuriuos dalykus žvelgiama kaip  savaime suprantamus, j nefiksuojant, arba, kaip teigia
J. P. Spradley, „kuo daugiau žinai apie situacij kaip paprastas dalyvis, tuo sudtingiau j
studijuoti kaip etnografui, pastebti neverbalias kultrines taisykles“ (Spradley 1980: 61, 62).
Tuo tarpu kitos šalies mokslininkui, atvykusiam tirti svetim visuomen , yra galimyb ne tik
pastebti individ elgesio elementus, bet ir žvelgti gilesnes to elgesio reikšmes.
Kita antropologini tyrim problema yra prieštaringumas tarp to, k žmons sako ir k
žmons daro, todl tiktina, kad visuomet bus požiri skirtumas tarp to, k informantai
pasakoja apie savo visuomen , ir to, k mato antropologas toje paioje visuomenje. Todl
mokslininkai yra stipriai angažuoti tirti santyk tarp pasakojim ir veiksm, ar tarp to, k
žmons kalba ir k žmons daro. Yra nuomoni, kad btent tiriant „namuose“ yra didesn
tikimyb išspr sti ši problem ir bent iš dalies atskirti, kiek yra pagrstumo žmoni kalbose.
T. H. Eriksenas pasakoja: „sutikau daug krikšioni, kurie prisiekinjo, kad jie niekada
nebendraut su musulmonais, o vliau paaiškjo, kad jie intensyviai bendrauja su musulmonais.
Iš tikrj, tokie prieštaravimai yra gana dažni ir vedantys antropologini žvalg link“ (Eriksen
1993: 17).
Nors antropologinio lauko tyrimo trukm nra kiekybinis reikalavimas, vis dlto
remiantis gausia antropolog visame pasaulyje patirtimi patariama, kad jis turt trukti ne
mažiau nei metus laiko. Reikia mokytis tiriamj kalbos, paproi, perprasti j gyvenimo bd,
pelnyti pasitikjim – per trumpesn laik pažinti tiriam kultr bt tiesiog nemanoma. Ms
atveju buvo apsiribota mnesio trukms žvalgomuoju ir keli mnesi pagrindiniu tyrimu dl
keli priežasi. Vis pirma, tyrja tyrimo lauke nebuvo visai „svetima“, kita, turbt net

44

Tyrjai bt sunku išskirti temas, kuriomis informantai vengdavo kalbti, kaip kad, pavyzdžiui, nurodo
D. K. Kuzmickait – ji, atlikdama tyrim tarp lietuvi imigrant JAV, dl savo amžiaus, lyties ir religinio statuso
negaljo laisvai kalbtis šeimos krimo, kohabitavimo klausimais (Kuzmickait 2004: 178).
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svarbesn priežastis buvo finansins galimybs tyrjai ilgiau pasilikti JAV. Vis dlto atliktas
antropologinis lauko tyrimas gali bti vardytas kaip intensyvus, gilus, reikšmingas, kurio metu
sukurti puiks santykiai su informantais, surinkta gausyb kontakt, leisiani ateityje pradt
tyrim t sti ar pltoti nepaliestais ar tik iš dalies paliestais migrant patiri aspektais.

1. Antropologinis lauko tyrimas

Antropologiniuose kokybiniuose tyrimuose didžiausias dmesys kreipiamas ne  kiekybinius
parametrus, nesiekiama reprezentatyvumo, sistemingumo, tad yra galimyb kvestionuoti tyrjo
subjektyvum, kompetencij, pasirengimo atlikti tyrimus lygmen, taip pat ir viso tyrimo
objektyvum, nepaisant to, antropologiniai tyrimai leidžia pateikti originali ir išsami žvalg
apie nagrinjamus reiškinius, socialines problemas.
Šioje lauko tyrim metod dalyje bus pristatomas atliktas etnografinis tyrimas, kuriame
buvo taikyti dviej tip metodai45, tai yra stebjimai ir interviu. Aptarsime pastaruosius metodus
atskirai, nenordami paneigti etnografinio tyrimo vientisumo (kuriame stebjimus ir interviu
papildo tyrjo rašytas dienoraštis, padarytos nuotraukos, neformals pokalbiai), pabrždami mus
dominanius tyrimo aspektus, metod taikymo antropologiniame lauko tyrime privalumus ir
minusus.
Minti lauko tyrim metodai dar prieš lauko tyrim buvo smoningai pasirinkti kaip
parankiausi instrumentai, leisiantys surinkti kuo daugiau ir vairesns medžiagos, unikali fakt,
leisiantys atskleisti niekur anksiau nefiksuot šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV ir
Amerikos lietuvi gyvenimo detali. Dar Lietuvoje užmezgus pirmuosius kontaktus su
potencialiais informantais, gyvenaniais Kalifornijos valstijoje, žvalgomasis lauko tyrimas buvo
atliekamas46 2007 m. kovo mnes JAV Vakarinje pakrantje, Kalifornijoje: San Diege, Santa
Monikoje, Los Andžele, Mišen Viedžio, Oranžijos apygardoje. Pagrindinis lauko tyrimas,
taikant „sniego gnižts“ ir informant paieškos internetiniuose portaluose metodus, buvo
atliekamas47 2008 m. balandžio – birželio mnesiais JAV Rytinje pakrantje (Bratlebore

45

Bt naudinga ir domu atlikti svarbiausi Lietuvos dienraši, Amerikoje lietuvi bendruomens leidžiam
laikraši turinio analiz , internetini portal apžvalg, kuriuose migracijos temai skiriama daug dmesio.
A. Tereškinas (2011) atliko diskurs apie šiandieninius imigrantus iš Lietuvos Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir
Norvegijos spaudoje, o 2009 m. – imigracijos diskurs JAV ir Airijos spaudoje, analiz . Remdamasis kultrologine
teksto analize jis atsako  klausimus, kokios reikšms priskiriamos imigrantams ir imigracijai bei kaip pastarieji
reiškiniai interpretuojami, kokias tapatybes žiniasklaida primeta imigrantams. Straipsni emigracijos tematika
gausa Lietuvos žiniasklaidoje, skaitytoj komentar kiekis ir skirting pozicij palaikymas nurodo migracijos
sraut Lietuvoje gaus ir visuomens jautrum. Vis dlto manytume, kad tai galt bti atskiro disertacinio darbo
tema ir  ms tyrim mint spaudini netraukme.
46
Tyrimas iš dalies finansuotas Kojeli šeimos fondo ir tyrjos asmeninmis lšomis.
47
Lauko tyrimas buvo atliekamas dalyvaujant mintame Vytauto Didžiojo universiteto Socialins antropologijos
centro su partneriais vykdytame projekte „Lietuvi tautins tapatybs išsaugojimas europeizacijos bei
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(Vermonto valstija), Niujorke48, Pitsfilde (Masaiusetso valstija), Džersio Sityje (Naujojo
Džersio valstija), Filadelfijoje) ir Vidurio Amerikoje (ikagoje (Ilinojaus valstija)).

Stebjimas. Antropologinio lauko tyrimo arba etnografinio tyrimo metu dažniausiai taikytas
stebjimo metodas, kuris, atsižvelgiant  tyrjo vaidmen, sitraukim  tiriamos grups veiklas,
skirstomas  stebjim dalyvaujant, kai tyrjas tampa stebimos grups nariu, sitraukia  jos
veiklas, neformaliai bendrauja su stebimaisiais, bei stebjim nedalyvaujant, kai tyrjas stengiasi
išlikti nepastebimu, savo buvimu neveikti stebimj elgesio, nesitraukia  j veikl.
Kasdienis stebjimas nuo mokslinio stebjimo tuo ir skiriasi, kad pastarasis stebjimas
atliekamas tikslingai, jo rezultatai sistemiškai fiksuojami. „Stebjimas – tai tas šaltinis, iš kurio
galima gauti informacij išsiveriant be nepatikimo žodinio bendravimo, ir kuris gali užtikrinti
pranašum, btin siekiant provokuoti, kontroliuoti“ (Clifford 2006: 107). J. P. Spradley (1980:
82, 83) pateikia išsami rekomenduotin klausim matric, taiau praktiškai lauko tyrimo metu
sudtinga atsakyti  visus teoriškai etnografini duomen rinkimui reikšmingus klausimus, todl
tyrja stengsi ieškoti atsakym  klausimus: kas, k veikia, kas vyksta aplinkui, kodl, kur,
kada, kiek laiko stebima.
Stebimi duomenys buvo nuolat aprašomi „lauko tyrimo žurnale“ (Spradley 1980: 71) ar
tyrjos dienoraštyje, kuriame „patyrimui suteikiamas teksto pavidalas“ (Clifford 2006: 44),
fiksuojamas neverbalinis bendravimas, esmins tyrimo metu pastebtos detals, pavyzdžiui,
informant nuotaikos, j kaita, gestikuliacija ir j prasminga vieta pokalbio eigoje, informant
santykis su aplinkiniais arba tiesiog su aplinka, atsižvelgiant  viet, kurioje imtas interviu ar
vyko stebjimas, neformali pokalbi nuotrupos, svarbiausios informant išsakytos mintys,
tyrjos asmenins refleksijos. Taigi tiek „koncentruotuose, tiek išplstuose užrašuose“ (Spradley
1980) tyrjas žymisi ne tik faktus, citatas, nuomones, bet ir atlieka pirmin kodavim pagal
tyrjos turtas tyrimo gaires, registruojant dažniausiai pasikartojanias ir labiausiai informant
akcentuojamas temas.
Etnografinio tyrimo metu buvo daromos foto nuotraukos, kuriose užfiksuota informant
veikla, santykiai, nuotaikos. Svarbs ir antriniai informacijos šaltiniai, pavyzdžiai, informant
pateiktos j asmenins fotografijos ar j pai fiksuotos veikl, kuriose dalyvavo ir tyrja,
akimirkos. Tai leidžia tyrjai interpretuoti informant požir, emocin sitraukim  tam tikras
veiklas.

globalizacijos slygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalins Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos
tapatybi politikos“.
48
Niujorko rajonuose Manhatane (Manhattan), Brukline (Brooklyn), Kvinse (Queens), Steiteno saloje (Staten
Island), Long Ailende (Long Island) ir pastarojo miestelyje Riverhede (Riverheade).
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Stebjimo metodai kiekvien dien buvo taikomi tiek formaliose, tiek neformaliose
aplinkose, kur rinkosi praleisti laisvalaik ar dirbo šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos ir
Amerikos lietuviai. Bt galima paminti Maironio lituanistin mokykl Niujorke, Aleksandros
Kazickiens lituanistin mokykl Riverhede, Šv. Kazimiero lituanistin mokykl Los Angdžele,
Viešpaties atsimainymo Romos katalik ir Šv. Mergels Marijos Apreiškimo bažnyias
Niujorke, Šv. Kazimiero bažnyi Los Andžele, Lietuvi katalik religins šalpos organizacij,
parapijos sal , kur vyko JAV Lietuvi Bendruomens Niujorko apygardos 4-i apylinki taryb
susirinkimai, LR Generalin konsulat Niujorke, krepšinio komandos treniruoi sal , Lietuvi
skver (angl. Lithuania Square), taip pat barus, kavines, restoranus, parkus, pirtis. Tiek
stebjimai iš šono, niekam nekrentant  akis49, tiek ir bnant aktyviai sitraukus  informant
br50 dalyvaujantieji stebjimai, kuriuose ar po kuri dažniausiai taikytas aprašomasis
stebjimas, buvo atlikti Vermonto valstijoje, Bratlebore esanioje stovykloje „Neringa“, Mamos
dienos minjimo šventje Niujorke, Kovo 11-osios šventje Los Andžele, sporto šventje
Riverhede, privaiuose namuose vykusiose religinse apeigose, po kelet dien praleidžiant
treiabangi ir dipuk šeim namuose.
Intensyvus ir nuolatinis tyrjos lankymasis informant brimosi vietose, sveiavimasis
informant namuose leido tyrjai tapti „sava“, gyti pasitikjim ir kritiškai stebti individ
elges, veiksmus neformaliose, natraliose situacijose, surinkti patikim duomen.

Interviu. Aprašytus stebjim metodus papildantis, taiau suteikiantis ne k mažiau
vertingos informacijos, yra interviu. Ms tyrime dažniausiai buvo naudojamas pusiau
struktruotas atvir klausim interviu.
Pagrindinio tyrimo metu buvo atliktas 31 pusiau struktruotas atvir klausim interviu.
Informant amžius svyruoja nuo 25 iki 67 met, šiame tyrimo etape dalyvavo 20 vyr ir 13
moter. Pirmj interviu metu tyrja pastebjo, kad informantai labai nenoriai kalba apie j
išsilavinim, darbines patirtis, gytas Lietuvoje, turim imigracin status, o dalis atvirai
pasakydavo, kad nori užmiršti visk, kas buvo iki atvykstant  JAV ir pradti ia nauj
gyvenim, ieškoti nauj galimybi, nori bti vertinami už tai, kuo yra dabar, o ne kokie buvo
ten. Taigi tyrja nesisteng kiekvienu atveju sužinoti kuo daugiau informant socialini
charakteristik ir pagal jas kategorizuoti žmones.
Empirini duomen analizs dalyje išryšks dalies informant silomas šiandienini
imigrant iš Lietuvos JAV grupavimas pagal imigracijos  JAV tikslus, gyvenam priimanios
šalies valstij, rajon, gyvenimo bd, dalyvavim ar nedalyvavim lietuvi bendruomens
49
50

Žr. 8 pried.
Žr. 9 pried.
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veiklose ir panašiai, taiau tyrjos pasirinkimu disertaciniame darbe informantai skirstomi, kaip
jau minta,  Amerikos lietuvius, t. y. pirmosios ekonomins bangos lietuvius, vadinamus
grynoriais, pokario politinius imigrantus, vadinamus dipukais, j vaikus, gimusius JAV, ir 
šiuolaikinius imigrantus iš Lietuvos, atvykusius  JAV Lietuvai atkrus nepriklausomyb ,
vadinamus ekonominiais emigrantais, treiabangiais, naujabangiais, naujaisiais ateiviais,
naujaisiais migrantais, šiandieniniais migrantais.
Pagrindins tyrj dominusios temos buvo: atvykimo  JAV strategijos ir tikslai, lkesi
vertinimas, adaptacijos ir „sivietinimo“ strategijos, vaik inkultracijos klausimai, nam
erdvs konstravimas, komunikacija su bendratauiais, tos paios emigracins bangos ir kit
bang imigrantais bei j palikuonimis, kitais aplinkiniais asmenimis, kilusiais ne iš Lietuvos,
kultrinio ir etninio bendruomeniškumo praktikavimas, ryši su Lietuva palaikymas, joje
vykstani proces vertinimas, nostalgijos jausmas, gržimo gyventi  Lietuv perspektyvos.
Analizuojant tyrimo duomenis bt buv sunkiau pasinaudoti autentiška interviu medžiaga,
jei ji nebt užfiksuota garso rašymo priemonmis. Visi rašyti interviu vyko tik gavus žodin
informant sutikim naudotis šia priemone, prieš tai juos informavus, kad surenkami duomenys
bus naudojami tik moksliniais tikslais, anonimiškai. Vis dlto negalime atmesti prielaidos, kad
greta „tyrjos efekto“, diktofono naudojimas sukuria nepageidaujam pokalbio atmosfer,
informantai jauiasi šiek tiek nesaugiai ir galbt ne visais atvejais yra link atvirai kalbtis.
Lauko tyrimo metu buvo sukaupta nemažai rašytini pokalbi išklotini internetinje
pokalbi programoje „Skype“, jose pateikiami tyrjos ir informant neformals pokalbiai apie
pastarj kasdienyb , veiklas, gyvenimo bd JAV, kuriuose juntamas informant
nesivaržymas, atsipalaidavimas kalbantis / rašant, nes j netrikdo tyrjos buvimas greta,
savotiškas anonimiškumas. Minimose išklotinse tyrja ir informantai taip pat aptaria, kur ir
kada bt galima susitikti dl kokybini interviu. Tai svarbi tyrimui medžiaga, nes taip galima
daryti išvadas apie informant dažniausiai lankomas ir pamgtas vietas, darbo grafik,
užimtum savaitgaliais.
Nortsi pabržti, kad antropologinis tyrimas neapsiriboja lauko tyrimu ir jame surinkta
etnografine medžiaga. Gržus „iš lauko“ transkribuojami interviu, sistematizuojama surinkta
stebjim medžiaga, analizuojama vizualin medžiaga, daromi apibendrinimai51. Tyrjas tampa
„kabinetiniu“ antropologu, kuris ne tik rašo etnografij, lauko tyrimo medžiag iš „emic“
versdamas  „etic“ prieig, bet ir atlieka su tyrimo tema susijusios literatros diskurso analiz .
J. Cliffordo nuomone, „diskurso analiz tam tikra prasme visuomet nesžininga autori

51

4 priede pateikiame antropologinio lauko tyrimo metu pradt ir gržus „iš lauko“ t st duomen apibendrinim,
identifikuojant pagrindines žvalgas, analizs gaires, „kultrines temas“, t. y. dažniausiai pasikartojanias temas
(Spradley 1980: 140).
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atžvilgiu, nes j domina ne tai, k jie sako ar jauia kaip subjektai, o tik j teiginiai, susij su
kitais diskurso lauko teiginiais“ (Clifford 2006: 394), vis dlto šis metodas yra reikšmingas, nes
analizuojami kit mokslinink, teoretik, praktik veikalai, taip pat oficials internetiniai tyrimo
viet portalai, kurie papildo ir leidžia palyginti tyrimo metu surinkt medžiag su oficialia, ar
informant pateikiama informacija. Gržus iš lauko palaikomi virtuals ryšiai, susitinkama
atostog Lietuvoje metu su pagrindiniais informantais, su kuriais buvo labiausiai susidraugauta,
iš kuri gauta daugiausiai tyrimui naudingos informacijos, taip pat pasiliekama galimyb
visiškai neatitrkti nuo tyrimo erdvi problematikos, toliau virtualiai stebti informant
gyvenimus. Draugišk ryši išsaugojimas leidžia bet kada vl  juos kreiptis prašant patikslinti,
praplsti, paaiškinant kai kuriuos duomenis, taip pat bet kada gržti  lauk tyrimo tsai.

2. Refleksyvus poži ris antropologin lauko tyrim

Šioje disertacijos dalyje pateikiamos dienoraštyje fiksuotos ir jau apibendrintos
asmenins tyrjos refleksijos, akcentuojami esminiai tyrimo etapai ir tyrjos patyrimas,
subjektyvs, neformals pastebjimai lauko tyrimo metu ir po jo, kurie vienaip ar kitaip turjo
reikšms ir pai surinkt empirini duomen pobdžiui, j analizei, kartu leidžia kokybiškiau
vertinti antropologinio lauko tyrimo subtilybes, pristatyti kontekst, išškius tyrimo eigoje.

2.1. B sim informant paieška

Planuojant kelion  JAV Rytin pakrant ketinta bent jau tyrimo pradžioje nesikreipti 
veikianias „lietuviškas“ organizacijas, klubus dl vienintels priežasties. Nenorta susikurti
neobjektyvaus vaizdo apie šiandienini imigrant iš Lietuvos situacij Niujorke, kur, tyrjos „a
priori“ sivaizdavimu, bei turint patirties žvalgomojo lauko tyrimo Vakar pakrantje,
Kalifornijos valstijoje metu, organizacij lyderiai galjo pateikti labai vienpusiškai.
Kalifornijoje, nors ir buvo surinkti labai gauss duomenys apie Amerikos lietuvi veiklas
Lietuvos išlaisvinimo klausimu, bet informacija apie treiabangi gyvenim JAV dažniausiai
buvo stereotipiška, šališka, o ir pati tyrja vis tyrimo laik pasiliko „užburtame rate“, „viename
socialiniame sluoksnyje“.
Pirmomis tyrimo dienomis Niujorke, siekiant kaip nors susirasti pirmuosius potencialius
informantus, buvo imtasi vairi taktik, pavyzdžiui, buvo perkami vietiniai laikrašiai angl,
rus kalbomis ir ieškoma skelbim su lietuviškomis pavardmis. Kraštutinumas, apie kur prieš
kelion tyrja net nepagalvojo, tai užsiregistravimas internetiniame pažini portale prisistatant
studente iš Lietuvos ieškania lietuvi, kurie sutikt pasikalbti apie gyvenim JAV. Susitikimui
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pavyko prikalbinti kelet imigrant iš Lietuvos. Taip pat, nenorint prarasti daug laiko iki
susitikimo su pirmaisiais informantais, buvo skambinta  dvi „lietuviškas“ katalik bažnyias,
bet ten, kaip vliau sužinota, tik savaitgaliais bna žmoni, kurie atsiliepia telefonu.
Tolimesn tyrimo eiga labai priklaus nuo skmingo „sniego gnižts“ metodo
informant paieškai ir atrankai naudojimo. Dažnas pakalbintas šiandieninis imigrantas iš
Lietuvos ar Amerikos lietuvis nurodydavo savo pažstam asmen, kuriam galima paskambinti ir
prašyti skirti laiko susitikimui. Nors atliktam antropologiniam lauko tyrimui nebuvo skirta daug
laiko, susitikim su informantais formaliems ir neformaliems pokalbiams, stebjim kiekis rodo,
kad tyrimas vyko labai intensyviai ir kryptingai. Užmegztos artimesns pažintys, neformals
santykiai, tyrjai gržus  Lietuv intensyviai palaikomi ryšiai su keliais pagrindiniais
informantais (angl. key informants), taip pat srašas elektronini laišk adres, telefon
numeri, kuriais nebuvo spta net pasinaudoti, esant galimybms, leist tyrjai ateityje gržti ir
prat sti duomen rinkim.

2.2. Kli tys ir išš kiai antropologiniame lauko tyrime

Pagrindinio lauko tyrimo pradžia buvo neapsakomai sunki – patirta tiek sunkum
apsigyvenant, tiek vairi gyvenimo nuomojant kambar peripetij52. Reikia pažymti, kad
Niujorke yra ypa sudtinga atlikti etnografin tyrim – jis yra vienas brangiausi miest JAV,
todl ia gyvenamo ploto nuomos kainos, nekilnojamojo turto kainos, vairs mokesiai yra
labai dideli. Nenuostabu, kad imigrantai yra priversti nemažai dirbti, turti po kelis darbus, dar ir
papildomai uždarbiauti savaitgaliais.
Tyrja atvyko turdama kelet šiandienini imigrant iš Lietuvos, kuriuos rekomendavo
draugai, telefon numeri. Per pirmuosius pokalbius telefonu iš j buvo galima išgirsti, kad jie
turi labai daug darbo, kad darbo dienomis niekaip negali susitikti, nebent savaitgal, kad vliau
reikia pasiskambinti, kiti sak, kad dabar reikia dirbti ir už save, ir pavaduoti bos, dar kiti, kad
šiuo metu sumoje dirbu kiaur par. Su viena lietuve, prieš kelet met atvykusia  JAV,
pavyko trumpam susitikti, nes pas jos koleg imigrant iš Rusijos tyrja turjo galimyb
išsinuomoti kambar. Bet ir ji už keli minui išvažiavo namo – buvo 22 valanda, jai iki nam
traukiniu važiuoti reikia valand, ryte keltis – 5 valand. Šis pavyzdys yra universalus,
parodantis ekonomini migrant užimtum.

52
Atliekant pagrindin tyrim buvo nutarta neapsigyventi su informantais viename bste, nes tyrjos patirtis
Kalifornijoje apsistojant informant namuose, kai buvo jauiamas nuovargis dl asmenins erdvs neturjimo,
galimybs ramiai apmstyti dienos veiklas ir gyvenimas Niujorke nepriklausant nuo informant, leidžia teigti, kad
gyvenimas ne su paiais informantais yra didelis privalumas bnant lauke.
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Pats pirmasis informantas, su kuriuo buvo atliktas kokybinis pusiau struktruotas atvir
klausim interviu, buvo pažini portale pakalbintas vyras. Nerim kl tai, kad tyrja nemat jo
nuotraukos, jis nepasisak apie darb, tik tiek, kad dirba laisvu grafiku ir tai, k geriausiai
sugebu. Susitikta bare, kuriame, vos pasakius barmenei, kad tyrja nort arbatos, visi girdj
garsiai nusijuok. Tad viduryje dienos gertas alus. Pokalbiui trukd triukšmas patalpose (aut. jis
niekur kitur nenorjo susitikti, nes ia jo mylimas baras), dalis klient, barmen, savininkas j
pažsta, tad pokalbis buvo pertraukinjamas pasisveikinimais, informantas vis išeidavo  lauk
parkyti. Kitas trukdis nuoširdžiam pokalbiui buvo hiperbolizuotas jo pasitikjimas savimi,
akcentavimas, kad I am the best everywhere and in everything (aut. geriausias visur ir visame
kame). Kalbti buvo pakankamai sunku ir dl atviro jo nepasitikjimo akademiniais žmonmis,
kuri kategorijai tyrja didžiuodamasi priskyr save, universitetais, kuriuose dirba nesugebj
sitvirtinti realiame pasaulyje žmons. Pastarasis informantas yra vienas iš kraštutini negatyvi
pesimist Lietuvos atžvilgiu, skeptiškai vertinani likusius gyventi Lietuvoje, nes, pasak jo, jau
prieš 5 metus iš Lietuvos išvažiavo geriausi gydytojai ir kiti specialistai. Tokia buvo pirmoji
patirtis, kuri visai nenuteik optimistiškai tolimesniam etnografiniam tyrimui.
Nemažas išškis buvo susitikimas rusiškoje pirtyje su informantu, su kuriuo taip pat
buvo susipažinta internetu. Siekdama pabendrauti su kuo didesniu skirtingo išsilavinimo,
skirting socialini sluoksni informant skaiiumi, tyrja negaljo su juo nesusitikti.
Susitikimas su nepažstamu asmeniu vlyvu paros metu, nors ir viešoje, bet kažkiek
provokuojanioje vietoje, yra maž mažiausiai nesaugus pasirinkimas, bet noras apiuopti
vairiapusišk imigranto iš Lietuvos paveiksl buvo stipresnis už potencialias grsmes.
Vlgi noras fiksuoti imigrant iš Lietuvos gyvenimo bd vairov paskatino susitikti su
dviej buvusi informant rekomenduotu, pasak j, retai išsiblaivaniu asmeniu, kuris
pasikviet tyrj  savo namus, pakeliui nusipirko vyno ir degtins. Nesidrovjo pasakoti apie
nusikalstam grupuot , kuriai priklauso, parodyti jo „veiklas“ iliustruojanias nuotraukas,
ginkl, nusived pas pažstam kitataut, su kuriuo juos sieja analogiškas bdas „užsidirbti“
pinig. Jau apie vidurnakt tyrjai gržtant  nuomojamus namus iš kriminogeniškai pavojingo
informanto gyvenamo rajono, traukinyje, kuriame buvo vieni juodaodžiai paaugliai, teko stebti,
kaip dalis j laiko rankose beisbolo lazdas, vienas apžirinja peil, kitas buiuoja nuog
merginos krtin .
Kitos klitys, trukdžiusios rinkti empirinius duomenis – nepasitikjimas tyrja,
nematymas prasms pasakoti apie savo emigrantines patirtis, baiminimasis atskleisti savo
nelegal imigracin status. Dalis asmen, vos išgird , kad norima pasikalbti apskritai apie
lietuvi gyvenim Amerikoje, kaip jiems ia sekasi, atsako, kad nra ia k apie tai rašyti,
viskas ia gerai. Kai du pašnekovai vyrai, kurie  JAV atvyko nelegaliai ir vis dar nra
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susitvark dokument, išgird , kad ieškoma ne pagalbos sidarbinant ar apsistojant, o norima
pasikalbti, numojo ranka atsakydami: nra ia k rašyti. Kad bt užmegztas bent šioks toks
ryšys, kad bt pelnytas pasitikjimas, vienam informantui net bandyta sakyti, kad tyrja yra
imigrant, bet vos išaiškjo, kad ji ia atlieka tyrim, jis atsak: aš niekais neužsiimu.
Pateikiame internetinje pokalbi programoje „Skype“ užfiksuoto pokalbio ištrauk,
atspindini ne tik nepasitikjim tyrja, bet ir raginim nepasitikti apskritai lietuviais (aut.
kalba netaisyta):
Informantas: as cia jau 16 metu, o su lirtuvaiciais atsargiau, nepasitikek per daug
Tyrja: ka tai reiskia?
Informantas: siaip viska, neskolink pinigu ir tt. turiu pazistamu, kuriu duociau telefona, bet
nenoriu duoti. sakysiu atvirai - paziures i tave kaip i laiko praleidimo objekta. as atvirai, niekad
neduociau interviu ar panasiai, paprasiausiai nezinai kas tu is kur tu ir ko nori, siaip as maniau
kad neturi draugu ir su kuo bendrauti.<...>.
Informantas: bet kita karta perspek, kad taureikia interviu ar dar ko, mes manem kad reikia
kokios nors pagalbos. pilnas braitonas (aut. Braiton Byas (Brighton Beach) – tankiausiai
apgyvendintas rusakalbi asmen rajonas) rusu, kalbink juos, zydu taip pat.

Niujorkas yra didmiestis, kuriame puikiai veikia viešojo transporto sistema53, taiau
atstumai, kuriuos darbo dienomis greituoju traukiniu galima veikti per por valand,
šeštadieniais, dl tvarkom bgi, veikiami per gerokai daugiau nei tris valandas. Tad pirmieji
bandymai šeštadien anksti ryte nuvykti  lituanistin Maironio mokykl ar sekmadien  šv.
Mišias baigsi ne vien pavlavimu, bet ir dideliu nepasitenkinimu miestu ir jo tvarka. Dažn
šeštadienio vakar iki paryi tekdavo dalyvauti neformaliuose pokalbiuose, vakarliuose,
kuriuose galima surinkti puikios pirmins, „necenzruotos“ ir tyrjai neadaptuotos informacijos,
taiau prabgus vos kelioms valandoms jau tekdavo keltis, kad dl tvarkom traukinio bgi
nepavluotum  sekmadienines šv. Mišias,  kurias susirinkdavo domi žmoni pokalbiams,
stebjimams.
Didmiestyje – kada tiek tyrjas, tiek informantai bet kada gali pakliti  trafik (angl.
traffic – transporto spstis), susižeisti koj, apsikrauti nenumatytais darbais (skambinantys
informantai minjo tokias nebegaljimo atvykti  susitart viet priežastis), galbt dl kit
priežasi gali pasikeisti susitikimo laikas ar vieta, susitikimas gali bt atšauktas – mobiliojo
ryšio telefonas (paprastai europietiški telefonai Amerikoje neveikia) yra neišvengiamai btina
53
Atliekant žvalgomj lauko tyrim Kalifornijoje tyrja nesinaudojo viešojo susisiekimo sistema, nes, pasak keli
informant, ji skirta meksikonams ir yra visai nesaugi. Dar kiti sak, kad didžiausia bda tau ia, kad negali tokiu
ir tokiu adresu sugalvojus važiuoti, nes ia nra kaip Europoj ar kur kitur, ia be mašinos - pražuvs. Taigi su kai
kuriais potencialiais informantais tyrja negaljo susitikti, kitais atvejais ji buvo priklausoma nuo kit informant,
kurie j nuveždavo  reikiam viet.
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detal, kurios tyrja tyrimo pradžioje neturjo. Žinoma, tyrim atliekant Kalifornijoje, kur
beveik visi interviu su didžij dienos dal neužimtais asmenimis buvo suplanuoti iš anksto arba
tiesiog pas juos apsistojant kelioms dienoms, mobiliojo ryšio telefono tikrai nereikjo.
Interviu bdavo imamas informant pasirinktoje vietoje, paprastai bare, kuriame dl
garsios muzikos, aplinkui garsiai kalbani klient, prie gretimo staliuko sdini moter
susižavjimo šksni rodant viena kitai naujus pirkinius ir „ežinant“ maišeliais, bdavo sunku
išgirsti vienas kit, k jau kalbti apie kokybišk pokalbio rašym  diktofon. Dar viename
bare buvo taip stipriai prirkyta, kad dmams pradjus graužti akis buvom priversti išeiti.
Balandžio mnes Niujorke dar pakankamai šalta sdti parke ant suoliuko, taiau buvo ir toki
bandym, vis dlto aplinkui nuolat besisukiojantys sunkvežimiai, garsiai signalizuojantys
autobusai, škaujantys vaikai taip pat neleido kokybiškai rašyti pokalbio. Ideali vieta interviu,
tyrjos akimis, buvo restoranai „McDonald‘s“, kuriuose paprastai negroja garsi muzika,
nevartojamas alkoholis, o tai reiškia, kad klientai gali reguliuoti savo balso stiprum. Tik du
imigrantus iš Lietuvos pavyko prikalbinti susitikti šiame restorane – dažniausiai bdavo
nusijuokiama ir atsakoma, kad  tokio lygio vietas neinu.
Atliekant ypa intensyv lauko tyrim galima pervargti, perdegti. Prabgus beveik 6
savaitms, galbt dl noro sutikti kuo daugiau skirtingo likimo imigrant, pasikalbti su kuo
gausesniu briu lietuvi, jauiant nuolatin miego trkum teko „kelet dien depresuoti ir gulti
lovoje. Jauiau, kad viskas atsibodo, nieko nebenoriu, aplink absoliuti beprasmyb. Su niekuo
nekalbjau telefonu, neskaiiau nei vieno laiško“ (ištrauka iš dienorašio 2007 m. gegužs 15
d.).

2.3. Tyrjos pasijautimas „sava“

Po dviej savaii tyrimo dienoraštyje buvo pasižymta, kad „pagaliau mane ia pradeda
priimti kaip patikim ir sav“. Toki nuotaik priežastis, vis pirma, buvo stiprjantys ryšiai su
informantais, kurie jau buvo dav interviu – tai kvietimai pasivaikšioti, pasdti bare, pakilti 
apžvalgos aikštel , kad bt galima apžirti naktin Niujork. Kiti buv informantai pasikviet
pasiklausyti lietuvaiio, kuris stažavosi vienoje prestižini muzikos akademij, koncerto. Ne
vienas informantas kviet vakariens,  kino teatr, „Broadway show“ (aut. muzikiniai teatrai
Brodvjuje), graduation ceremony (aut. diplom teikimo švent), nors jau buvo dav interviu.
Planuojant keli dien kelion  stovykl „Neringa“ Vermonto valstijoje, viena šeima mielai
pasil prisijungti prie j, nors vliau, bendru sutarimu, važiuota su kitu ekipažu. Apsistota
viename namelyje su 11 imigrant iš Lietuvos, kurie tarpusavyje buvo jau visai susigrojusi
kompanija.
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Pamažu šeštadieninje mokykloje, šv. Mišiose, kavutje po j, tyrja pradjo pastebti,
kad žmons nebežiri  j pusiau nuleistomis akimis, nebešnabžda vos nusisukus, pradeda
pakalbinti: Ir vl tu ia? Smagu, kad vis pasirodai. Kiekvienoje oficialesnje, dažniau
lankomoje erdvje atsirado pažstam, su kuriais buvo galima laisvai kalbtis, kurie mielai
supažindindavo su savo kolegomis, draugais. Šeštadienins mokyklos pamok metu,
besiruošiant Mamos dienos minjimui ir šventiniams pietums po jo, drauge su kitais skustos
bulvs, morkos. Vien šv. Miši metu buvo pasilyta nešti auk, ir nors tai buvo tiesioginis
pasitikjimo tyrja parodymas, teko atsisakyti, nes lauko tyrimo metu buvo nuolat vaikšiojama
su keliomis rašymo technikos ir užraš prigrstomis rankinmis, tad tyrjos apranga buvo
labiau sportiška nei iškilminga. Dl panaši priežasi, taip pat dl neatliktos išpažinties, tyrja
neidavo priimti komunijos, nors tai, ypa Amerikos lietuvi akimis, buvo nereligingumo ir
kitoniškumo, nei visi susirink , ženklas.
Viena šeštadienins lituanistins mokyklos mokytoja tyrj pasikviet  savo pamok,
kad ši mokinius supažindint su savo specialybe, papasakot, kas yra socialin antropologija,
koks tyrimas ia atliekamas ir kodl. Nebuvo nei minuts laiko iš anksto pamstyti, k
mokiniams reikt papasakoti, taiau tyrja pamokoje jautsi puikiai, nes šis kvietimas jai
reišk, kad noras plaiau sužinoti tyrjos nuolatinio vaikštinjimo aplinkui tikslus mažina
nepasitikjim ir „atstum“. Maža to, tyrja buvo paprašyta  mokyklos laikrašt parašyti ir
straipsn54 panašia tema, apie k buvo kalbta pamokos metu.
Po trij savaii, praleist tyrimo lauke, vienas informantas pakviet atlikti interviu 
savo namus. Tiek šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos, tiek Amerikos lietuviai nelink kviestis 
privaius namus, to priežastys yra suprantamos – tyrja yra nepažstama, daugumai atrodo, kad
ji lietuvi susibrimo vietose sukiojasi tartinais tikslais. Tiesa, vienuose namuose teko lankytis
dar tyrimo pradžioje, bet su tuo informantu prieš tai jau teko pasikalbti ne vien kart,
pavažinti kartu po miest. Kiek vliau tyrja ne kart buvo kviesta pernakvoti imigrant iš
Lietuvos šeim namuose, stebti j kasdienyb , buit. Kelias dienas viešint Amerikos lietuvi
šeimoje Filadelfijoje, tyrja buvo pakviesta  Amerikos lietuvs ir Amerikos italo sužadtuvi
vakarl. Dar viena informant pasikviet  namus Niujorke, kur sveiavosi ir kita imigrant iš
Lietuvos – pavakarieniauti su stiklu vyno, pasimelsti, garsiai pakalbti rožin, pagiedoti.
Keleto informant buvo neišdrsta paprašyti leidimo jungti diktofon, nes nuo pat
pokalbio pradžios buvo juntama, kad žmons nori išsipasakoti savo asmenines bdas, pasidalyti
nuoskaudomis ir sudtingu savo emigranto likimu gyvenant Niujorke. Beliko tik po
pasikalbjim dienoraštyje aprašyti pasakojimus, kaip gali bti sunku gyventi nelegalo statusu,
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kai dl vilties gauti žali kort, leidžiani JAV turti socialines garantijas, tenka save parduoti
arba žydams, arba vyrams.

2.4. Etikos klausimai

Lauko tyrimo metu buvo neišvengiamai kvestionuojamas tyrimo etiškumas, mstoma jau
nebe apie „emic“, bet labiau apie „etic“ tyrimin prieig, t. y. apie tai, kaip reiks savo pastabas,
duomenis, apibendrinimus pateikti formaliame tekste. Dažnai tyrjo pozicija yra dviprasmiška,
nes jis turi tapti draugu, patikimu asmeniu, kad juo bt pasitikima, pasakojamos istorijos,
atskleidžiami tikrieji (ar bent jau vairesni) elgesio modeliai. Vis dlto tyrjas neišvengiamai
lieka laisvas savo subjektyvioms interpretacijoms55, originaliam reflektavimui, lieka stebtoju
„iš šono“, o tai kartais atskleidžia kiek kitok ar net priešing informant nupasakotos istorijos ar
situacijos vaizd. Todl „tarumas „privilegijuot informant56“ atžvilgiu, sigalj s po
Malinowskio, atspindjo tendencij sistemingai teikti pirmenyb (metodologiškiems) etnografo
stebjimams, o ne vietini autoritet (šališkoms) interpretacijoms“ (Clifford 2006: 53).
Informantai ne visuomet link

atskleisti ties tiek smoningai, tiek nesmoningai.

Smoningas tiesos neatskleidimas susij s su statusu, su siekiu šališkai reprezentuoti savo
atstovaujam organizacij ar asmen grup , gal gale vis bendruomen . Nesmoningas tiesos
neatskleidimas, vlgi, galimas dl analogišk priežasi, taip pat, kuomet informantas ne visk
žino, žino tik dal tam tikro reiškinio egzistavimo priežasi. J. Cliffordas teigia, kad
„kiekvienas informantas, sureikšmindamas tam tikras tiesas ir nutyldamas kitas, pristatydamas
save vaidina. Kiekvienas informantas, netgi nuoširdžiausias, jauia instinktyv poreik nuslpti
ypa opius dalykus. Siekdamas nuplšti šias smoningai ar nesmoningai užsidedamas kaukes,
lauko tyrjas turi išnaudoti kiekvien pranašum, kiekvien galios šaltin, kiekvien prog
pažinti ne per pokalb“ (Clifford 2006: 106). Tad kaip visa tai apibendrinti ir pateikti rišliame
tekste, nežeidžiant nei vieno informanto, galbt tikrai nuoširdžiai su tavimi, kaip tyrju,
bendravusio, jausm?
Tyrimo duomenys pateikiami anonimiškai, paprastai nepristatant platesnio konteksto
apie informant darbus, veiklas, pomgius. Analizuojant Kalifornijoje atlikto žvalgomojo lauko
tyrimo duomenis tai tapo savotišku išškiu: didžij laiko dal praleidus su, kaip kad patys
informantai save vardija – išskirtiniais charakteriais, teko atsisakyti ne tik amžiaus
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„Trobriandieiai gali suvokti Malinowskio pasakojim apie j kultr kaip pasišaipym“ (Clifford 2006: 228).
Ms tyrimo atveju tyrja taip pat ne kart jaut informant nepasitenkinim, nusivylim jos interpretacijomis.
Pavyzdžiui, prajus beveik metams po lauko tyrimo buvusi informant, išgirdusi tyrjos duot interviu radijo
laidoje, jai elektroniniame laiške raš: tavo interviu buvo užgaunantis tuos bendruomens narius, kurie vis save
atiduoda, kad tik visame pasaulyje nesklist istorijos, kokie tie lietuviai visur blogi.
56
Paprastai vadinam raktiniais, pagrindiniais, svarbiausiais, esminiais informantais (angl. key informants).
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paminjimo, bet kurt ir kuruojam organizacij pavadinim, veikl lietuvybs labui
išvardijimo. Pateikiame pokalbio su keliais informantais ištrauk, kurioje matyti, kad
informantai neabejoja, kad save atpažins, net jei duomenys disertacijoje bus pateikiami
anonimiškai:
Informant: manau, bus labai domu, nes parapijoje yra labai daug charakteri. Kiekvienas
kitoks.
Informantas: ne, bet sakysim, tu bsi tokia gabi rašytoja, kad mus paslpti...
Informant: ne ne, vis tiek atpažinsim.

Neišvengiami ir tokie klausimai: kaip ir kas gali kalbti apie grupi identitet? Ar tyrja
yra pakankamai kompetentinga, moraliai pareigota kalbti apie žmoni gyvenimus, stebti ir
pateikti plaiai auditorijai tai, kas buvo papasakota, parodyta? Žinoma, tyrimo metu visi
informantai buvo supažindinti su tyrjos vaidmeniu, jos tikslais, nors ne kiekvieno neformalaus
pokalbio metu su tuo paiu informantu buvo apie tai primenama, o pelnius pasitikjim, buvo
galima pastebti, kad dažnas bendrauja jau nebe kaip su tyrja, bet kaip su pažstama, drauge57.
Nemaloni patirtis buvo naujien portale „Delfi“ prie publikuoto interviu („Antropolog:
dažnas išvyk s bijo pripažinti, jog suklydo pasirink s emigranto dali“; Gruinit 2009) parašyti
905 komentarai. Daugiausia tai lietuvi emigrant iš skirting šali komentarai, jie parod, kad,
vis pirma, migracijos tema yra labai jautri ir aktuali tema, antra, kad emigrantai, nepaisant
realios padties, link pasakoti tik pozityvias asmenines istorijas, treia, viešojoje erdvje
pasisakantys anoniminiai komentatoriai, kuri istorijos galbt iš ties skmingos, tapatinasi su
visais imigrantais iš Lietuvos ir negali susitaikyti su faktu, kad yra iš ties nepritampani
svetimoje šalyje ar tiesiog nuolat kvestionuojani savo pasirinkimo išvykti iš gimtins
teisingum. Toks komentar šališkumas neišvengiamai skatina pamstyti ir apie „moralin
spaudim“ atspindti tik pozityvi emigrant iš Lietuvos padt svetimoje šalyje. Lauko tyrimo
tikslas nebuvo vertinti, o juolab teisti, kritikuoti ar teisinti, vis dlto tyrjai gantinai sunku
atsiriboti nuo auditorijos, kuri skaitydama pateikia apibendrint kritik, komentar.

57

„Etnografas, tapdamas žmogui, kuris apklausiamas kryžmine apklausa, mielu biiuliu, iš toli atvykusiu draugu,
rsiu svetimšaliu, užjauianiu tvu, susirpinusiu globju, prekeiviu, mokaniu už kiekvien pranešt fakt,
klausytoju, skatinaniu neatsargiai atverti pavojingiausi paslapi vartus, maloniu draugu, gyvai besidominiu
lkšiausiomis šeimyninmis istorijomis, pakeiia gausyb kauki; j kolekcija papuošt bet kok muziej (Clifford
2006: 117).
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III. ŠIUOLAIKINI IMIGRANT IŠ LIETUVOS JAV IDENTITET
KONSTRAVIMAS MIGRACIJOJE
1. Šiuolaikini imigrant iš Lietuvos sitvirtinimo JAV formos

Šioje dalyje sieksime išanalizuoti, koki veikl imasi iš Lietuvos  JAV atvyk
imigrantai, siekdami sitvirtinti, integruotis, adaptuotis naujoje šalyje. Pagrindin disertaciniame
darbe analizuojama tiriamj grup yra priskiriama ekonominei emigracijos bangai iš Lietuvos,
kurios dažnai pirminis emigracijos tikslas yra ekonomins gerovs užsitikrinimas. Tad ir š
skyri pradsime darbins veiklos vairovs ir jos svarbos sitvirtinant Amerikoje pristatymu ir
analize.
Pirmieji ir svarbiausi žingsniai, norint priimanioje šalyje pragyventi, pradti kaupti
finansin kapital, dl kurio didžioji dalis imigrant ir atvyko  JAV, siekti tolimesni tiksl, yra
sitvirtinimas ekonominiame priimanios šalies kontekste. Ne mažiau svarbu bendrum su
aplinkiniais susikrimas ir užsitikrinimas, nes tai leidžia jaustis pilnaveriais arba bent jau
pilnateisiais JAV gyventojais. Taigi supažindinsime su empirini tyrim metu pastebtais, pai
informant vardytais esminiais žingsniais, pakopomis, kurias veikus galime kalbti apie
skming adaptacij Amerikoje. Stebdami darbini veikl, socialini santyki su aplinkiniais
krimo formas, matydami, koki tautybi, interes asmenys šiandieniniams imigrantams iš
Lietuvos tampa kolegomis, bendranuomininkiais, draugais, partneriais, galsime daryti
apibendrinimus apie kontekstus, kuriuose aktyvuojamas ar neaktyvuojamas j etninis identitetas,
pasvarstyti, ar jie siekia beslygiškos asimiliacijos priimanioje šalyje, ar kaip tik smoningai ar
nesmoningai išlaiko etninius santykius ir ryšius, leisianius tapti transnacionalios migracijos
subjektais.

1.1. Imigrant iš Lietuvos darbins veiklos

Nesvarbu, su kokiais lkesiais, patirtimis, turimais resursais imigrantai iš Lietuvos
58

išvyko

 JAV. ia pirmas ir svarbiausias žingsnis siekiant tolimesni tiksl yra sitvirtinti

priimanioje šalyje, užsitikrinti pirmin finansin stabilum, kai kuriais atvejais socialines
garantijas, aplinkini pripažinim. Ger išsilavinim kilms šalyje gijusiems asmenims
lengviau pasiekiama informacija apie potencialias darbo vietas tiek gyvenamoje, tiek kitose
šalyse, jie turi daugiau ištekli ir galimybi persikelti  norim šal, turi joje daugiau ekonomini
58

Disertaciniame darbe akcentuojamas priimanios šalies kontekstas, imigrant iš Lietuvos sitvirtinimas JAV,
transmigrantiškumo bruožai, todl išsamiai nenagrinsime emigracijos iš Lietuvos form, priežasi.
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privalum. V. Parutis tai vadina „stipresniais traukos faktoriais“ (Parutis 2006: 3). Taip pat
turintys socialini ryši apsigyvena pas giminaiius, pažstamus, jiems padedant ar
savarankiškai susiranda bst, stengiasi kuo greiiau pradti dirbti ir gauti atlyginim.
Šiame skyriuje aptarsime imigrant iš Lietuvos JAV darbines veiklas, kurias jie patys
vertina ir skirsto pagal pelningum ir populiarum. Nortsi pabržti, kad tyrimo metu kalbinti
žmons neakcentavo skirstymo  kvalifikuotus / nekvalifikuotus, prestižinius / neprestižinius
darbus, ne visada buvo link atvirai pasisakyti apie savo imigracin status, kuris labai apriboja
darbini veikl pasirinkim.
Nemaža dalis informant pabrž, kad pati pelningiausia ir naudingiausia perspektyv
prasme veikla Amerikoje yra darbas restorane ar bare, nes tokiose darbovietse kasdien sutinki
daug žmoni, iš kuri daugiausia amerikiei, o pažintys su jais leidžia plsti akirat, mokytis
vietini gyventoj gyvenimo subtilybi, lavinti angl kalb, taip pat užsidirbti ger arbatpinigi
ar net pakilti karjeros laiptais. Žinoma, tokiuose darbuose sidarbina tik turintys angl kalbos
pradmenis, mokantys ir norintys nuolat bti tarp žmoni, triukšmingoje aplinkoje.
Nusikalstamas gyvenimo bdas kai kuri informant taip pat vertinamas kaip pelninga
veikla, leidžianti ne tik greitai (aut. informant teigimu, amerikieiai labai pasitiki aplinkiniais,
todl savisaugai, savo turto apsaugai neskiria didesnio dmesio), bet ir pakankamai lengvai (aut.
dideliame mieste nesunku pasislpti nuo teissaugos) prasimanyti pinig.
Tai kad aš pats esu vogs (juokiasi), t prajs, kaip visi, nu tai geras, tai reikia pavogt, k gi.
Tek, ia, nu, kad reikia visk, nu, kad reikia, nu, kaip, iš bad nedvsi, ia reik (vyras, 50 m.).

Dalis imigrant nesžiningai elgiasi su darbdaviais. Vienas informantas pasakojo, kad
dirbdamas statybininku pas rusus, žydus, jis neturi joki galimybi jaustis pilnaveriu
darbuotoju, nes bna dažnai apgaudinjamas, jam nesumoka sutarto užmokesio, nes, pasak
informanto, jie žino apie jo nelegal status, visišk angl kalbos nemokjim, ir tuo naudojasi.
Pabržiama, kad smurto, kitaip nei Lietuvoje, kur basl paimtum ger, o ia gi negali fizins
jgos naudoti, negalima taikyti ir jis netaikomas, todl susitariama jau su kitu darbdaviu dl
darbo, pinigai paimami dar prieš pradedant dirbti ir tyia susikiviriju ir pasiplaunu – juk reikia
kažkaip tuos pinigus atsiimti, kuriuos iš mans kitas pavog.
Taiau apie tokias veiklas informantai paprastai dl objektyvi priežasi – pavyzdžiui,
dl nepasitikjimo tyrja, baims bti skstiems, sžiningo imigranto vaizdžio krimo –
nelink pasakotis. Tai pasakytina ne tik apie kriminalin gyvenimo bd, mašin, preki iš
parduotuvi vogim, bet ir kitas nusikalstamas veiklos ršis, pavyzdžiui, vertimsis prostitucija,
svadavim. Pagrindinio lauko tyrimo metu internetinje pokalbi programoje „Skype“ pavyko
pakalbinti 8 metus JAV nelegaliai gyvenant imigrant iš Lietuvos, kaip pats vardijo, dirbant
76

tarpininkaujaniu padjju, kad merginos pasidaryt lengv pinig, t. y. besiveriant mergin,
atvykusi iš Lietuvos, darbinimu prostitutmis ar striptizo šokjomis naktiniuose baruose.
Pokalbio metu atsiskleid informanto „darbo“ metodai, reikalavimai merginoms, gaunama
materialin nauda.
O Jzau, ia nesptum dirbti su tuo, darbo tiek, kad tu galtum paskui važiuot  Havajus ir ilstis
kok mnes laiko. Nu, ne mnes, por savaii (vyras, 30 m.).

Pateikiame išsam informanto atsakym  klausim, kur merginos išleidžia uždirbtus
pinigus, nes tai iliustruoja ne tik šios kategorijos darbus dirbani gyvenimo prioritetus, požir 
vartotojiškum, bet ir apskritai imigrant iš Lietuvos sitvirtinimo Amerikoje galimas pakopas,
neišvengiamas vedybas dl statuso su vietiniu pasituriniu amerikieiu:
Kur leidžia, o Jzau, mergos tai ia žinai, kaip jos atrodo? Soliariumai, sporto sals, drabužiai,
kvepalai visokie, aukšti kablai, mašinos brangios. But ger pasiima geroj vietoj, kokiam dautaune (angl.
downtown – miesto centras) geroj vietoj, žinai. Nu, o paskui, kaupia pinigus, kaupia, paskui kaupia,
kaupia. Prikaupia pinig, paskui kažkok tai bizn atidaro, paskui, žinai, kažk tai tokio, žinai. Sugalvoja,
aišku. Paskui susiranda kok advokat, milijonieri ir, supranti, ir apsiženija (aut. susituokia). Paskui, tai
gi tu vis laik nebsi, kaip sakoma, jauna, žinai, kol tu esi jauna, kol tu turi ger kn, kol tu esi
patraukli, tu gali kažk padaryt, todl, kad Amerikoj protu, žinai, sunkiai tu k nustebinsi. Todl, kad aš
tau galiu pasakyt, va, žinai, kiti žmons ia ir pas daktarus važinju ir aš pats, ir, žinai, bendrauju, va, jei
tu btum daktar, atvažiavus iš Lietuvos, pabaigusi ten tuos mokslus, supranti, tai ia irgi reikia kyši,
ia reikia, ia reikia, supranti pažini, ia viskas, visoki toki bajeri yra, kad jomajo (vyras, 30 m.).

Svarbi pastarojo informanto pateikiamo skmingo ir pelningo darbo slyga yra
nepatekimas  lietuvi rink arba nebuvimas litovc judesyje, nes lietuviai vyrai, palyginti su
žydais arba amerikieiais, už seksualines paslaugas moka mažiau59, taip pat reikt saugotis
aplinkini apkalb ir pavydži lietuvi žmon. Veriantis prostitucija arba šokant striptiz
greitai uždirbami pinigai vis pirma investuojami  prabangos prekes, o nebendravimas su
imigrantais iš Lietuvos, neturiniais toki daikt, rodo ir pasiekt aukštesn status.
Dalis informant sitikin , kad tarp imigrant iš Lietuvos populiariausi darbai statybose,
bet jie 36 met informanto, jau turinio JAV pilietyb , nuomone, apart laikino pinig uždirbimo
 niekur neveda. Dažna pradžia, atvykusiems  Amerik, ypa nemokantiems angl kalbos ir
negalvojantiems apie Lietuvoje turt socialin status (kur, palikdami savo kilms šal,
paprastai praranda) ar darbin patirt, yra laukti konkreiose neformaliose ir nelegaliose vietose,
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Šioje vietoje galima prisiminti D. K. Kuzmickaits pastebjim, kad ieškodami darbo naujieji imigrantai iš
Lietuvos ikagoje iš pradži link naudotis „vietins etnins bendruomens“, pažstam pagalba ir parama, bet
vliau stengiamasi ieškoti darbo pas amerikieius: „dabar prižiriu amerikiet senut ir gaunu keturis kartus
daugiau nei pas savo gimines. Jei nori uždirbti, bk nuo lietuvi“ (Kuzmickait 2004: 124).
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kol darbdaviai atvyks paimti darbams vienai dienai. Apie šias vietas papasakoja anksiau iš
Lietuvos atvyk bendratauiai.
Nu, nelengva, nelengva, visko buvo, teko ir ait  t bedarbi birž, ten vadinam t toki
neoficiali, po tiltu ten, ne visai po tiltu, taip vadinas, tik kad po tiltu, bet šalia tilto, ten tokioj gatvj
stovdavom ten, su visokiais juodžiais ten, visokiais alkoholikais ir laukdavom, kad atvažiuot kas darbo
paimti, nu  darb žinai, žydai visokie sustodavo ten ar lenkai,  statybas žinai. Ar žydai ten, dažniausiai,
kažkokias džes krauti (vyras, 40 m.).

Populiariausios nekvalifikuoto moter darbo vietos yra siuvyklose. Dažnai sidarbinama
nelegaliai pas rusus ar žydus, kurie link išnaudoti darbuotojas nenormuodami darbo valand,
nesirpindami darbo slygomis, priekabiai vertindami darbo kokyb . Dalis moter užsidirba
tvarkydamos privaius amerikiei namus. Statybose dirbantis informantas neformalaus
pokalbio metu teig, kad vertinus tai, jog jis dažnai neturi darbo, bna apgaunamas ir
išnaudojamas dl savo nelegalaus statuso, jo žmona daro uborkes (aut. tvarko namus) ir net
beveik daugiau uždirba už mane.
Imigrantams iš Lietuvos, kaip ir kit šali imigrantams, atvykus  JAV darbas yra j
gyvenimo pagrindas, taiau jie užima ne tik „paprastai žemo statuso ir ne tos srities, kuriai buvo
pasireng

Lietuvoje, darbus“ (Kuzmickait 2004: 120), bet ir kvalifikuoto pasirengimo

reikalaujanias, socialines garantijas, ekonomin saugum, stabilum suteikianias pozicijas.
Pateikiame kit, tarp imigrant iš Lietuvos populiari darb sraš, neskirstant pagal lytis, nes
tyrimo metu buvo pastebta, kad dažnai tam tikr darb dirba ir vyrai, ir moterys60: pagalbinis
darbuotojas, sargas, seneli ir vaik prižirtojas, šun vedžiotojas, kazino krupje (aut.
darbuotojas), patarnautojas laive, vairuotojas, taksistas, fermos prižirtojas, žols pjovjas,
sodininkas, daržininkas, statantis sprinkles (aut. laistymo ranga kieme, sode), dedantis stiklus,
langus, vedžiojantis elektros laidus, patarnaujantis vakarliuose, užsiimantis patalp ir nam
valymu (aut. bet ne valytojai!), kosmetologas, masažuotojas, striptizo šokjas, svadautojas,
pardavjas, vadybininkas, konsultantas, kompiuteri meistras, dstytojas, bankininkas,
teisininkas,

architektas,

juvelyras,

veterinaras,

stalius,

telefonistas,

administratorius,

žemtvarkininkas. Taigi populiariausi darbai yra aptarnavimo srityje, nors informant sraše
taip pat yra kvalifikuot specialist. Pastarieji paprastai vengia kalbti apie savo darbines
veiklas, uždarb, seks ir darb priskirdami prie intymi tem, apie kurias viešai nekalbama.

60

Dl to šioje disertacinio darbo dalyje duomenys dažniausiai nebus analizuojami atsižvelgiant  informant lyt.
Pasak C. B. Brettell (2008), šiomis dienomis moterys dažnai ne tik pirmos emigruoja, bet ir nusprendžia, kur ir
kada emigruos visa šeima, taigi moterys vis dažniau tampa centriniu subjektu migracijos studijose. Moterys palaiko
socialinius tinklus, juos produkuoja, deja, ms tyrimo duomen nepakanka, kad juos bt galima analizuoti per
lytiškumo prizm . Vienas iš galim paaiškinim yra vykstanti ryški moter emancipacija dar gimtojoje šalyje,
priešinimasis patriarchalinms nuostatoms. Bet tai jau atskiro tyrimo reikalaujantys apmstymai.
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Apibendrindami galime teigti, kad imigrantams iš Lietuvos, pagal darbin

veikl

Amerikoje patenkantiems  nekvalifikuot darbuotoj kategorij, nesvarbu, koks Lietuvoje
gytas ar negytas išsilavinimas, turta darbo patirtis, paprastai yra sunku sitvirtinti darbo
rinkoje, susirasti juos tenkinant ir kvalifikacij atitinkant darb bei jaustis pilnaveriais
darbuotojais, nebti išnaudojamiems. Dažnai tai galioja ir kvalifikuotus darbus dirbantiems,
turintiems daugiau socialini, ekonomini resurs bti adaptyviems, mobiliems svetimoje
visuomenje asmenims, t. y. geriau pozicionuotiems priimanioje šalyje (Parutis 2006).
Tai va, atvažiavusiems ia yra labai sunku pradti dirbti, ta prasme, kad ne rasti darb, bet yra
tas vadinamas antspaudas emigranto naujo. Nes pradeda... nenori mokti, tave nori išnaudoti, jauiasi
tas (moteris, 37 m.).

Jei atvyklis  JAV yra nelegalaus statuso, ieškoma galimybi dirbti aptarnavimo sferoje,
be socialini garantij, tikimasi, kad žiniasklaidoje girdtos išnaudojimo istorijos jiems
nepasikartos, kad jie JAV „nepatirs ekonomins marginalizacijos ir socialins priklausomybs“
(Kuzmickait 2004). Kiek geresn situacija t šiandienini imigrant, kurie turi leidimus dirbti
legaliai, bet ir tokiu atveju reikia dti nemažai pastang, kad emigranto antspaudas netrukdyt
kopti karjeros laiptais, bt galima gyventi pilnavert gyvenim. Ms tyrimo duomenys leidžia
apibendrintai teigti, kad JAV tiek kvalifikuotus, tiek nekvalifikuotus darbus dirbantys susiduria
su diskriminacija, emigranto statuso nuvertinimu (Glick Schiller 2005: 295), kitais sunkumais.
Visa tai aptarsime kitoje darbo dalyje.
1.2. Adaptacijos Amerikoje svertai ir pakopos

Šioje dalyje pristatysime, k reikia padaryti, kokius sunkumus veikti, norint sitvirtinti
Jungtinse Amerikos Valstijose, siekti užsibržt tiksl, kitaip tariant, „kurti santykius su vieta“
(Svašek

2002).

Darbas

arba

bet

koks

užimtumas,

kuris

leidžia

pragyventi,

yra

nekvestionuojamai svarbi veikla, nors ir nra esminis kriterijus, lemiantis adaptacijos svetimoje
šalyje skmingum. Ms tyrim duomenys rodo, kad svarbs žingsniai yra bendrum su
aplinkiniais sukrimas ir užsitikrinimas – angl kalbos išmokimas, idealiu atveju – statuso
legalizavimas, išsilavinimas, iniciatyvumas. Tai ypa svarbu tada, kai siekiama ilgalaikio
sitvirtinimo svetimoje šalyje ir neketinama likti S. Castleso ir M. Millerio (2003) išskirtose
pirmoje (laikinas atvykimas  priimani šal užsidirbti) ir antroje (sitvirtinimas priimanioje
šalyje nuolat ketinant gržti gyventi  gimtj šal) migracijos fenomeno fazse.
Dauguma informant pabrž, kad skminga adaptacija daugiakultrinje šalyje galima
tik puikiai mokant angl kalb. „Kaip lietuviai pažymi, gebjimas laisvai vartoti angl kalb yra
esmin j identiteto dalis, <...>, kalbos nemokjimas ir iš to kylantis komunikavimo apribojimas
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naujuosius imigrantus veria jaustis mažiau vertingais už vietinius gyventojus“ (Kuzmickait
2004: 108).
Angl kalba yra pirmas ir svarbiausias žingsnis. Jeigu kalbos nemoki, tada jau sunkiau siliet.
Svarbiausia yra kalba, nes tada gali bendraut su kitais žmonm, dalintis patirtim, o jeigu to negali, tada
tikrai sunku. Nesivaizduoju, kaip be kalbos aš ia galiau gyventi, tikrai nesivaizduoju (moteris,
26 m.).

Nemokant ar prasiau mokant angl kalb iš aplinkini dažnai jauiamas savotiškas
atstmimas, nenoras bendrauti, nepasitikjimas. Lietuvoje gijusi aukštj išsilavinim, Niujorke
4 metus dirbanti siuvja imigrant iš Lietuvos pasakojo:
Nu, t toki vadinsim galbt diskriminacij ne diskriminacij gali pajusti tiktai iš kai kuri pai
amerikiei žmoni, jie visi yra geranoriški, dauguma, visa kita, bet atsiranda, atsiranda, pavyzdžiui, tu
parduotuvj k nors perki ir prie tavs prieina, man toki kelet kart yra buv ar gatvj, kai tu, tavs
kažk paklausia, nu tu tiesiog, man kalba labai sunkiai davsi paioj pradžioj, ir tau sako: „o tu nekalbi
angliškai“, su tokia pagieža su tokiu tokiu ir nusisuka, tu emigrantas, tu, tu ia ir viskas (moteris, 37 m.).

Imigrantui iš Lietuvos JAV, kuris nori jaustis laisvai, neslegiamas neigiamai
psichologiškai, siekti užsibržt tiksl, studijuoti, ar tiesiog uždarbiauti, atsidaryti banko
sskaitas, pirkti nekilnojamj turt, turti socialines garantijas, ateityje gauti pensij, reikalingi
oficial status Amerikoje teisinantys dokumentai, arba tiesiog, kaip sako informantai –
popieriai. Oficials dokumentai yra vienas svarbiausi kriterij skmingai adaptacijai, nes j
peržengus nebereikia dirbti valytoja ir prižirtoja, gali gauti geresni darb, kaip kad ofise
sekretore, vadybininke restorane (moteris, 26 m.). Vien skaudesni gyvenimo istorij
papasakojo vidutinio amžiaus nelegalaus statuso lietuv: labai sunku be popieri, kai save turi
parduoti arba žydams, arba vyrams. „Darbas žydams“ – vadinasi, bsi išnaudojamas,
žeminamas, dirbsi nekvalifikuotus darbus be joki socialini garantij. Tuo tarpu informants
mintas „sav s pardavimas vyrams“ atskleidžia imigrani moter bandymus kuo greiiau
susirasti amerikiet vyr ir už jo ištekti. Ši informant papasakojo ir apie korupcij, nelegali
migrant bandymus statuso legalum gauti fiktyviai siregistruojant studentais, taip pat šantaž
bei finansin išnaudojim koledžuose:
Kad tu, Ievute, žinotum, kaip yra sunku, kai žinai, kad tave už durn laiko ir tu neturi
pasirinkimo. Nes bet kada gali paskambinti migraišonui (aut.  Migracijos departament, arba angl.
Government agency of the U. S. Citizenship and Immigration Services) ir pasakyti, kad ji met moksl.
Ir k, English as a Second Language mokytojai yra rusai, tai ir duodi kyšius, ir duodi. Jie gali visk, jei
tu nelegalas. Labai sunku, kai žinai, kad tu nedurna, ir kai tu matai, kad tu turi dvi rankas, o tau sako,
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kad turi vien. Ji (aut. mokytoja) ras bet kok bd, bet esm tokia, kad ji prašo pinig. Nes ji žino, kad
aš niekam nepasisksiu (moteris).

Legal status, o vliau ir JAV pilietyb galima gyti susituokus su JAV pilieiu, taiau
ne visada yra paprasta susirasti Amerikos piliet, kuris už finansin atlyg sutikt atskleisti savo
asmeninius

duomenis,

skirt

laiko

dokument

tvarkymui,

formaliems

nuolatiniams

patikrinimams.
Do you know somebody? I need a funny husband? (juokiasi) I need a husband! Nu, nu, nu, va
tokiam lygy, ir viskas, kažkas kažkam pasak ir supažindino, ir viskas. Nieko per daug vyrui nepasakojai
pradžioj, tiesiog sakai, ia viskas tvarkoj, ia tik apsiženysi ir ia viskas gerai. Bet kai mano vyras
sužinojo,  kur jisai lindo, jis pradjo man biški gsdinti, tipo ia aš tave išsiskirsiu, ia aš darau
nusikaltim, žodžiu, labai išsigando jisai (moteris, 28 m.).

Dar kiti amerikieiai, vos išgird apie prašym tuoktis dl dokument, tiesiog nustoja
bendrav , nes jiems nepriimtinas santuokos sudarymas vienpusiškos naudos gavimo pagrindu.
Turjau ia tok bern, pusantr met, tai tai tie amerikonai, žinai koks jie brudas, kai žino, kad
tu nelegalas, tai kiekvienas bando išnaudoti. „I dont want to marry like that, if I will marry – I want that
natural (aut. „aš nenoriu taip tuoktis, jei aš vesiu – tai tik natraliai“) (moteris, 52 m.).

Kad adaptuotsi Amerikoje ir turt galimyb

susirasti geriau apmokam darb,

užsitikrint socialines garantijas, imigrantams reikia gyti legal status, o tai manoma ne tik
susituokus su JAV pilieiu, gavus darbo viz arba laimjus žalios kortos loterij61, bet ir
užsiregistravus tarnauti JAV armijoje, tuo paiu metu gavus darbo leidim ir parašius prašym
dl žalios kortos suteikimo.
Nu, sunku darosi visiem, bet kas, kas nori, per darbdavius, armij, per kažk, pasidaro, o
geriausias tai yra vedybos. Visi už pinigus ar be pinig vedasi. Kiek girdjau, dabar 20 000 tkstani
kažkur kainuoja, jeigu turi tiek pinig, vedasi, susitvarko dokumentus, o kituose, kiekvienam štate (aut.
valstijoje) skirtingai (vyras, 39 m.).

Išsilavinimas, kartu ir socialini ryši užmezgimas Amerikos švietimo institucijose
dažnai lemia, ar vliau bus susirastas darbas amerikiei arba tarptautinje kompanijoje. Tai
bene svarbiausias žingsnis, reikalingas pilnavertei adaptacijai JAV.
Studijuodamas ia tu gali atrasti tam tikrus ryšius, tam tikr socialin aplink, kurioj formuosis
tavo, nu pavadinkim taip, draugysts ryšiai, ten... tam tikra ta prasme, nu, ta prasme, tam tikra erdv,
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vairi viz loterija (angl. Diversity Visa Lottery), populiariai vadinama žaliosios kortos loterija, pradta
organizuoti nuo 1990 met. Imigracijos statyme numatyta, kad kasmet  Jungtines Amerikos Valstijas gali
imigruoti ne daugiau nei 55 tkst. imigrant iš skirting šali.
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kurioje tu, paskui, tu galtum jaustis ir augti kaip pilnavertis, pavadinkim amerikonas, ale amerikonas
(vyras, 46 m.).

Btent dl pastarosios priežasties Lietuvoje gytas išsilavinimas JAV socialinje
aplinkoje tampa nereikšmingas, k jau kalbti apie tai, kad ir formaliai yra sudtinga pasitvirtinti
diplom. Mokymasis Amerikoje suteikia galimybes susipažinti su amerikieiais, pažinti j
humoro jausm, žinoti aktualias pokalbi temas, taigi kuo ilgesnis socializacijos procesas
svetimoje šalyje, tuo idealiau gali adaptuotis Amerikoje.
Su amerikieiais tai iki šiol yra sunku, nes jie, jie nuo jaunysts turi savo tuos bujerius, tuos
nuomones, tai sunku su jais kalbtis, bet, bet po truput (vyras, 25 m.).

Btent pastarasis informantas, nors jau buvo baig s dvylika klasi Lietuvoje, atvyk s 
Amerik metus moksi amerikiei vidurinje mokykloje, kad geriau pažint jaunim, suprast,
kokiomis aktualijomis jie gyvena.
Imigrantai iš Lietuvos mano, kad norint puikiai jaustis Niujorke, reikia turti drsos,
avantirizmo, pasitikjimo savo jgomis ir gebjimo ypa gerai save pristatyti potencialiam
darbdaviui, iniciatyvos galimybi paieškoms.
Meluoti. Visk galiu, visk moku. ia kaip, kitaip tu neprasimuši, jeigu tu bsi kuklus ir
sžiningas žmogus, tai nra šans, kad tu ia pakilsi. Turi, turi tiesiog užsimerkti ir eit pirmyn (vyras,
42 m.).

Adaptuotis svetimoje šalyje lengviau asmenims, kuri gyvenimo stilius yra dinamiškas,
nevengiama keisti tiek darboviets, tiek gyvenamos vietos mieste, tiek paties miesto. Taip
galima lengviau pažinti šal, miest ir skirtingus žmones, susidaryti vairiapusišk Amerikos
vaizd, atsirinkti savo asmenyb atitinkanius draugus. Pažinus aplink paprasiau susikalbti
su amerikieiais, pelnomas j pasitikjimas, pagarba. Paiam atvykliui adaptacij svetimame
mieste labai palengvina vairuotojo teisi turjimas62, gebjimas laisvai važinti po miest.
Jau kaip pradedi žinoti, kur, kas, kaip veikia, kur nueiti, k, kaip reikia daryt, tada jau
pasijauia. Kaip tas diskas funkcionuoja ir kada ir jeigu tau k nors reikia padaryt, žinai, kur reikia
paspausti, tai tada tvarkoj (vyras, 51 m.).

Paiai tyrjai teko patirti, k reiškia spontaniškas emigrant gyvenimas JAV. Riverhede
prasidjus Mamos dienos63 minjimo renginiui, mokyklos direktor be jokio perspjimo
pakviet iš Lietuvos atvažiavusi student užlipti ant scenos ir visiems susirinkusiems

62

D. K. Kuzmickait ypa akcentuoja gebjim vairuoti automobil ikagoje, kurioje ne taip patogiai ir plaiai kaip
Niujorke išvystyta viešojo transporto sistema. Tai „atveria galimybes naujiems socialiniams ryšiams užmegzti,
esamiems sustiprinti ir taip pat taupo imigrant jgas bei laik, mažina išlaidas“ (Kuzmickait 2004: 110).
63
Išsam renginio aprašym lietuvi imigrant JAV periodikoje žr. 18 priede.
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prisistatyti, papasakoti, k ji ia veikia. Po renginio paklausta, kodl neperspjusi taip pasielg,
direktor paaiškino, kad ia nra palauk – ekspromtu ir su energija turi bti. Kitaip nieko nebus
ir niekur nespsi. Toks ms ia gyvenimas.
Dalis informant tikino, kad adaptuotis ir jaustis pritapus visoje Amerikoje, kurioje yra
tiek daug imigrant, galima ir neatsižvelgiant  imigranto status, išsilavinim, angl kalbos
mokjimo lyg, darbo patirt gimtojoje šalyje –  JAV atvažiuoja daugyb žmoni, kuri tikslas
yra pasilikti šioje svajoni šalyje ir visi randa ia vietos, darbo ir galimyb sitvirtinti, nes
gyvenimas JAV visus  vien linij sustato.
Rus kalba leidžiamuose laikrašiuose gausu skelbim apie nelegalius darbus ir
užmokesio pobd – cash deal (aut. užmokestis grynaisiais pinigais). Taigi nelegalaus statuso
migrantai gali susirasti darbo ir jaustis gantinai saugs, kad j dl to niekas nenubaus. Gal
gale prie aplinkini ir darbdavi požir lemianio emigranto statuso priprantama, kaip kad šuo
kariamas pripranta, tokia ia ta adaptacija, atsidusdamas pateikia analogij 40 met vyras,
dirbantis statybininku.
Laikinai Amerikoje gyvenantys ir kvalifikuot darb dirbantys informantai profesinje
srityje su bendradarbiais jauiasi kaip lygus su lygiu. Amerikieiai jiems jau nra kitos tautos
atstovai, tokiais atvejais žmons tiesiog skirstomi pagal asmenybs bruožus. Informacini
technologij srityje dirbantis 37 met vyras sitikin s, kad amerikieiai labai draugiški žmons,
jeigu tu su žmogum gerai elgiesi, jis su tavim taip pat.
Norint Niujorke adaptuotis, jaustis savu ir kurti norim santyk su gyvenama vieta, reikia
nemažai investicij ir patirties: status legalizuojani dokument, puikiai mokti angl kalb,
gero išsilavinimo (geriausia vietinje švietimo staigoje), darbo amerikiei kompanijoje, pažinti
miest, jo gatves, iniciatyvumo, panašaus  vietini amerikiei turiningo laisvalaikio.
Reikalavimai nemaži, tad nieko nuostabaus, kad „nepaisant savo šalyje turtos socialins klass,
dauguma imigrant naujame krašte savo gyvenim pradeda nuo apaios: nuomodami pigiausius
butus, dirbdami prastai apmokamus ir ilg valand darbus“ (Kuzmickait 2004: 80). Atstum
tarp atvykli ir vietini sumažinti nra taip jau ir paprasta, todl empiriniai tyrimo duomenys
leidžia apibendrintai teigti, kad pilnavertei asimiliacijai šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos,
ypa pirmosios kartos, neturi pakankamai resurs.
Darbin veikla JAV, bendrum su aplinkiniais susikrimas yra pirmieji ir svarbiausi
žingsniai siekiant pragyventi, integruotis priimanioje šalyje, siekti tolimesni tiksl. Todl
didžioji dalis šiandienini imigrant iš Lietuvos, nors ir sunku, siekia kuo geriau išmokti angl
kalb, legalizuoti status, susitvarkyti dokumentus socialinms garantijoms užsitikrinti, gyti
išsilavinim JAV, susirasti pelning darb, susikurti vietini amerikiei draug rat ir taip nors
iš dalies panaikinti aplinkini elges ir požir determinuojani emigranto statuso etiket .
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Didžioji dauguma informant pabrž, kad Amerika yra emigrant šalis, kurioje kiekvienas
norintis gali pritapti, sitvirtinti, todl šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos neakcentavo ar net
nenorjo minti savo imigracinio statuso, dar Lietuvoje gytos kvalifikacijos, o turimus darbus
apibdindavo tiesiog kaip pelningus, populiarius.

2. Šiuolaikini imigrant kuriami ir palaikomi socialiniai ryšiai bei santykiai JAV
Vienas iš problemini disertacijos klausim, kaip tiesiogiai atspindintis teorin identiteto
apibržt, yra šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV selektyvus saistymasis ar nesisaistymas
tiek tarpusavyje, tiek su Amerikos lietuviais, tiek su priimanija, tiek su kilms šalimi.
Migruojantys asmenys dažnai siekia susikurti artimus, saugius ryšius priimanioje šalyje,
formuoti sav ir svetim kategorijas, kartu konstruoti etnin identitet, pasirinkti erdves, kuriose
turt slygas pasitikrinti, sustiprinti tapatinimsi su bendrakilmiais, pasidalyti Lietuvos ilgesiu,
„kurti projektus, palaikanius priklausymo gimtajai šaliai idjas“ (Glick Schiller 2005). Šioje
dalyje siekiame išsiaiškinti, kodl ir kaip imigrantai iš Lietuvos Amerikoje kuria ir palaiko
socialinius ryšius su bendratauiais privaiose arba formaliose viešose erdvse (tiek su tos
paios emigracins bangos atstovais, tiek su pokario politins bangos atstovais ir j vaikais,
tiek su asmenimis iš posocialistini šali), kodl kiti yra labiau suinteresuoti ir turi daugiau
resurs silieti  daugiakultrin JAV aplink.

2.1. Santykiai su priimanija šalimi ir jos gyventojais

Ši dalis svarbi tuo, kad atskleidžiamas imigrant iš Lietuvos „rib“ tarp vietini
gyventoj „braižymas“, parodymas, kokie yra tie „kitokie“, „svetimi“, su kokiais
identifikuojamasi, su koki tautybi asmenimis ir kodl užmezgamos ar neužmezgamos
draugysts. Sieksime ištirti ne tik privai santyki krim / nekrim, bet ir pristatyti imigrant
iš Lietuvos požir  besiskiriani nuo Lietuvos amerikietišk aplink, Amerikos valdžios
vykdom politik imigrant atžvilgiu ir jos svarb šiandienini imigrant iš Lietuvos
apsisprendimui likti gyventi šioje šalyje, gržti  Lietuv ar tiesiog / neišvengiamai tapti
transmigrantais, gyvenaniais abiejose šalyse, besinaudojaniais abiej šali suteikiamomis
galimybmis. Kai kuriais atvejais tampama „cirkuliariais“ migrantais (Vertovec 2009), taiau
dl tolim ir brangi kelioni nuolatinis judjimas „pirmyn ir atgal“ daugiau bdingas
dirbantiems Europoje.
Dalis tyrime dalyvavusi informant JAV visuomen skirsto  „vietinius ir imigrantus“,
jie teigia, kad imigrantai – tai žmoni kategorija, kuri nra radusi savo vietos Amerikoje, taiau
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patys imigrantai iš Lietuvos sav s tokiai kategorijai nepriskiria, jie pabržia, kad kaip ir
„vietiniai“, jie turi kojas, rankas, odos spalv; ypa ši nuomon gaji, jei yra veiktos sitraukimui
 Amerikos gyvenim btinos pakopos – išmokta angl kalba, gytas adekvatus
amerikietiškajam išsilavinimas, turimas darbas64.
Mes ne emigrantai, mes normals žmons, niekas ms nediskriminuoja. Mes juk lygiaveriai
ia, nes ir moksl užskait, visk, ir darbe gerai prim (vyras).

Šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos „vietiniais“ žmonmis, kokios jie bebt etnins
kilms, vadina visus tuos, kurie turi nuolatin darb, gij išsilavinim, socialin stabilum,
pilietyb ar tiesiog yra tvirtai leid šaknis Amerikoje. JAV yra imigrant šalis, todl etninis
identifikavimasis tampa svarbus tik kaip gyvenimo stiliaus išraiška, siekiant nubržti „ribas“
nuo kitoki grupi, pabržiant savo pranašum. Vis dlto dauguma informant, kalbdami apie
amerikieius – tiek „vietinius, tiek imigrantus“, pasitelkia stereotipinius epitetus, nes
kasdieniame gyvenime retam tenka privaioje erdvje bendrauti su amerikieiais. Ne vienam
imigrantui iš rasiniu ar kultriniu požiriu homogeniškos Lietuvos patinka daugiakultr
Amerikos aplinka, kuri silo naujas patirtis, žinias, savirefleksijas.
2.1.1. Imigrant iš Lietuvos poži ris Amerikos valdžios nuostatas
nelegalios imigracijos atžvilgiu

Tyrimo metu siekme išsiaiškinti, kaip informantai vertina šiuo metu j gyvenamos
šalies vykdom imigracin politik, išgirsti nuomoni apie nelegalios migracijos sraut ribojimo
ar bevizio režimo galimybes – tai tiesiogiai lemt imigrant mobilumo intensyvjim, šeim,
gyvenani Amerikoje ir Lietuvoje, susijungim. Lauko tyrimo metu išryškjo šiandienini
imigrant iš Lietuvos negatyvios nuostatos nelegali imigrant atžvilgiu. domu pažymti, kad
tokius vertinimus pateikia tiek legaliu, tiek nelegaliu statusu Amerikoje gyvenantys informantai.
Na, iš tikrj nervuoja, kad meksikon daug (juokiasi), už tai, kad negali uždirbti daugiau
pinigli. Meksikonai ir lenkai. Jie dirba žymiai pigiau statybose. Nieko nepadarysi. Jie kai gyvena,
taborais, žinai, gyvena ten Amerikoj, 20 žmoni name, miega ten kambary po keturius. Tai jiem ten ta
nuoma visai nieko nekainuoja. Atvažiuoja su viena mašina visa banda, žinai, ir tada benzinas nieko
nekainuoja. Tai jiems, žinai, jie gali dirbti ir už tokius pinigus (vyras, 29 m.).

Taigi šiandienini imigrant iš Lietuvos nuomone, imigrantai iš kit posocialistini,
Piet ar Šiaurs Amerikos šali, bendrai naudodamiesi vienu transportu, gyvenamu plotu,
sutaupo daug pinig, todl sutinka dirbti už mažesn atlyg nei lietuviai. Tokios konkurencins
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nuotaikos, pavydas išryškja ne tik tarp dirbani statyb, slaugos, valymo sferose, bet ir
turini JAV pilietyb , dirbani aukštos kvalifikacijos reikalaujant darb. Finans srityje
dirbantis imigrantas iš Lietuvos sako:
Vis pirma, tai yra dauguma... dauguma emigrant yra prieš emigrantus, sakykim taip.
Ypatingai tie, kurie klauso statym, moka mokesius ir taip toliau. Pavyzdžiui, man labai, labai, labai,
labai kažkada bdavo pikta, kai atvažiuoja žmogus, pas niek, pradeda dirbt statybose, visiškai nedaro
joki popieri, niekur nesimoko, nepalaiko savo statuso, tada staiga laimi žali kortel ir viskas jam ura!
Ir valdžia jam dar paploja (vyras, 36 m.).

Informantai mano, kad JAV valdžia riboja važiavim  šal netinkamiems šalies kiui
žmonms, pabržia, kad galt bti leidžiama daugiau išsilavinusi ir qualified workers (aut.
kvalifikuot darbuotoj) europiei. Manoma, kad be reikalo valdžia neareštuoja ir
nedeportuoja nelegaliai  Jungtines Amerikos Valstijas atvykstani iš Meksikos, Piet
Amerikos šali, nors jie ir dirba darbus, kuri patys amerikieiai nedirba.
O kadangi Amerika yra visiškai akla, akla, ir jie negali ršiuot kaip geri imigrantai, blogi
imigrantai, todl tos temos nutaria nenagrint, nes paradoksai gaunasi atvirkšiai, aaa, sistema
pastatyta taip, kad jeigu tu nemoki rašyt, nemoki skaityt ir sergi AIDS, tu gauni popierius ir prieglobst,
bet jeigu tu baigs universitetus – tu j negauni. Visi tie, kurie plaukia laivais per Karib jr, bdavo,
tradiciškai, kuo tu blogesnis, tuo daugiau šans ia prisitrint, taip ir gavos (vyras, 36 m.).

Taigi nepaisant nelegalios imigracijos sraut didinamos socialins nelygybs,
nepasitenkinimo, dauguma informant mano, kad JAV ekonomikai ir paiai visuomenei yra
naudingi nelegals darbuotojai, atliekantys paprasiausius, mažiausiai apmokamus, tik fizins
jgos reikalaujanius darbus, kuri siekiantys daugiau užsidirbti, pagerinti savo socialin status
imigrantai nedirbt. Kaip sako 26 met moteris, dirbanti banke, amerikonai nelabai patys nori
dirbti ten t vis darbininkišk darb.
Nortume pažymti, kad Niujorko meras Michaelis R. Bloombergas yra pasiraš s du
sakymus65 dl imigrant teisi užtikrinimo (2003 m. gegužs 12 d. ir rugsjo 17 d.) Jis teigia,
kad Niujorke gyvena apie 40 procent imigrant, darani pozityvi tak miesto ekonomikai,
švietimui ir kultriniam gyvenimui, todl yra btina sudaryti slygas imigrant bendruomenms
naudotis visomis miesto socialinmis paslaugomis, pagerinaniomis j integracij. Šiuose
sakuose meras patvirtina jau nuo 1989 m. galiojusio statymo nuostat, kad asmens imigracinis
statusas yra konfidenciali informacija, nebent tas asmuo vykd kriminalin nusikaltim ar
užsim nelegalia veikla (buvimas tiesiog nelegaliu nra nelegali ir nusikalstama veika). Tuo
tarpu jokiais kitais atvejais, skaitant buvim nusikaltimo auka, liudytoju – pareignai neturi
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teiss klausti apie asmens imigracin status. Informacini technologij srityje dirbantis 37 met
vyras apibendrina, kad jeigu tu nepadarei nusikaltimo, niekas tavs negaudo. Yra palyginti
liberali politika.
Imigracin politika yra jautri tema, politikai emigrant klausim kongreso kalendoriuje
padaro paskutin ir niekada nespja apsvarstyti (vyras, 51 m.), taigi šios problemos dl JAV
esanio didelio nelegali migrant skaiiaus nenorima net pradti nagrinti. Nereikia užmiršti,
kad Amerikoje yra priskaiiuojama nuo 12 iki 20 milijon nelegali gyventoj, deklaruojamas ir
oficialiuose pasienio postuose vykdomas griežtas migracini sraut tikrinimas ir ribojimas,
kuriam JAV valdžia skiria apie 6 milijardus metinio biudžeto66. Dalis informant mano, kad
tokia Amerikos valdžios vykdoma imigracin politika yra teisinga, subalansuota, žinoma, kai tai
asmeniškai nesusij su informantais, nes noriau kad mano draugai daugiau atvažiuot galt
ianai (vyras, 25 m.). Beje, buvusio prezidento G. W. Busho sprendimu, nuo 2008 m. spalio 17
d. Lietuva ir dar 6 valstybs prisijung prie „Kelioni  JAV supaprastinimo programos“, pagal
kuri ši šali pilieiai gali keliauti  JAV ir ten bti iki 90 dien verslo reikalais arba turistiniais
tikslais be vizos67.
Nemaža dalis apklaustj  migracijos problemas žiri per asmenin prizm ir gyvena šia
diena, prisitaiko prie esamos situacijos. Juolab kad jie numano, jog dauguma nelegali imigrant
taip gyvena, visi taip pat kaip ir aš gyvena, ir aš normaliai ia jauiuosi, sako 37 met moteris,
dirbanti siuvja. Apolitiškos nuostatos susiformavusios dar gyvenant Lietuvoje, nes aš apskritai
politika niekada, nesidomjau labai... ir, ir, ir nežinau k pasakyt šia tema (vyras, 40 m.).
Dažnas nelegaliu statusu gyvenantis imigrantas žino, kad atvykti nelegaliai  Amerik galima
vien kart, vliau jau atsiranda deportacijos rizika, todl sitraukti  transnacionalias praktikas
(pavyzdžiui, tarptautinio verslo, organizacij krimo) neturi galimybi. Vis dlto šiandieniniai
imigrantai iš Lietuvos JAV, net kai nra bevizio režimo, gali transmigracinius lkesius
patenkinti dalyvaudami „mažajame transnacionalizme“ (Vertovec 2009: 18), t. y. susikurti
transnacionalias artimj grupes, su kuriomis yra aktyviai keiiamasi informacija, prekmis,
dovanomis (Faist 2000).
Informantai pabržia, kad žiniasklaida daugiausia dmesio skiria nelegaliems
darbininkams, žemiausio socialinio sluoksnio atstovams, o ne sžiningiems mokesi
moktojams, dirbantiems normalius darbus. Tai pasakytina ne tik apie nelegali, fizinius darbus
dirbani imigrant problem aptarinjim, patarim teikim, bet ir plaiai aprašom
kriminogenin situacij. Kartu žiniasklaidoje informantai randa daug naudingos informacijos,
kaip turint menkas pajamas lengvatinmis slygomis gauti paskol, mokti pigesn
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nuom, kaip ir kokius dokumentus tvarkyti norint gauti pašalpas, pensijas, kaip gauti
nemokamas medicinos, švietimo paslaugas.
Nepaisant neigiam emocij, kurias sukelia migracijos apribojimai ir vyriausybs
politika nelegalios migracijos klausimais, jauiamas dkingumas ir pagarba šaliai, kurioje
galima laisvai kvpuoti, nors Lietuva užaugino, bet svarbiau, kad Amerika dav duonos.
Gimtin, priešingai, nesuteik galimybs gyventi pilnaverio gyvenimo, todl, kaip sako 52
met nelegaliu statusu gyvenanti moteris, Lietuva yra pamot. Panašiomis pagarbos ir
dkingumo Amerikai nuotaikomis gyvena ir politins emigracins bangos atstovai. Taiau tarp
ši emigracini bang yra ir esmini skirtum – pastarieji neturjo galimybi gržti  Lietuv, 
Amerik atvyko ne gardesnio duonos ksnio ieškoti, bet saugodami savo gyvyb , todl tikjo,
kad pasikeitus politinei situacijai iš diasporos (Clifford 1994, Münz ir Ohliger 2003) grš 
Lietuv, išsaugoj ir vaikams skiepij lietuviškum. Vis dlto dipukai tyrimo metu neakcentavo
neigiamo požirio  Amerikos valdžios imigracin politik, buvo link atsakomyb , o kai kuriais
atvejais ir kalt , priskirti pai šiandienini imigrant apsisprendimui palikti Lietuv ir atvykti 
Jungtines Amerikos Valstijas.
Imigrantai iš Lietuvos sutartinai teigia, kad JAV valdžia nesistengia kovoti su nelegalios
imigracijos srautais, kurie yra svarbi skmingos ekonomins pltots grandis. Tai leidžia
didžiajai norinij daugumai rasti bd, kaip atvykti  JAV ir pabandyti jose sitvirtinti. Vis
dlto didžiajai daliai informant nelegals imigrantai tra konkurentai darbo rinkoje, o j
gaunamos socialins išmokas dar ir skatina abejones, ar verta sžiningai mokti mokesius.
Nepaisant daugumos informant negatyvaus JAV valdžios ir jos veiksmus palaikanios
žiniasklaidos vertinimo, Jungtinse Amerikos Valstijose dauguma imigrant iš Lietuvos turi
galimybes dirbti, užsidirbti ir, svarbiausia, jaustis pilnaveriais, nediskriminuojamais,
pasitikiniais savimi žmonmis, atvirais „kitoniškumui“, kur pristatysime kitame skyriuje.

2.1.2. Imigrantai iš Lietuvos Amerikos kult rinje vairovje

Išgird s klausim, kokie yra amerikieiai, dažnas informantas susimstydavo ir
praddavo samprotauti, o kas yra tas amerikietis? Pokalbi metu buvo nuolat pabržiama, kad
„vietiniai amerikieiai“ vairiataui imigrant fone sudaro galbt net mažum. Taigi tyrim
metu siekme išsiaiškinti, kaip lietuviai jauiasi gyvendami su / šalia kitoki tautybi asmen,
kokias „ribas“ bržia ir kaip tai keiia j nuostatas  „kitoniškum“.
Nu, žinai, tas amerikonas tai svoka yra labai tokia nu... amorfiška. Visi kitaip kaip, ia daugiau
vat, žirk, vat, kaip pagal tradicijas, religij, taip ir elgiasi. Protestantai vienaip, katalikai kitaip,
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musulmonai treiaip, ten žydai ketvirtaip, vl reiškia, kiekvienas sau. Ir, žinai, kad bdamas Niujorke tu
negali turti teisingo spdžio, kas yra tie amerikonai. Jie ia ne, ia patys amerikonai, turbt irgi, kaip
užsienieiai galbt yra (vyras, 51 m.).

„Vietiniai amerikieiai“ giriami už tai, kad nepažeidinja žmogaus teisi, gerbia kit
asmen nuomon . Vaikus leidžiant  mokykl gali pamatyti iš arti, kokie tolerantiški yra vaikai,
priimantys naujai atvykusius, kaip yra integruojami, mokomi angl kalbos, raginami nesityioti
iš kit, nediskriminuoti religijos, etniškumo, socialins padties ar lyties pagrindu.
Ne, tai yra didžiausias komfortas, kai yra Amerika yra labai tolerantiška, tu gali užsidt apatines
kelnaites ant galvos ir dauguma apsimes, kad to nepastebi. Tol, kol tu nepradsi t kelnaii kažkam kišt
 nos (vyras, 36 m.).

Negalima nepastebti, kad daliai informant daro spd apsimestinis ir dirbtinas
amerikiei optimistiškumas, leidžiantis nors laikinai užmiršti asmeninius rpesius,
nepriteklius buityje. Šiuo požiriu amerikieiai labai skiriasi nuo lietuvi Lietuvoje.
Nu kaip, amerikonai jie tokie stengias bt nuoširds, šypsotis stengias. Visi dažnai sako, kad tai
dirbtina yra. Nežinau, kažkiek gal ir yra dirbtina, bet iš tikrj, pavyzdžiui, man tai buvo nuostabu, kaip
aš atvažiavau, kad tau visada duris palaikys išeinant ar dar k, visada atsiprašau pasakys. Nu tai tokie
gražs dalykai. Nežinau, Lietuvoj taip kažkaip mažiau tas man atrodo. Priklauso vis tiek, jei žmons vos
gal su galu suduria, tai jiems ne tas galvoj visai. Puikiai t suprantu (moteris, 26 m.).

Niujorke imigrantams iš Lietuvos patinka šio miesto etnin vairov, toks didelis žmoni
kokteilis, galimyb pažinti skirtingas kultras, paproius, šveni tradicijas. Ir nors kai kuriais
atvejais buvo vartota „sulydanio katilo“ metafora (Glazer ir Moynihan 1963), iš ties
pabržiama, kad Amerikoje yra visos galimybs išlikti „skirtingiems“, unikaliems etnine
prasme.
ia vadinasi gi melting pot, tirpstantis taut katilas ir aš labai teigiamai vertinu, nes niekur kitur
turbt Amerikoj išskyrus nu didmiesius tokius kaip San Francisko ar dar kur, nerasi tiek vairovs, tiek
pasirinkimo, kiek Niujorke, už tai man Niujorkas labai patinka (vyras, 37 m.).

Pabržiama, kad galima kažko pasimokyti iš kit taut, pasidalyti patirtimi, perimti
patikusius bruožus, o svarbiausia, kad matant aplinkui etnin vairov lengviau ir paiam
adaptuotis, na jeigu bt vien tiktai vienalyt tokia kažkokia tauta, nu tai bt sunkiau (moteris,
26 m.). Taigi šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos JAV turi visas galimybes tapti
tolerantiškesniais, atviresniais „kitoniškumui“ ir kartu patys jaustis laisvai, nevaržomi. Juolab
kad patys informantai tikina, kad jie atvyko iš Lietuvos, kur žmons yra nacionalistai,
netolerantiški, rasistai, homofobai.
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Tai visas pasaulis maišosi, aš skaitau žinai, seniau, pilna va ir ia žirk eina ir negras, ir
meksikonas ir ir ir kinietis ir visi gyvena, ir dar domu, daug taut ir maistas skirtingas. Tai ind virtuv,
tai kiniei virtuv (vyras, 39m.).

Tokia kultrin vairov daro spd, patenkina turistin pažintin smalsum, taiau
sukuria ir aiškias „ribas“ tarp sav s ir „kitoki“. Taip išryškja sav s kaip tvarking, darbši,
iniciatyvi, nekonfliktišk, civilizuotesni nei musulmonišk šali atstovai vertinimas. Taigi
informantai etninms grupms link priskirti tam tikrus stereotipinius (Kuper ir Kuper 2003)
bruožus:
Indusais vadina ia, tai labai nešvaru, labai, iš tikrj, jie kur jo, kur valg, visk ant gatvs
sušveista (moteris, 37 m.).
Juodžiai, jie nieko nemoka, jie tokie, anokie, jie tiktai sdi ant welfiero” (aut. naudojasi
socialinmis išmokomis) (moteris, 28 m.).
Nu, sunku iš tikrj žirti, kai ten kažkur  juod rajon (aut. juodaodži gyvenam) paklini ir
kai ten pamatai, kas ten darosi, šiukšlynas ar dar kažk tai, truput sunku, aišku (vyras, 42 m.).
Musulmonai, jie irgi, žinok, nes jie nuo dviraio, ko gero, kai kurie tai iš vis užsd pirm kart
ant mašin, mane labai juodai erzina ir jauiasi tokia priešprieša važiuojant mašina, žinok, kažkodl tai
jauiu (vyras, 46 m.).
Nu, gerai, nu, ir tie kinieiai tokie, tokie paklusns, jie šypsosi, tokie kdi visi, k aš žinau, t
negr biški prisibijau, tokie, nežinau, tinginiai man jie. Indai vl savotiški, aj, dar picoj aš dirbau, dar
metus picas išvežinjau, tai irgi visokio plauko, vieni tipsus duoda, kiti neduoda (vyras, 39 m.).

Informantai pripažsta, kad stereotipinis skirstymas ir vertinimas priklauso nuo
asmenins, dažniausiai vienkartins patirties, dažnai neatitinkanios tikrovs. Siuvja dirbanti
37 met moteris teigia, kad nuo tada, kai prie metro traukinio vart vienas afroamerikietis j
pastm  šon ir paband pasinaudoti jos bilietu, jos nuomon apie kitatauius kiek pasikeit:
negaliu pasakyt kad diskriminuoju ar kažk tai, bet aš nenoriau gyvent su jais vienam rajone.
Gal gale Niujorke gyvenant ilgesn laik priprantama prie kultrins vairovs,
nebežavi etniškum kokteilis, perkonstruojamos „ribos“ nuo „kitoki“ (Hernes 2004: 10), todl
pradedama daugiau dmesio skirti asmenybs pažinimui, o ne generalizuotam požiriui  vis
kultrin

grup ,

išvykimo

šalies

stereotipiškam

vertinimui,

kartu

imama

aktyviau

komunikacini technologij pagalba bendrauti su gimtojoje šalyje likusiais artimaisiais, ieškoti
bendrataui kompanijos Amerikoje, sitraukti  transnacionalias veiklas.
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2.1.3. Nemanoma tapti vienu iš j

Imigrantai iš Lietuvos JAV žavisi aplinkui matoma kultr vairove, priima tai kaip
galimyb stebti, suprasti, mgautis, perimti patikusius paproius, pavyzdžiui, maisto ruošim,
mokjim linksmintis. Kai kurie informantai link nesureikšminti savo kilms ir siekia kuo
greiiau asimiliuotis, užmegzti pažintis su „vietiniais“, nes tai, pasak informant, yra tiesiausiais
kelias sitvirtinti JAV. Vis dlto šiame skyriuje pristatome tarp tyrime dalyvavusi treiabangi
dominuojani nuostat, kad nemanoma tapti vienu iš j (vyras, 40 m.).
Didel dalis informant mano, kad negimus Amerikoje lygiuotis  „vietinius“ yra
nemanoma, geriausiu atveju galima tapti Amerikos pilieiais, bet neišvengiamai išliks
prigimtin etnin kilm. Amerikoje gim s vyras sak:
Aš gyvenau pietuose, tu nemanyk, kad jeigu tu ten nesi gims – tu jokiu bdu ten nepriklausysi.
Taip, kaip nuvažiav lietuviai  Ispanij, ten nevirsi ispanais. Žinai, iš Dzkijos ispanai nebent. Tas
nebus (vyras, 54 m.).

Dalis informant pabržia, kad neverta ir net nemanoma lygiuotis su „vietiniais“
amerikieiais, nes imigrantui pasiekti tok status yra nerealu, todl savo kultrin skirtingum
galima išnaudoti kasdienybs pavairinimui ir kit sudominimui.
Tu geriau bk, aaa, skirtingas, bet ir dalim geras tuo, kad tu atskiri tuos skirtumus. Reikia turti
tai, k amerikieiai turi, kad bti lygiaveriu – namus, darb tok, žinai, kur mgsti eit dirbti, nestabil,
ir, ir investuoti  ateit, tai yra visokie šitie fondai (vyras, 25 m.).

Daugumai informant vidurins klass amerikietis dl kultros stokos, menko
išsilavinimo, minimali ambicij gyvenime nra siekiamyb lygiuotis, todl dažnai nra net
iliuzij apie tapim savu ar amerikieiu, nesiekiama sitvirtinti ilgam laikui, nesinaudojama
galimybmis gyti priimanios šalies pilietyb (Castles ir Miller 2003).
Niekada amerikonu netapsiu, tikrai ir nenoriau juo tapti. Aš visiems t sakau, kad buvau aš
lietuviu, lietuviu ir mirsiu (juokiasi) nenoriu amerikonu bt. Taip, aš ia gyvenu, bet, bet aš ne
amerikonas, tikrai ne. Ir nenoriu juo tapti. Buvau lietuviu ir liksiu (vyras, 42 m.).

Amerika yra imigrant šalis, tad net nemanoma kalbti apie tapim savu ar nesavu.
Informant pastebima tarp amerikiei populiari tendencija ieškoti, kalbti apie savo etnines
šaknis suteikia ryžto ne tik neslpti, bet ir atvirai kalbti apie šal, iš kurios jie atvyko. Žinoma,
labai svarbu ne tik asmeninis pasitikjimas savimi, bet ir resurs – pavyzdžiui, angl kalba,
kvalifikuotesnis darbas – turjimas, kurie leist pristatyti save amerikieiams.
Ir amerikonai yra vis kultr kratinys, realiai, kiekvienas amerikonas jau iš paskutinio šdo
traukia, iš paskutinio, supranti, savo pošiknio traukia, kad jis, oooo, mano moiut, ten probobut irgi
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buvo ten kokia nors whatever vokiet, supranti, nu jie neturi k sakyt, taip nori bti kitokie. O supranti,
tu jau esi kitoks. O kodl aš turiau bt kaip amerikon, jie visi, Dieve, Jzau, kaip jie? (moteris, 28 m.).

Vis dlto labai nedidel dalis informant minjo, kad amerikieiai taip pat ieško ir
didžiuojasi savo protvi kilme. V. iubrinskas teigia, kad „net kelioms iš Amerikos imigrant
kilusioms kartoms siloma <...> rinktis, kuri iš daugybs etnini kilmi akcentuoti“
(iubrinskas 2005: 45).
Didel dalis tyrime dalyvavusi imigrant iš Lietuvos pabržia, kad dl savo prigimties,
kultros, net finansins padties niekada netaps „amerikieiais“, vis dlto gyvenant svetimoje
šalyje btina išmokti, pasinaudojant savo etniniu skirtingumu, manipuliuoti skirtingose
situacijose. Pabržiama, kad apsigyvenus Niujorke, kur aplinkui dominuoja kultrin ir etnin
vairov, vis dlto reikia nors iš dalies, atsižvelgiant  užimam status,  pagrindines veiklas,
adaptuotis prie daugumos, išmokti, perimti tai, kas siet su aplinkui esania grupe, juk, kaip
sako F. Barthas, individai yra racionals veikjai, nes jie pasirenka savo etnin priklausomyb
atsižvelgdami  palankias ekonomines, politines ir kitokias slygas (Barth 1969).
Perprasti reikia tiek, kad galtum susirasti darb, laisvai šnekti kalba ir nenupjauti  pievas, su
tam tikrais išsireiškimais. Ta prasme, tu vis tiek turi žinot kažkokius kultrinius dalykus, kad, supranti,
ten, pavyzdžiui, kiekvienam žsinui klientui einant reikia užbliauti, pasisveikint, ooo, hello, how are you?
You know (aut. labas, kaip sekasi? Supranti) (moteris, 28 m.).

Pastaroji informant toliau pasakojo, kad ji neketinanti pasilikti Amerikoje vis
gyvenim ir yra apsisprendusi bti transmigrante, nepriklausania nei vienam lokalumui
(Vertovec 2009), bet svarbi atsvara tokiam gyvenimui yra neprarastas išskirtinis etninis
identitetas.
Aš ia laikinai, aš ia nemanau, aš ia nežadu numirt, aš gyvenu ten, kur man tuo metu yra
patogu, o kodl aš ia turiau lygintis su belekokiu average (aut.vidutiniu) amerikieiu, kuris nieko
gyvenime nenuveiks, kaip tik savo sušikt darb nieko nemato. Prisiperi vaik ir niekur nebuvo
išvažiavs, nieko nra mats, kodl aš turiau save su kuo nors lygintis? Aš esu individuali tokia
personalija (moteris, 28 m.).

Greta aptartos kategorijos imigrant iš Lietuvos Amerikoje, kurie teigia nenorintys ar
negalintys tapti „amerikieiais“, kita dalis šiandienini imigrant akcentuoja, kad buvimas
lietuviu nedraudžia bti savu, priimamu Amerikoje, tiesiog vietiniai nediskutuoja apie
informant tautin identitet ir laiko savu. 7 metus Niujorke gyvenantis imigrantas iš Lietuvos
teigia, kad tiesiog susiderina kažkaip, nežinau kaip. Jam pritardamas Kalifornijos dipukas
pateikia išsam apibdinim, kaip manoma išlikti lietuviu ir kartu bti amerikieiu:
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Na, vienas dalykas kas yra, J. K. kaip jis visada t sakydavo ir aš noriu t patvirtinti, you can be
a good Lithuanian in the US and be a good American citizen. If your values are good, if you are
courageous, if you are respectful, both those things come very well together, nekenkia. Vienas dalykas,
tie lietuviai, kurie nerespektuoja Amerikos pilietyb, bga tik dl pinigo, ar kit dalyk, tai jie turi
problem. Tai viskas priklauso šeimai, velues belongs to the family. Your believes68 (vyras, 66 m.).

Didžioji dalis informant, jei pažstam amerikiei yra visur kvieiami, jauiasi
„vietiniais“, nors širdyje ir privaioje erdvje išlieka lietuviais. Tarptautiniame banko kolektyve
dirbanti 26 met moteris džiaugiasi, kad namuose turi t lietuvišk pus.
Mmmmm, taip ir ne. Taip – oficialiai, ne – asmeniškai. Pavyzdžiui, taip, aš savas, mane kvieia 
beisbolo rungtynes, tai reiškia, pripažsta už savo, nes sako, tikrai turt patikt! Puiku, o man nedomu,
bet aš niekam nesakau (juokiasi) (vyras, 36 m.).

Informantai, kuriems Niujorkas yra kaip laikini namai, kuriems Amerika tra vieta, kur
šiuo metu uždirbami pinigai ir pasisemiama patirties, net nekelia klausimo, ar jie yra tap savi,
ar jie yra priimami kaip lygiaveriai su „vietiniais“.
Neturint galimybi užmegzti neformali draugysi, taigi nepavykstant ištrinti „rib“
tarp sav s ir „vietini amerikiei“, apie juos kalbama remiantis stereotipais, nuogirdomis,
nuomonmis, susidarytomis stebint iš šono ar bendraujant tik formaliose aplinkose. Apie
amerikieius, ypa darbdavius, turima mažai informacijos, nes nebendraujama asmeniškai, kartu
neinama  turistinius žygius, bet šiaip jie mandags (moteris).
Dalis informant amerikieius vardija kaip paviršutiniškus žmones, gyvenanius šia
diena, nesilaikanius žodžio, o tai reiškia, besiskirianius nuo lietuvi. Bare dirbanti moteris
pasakojo:
Ta draugyst labai nra nuoširdi. Tai, kas yra vis tiek sakoma, tai kas yra dabar jau žinai, k
supranti, bet tai, žinai, kad ia tipo, o, tai pasiskambinkim, ia vliau, ia, žinok, ia pusryiam, ia
lekiam branch‘o69, ia visk. Nu, yra toki dalyk, kur žinai tiesiog, kad nu nebus to branch‘o, nu nebus
to branch‘o (juokiasi) klausykit, nu bet yra daug ten toki žinai (moteris, 28 m.).

Gyvendami JAV imigrantai iš Lietuvos yra patenkinti, kad turi darb, užsidirba pinig,
gali turiningai leisti laisvalaik, taiau jei susiduria su neskmmis, stengiasi pagalbos kreiptis 
pažstamus, bendratauius, nes, ia sava sistema, savi sprendimai, kas nesuvokiama sveiku
protu. ia daug biurokratizmo. Amerikietiška nesmon tokia yra – metus nejudina popieri, jei

68

(aut. <...> tu gali bti geru lietuviu JAV ir geru Amerikos pilieiu. Jei tavo vertybs yra geros, jei esi drsus,
gerbiantis kitus, tai buvimas lietuviu ir amerikieiu yra puikiai suderinama, nekenkia. <...>, kurie negerbia
Amerikos pilietybs, <...>. <...> vertybes suformuoja šeima. Tavo tikjim).
69
Anglišk termin „Breakfast ir Lunch” (aut. pusryiai ir piets) trumpinys – arba tarpinis laikas tarp pusryi ir
piet.
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priduodi. ia nra normalios sveikatos politikos, laukiniai vakarai. ia reikalingi arba turtingi,
arba sveiki (moteris, 42 m.).
Planuojant šeimos pagausjim dalis imigrant iš Lietuvos turi nepamiršti, kad ia
laukin šalis – nra dekretini atostog. ia vaikus paprastai prižiri seneliai iš Lietuvos
(moteris). Žinoma, tokia informacija neaktuali nelegaliai gyvenantiems ir dirbantiems
neoficialiai, bet net ir tokiu atveju, pasitaiko, kad vaikus prižiri seneliai iš Lietuvos, nes šeimai
toks sprendimas yra finansiškai palankesnis, primenantis „globalias priežiros grandines“
(Vertovec 2009), kai vaik priežira patikima svetimiems ar seneliams iš Lietuvos / Lietuvoje, o
patys toliau dirba JAV aptarnavimo sferoje, dažnai ir auklmis amerikiei šeimose. Nepaisant
formalaus JAV valdžios požirio  šeimos pagausjim, ne vienam informantui daro spd tai,
kad Amerikoje pats vaikas yra vertyb, nesvarbu, kokioje šeimoje ir kokiomis aplinkybmis jis
gim s.
Tiek tikrosios patirtys, tiek negatyvios stereotipins nuostatos „vietini“ gyventoj
atžvilgiu suponuoja imigrant iš Lietuvos Amerikoje sav s, savo kilms, kultrinio patyrimo
sureikšminim. Ms tyrimo duomenimis, treioji kategorija imigrant iš Lietuvos jauiasi
unikalesni, pranašesni už „vietinius“ gyventojus dl gimtojoje šalyje gyto išsilavinimo,
išsiugdyt vertybi, savos unikalios „lietuviškos kultros“ turjimo, lietuvi kalbos – tai
stiprina siek atsiskirti nuo „vietini“ gyventoj ir neasimiliuotis amerikiei visuomenje.
Galbt todl pabržiama, kad yra sugriuv s Amerikos, kaip turtingos, auksus
dalinanios, aukso kasykl šalies mitas, kad prieš atvykstant t Amerik sivaizdavau ne taip,
netgi prognozuojamas Soviet Sjungos grities likimas, o tai šiandieninius imigrantus iš
Lietuvos JAV veria permstyti savo sprendimo apsigyventi ia logiškum. Dl nuolatinio
kain, mokesi kilimo ir j daugjimo stiprja netikrumo jausmas, stengiamasi neatitrkti nuo
Lietuvos, išlaikyti pilietin status70, bti transmigrantu, besitapatinaniu, lojaliu priimaniajai
ir gimtajai šaliai (Glick Schiller, Basch ir Blanc-Szanton 1995).
Ir iš tikrj, kaip sako, oj, Amerika, man tai yra mitas, man tai yra mitas, gal kažkada tai buvo.
Ir tie žmons, kurie prieš daug met yra, pavyzdžiui, atvažiav, ir jie dabar buvo išvažiav ir ia sugržta,
jie neberanda tos Amerikos. Dabar dar vadinama ta Amerikos ekonomikos kriz nuo lapkriio mnesio
paskelbta yra, tikrai labai... (moteris, 37 m.).

Didžioji dalis emigrant jauiasi pranašesni už „vietinius“, nes moka antr kalb, turi
kitokios kultrins patirties, prieš atvykstant  Amerik yra gyven kitame žemyne, taigi j
turtingesn tarptautin patirtis: „vietiniai“ nežino kas darosi Lietuvoj, kas darosi Europoje, iš vis

70
Plaiau apie nor ir galimybes išlaikyti Lietuvos pilietyb
klausimas“.
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III dalies 3.4. skyriuje „Dvigubos pilietybs

nežino nieko (vyras, 28 m.). Vis dlto toks tariamo pranašumo jausmas gali bti suprastas tiesiog
kaip nepilnavertiškumo71 pasekm, susitaikymas su mintimi, kad „aplinkiniai gali negerbti
hibridinio identifikavimosi, o tai skatina kaip tik garsiai skelbti savo dvigub identitet“ (Klein,
Spears ir Reicher 2007), ar net visapusiškai menkinti amerikieius.
Šioje „santyki su priimanija šalimi ir jos gyventojais“ dalyje išryškjo imigrant iš
Lietuvos identifikavimosi svetimoje šalyje su „amerikieiais“ variacijos. Sužinojome, kad
daugiakultrinje Amerikoje vieni imigrantai siekia kuo greiiau tapti „savais“, kiti siekia
išlaikyti savo etnin tapatyb , dar kiti bando suderinti šiuos du vienas kitam neprieštaraujanius
identitetus. Vis dlto dominuoja siekis supanašti su „vietiniais“, atsikratyti nepilnavertiškumo
kompleksus nulemiani faktori, kartu išlaikyti „lietuviškj“ identitet. Nuolat gyvenantys
transmigracinje bsenoje labiau link pasirinkti hibridin identifikavimosi bd (Friedman
2002), nesiekdami sav s priskirti (ar priskirdami keliems vienu metu) nei vienam etniniam,
kultriniam, geografiniam gyvenimo aspektui. Antra vertus, šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos
yra priversti, turi arba gali turti galimybes gyventi transnacionaliame pasaulyje,
neasimiliuojantis svetimoje šalyje, o emociniame lygmenyje išlikti transnacionaliems, naudoti
transnacionalizmo praktikas.
Teigiama, kad adaptuotis JAV nesunku, nes visi ia emigrantai, visi ia atvykliai, vis
dlto nesistengiama sitraukti  skirtingus kultrinius ratus – jie stebimi iš tolo, vertinant juos
kaip smagi vairov, galimyb susipažinti su vairi pasaulio šali tradicijomis. Atstum nuo
kitoki didina kasdienje kalboje vartojami neigiami ir diskriminuojantys epitetai: suodžiai,
juodžiai, negrai (aut. juodaodžiai), indusai (aut. indai), siauraakiai (aut. kinai), meksikonai,
meksai (aut. meksikieiai), muslimai (aut. musulmonai). Išvardytos kategorijos remiasi
diskriminuojaniu stereotipiniu požiriu  skirting etnin prigimt, odos spalv. Tuo tarpu prie
„vietini amerikiei“ priskiriami išore neišsiskiriantys asmenys, turintys išsilavinim JAV
švietimo staigose, darb, pilietines teises, pasiek

socialin stabilum. Didžioji dalis

šiandienini imigrant iš Lietuvos teig su „vietiniais amerikieiais“ visai nebendraujantys arba
bendraujantys tik darbiniais klausimais, dažniausiai formaliose aplinkose, o Amerik gerbia, nes
ji duoda duonos. Nepaisant to išryškja negatyvus imigrant iš Lietuvos nusiteikimas
„amerikiei“ bei visos „amerikietiškos kultros“ atžvilgiu, taigi bt galima apibendrinti, kad
vyrauja neigiama, stereotipais grsta nuomon apie vietinius JAV gyventojus.

71

Btent pastarasis informantas, dirbantis naktinje JAV valstybins staigos pamainoje, keli neformali pokalbi
metu ne kart prasitar, kad neturi nei vieno pažstamo amerikieio, o darbo klausimais trumpai ir formaliai kalba
tik su pamainos viršininku. Vis dlto jis neveng pabržti, kad amerikieiai buki, apsirij makdonaldais,
nebendraujantys ir panašiai.
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2.2. Labai panašus mentalitetas: santykiai su imigrantais iš kit posocialistini šali

Lauko tyrim metu tiek imant interviu, tiek stebint informant gyvenimus išryškjo, kad
dažno šiandieninio imigranto iš Lietuvos JAV draugas, kaimynas, bendradarbis, darbdavys yra
rus, lenk, ukrainiei kilms asmuo. Su šiomis etninmis mažumomis Amerikoje lietuvius
neišvengiamai sieja nemažai bendrum, jie yra savi, o kit tautybi atstovai, nors ir nenusipelno
lietuvi kritikos, vis dlto nepatenka  draug srašus. Taigi bt galima teigti, kad egzistuoja
kolektyvinis Ryt Europos šali kilms asmen susietumo fenomenas, socialins atminties
svarba, skatinanti burtis ir, nepaisant nesklandum, kurti gyvenim Amerikoje kartu su
posocialistini šali atstovais.
Kartu dirbant ar apsigyvenus su posocialistini šali asmenimis, ypa jei neturta
neigiam patiri, jie vertinami pozityviai, lenkai labai malons bendravimui, labai kultringi
(moteris, 28 m.), jeigu eini  draugyst su rusais, tai jie nuoširds (vyras, 46 m.), ukrainieiai,
tai kaip iš Taryb Sjungos visi ten, tokie savi labai (moteris, 28 m.). Socialin atmintis suburia
imigrantus iš posocialistini šali ne tik kartu leisti laisvalaik, su draugais rusais užbaliavoti,
bet ir kartu su ruseliais gyvenu, nu, jie... nu, lietuviai, rusai... (vyras, 28 m.).
Tiek tarp šiandienini imigrant iš Lietuvos, tiek tarp Amerikos lietuvi pasitaiko
nuomoni, kad posocialistini šali atstovai tampa lietuvi draugais tuo atveju, kai imigrantai iš
Lietuvos visai nra suinteresuoti sitraukti  lietuvišk veikl propagavim. Neformalaus
pokalbio metu dipuk snus apibendrino: treiabangiai, kuriems nedomi lietuvyb, daug
figruoja su rusais, jiems domiau taip. Kartu tai išreiškia nuostat, ypa politini emigrant iš
Lietuvos, kad bendravimas su posocialistini šali kilms asmenimis nra suderinamas su
lietuviškumo sklaida, vertybmis.
Pagrindinio lauko tyrimo metu buvo pakalbinti keli studentai, atvyk

iš Lietuvai

kaimynini posocialistini šali, kurie pažsta imigrant iš Lietuvos, iš kurio tyrja jau buvo
musi interviu. Jie mano, kad mintas imigrantas iš Lietuvos nesveikai ir fanatiškai pamišs dl
lietuvybs, nes jam viskas pozityvu ir jis nemato nei vieno neigiamo bruožo, fakto, o apie
juodaodžius, benamius sugeba pasakyti kritikos.
Jei laisvalaikis yra orientuotas  lietuvi ir lietuvi kilms asmenis, negeneralizuojant
galima teigti, kad rus tautybs asmenys nra labai laukiami lietuvi susibrimo vietose.
Vienoje iš krepšinio treniruoi, kurioje buvo atliekamas stebjimas, tyrjos dienoraštyje
pasižymta: „jau 6 lietuviai, nei vienas j s  sal nepadav rankos rusui, ir tik atjus septintam
ir paklausus kažkurio, su kuo ia tas rusas atj s, padav rank. Rusui niekas neduoda kamuolio,
tai jis tiesiog stovi ir met  krepš tik kelis kartus, kai kamuolys jau tiesiai  rankas nukrito“
(ištrauka iš dienorašio, 2008 m. gegužs 16 d.). Taigi šiame šiandienini imigrant iš Lietuvos
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laisvalaikio metu užfiksuotame pavyzdyje matome aiškias pretenzijas išlaikyti lietuvišk
grynum, kartu neprarasti ar susikurti resursus emociniam transnacionalizmui, t. y. gyvenant
Amerikoje jaustis visapusiškai susijus tik su Lietuva ir lietuviais.
Dažnas informantas minjo, kad posocialistini šali bendradarbi kolektyve su broliais
rusais, lenkais, jauiamasi saugiai dl panaši vertybi, gyvenimo stili, laisvalaikio, panašios
šali istorijos, nes nereikia prieš niek pasitempinti arba apsimetinti, vartojama rus, o ne
angl kalba yra vis suprantama. Siuvja dirbanti moteris pasakojo:
Labai linksmas kolektyvas, ta va nes yra labai panašus mentalitetas, tos yra dauguma iš
Ukrainos, iš Rusijos. Labai daug yra ir prisiminim iš to buvusio gyvenimo ir dabartinio, ir
pasidalinim, ir kaip sakoma, vieni vargai tie patys vargti, kaip buvo ta pati sistema, buvo tas... nu kaip
vaikyst, jaunyst ir paskui visas gyvenimai taip, vieni kitus supranta (moteris, 37 m.).

Imigrantai iš Lietuvos Amerikoje džiaugiasi, kad apie Lietuv girdi labai gerus
atsiliepimus iš kit buvusi Soviet Sjungos šali žmoni.
Tai vat, sako, oo, taip, Pabaltijys tai visada buvo užsienis, prisimenam, sako, labai mandagius
žmones, labai švarias kavines su baltom staltiesm ir žvakutm ant stal, ko jie, galbt, neturdavo
(moteris, 37 m.).

Taigi bnant toli nuo tvyns lietuviams yra malonu išgirsti, kad gimtoji šalis yra
palankiai vertinama, kad kažkas gerai j prisimena, vertinami kokybiški maisto produktai.
Apsilankius pas imigrant iš Lietuvos jo namuose ir netiktai pasirodžius jo buto
bendranuomininkiui rusui, po kurio laiko pastarasis didžiuodamasis pravr šaldytuv ir parod
savo lentyn, kurioje dominavo jo taip mgstami lietuviški produktai: duona, sris, varšk.
Kai informant bendradarbiai ar darbdaviai yra posovietinio bloko atstovai,
neišvengiamos ir neigiamos patirtys. Dažnas informantas prakalbo apie korupcij, išnaudojim
darbe, kai darbdaviai pasinaudoja neseniai atvykusio arba nelegalaus imigranto psichologiniu ir
socialiniu pažeidžiamumu.
Nenori mokti legaliai tau pinigus, sumoka grynais,  vokel, ia labai tas vyrauja, Niujorke, bet,
nes, skaitos, Niujorkas pats didžiausias nelegal miestas, kur ia jie pasislepia visi, tai vat, tai... tiesiog
tu esi naujas, tu nemoki, tu nežinai, tau reikia kažkoki tai nauj proi, jeigu tu turi patirt kažkoki
ten, jie t patirt dažniausiai nubraukia. Ir kitas dalykas yra, kai atvažiuoji nemokdamas kalbos, tai
vienintelis, tas pats greiiausias bdas tai yra pas rusus dirbti. Nu, o jie savus, tai labai moka... ir
išnaudot, ir neskaito tavs už žmog kit kart (moteris, 37 m.).

Taigi imigrantai iš Lietuvos Amerikoje, siekdami susikurti priimtin aplink, kurioje
nereikt varžytis savo skirtingos kultrins patirties, kalbjimo su akcentu ar visai nemokjimo
angl kalbos, renkasi arba yra priversti rinktis posocialistini šali imigrant draugij,
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bendradarbi kolektyvus. Darbinje aplinkoje neišvengiami nesusipratimai, išnaudojimo atvejai,
vis dlto mentaliteto panašumas, gyvenimo bdas, kulinariniai skoniai, istorin patirtis, socialin
atmintis ir rus kalba yra pagrindiniai faktoriai, suvedantys imigrantus iš Lietuvos ir kit
posocialistini šali  draug, bendranuomininki, koleg status.

2.3. Šiuolaikini imigrant iš Lietuvos tarpusavio santykiai

Norint kalbti apie „rib“ nuo kitataui bržim, reikt pažymti ir tai, kad imigrantai iš
Lietuvos ieško lietuvi Jungtinse Amerikos Valstijose ne vien dl patogumo kalbti lietuvi
kalba, galimybs susirasti darb, gyvenamj viet, bet ir todl, kad draug turjimas tarp
lietuvi asocijuojasi su skminga adaptacija, jautimusi laimingais bnant su savais,
neatitrkusiais nuo gimtins.
Niujorkui bdinga atskir homogenišk lietuvi grupeli gausa. Dažniausiai jungi tarp
j nra, nes ryški dar iš Lietuvos atsivežta neapykanta bendratauiams, konkurencins
nuotaikos, tad grupavimasis vyksta remiantis panašiu išsilavinimu, interesais, bendra patirtimi.
Neformalaus pokalbio su dipuk snumi ikagoje metu išryškjo, kad ne tik tokiuose
didmiesiuose kaip ikaga, Niujorkas, bet ir šiuose miestuose esaniose gausiose lietuvi
kolonijose nebeišeina su visais draugaut, o darbe nra nei vieno lietuvio, bet draugauju su
lietuviais.
Analizuojant, koks šiandienini lietuvi imigrant iš Lietuvos Niujorke santykis su
bendratauiais72, nortsi paminti, kokios „emic“ kategorijos, siekiant nors iš dalies sugrupuoti
lietuvius, buvo pasilytos pai informant. Imigrantai iš Lietuvos mano, kad JAV gyvenanius
lietuvius pagal suinteresuotum dalyvauti lietuviškoje veikloje bt galima suskirstyti  dvi
kategorijas:
Lietuviai, kurie gyvena gerai, uždirba puikiai ir nieko neturi bendro su tom oficialiom
bendruomenm, ir tie, kurie nuolat dalyvauja, renkasi su lietuviais  vairius renginius (vyras, 36 m.).

Taigi nedalyvavim JAV Lietuvi Bendruomenje lemia Amerikoje pasiektas aukštas
socialinis statusas, kultrin asimiliacija ir nenoras išsiskirti iš gyvenamos šalies visuomens.
Taiau šiame disertaciniame darbe, kaip jau minta, toki informant yra mažuma. Kitas pai
informant pasilytas skirstymo kriterijus yra pagal lietuvi emigracijos tikslus: lietuviai, kurie
atvyksta  Niujork užsidirbti pinig bei ketina gržti gyventi  Lietuv ar kit šal, ir tie, kurie
kuria savo ateit Amerikoje. Taip pat skirstoma ir pagal gyvenamj region Niujorko mieste,
priešpriešinant Manhatano ir Long Ailando regionus: mes visi is long island, paciam new yorke
72

III dalies 2.4. skyriuje bus atskirai analizuojami šiandienini imigrant iš Lietuvos santykiai su Amerikos
lietuviais.
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tik kostiumai susirinke (aut. susirašinjimo kalba internetinje pokalbi programoje „Skype“
netaisyta), nors gyvenam viet dažnai nulemia pragyvenimo kaina, kartu ir prestižas. Dar
vienas imigrant iš Lietuvos grupavimas yra pagal gyvenimo bd: robotukai – futbolinink
komanda, užsikaelin (aut. raumeningi), motociklai, britvos gyvenimo tikslas ir pinigai.
Molekuls – fifos (aut. pasiptusios, puošeivos merginos), blondins, tveli išpaikintos,
aukštais kulnais. Juvelyre Niujorke dirbanti moteris akcentavo Niujorko bei ikagos lietuvi
priešprieš:
ikaga – tamsuoli lietuvi miestas, neišsilavinusi dauguma ir šiknas diedukams valantys visi. O
kalba tai vien tik apie pletkus (moteris, 32 m.).

Nuskambjo ir apibendrinantis visus emigrantus slaptos nusikaltli organizacijos epitetas,
atspindintis emigrant solidarum, bendro išgyvenimo, sitvirtinimo svetimoje šalyje siekim:
Emigrantai – tai mafija, kuri bga nuo valdžios, nuo tvyns, nuo visko, ir visomis priemonmis
stengiasi išgyventi (vyras, 50 m.).

domu pastebti, kad imigrantai iš Lietuvos JAV tos paios ekonomins emigracins
bangos asmenis vertina tarsi iš tolo, atsiribodami ir sav s jokiu bdu netraukdami  t pai
kategorij. Pastebima nemažai pozityvi bruož naujai atvykusi elgesyje, mstyme, vis dlto
dominuoja pašaipus, negatyvus, kritikuojantis požiris.

2.3.1. Atsiribojama nuo mužik

Tyrime dalyvav šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos kritikuoja neseniai atvykusius 
Jungtines Amerikos Valstijas lietuvius dažniausiai dl to, kad šie vis savo laik, lkesius ir
tikslus sieja su materialins gerovs užsitikrinimu. 46 met statybininkas, Lietuvoje jautsis
menininku, pokalbio metu nuklysta  prisiminimus, kad Lietuvoje žmons buvo idjiniai, o
atvykus  Amerik per metus laiko tapo sugadinti pinig, visi meldžiasi doleriui, o sielos
nebeliko viduje. Nors jis pats laisvo laiko po keli derinam darb neturi, jokia papildoma
veikla neužsiima, sav s materialist kategorijai nepriskiria.
Mano visi draugai ia, visi menininkai, sugadinti viso to gero, gražaus amerikietiško gyvenimo.
Vadinkime kultros ar pinig, neberandu bendros kalbos, kaip sako amerikonai, common voise nebra,
viskas, jau. Chebra yra pasikeit, nu, neatpažstamai, ne tai kad neatpažstamai, bet nebesugržtamai, jie
yra leid ia taip tvirtai šaknis, j, pavadinkime, protas, smon, j jau pasaulžira yra nusistovjusi,
nusiguljusi ir juos išjudinti yra labai, labai, labai sunku (vyras, 46 m.).

Vieno vakarlio su lietuviais, rusais ir ukrainieiais metu teko susipažinti su imigrantu iš
Lietuvos, pabaigusiu mokslus Kauno technologijos universitete ir atvykusiu  Amerik prieš 8
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metus. Jis angl kalba moka tik pasisveikinti, dirba statybose, nebuvo niekur išvyk s už
Niujorko miesto rib, bet džiaugiasi, kad nusipirko nam ir jacht, turi pinig pragyventi, o tai ir
buvo jo didžiausia svajon ir tikslas emigruojant.
Informantai, kurie Niujorke nesilanko JAV Lietuvi Bendruomens renginiuose, teigia,
kad didžioji dalis ten susirenkani yra žemesnio išsilavinimo nei jie, minimali poreiki,
skirtingos atsivežtos dar iš Lietuvos kultrins patirties. Finans srityje dirbantis vyras atviravo:
Mmmm, sakykim taip, pats faktas, kad statybose aš dirbau, turbt, visumoj tris dienas. Nu, ne, aš
ne statybininkas, kaip ten bebt gaila, aš vis laik buvau supuvs inteligentas. Dabar, ar man reikia,
k aš turiu bendro su statybininku, kuris sako, mmm, kalsim (aut. išgersim), kaip sakoma, su lietuviais,
gaunasi paradoksas, kuris, sakyiau, bydla, kaip sako rusai. <...>. Bydla, mmm, mužikais, tiesiog sakau,
kas yra ironiška, nra nieko bendro, joki bendr tašk (vyras, 36 m.).

Atvykstanij iš Lietuvos išsilavinimas vertinamas kaip svarbus veiksnys vaik
socializacijoje, užtikrinantis, kad vaikai neužaugs visiškai tokiais bambukais lietuvaiiais, koki
labai daug pilna, visiškai absoliuiai (moteris, 28 m.). Galbt todl tyrimo metu kartojosi
nuomons, kad didžioji dalis lietuvi yra nemstantys ir pasyvs vartotojai, su jais nra apie k
kalbti, nemanoma diskutuoti.
Todl, kad labai daug yra, absoliuiai, nu, aš nežinau, žmons, va, va tiek va smegen naudoja
(aut. pirštais rodomas nedidelis tarpas), va tiek va smegen naudoja, iš viso, k jie turi. Jie galt bt
pels smegenim, jiem pilnai užtekt, pels galva (moteris, 28 m.).

Informantai, nors ir pabrždami, kad Amerikoje visi rengiasi kaip nori, niekas  niek
nekreipia dmesio, vis dlto kritikuoja lietuvi apsirengimo stili, kuris yra nulemtas menko
išsilavinimo, greitai pastebimas ir formuoja neigiam vaizd užsieniei akyse. Amerikoje
gyvenantis 17 met vyras ironiškai kalbjo:
Buvau Long Ailende toj šeštadieninj mokykloj prie Hamptono, sakykim taip, ironija yra, turbt,
vis tik vyrams, atvažiuoja, moteris taip gražiai apsirengus ir taip toliau, ir šalia išlipa vyras su išeiginiu
treningu, o treningas yra ne šiaip išeiginis, o tas, kur yra striptizo klubuose vyrai naudoja. O tai yra kad
saguts per visas kelnes, pavyzdžiui, kur tu gali viena ranka nusimest juos (vyras, 36 m.).

Dalis imigrant iš Lietuvos, dalyvaujani JAV Lietuvi Bendruomens gyvenime, apie
lietuvi jaunim išsak nuomon , kad jaunimas yra vertybiškai nebrandus, nors ir kalba
lietuviškai. Vyresns kartos Amerikos lietuvi nuomon apie imigrant iš Lietuvos jaunim,
sutinkam bažnyioje, atitikt treiabangs, studijavusios Lietuvoje ir JAV, vertinim: matai
kad nu trksta dar kažko, nenoriu sakyt intelekto, vis tiek kažkoks tas matosi, dar nelabai
pritap (moteris, 26 m.).
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Daugelis kalbint imigrant iš Lietuvos žino apie kit lietuvi JAV kriminalinius
gyvenimo aspektus, pavydžiui, vagystes: pinig plovimai, iš kredito korteli prisiperka visko,
siunia  Lietuv ir paskui dingsta iš šalies (moteris, 37 m.). Tik dalis informant jaut savotišk
gd, kad nusikalsti link asmenys atstovauja tai paiai šaliai kaip ir jie patys, kita dalis buvo
link

atsiriboti nuo tokios kategorijos žmoni teigdami, kad kiekvienoje tautoje pasitaiko

autsaideri (aut. pašaliei, nepritapusi žmoni), teršiani visos tautos vard (moteris,
37 m.).
Todl nenuostabu, kad lituanistinje mokykloje kalbinti tvai teig, jog lietuviai vengia
bendrauti su lietuviais, nes daug kas turjo asmenini neigiam patiri. 16 met Amerikoje
gyvenantis informantas susirašinjant internetinje pokalbi programoje „Skype“ perspjo ir
tyrj: su lirtuvaiciais atsargiau, nepasitikek per daug <…>, neskolink pinigu ir tt (aut. kalba
netaisyta).
Nepranyk dar prieš kelet dešimtmei vartoti terminai, apibdinantys moteris, ypa
jaunesnes, siekianias vyresnio vyro, geriausiu atveju amerikieio, ir jo turto. 52 met moteris,
gyvenanti nelegaliu statusu ir dirbanti vaik aukle, apie kit treiabang pasakojo: ji standartin
barakda73, nors nesiženijo, bet nam jis jau perraš jai.
Bt galima diskutuoti, ar taupumas, kaip asmens savyb, galt bti priskirtas
materialistiniam požiriui, taiau su informantu, kuris kito informanto buvo apibdintas kaip
kažin ar išsilavins, bet kažk gudraus dirbantis, beje, išaiškjo, kad jis turi moksl daktaro
laipsn, gyt JAV, buvo praleista kone pus valandos ieškant pietums vietos, kurioje taikoma 50
procent nuolaida, nors jis vis tikino, kad interviu gali skirti ne daugiau nei valand laiko.
Manoma, kad Lietuvoje gyvenantiems yra uždtas antspaudas kaip sovietinio režimo
palaikytojams74. Pasitaiko atvej, kai šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos JAV naujai
atvykstanius vadina tarybukais. Tiesa, šis epitetas buvo pradtas taikyti pasirodžius
pirmiesiems imigrantams iš Lietuvos, kai Lietuvos Respublikoje buvo atkurta nepriklausomyb,
taiau  JAV mus imigruoti vis daugiau inteligent, kultros pasaulio atstov, mokslinink,
šiuo terminu nebevadinti absoliuiai visi atvyk iš Lietuvos – populiaresniu tapo epitetas
treiabangiai. Taiau ir pastarieji yra klasifikuojami, o ne stereotipiškai apibendrinami.

73

Šis epitetas tebuvo išgirstas kelis kartus, tad galima daryti išvad, kad jis nebra plaiai taikomos naujj
imigrant „vartotojiško sandrio strategijos, tuokiantis su skirtingo amžiaus asmenimis sigyti pilietyb arba
aukštesn socialin ekonomin status, bet ne meils reikalai“ (Kuzmickait 2004: 100).
74
V. iubrinskas tokius imigrantus apibdina taip: „šie išeiviai labai nervingi ir nejaukiai jauiasi greta kit, o j
turimas tvyns vaizdis daugeliu požiriu pabržia „unikali komunistinio režimo patirt“, kuri sisavino ir patys
išeiviai, ir j tvynainiai Lietuvoje“ (iubrinskas 2005: 49).
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2.3.2. Cepelin valgytojai – sovietin relikvija

Imigrantai iš Lietuvos skeptiškai atsiliepia apie cepelin valgytojus, tai yra „lietuvišk
piet“ per šventes organizatorius ir dalyvius. Tarsi prieštaraujant D. Bindokienei (1989)
nemanoma, kad tai yra svarbi „lietuviškumo“ išsaugojimo veikla. Pabržiama, kad vien pats
brimosi  bendrataui grup faktas yra sovietin relikvija, simbolizuojanti kažk priverstinio,
nenatralaus:
Nu man bendruomen, žinok, man, tiesiog, supranti, man plaukai šiaušiasi. Mane pykint
pradeda, mane, apsivemt noris, nu, negaliu, pakst. Minia lietuvi, nesvarbu, kokiu klausimu (moteris,
28 m.).

Imigrantams iš Lietuvos pakanka kart apsilankyti JAV lietuvi bendruomens,
parapijos organizuojamuose renginiuose, kad pamatyt, ar ten besirenkani žmoni gebjimas
linksmintis pateisina j lkesius ir stili, ar ten sutikti žmons atitinka j interesus. Nuo pirmo
apsilankymo priklauso, ar jis  panaš rengin atvyks dar kart.
Ir kas man ten nepatinka, kad žmons, žinai, alkani ten sueina, kad pavalgyti, o tas, aš nujau
vien kart, atrodo, kad jie bt tris dienas nevalg, ten pridaro, ten kemša be sustojimo. Aš nujau ten,
pamiau citrin, suvalgiau, kaip tik nori, nu, atrodo, kad išalkusi žmoni ruja kemša, kemša, kemša ten,
aš, žinai, šalia tokia merga sdjo, dar aš galvojau, pašokdinsiu. Kai aš pamaiau, kad ten sukirto,
kokius šešis kotletus, tai galvoju, nu ir nafik (juokiasi). Spjoviau, sulaukiau dvylikos, atgal, dar vyno
taur meiau, tai parvažiavau ia, žinai, kultringai ia pasdi namie, viskas (vyras, 50 m.).

Didžioji dalis kalbint informant mano, kad lietuviai JAV, nesvarbu, koks j turimas
socialinis statusas, užimamos pareigos, leidžiamas laisvalaikis, yra labai išdids, pasipt ir,
kaip sako 37 met informantas, padedantis naujai atvykstantiems imigrantams iš Lietuvos
susirasti gyvenamj plot, visi baiss ponai, pasikl. Apsilankiusi parapijos renginyje, viena
informant nuolat jaut šiandienini imigrant iš Lietuvos arogancij, atseit jie iš sostins, dirba
kvalifikuotesnius darbus, jie geresni, klausinjo asmenini klausim, apgailestavo, kad ji, nors
ia jau ne vienerius metus, bet draugauja ne su lietuviu, o su užsienieiu, garsiai išreišk vilt,
kad kol reiks gimdyti vaikus, ji dar sps susirasti vyr lietuv.
Šiandienini imigrant iš Lietuvos pasiptimas, gali bti bandomas paaiškinti tiek
skirtingu išsilavinimu, tiek ir skirtingu statusu. Pavyzdžiui, po sporto treniruots stebjimo
užsukus  lenkišk bar paragauti bulvini blyn ir išgerti alaus, nelegaliai gyvenantis, statybose
dirbantis treiabangis apie prie gretimo stalo atsisdusius, prestižiniuose darbuose dirbanius
bendratauius sako: su jais gali pasišnekti, pažaisti, bet žinai, jie iš t, kur iš aukšto labai žiri.
Nepatinka man tokie.
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Dar kiti savo nedalyvavim JAV Lietuvi Bendruomens veikloje iš dalies pateisina
laiko stoka, nors neformaliuose pokalbiuose atskleidžiamos ir prieš tai mintos lkesi,
interes neatitikimo priežastys. Tik atvykus  Amerik imigrantams tenka daug dirbti, tad greitai
sitikinama, tad nelieka nei laiko, nei jg savaitgaliais važiuoti  parapij, susitikinti su
lietuviais. Pakanka šeimos arba dažnai tik nam aplinkos ir darbo.
Šiomis dienomis vykti tik  bendrataui renginius, tik su jais bendrauti yra neracionalu,
nes kiekvienas JAV miestas gali pasilyti pramog kiekvienam pagal poreikius ir finansines
galimybes. 28 met barmen sako, kad man tie visi lietuviai juokingi, tokie išpsti, taip viskas
dirbtina, man nenatralu. Nu man tai jie juokingi, taigi dirbtinai propaguojama lietuvyb yra tik
juokinga parodija. Toki pozicij palaikantys informantai nesijauia suvaržyti geografini sien
ar negržtamai išvyk iš Lietuvos, todl galime teigti, kad dažnam transmigrantui, užsiimaniam
transnacionaliomis veiklomis, palaikaniam virtualius ryšius su Lietuva, nra poreikio, o juo
labiau politini emigrant turto tikslo „išsaugoti lietuvyb “, kad j bt galima iš lietuvi
diasporos parvežti  okupacijos nualint Lietuv ar bent demonstruoti solidarum su „tikrais
lietuviais“ (Bindokien 1989).

2.3.3. Kaip galima gimtj kalb užmiršti?

Etnin Jungtini Amerikos Valstij gyventoj vairov leidžia šiandieniniams
imigrantams iš Lietuvos išlikti savotiškai nematomiems, neišsiskirti iš aplinkos, jaustis saugiau
ir manyti, kad bdami kaip „vietiniai“, neturintys savo išvykties šalies ekonomins ir politins
padties matom atspindži, turs geresnes galimybes sitvirtinant darbo rinkoje, formuojant
draug ratus. Dl šios priežasties dalis informant siekia kuo greiiau asimiliuotis Amerikos
visuomenje. Vis pirma, suamerikoninant savo vard, siekiant nuslpti savo kilms šal. Vieno
pasisdjimo informants namuose metu, atliekant dalyvaujant stebjim, suskambus telefonui
ji prisistat anglišku vardu, nors jos vardas „lietuviškas“. Pasiteiravus, kodl ji taip elgiasi, ji
paaiškino, kad niekas nepažint iš aplinkini, kad aš lietuv (moteris, 52 m.).
Btent pastaroji informant Amerikoje gyvena nelegaliu statusu, bando vairiais bdais
nebebti imigrante ir kuo labiau supanašti su aplinkiniais, jausdama gd, kad atvyko iš
skurdžios ir savo vaikus iš nam išvaranios šalies, kuo greiiau susirasti partner vedyboms ir
gauti popierius.
Niujorko imigrant iš Lietuvos nuomone, bene didžiausi grsm lietuvi kultrai JAV
kelia nesugebjimas išsaugoti grynos kalbos. Pripažstama, kad angliakalbje aplinkoje yra labai
nedaug galimybi išlikti lietuviu, ypa jei su kitatauiais daug bendraujama, su jais kuriamos
santuokos, vis dlto nenorima, kad vaikai kalbt su amerikonišku akcentu:
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Lietuviškai ten kalba su tokiu durnu akcentu, kas man labai keista (juokiasi) žinai. Galvoji, nei tu
lietuvis, nei tu supranti, apie k eina kalba, nei tu iš vis tada kalbk, bet ne, aš gal likiau lietuvis, galbt,
ir noriau, kad jie lietuviškai kalbt. Ir tada išeina, kad jie turt gyvent Lietuvoj, supranti. Nes jeigu
jie ia gyvens ir lietuviškai kalbs, bet vis tiek nebus lietuviai, tai koks tikslas? (vyras, 25 m.).

Suamerikonjimui patys informantai priskiria ir nuolatin anglišk žodži terpim
bendraujant lietuviškai. Vienerius metus JAV gyvenanios informants dukra, pradini klasi
mokin, lietuviškai bendraujant tiek su mama, tiek kitais imigrantais iš Lietuvos, nuolat terpia
angliškus terminus, žodžius: wonderful, I like that, ok, fine, thanks (aut. nuostabu, man tai
patinka, gerai, puiku, ai). Mama tuo džiaugiasi ir sako, kad ji jau tampa niujorkiete,
nesibaimina ir net džiaugiasi, kad netrukus ir namuose abi prads kalbti tik angliškai, nes tokiu
bdu bus pagaliau atsiribota nuo tos praeities.
Pateikiame dar vien iliustratyv lietuvi kalbos amerikoninimo pavyzd. 3 metus
Amerikoje gyvenanti informant, laikydama rankoje dubenl sako: kaip gražiai angliškai
skamba... bowl... o kaip ten lietuviškai? Taiau jos draug, taip pat imigrant iš Lietuvos,
ironizuodama sako: dubenlis!!! Ir labai gražus lietuviškas vardas. Taigi siekis supanašti su
„vietiniais“ kalbine prasme buvo vertintas negatyviai.
Pokalbio su 16 met Niujorke gyvenaniu informantu pradžioje tyrja paminjo, kad jis
puikiai kalba lietuviškai, be akcento, o jis emocingai ir piktai pradjo pasakoti, jog Amerikoje
lietuviai po pusmeio jau su akcentu kalba ir pamiršta lietuviškus žodžius75.
Šeštadieninje lituanistinje mokykloje neformaliai bendraujant su tvais, atvežusiais
vaikus  užsimimus, vos tyrjai paminjus, kad angliakalbje aplinkoje turbt labai lengva
pamiršti gimtj kalb, jie tarpusavyje pradjo išsakyti kategoriškas nuomones, kad nesmon,
jog galima po keli met užmiršti kalb. Kaip galima gimtj kalb užmiršti? Nesmon,
nesakyk, nes vis tiek netiksiu. Jei gyvenai Lietuvoje – negali tiesiog užmiršti! Vyksta vaidyba
aiški, jei sako, kad užmiršo kalb.
Sutikta informant, kurie ne tik kad siekia nepamiršti lietuvi kalbos, bet ir nuolat
atnaujina savo raštvedybos žinias, kad neprarast gdži rašyti taisyklinga bendrine lietuvi
kalba, kad jiems nebt gda rašyti laiškus pažstamiems lietuviams, valstybinms institucijoms
Lietuvoje.
Šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos sitraukiant  svetimos šalies visuomens
gyvenim, siekiant pragmatini tiksl ne tik kad nevengiama, bet ir siekiama perimti gyvenamos
šalies kultrini vertybes, tradicijas. Vis dlto dalis bandani beslygiškai asimiliuotis ir tapti
panašiais  amerikieius, patiria bendrataui pašaip, kritik, dažnai jauiamas kategoriškas
negatyvus nusiteikimas suamerikonjusi, ypa nesaugani „grynos“ lietuvi kalbos, tos paios
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Dažniausiai informant tyrimo metu vartot anglišk ar suamerikonint lietuvišk frazi srašas 7 priede.
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ekonomins migracijos bangos atstov atžvilgiu. Tai tiesiogiai koreliuoja su jau mintais
dipuks D. Bindokiens (1989) apibendrinimais, kad lietuvi kalbos mokjimas ir vartojimas yra
vienas svarbiausi kriterij „tikro lietuvio“ apibržimui. Tiesa, dauguma informant pabržia,
kad santyki su „vietiniais amerikieiais“ skmingas užmezgimas dažniausiai priklauso nuo
bendrum, pavyzdžiui, išsilavinimo ar darbo gijimo, o vaikai, kad jiems atsivert daugiau
galimybi, turt gebti puikiai kalbti tiek angl, tiek gimtja lietuvi kalba.

2.3.4. Mes pasidarm labai socials

Manoma, kad neseniai atvyk

gyventi  JAV lietuviai tampa laisvesni, atviresni

naujovms, komunikabilesni, sucivilizuotja, nes, kaip teigia jauna moteris (iš Lietuvos
išvykusi, nes darbe jautsi diskriminuojama dl savo homoseksualios orientacijos), Lietuvoje jie
bišk siaurai msto, ta prasme gal todl, kad nemat pasaulio, kad nra niekur išvažiav iš
Lietuvos.
Mmmm, nu, va, tas, skiriasi, aišku. Aš, sakyiau, va, toks open minded (aut. atvirumas) yra ia
daugiau. Nes jie, jie (aut. imigrantai iš Lietuvos) stengiasi pritapti ir tas, tas pritapimo stengimasis keiia
j norus, aš taip manyiau, ir, ir, ir, bendravime, su jais galima lengviau susitarti (vyras, 25m.).

Taigi tiek migracins patirtys, tiek JAV tautinis ir kultrinis vairiapusiškumas leidžia
atvykusiems atsiriboti nuo turt baimi bendrauti su kitokiais. Taip pat tvirtinama, kad ia
gyvenant išmoksti neteisti, tiesiog toks gyvenimas, išmokstama atsiriboti nuo aplinkini ir bti
suinteresuotu tik savo ir savo šeimos reikalais. Treiabang, kuri prim tyrj paviešti kelet
dien savo namuose, apibendrino, kad gyvendama Amerikoje ji gijo tris pagrindines teigiamas
patirtis:
Trys suvokimai ia begyvenant atjo: pagarba nštumui, nebijojimas mirtinink (aut. prižirint
senyvus žmones jie paprastai miršta prižiriniojo akyse) ir nesigdijimas nelegalumo, nors pradžioje
sunku buvo su tuo susitaikyti (moteris).

Pastaroji informant pabrž, kad imigrantui, ypa nelegaliam, dirbant aptarnavimo
srityje, neišvengiamai tenka visus savo išdidumus padti  šon, tapti tolerantiškesniam,
kantresniam. Kaip pavyzd papasakojo pirm, j kaip žmog pažeminusi situacij: pavyzdžiui,
pirm darbo dien, park, išnešiau pelenus ir liep padti pelenin  t pai viet. Kur? O tau
sako: tu jau valand esi ia ir turi pastebti. Apie išdidumo atsisakym pasakojo ir
penkiasdešimtmet muziejinink iš Lietuvos, JAV dirbanti aukle. Tik atvykusi  Amerik ji
kartu su kitomis penkiomis moterimis gyveno dviejuose kambariuose, dabar jau pati viena
nuomojasi kambarl pusrsyje su mažais langiukais palei lubas. Ji teigia, kad visiems ia labai
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sunku tik atvažiavus ir vis ia paprast darbinink tokios paios bdos. Gyvena sunkiai, taupo
ir žinai, jei bišk su išsilavinimu, tai baisiai sunku. Pabržiama, kad JAV išmokstama nesidomti
kit asmeniniais reikalais: koks tikslas kalbti apie alg, juk nei pridsi, nei atimsi
(treiabangis).
Didesnis uždarbis leidžia laisviau, vairiau ir dažniau bendrauti su aplinkiniais,
pažstamais. Senyvo amžiaus žmones prižirintis imigrantas iš Lietuvos sako:
ia man, tai k aš dabar, ir ia turiu gyvent ir pas t senuk gyvenu, ten pas mane du
miegamieji, vl viskas, ir barbeki (aut. kepti ms ant groteli) kiekvien dien daryt, ir aš jau galiu
draugus kviestis, man negaila, aš nuperku maisto, ir visiem galiu, ir tiesiog kažk ar nupirkt, ar vyno, ar
ko nors ir visiem gerai, žinai, ir man tai neskauda širdies ir negaila, o Lietuvoj kiekvienas jau žiri, jau
vis tiek jau... gal kitaip (vyras, 39 m.).

Daugumos imigrant iš Lietuvos finansin padtis leidžia leisti laisvalaik taip, kaip jie
nori, vis dlto atsakomyb, sipareigojimai ir baim prarasti status, galimyb

gyventi

Amerikoje, kaip kad sako treiabang iš Riverhedo, riboja suvartojamo alkoholio kiek:
Lietuviai ia žymiai žymiai mažiau geria. Tik viena moteris išdeportuota už grim. O negeria,
nes ia gyvenimo tempas kitoks – anksti ryte jau  darb. Netoleruojamas toks protis, nes to brangios
pasekms. Girtuokliavimas ir depresija ia – prabanga (moteris).

Žinoma, tokios informacijos apie šiandienini imigrant iš Lietuvos tapim blaivybs
šalininkais nereikt absoliutinti. 40 met statybininkas atviravo, kad atvyk s  Amerik nustojo
gerti al, nes norint prisigerti jo reikia daugiau nei šnapso, vadinasi, tai kainuoja brangiau.
Dal informant namuose nuolat lanko sveiai, pažstami, artimieji iš Lietuvos, taigi
transmigraciniai procesai nra vienpusis artimj Lietuvoje lankymas:
Vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja, kiek jau galima sakau, o dieve mano vyras sako, kartais sako
sako, „gal ši savait dviese pabsim?“ nu tai žinai (moteris, 28 m.).

Tai leidžia kalbti apie imigrant iš Lietuvos JAV svetingum. Antra vertus, pagrindinio
tyrimo metu pastebta, kad sveius vengiama kviestis  namus – dažnai gimtadieniai šveniami,
apie rpesius, šeimas prie kavos puodelio susitinkama pasikalbti kavinse, baruose ar šiaip
viešose vietose.
Tie, kurie nori susirasti daugiau draug lietuvi, pažini ieško internete (neatsitiktinai
nemaža dalis informant buvo surasti btent internetinse pažini svetainse). Tyrimo metu
informantai negaljo nurodyti, kur daugiausiai Niujorke gyvena imigrant iš Lietuvos ar
Amerikos lietuvi, nors 16 met Amerikoje gyvenantis vyras minjo, kad prieš du dešimtmeius
didžioji dalis lietuvi koncentravosi Rimond Hilo (Richmond Hill) rajone, vos ne ant kas
penkto namo buvo lietuviška vover ant skambuio, o dabar ten nebra dipuk, jau tik viena kita
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bobut likus, visi kiti išsibarst. Daba kur pasibeldi, ten indusai gyvena (vyras, 51 m.), todl
norintiems susipažinti su bendratauiais ypa patogu tai daryti šiuolaikini komunikacini
priemoni pagalba. Viena informant, su kuria taip pat buvo susipažinta internete, imant interviu
papraš j suvesti su kitais lietuviais, nes nort su jais bendrauti. Jos elektroninio pašto adres
tyrja perdav asmeniui, kuris kuruoja informacij apie JAV Lietuvi Bendruomens renginius
ir siunia j jos pageidaujantiems.
Kalbant apie imigrant iš Lietuvos charakteri pokyius, Jungtins Amerikos Valstijos
neabsoliutinamos ir kategorizuojamos pagal valstij, miest, kuriame gyvenama.
Pasaulžira keiiasi vis tiek gi, aišku, ir tenai skirtumas tas, kad kur tu gyvensi. Amerikoj tas
yra labai didelis šuolis, nuvažiuosi  kok tai Virdžinijos ten kok Aidohud, tenais, tai tas pats, kas
Lietuvos kaime gyvensi (moteris, 33 m.).

Dar kiti informantai atstovauja liberaliai pozicijai, kuri negeneralizuoja, neabsoliutina,
nestereotipizuoja charakteri, elgesi nei pagal gyvenamj viet, nei pagal pilietyb .
Nu, ia labai sunku palyginti, nes ir Lietuvoj gi visoki t lietuvi yra. Žirint, kokiam rate
bendrauji, tokiais ir yra žmons, ir Lietuvoj labai skiriasi, visi kokie yra. Supranti, iš kokio miesto
priklausomai atvažiav, taip ir ia, tai visoki yra, nu labai sunku palygint, visi skirtingi labai (moteris,
28 m.).

Stebjimo Riverhede metu informantai sutartinai tvirtino: nesmon, kad litovcas
litovcui ia priešas – taip ia visai nra. ia toks kaip kaimas, kaip gimins visi, vieni per kitus
pažstami. Taigi socialiniai tinklai tapo ne tik paskata emigruoti, bet ir palengvino pirmins
adaptacijos procese, padjo susikurti pradin socialin kapital (Brettell 2003). Atvykimas dirbti
 Riverhed tapo savi-reprodukuojaniu migraciniu procesu, traukianiu migruojanij
artimiausiojo rato, socialinio tinklo atstovus (Rapport ir Dawson 1998). Tai lemia šios teritorijos
imigrant iš Lietuvos apsigyvenimo peripetijos. Jis ia paties kelius, o kiti kaip ant patiesto
atvažiavo, jis kaip knygnešys koks – taip imigrant iš Lietuvos šeimoje buvo kalbama apie vien
iš informant, kuris pirmasis ia atvažiavo, sikr Riverheade ir pradjo kviestis pažstamus,
daugiausiai iš Šiauli, pasitikdavo oro uoste, surasdavo pirmj darbo viet, bst. Migracins
patirtys lemia ir elgesio, mstymo pokyius. Imigrantai iš Lietuvos sitikin , kad gyvenamos
šalies pakeitimas išmoko žmones lengviau bendrauti, geriau pasirpinti savimi.

2.3.5. Jie savo rateliuose linksminasi
Kalbdami apie imigrant iš Lietuvos bendravim tarpusavyje su tos paios imigracins
bangos iš Lietuvos atstovais, nortume atskirai paminti laisvalaikio organizavimo vairov ,
galjim kartu su bendratauiais dalyvauti neformaliose aplinkose, užsiimti sportine, vairia
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kultrine veikla ir kartu turti galimyb derinti šalies pažinim bei buvim su draugais. Dažnai
tokios pramogos imigrantams iš Lietuvos yra patrauklesns nei lituanistini mokykl, JAV
Lietuvi Bendruomens atstov inicijuojamos veiklos, pagal nusistovjusias tradicijas
rengiamos švents.
Alternatyva dalyvavimui formaliose lietuviškose organizacijose, siekiant atsipalaiduoti
po sunki darb, po emigranto antspaudo nešiojimo viešoje erdvje, yra aktyvus bendravimas,
šveni šventimas su lietuviais draugais neformaliose aplinkose, turizmo propagavimas, žiem
slidinjimas, vasar windserfingas (aut. burleni sportas), aaa, prie jros žvejyba, jrin
važiuojam. Lietuvoje negaljom turti toki pramog, nes gamtos slygos nra tokios vairios
(vyras, 25 m.).
Yra viena organizator didel, tai visus surikiuoja  Kaldas, jau aštuoni metai. Tokia Jurga yra,
ne, ms ionai draug, tai kas Manhetene gyvena, tai jeigu daugiau bendrauja, nes nevažiuosi 
Bruklin kažkur tai ar  Kvins. Tokias pagrindines lietuviškas, susibgam visi. Nu kiek ms ten, nedaug
yra. Grupel t lietuvi, kuri mes turim (moteris, 33 m.).
Tai mes, vat, lietuvi esam ratas, tai nežinau, koki gal 15 žmoni, tokie artimesni, dažniausiai
pas k nors namie susinešam savo maist, aišku, lietuviškai visk, tu t darysi, tu t, tu t, tu t. Tai, vat,
pora met žinai, tai, vat, por met va taip darm (moteris, 32 m.).

Bendraujant tiek šeimomis, tiek ir bnant be šeimos dažnai kartu lankomasi koncertuose,
varžybose. Kiti informantai, gyvendami su kitos tautybs asmenimis, švenia tos kitos tautybs
nacionalines šventes (idealus atvejis, informant nuomone, kai katalik ir pravoslav
šv. Velykos sutampa).
Dalis informant pabržia, kad amerikietišk šveni nešvenia, nes j prasm ne
visuomet aiški, jos nebuvo šveniamos Lietuvoje. Tiesa, jaunimas link s šv sti halouvyn.
Šveni paproi laikymasis tiesiogiai susij s su kultriniu tapatinimusi, socialine atmintimi
(Guibernau 1996), todl nesiekiantiems asimiliuotis JAV, gyvenantiems transnacionalioje
socialinje erdvje (Faist 2000), labiau patinka adaptuotas bdas švsti lietuviškai. 42 met
vadybininkas sako: nemanau, kad tapsiu amerikonu, todl ir j šveni nešvsiu.
Nu, pagrindins tai yra Kaldos, Nauji metai, Velykos. Lietuviškai mes šveniam, ta prasme,
dalinai kažkiek ten ant bajerio numetam ten to amerikietiškumo kokio nors, bet ne, viskas lietuviškai
pagrindas (vyras, 25 m.).

Riverhede gyvenantys lietuviai teigia, kad ia lietuvi šeimos daug kartu bendrauja,
pavyzdžiui, kelios kompanijos susiburia ir kartu leidžia atostogas – važiuoja  kalnus, plaukioja
baidarmis, vyksta  kultrines pažintines keliones.
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Manoma, kad lietuviai JAV bendrauja susiskirst

 grupeles uždaromis „ribomis“

(Hernes 2004), jaunimas ypa, jie savo, jie savo rateliuose linksminasi (vyras, 46 m.).
Aš ia nerandu žmoni, su kuriais aš galiau bendrauti, ten kažkoki tai veikl daryti ten ar
paprasiausiai vat draugauti ten, susitikinti ten, važiuot kažkur tai  gamt ar dar kažkas tai, nes kiti, nu
kiti va daugumoj yra ten tos kompanijos, savom kompanijom susiskirst ir jie nelabai k sileidžia  tas
kompanijas (vyras, 40 m.).

Nepritampantys ar tiesiog smoningai nenorintis bendrauti su bendratauiais dažnai
renkasi posocialistini šali atstov kompanijas ir su jais, jei kažkiek lieka laisvo laiko po
sunkaus darbo, ramiai leidžia vakarus namuose, eina  rusišk pirt. Yra ir lietuvi, niekuomet
nešveniani joki šveni, taiau iš pokalbi su jais, ypa neformali, galima daryti išvadas,
kad jie yra tiesiog uždaro charakterio, vieniši, viskuo nusivyl . Amerikoje gyvenantis 5 metus
vyras sako, kad nereikia gilintis  mano situacij, aš ia su niekuo nebendrauju – dirbu ir tiek
(vyras, 28 m.).
Savimi pasitikintys, puikiai kalbantys angl kalba informantai tikina, kad labai svarbu
draugus rinktis atsižvelgiant ne  kilm , bet  bendrus interesus, išsilavinim. Man domu su
domiais žmonmis, nebtinai jie lietuviai turi bti, nesvarbu, sako Amerikos lietuvis iš
ikagos. Tyrimo duomen nepakanka plaiau kalbti apie Amerikos lietuvi laisvalaikio
formas, nors bt galima paminti, kad dipuk vaikas, paklaustas, k jis veikia laisvalaikiu,
atsak:
Aš go to the bars, su draugais, alus geria. So. Ye, you know. Laisvalaikis, you know. Dar kas,
einam  kin ar pas shoping areas, Times square, you know (vyras, 30 m.).

Taigi tyrimo metu stebta laisvalaikio form vairov liudija, kad imigrantai iš Lietuvos
JAV neužsidaro nam erdvje, bendrauja asmenini ir artim draug ratuose, grupse ir net
kooperuojasi su skirting emigracini bang atstovais, kad turiningai praleist laik.

2.3.6. Ms gi tiek nedaug, tai reikia padti vienas kitam

Imigrant iš Lietuvos saviški ratai susiformuoja vairiais pagrindais. Be jau aptarto
socialins atminties, nostalgijos nulemto bendravimo, egzistuoja ir paprastos, nepareigojanios
draugysts, kasdieniškiems klausimams aptarti, rpesiams, problemoms išsipasakoti; tokiuose
ratuose platinamos vairios preks, padedama susirasti gyvenamj plot, kad ir už tam tikr
užmokest – darb..
Dažnas informantas pastebi, kad imigrantai iš Lietuvos JAV yra link bendrauti su
bendratauiais, verda savame puode.
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Ten turi savo statybines, stato namus ir taip toliau, naujina, bet tai vis tiek, kiek aš pastebjau,
tai visas virimas yra savam puode, ten lietuviai tarp lietuvi. Jo, kažkaip pastebjau, aišku, ten
pasimaišo, kad yra bendrauja ir su amerikieiais ir paskui gal italais daugiau gal jo, bet daugmaž ten
viens kitam paslaug daro. Kaip grandinin ta reakcija. Jinai taip pleiasi, pleiasi... viens kitam
(moteris, 33 m.).

Galbt kažkada prireiks pagalbos, bus noras ir poreikis bendradarbiauti, taigi btina
susikurti artim draug lietuvi rat. 12 met Riverhede gyvenantis informantas teigia:
Ms ia nedaug, skaitau, kaip yra Niujorke, tai todl mes tokie draugiški, kaip kokioj ikagoj,
tai j perpildyta, jie vienas už kit nori bt pranašesni, o ia dabar mum nra, kad bt pranašesniu, mum
vienas kitam turim padt, patart. Ir kol ms nedaug, gerai gal suprantu (vyras, 39 m.).

Pagalba sikuriant, susirandant pastog ar pirmj darb pateisinama tokiu 38 met
statybose dirbanio vyro argumentu: ms gi tiek nedaug, tai reikia padti vienas kitam. Jam
pritart imigrantai iš Lietuvos, kurie tarpusavyje su kitais lietuviais dalyvauja abipusiuose
vairi daikt, pavyzdžiui, bald, buitins technikos, drabuži, taip pat informacijos mainuose.
Todl neatsitiktinai Riverhede sistemingai renkama informacija apie tai, kas kuo užsiima, koki
specialybi ir veikl lietuvi yra aplinkiniuose rajonuose, visa tai skelbiama internetiniame
portale.
Vienas informantas dalyvaujanio stebjimo vakarlyje metu teig, kad Amerika – tai
vergija su pagerintu maitinimu, todl lietuviai turt padti vieni kitiems, net jei prireikt
neleistin priemoni: draugo žmona pakliuvo  ligonin, tai keli šimtai tkstani doleri, tai
dabar bandom išsukti... (vyras, 38 m.). Btent šis 3 metus Amerikoje gyvenantis informantas,
kaip jis pats sako, turi pažstam ieškant darbo, buto, žino, kur gauti pigesni maisto produkt,
kompiuteri ir kit preki. Tyrjai nusistebjus dl tokio plataus jo pažini tinklo, jis sako:
O ko ia stebiesi? Tu ia tik mnesis, o aš pažirk juk kiek met! Tu tik apsisprsk ia emigruoti
ir pamatysi, kaip lengva su kuo nori susidraugauti (vyras, 38 m.).

Pagalba vieni kitiems išryškja per vien apie kitus pasakojimus, apkalbas. Vienas
informantas papasakojo apie pažstam, iš kurio tyrja jau buvo musi interviu, kad jis savo
namuose apgyvendina per „Au Pair“ program atvykusias ir Amerikoje nelegaliai norinias
pasilikti merginas76, kurias vadina zuikuiais: tai irgi kažk reiškia, juk dl Lietuvos tai daro, ir
pradjo juoktis. Dar viena informant apie t pat asmen sak: jis labai paddavo lietuviams,
bet žinau kad labai jais nusivyl, žinai, lietuviai yra lietuviai.

76
Atvykusias gyventi  amerikiei šeim ir prižirti j vaikus, atlikti nam ruošos darbus, turinias galimybes
lankyti angl kalbos kursus, keliauti po JAV.
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Vien iš pagrindini informant Niujorke tyrja pavadino „išeivijos gelbtoju iš smulki
bd“, kuris visiems prašantiems nuvežti, parvežti, nupirkti, sutvarkyti padeda be mokesio,
vien todl, kad kreipiasi lietuviai, kartais tik cepelin, kaip atpild, išvirti paprašo, taiau labai
specifinius ir profesionalius, reikalaujanius daug laiko ir pastang darbus atlieka už užmokest.
Jis pats iš tokio jo apibdinimo tik didžiuodamasis juokiasi.
Keletas lauko tyrimo metu sutikt imigrant iš Lietuvos teig užsiimantys lietuviškos
duonos, srio, laikraši, alaus, šampano, brendžio platinimu, bet pelno iš tokios veiklos neturi.
Pasak j, lietuvišk produkt platinimas tarp savj jiems yra kaip savirealizacija, bendravimo
bdas, laisvalaikio pomgis, populiarumas bendruomenje, reikalingumo jausmo pateisinimas.
Pabržiama, kad dl patogumo, kai tingiu aš ten laužyti kraujo tr  galv, kaip kad sako
39 met vyras, Amerikoje gyvenantis 12 met, gal ir uždarumo, vengiama bendrauti su
amerikieiais, tikr draug ieškoma bendrataui kompanijose, tai ypa aktualu Riverhede
gyvenantiems, vieniems per kitus atvykusiems  Amerik.

2.3.7. Amerikons nereikia, kad karkt namie angliškai

Neformali pokalbi lauko tyrimo metu su treiabangiais po truput išryškjo dar
nesukrusi šeimos imigrant iš Lietuvos JAV viena iš siekiamybi – kuo greiiau susirasti
potencial partner šeimai, vedyboms. Kiek kitokia situacija paioje Lietuvoje – Statistikos
departamento prie LR Vyriausybs („Demografijos metraštis“ 2008) duomenimis, vis dažniau
tuokiamasi vyresniame amžiuje, vis daugiau por gyvena santuokos neregistravusios. Atskirai
tuo domtis pradta tik po informant atvir teigini, kad bsimos žmonos tiek Amerikoje, tiek
Lietuvoje ieškoma vairiomis priemonmis: per draugus, pažstamus, internete. Paiešk tikslas
paprastai net neslepiamas. Šiuo atveju nekalbama apie fiktyvi santuok krim, kai siekiama
gauti status legalizuojanius dokumentus.
Lankantis Riverhede neformaliuose pokalbiuose išryškjo aiški tendencija – lietuviai
vyrai, ieškantys žmon, turi aiškius kriterijus – ji turi bti lietuv, o blogiausiu atveju tiesiog iš
Ryt Europos (vyras, 34 m.).
Btent pastarasis informantas lauko tyrimo metu teig, kad jau turi Lietuvoje dabar toki
nusižirjs draug, bet sunku jai atvažiuoti dl vizos, taiau jis nepraranda vilties, kad šis
nepatogumas greitu laiku bus išspr stas.
Vyrai ia ieško žmon, net šokiuose tiesiog sako, kad ieškau žmonos. Normaliame lygmenyje tai
eina, ne vienai nakiai. ia tikrai didel problema, kai vyras jau ieško ir neranda žmonos. Ir nesvarbu,
kad moteris su vaiku, kaip su bagažu (moteris).
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Vienas sutiktas informantas atvirai pasakojo, kad jis visai neseniai gržo iš Lietuvos, o
kelions tikslas buvo susitikti su keliomis lietuvmis, su kuriomis buvo susipažinta internetinse
pažini svetainse. Ir nors išleido 7 tkst. doleri, žmonos klausimas taip ir liko neišspr stas.
Kaip kontrastas savanorišk imigrant iš Lietuvos endogamini (iubrinskas 2005)
nuotaik paaiškinimui pateikiamas dipuk požiris, pabržiamas j indoktrinavimas šiuo
klausimu, „Lietuvi chartijos“ vaidmuo. Dipukai per prievart reikalavo, kad vaikai su
lietuviais tuoktsi, o ia vyrai patys nori tik lietuvaits, politini emigrant ir šiandienini
imigrant iš Lietuvos pozicijas palygina 10 met Amerikoje gyvenanti moteris.
Vienas iš paaiškinim, kodl ieškoma partnerio šeimai, yra grynai ekonominis
suinteresuotumas, nes Amerikoje vienas aukštai nenušoksi, nes dviese jau ir bst normaliai gali
sigyti (vyras, 34 m.).
Kitas paaiškinimas – siekis turti artim asmen, su kuriuo bt galima kartu
„lietuviškai“ šv sti šventes, taip pat pasidalyti Lietuvos ilgesiu, gyvenimo susikonstruotoje
„nam erdvje“ (Svašek 2002) patirtimi:
Tai va, manau, jeigu bt šeima, bt viskas, tai bt kaip kitaip šveniama, lietuviškai, o taip
tai yra labai sudtinga. Vat, tada tai labiausiai pajunti, kad tu esi toli nuo nam, kad tavo artimi žmons
toli, nu... (moteris, 37 m.).

Informantai teig siekiantys sukurti lietuvišk šeim, kad turt erdv , kurioje gals
išlaikyti ir propaguoti lietuviškum, t. y. šv sti šventes namuose, šeimos rate, pasigaminant
šventin vakarien pagal iš Lietuvos atsivežtus paproius.
Kaldos, aj nu va, pavyzdžiui, kas galbt, nežinau ar ia visi taip lietuviai daro ar ne, bet,
pavyzdžiui, kios pas mus tai yra grynai grynai lietuviškos. Nebna jau visoki ten toki Christmas time
žinai, tos dovanos ten viskas taip, kažkaip pas mus taip nra. Labai stengiams religiškai sutikti ir ten
tos, ir žuv kepam, mano vaikinas vis laik tuos šližikus daro (juokiasi) jo jo, nes nu kažkaip taip jam
patinka kepti, nu tai gerai sakau, tai jis šližikus daro, nu gerai. Tai va, taip susdam, irgi, ta prasme,
vakarien ki taip sutinkam (moteris, 26 m.).

Pokalbiuose su imigrantais iš Lietuvos išryškja nuostata, kad „lietuviškumo“
propagavimas yra išskirtinai moteriškas reikalas, o gyvenant mišrioje šeimoje ar partnerystje,
etniškum gali lemti net konkurencins nuotaikos:
Aš esu moterišk, supranti, italas, pavyzdžiui, jisai, kad jisai ir gamina namie, bet jis nepadarys
tokio, supranti, nam atmosfera, jis namo egls nevilks, jis namo egl namo parvilks ir papuoš, jeigu aš
pasakysiu, kad darom egl. Ms pirmos vedybins Kaldos, egl bus, jeigu aš taip, tipo, oj, tai ia, nei
ia reikia, nei ia k, tai tos egls ir nebus. Bet aš egl pasipuošiu sau suprantamai ten kažkokiais, su
lietuviškom nesmonm, ten visa kita, saldainiuk, sausainiuk prikabinsiu, dar ten, tai aš, bet italas, jis
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niekaip, jisai žino, kad ten toki ragan pakabint reikia, nu tai jis parvilko iš kažkur t ragan vien
(moteris, 28 m.).

Dl kitataui „lietuvišk“ tradicij nežinojimo, kultros svarbos nuvertinimo arba dl
baims pasijusti nesaugiai „ne namuose“ (Al-Ali ir Koser 2002), dažnas informantas yra
skeptiškas mišri šeim krimo klausimu: dideli mes maži žmons – tik kaži ar išliksim. Reikia
saugoti savo ras, nesimaišyti su kitais.
Siekiant užmegzti ilgalaikius santykius vengiama bendrauti su moterimis, kurios,
stereotipiškai mstant, galt bti priskiriamos lengvabdži kategorijai, net jei jos atitinka
pagrindin kriterij partnerei – yra lietuvs. Pasirodo, tyrja ir vienas informantas pažsta moter,
iš kurios kiek anksiau buvo imtas interviu. Jis sako:
Ir ji (aut. bendra pažstama) ir jos draugs gal bt nieko, bet gražios kaip modeliukai, tai k
žinai kuo ten dirba, o toki tai jau nereikia (vyras, 34 m.).

Greta ekonominio ir kultrinio suinteresuotumo kurti etniškai endogamiškas šeimas yra
ir kitas informant pateiktas paaiškinimas: lietuviai vyrai ieško patarnaujani moter, nes
manoma, kad lietuvs btent tokios ir yra. Statybose dirbantis informantas, nedalyvauja jokioje
lietuviškoje veikloje, nes nusibodo eiti vienam, jis internete aktyviai ieško antrosios puss, bet
vis neskmingai. Jo paaiškinimas: reikalavimai labai dideli mano. Amerikiets vadinamos
kiauromis:
Nu, kiauros, todl, kad jos nieko nenori, jos nieko nemoka, jos nieko nežino ir jos iš viso,
supranti, jos tokios, supranti, sivaizduok, tau, pavyzdžiui, gimsta vaikas, ane, jinai, pavyzdžiui, iš papo
jau jinai nemaitins vaiko, o jinai pils vanden su milteliais ir vaik šers, jinai sriubos išvirt nemoka, jinai
kambari tvarkyt nemoka, jinai iš viso nieko nemoka, jinai yra agregatas, supranti? (vyras, 30 m.).

Nors tyrimo metu buvo išgirsta nuomoni, kad imigrantms iš Lietuvos sunku rasti
vietin amerikiet vyr dl savo imigrants, dažnai nelegalios, statuso, vis dlto dauguma teig,
kad imigrantams iš Lietuvos vyrams yra sunkiau susirasti vietin moter, žmon77 dl keli
aspekt. Vienas iš j yra nepakankamai geras angl kalbos mokjimas, galbt todl yra
deklaruojama, kad amerikiets net ir netikt bti lietuvi vyr žmonomis. Taip pat vyrams iš
Lietuvos su emancipuotomis amerikietmis sunku rasti bendr kalb, skiriasi požiriai 
tradicijas, buities organizavim.
Dirbam normaliai žmon paieškos klausimu. Amerikons nereikia, kad karkt namie angliškai,
k ten kalbti su tom amerikonm? Joms nereikia našlaii kaip aš, o man reikia šaltibarši, o ne

77
Iškalbingi statistiniai duomenys apie susituokusius Lietuvoje – 2007 metais 20 Lietuvos piliei vyr ved
amerikietes, tuo tarpu 184 Lietuvos piliets ištekjo už amerikiei (Demografijos metraštis 2008: 55).
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hamburgeri. Jos ir paios gerai stovi, tai joms nereikia ms, taip kad nieko gero iš t amerikoni
(vyras, 39 m.).

Šio informanto pozicijoje persipina imigranto statuso negatyvus vertinimas, vardijant
save „našlaiiu“, kultrinio panašumo su potencialia partnere paieškos ir ekonominio stabilumo,
sudarant santuok, svarba. Tiesa, šis informantas Amerikoje gyvena jau 12 met, turi žali
kort, kaip pats sakosi, turi tris namus ir pinig turiu tiek, kad žmonai nereikt dirbti – galt
daryti k tik nori (vyras, 39 m.).
Imigrants iš Lietuvos siekia ištekti už vietini amerikiei, o dažnai net ir iš Lietuvos
atvykusios šeimos skyryb priežastimi bna buvusios žmonos susirastas amerikietis.
Statybininku 2 metus Amerikoje dirbantis vyras apibendrina, kad lietuvms reikia amerikono,
nes jis turi doleri, stabiliau su juo, statusas kitoks.
Pabržiama, kad atvykus  JAV lietuvs moterys ieško ne tik galimybs ištekti už
vietinio amerikieio, dažnai negalvojant apie tai, kad jos per protingos amerikonams, kad gyt
legal status, bet ir be pastang susikurti materialin

gerov , todl vadinamos pinig

melžjomis. Taigi dl skirting lkesi ir galimybi tiek išlaikyti, tiek sukurti „lietuviškai“
endogamiškas šeimas tampa kiek sudtinga, nors dl duomen trkumo bt labai sunku
pasverti ir atrasti universalius paaiškinimus, kokie yra šeimos laikino išsiskyrimo, visiško
išsiskyrimo ar susijungimo fenomenai. Susituokusi treiabangi pora pasakoja, kad nemažai
por išsiskiria atvykusios jau  Amerik, nes ia atvyk neteko statuso, tapo ekonomikos
aukomis, žmonos juos paliko. Šiaip dar nra tendencijos ieškoti lenki, o lietuvi moter nra,
arba j labai aukšti reikalavimai.
Pastarieji informantai iš Riverhedo šeim išskyrimo kaltininke laiko ne Lietuv,
nesudariusi galimybi užsidirbti pragyvenimui, bet Amerik, kurioje darb randa visi atvyk :
Amerika išskyr labai daug šeim, bet niekas apie tai nekalba, nes toks gyvenimas.
Daliai informant yra normalu, kad imigrantas iš Lietuvos, kurio žmona likusi Lietuvoje,
ia turi kit moter, bet tai nra neištikimyb, kaip jie patys vardija, o tiesiog fiziologini
poreiki tenkinimas, nes vyrai nra mediniai. Tyrimo metu buvo išgirsta ne viena istorija apie
imigrant iš Lietuvos, j pažstam rus, ukrainiei vyr neištikimyb , kuri nra traktuojama
kaip neigiamas reiškinys, turintis nepageidaujam pasekmi laikinai atsiskyrusios šeimos
ateiiai. Vyrai Amerikoje dirba sunk fizin darb, gyvena sunkiomis slygomis, o šeimos,
sukurtos dar gimtosiose šalyse, dl vienoki ar kitoki priežasi primusios sprendimus
persiskirti – dažniausiai žmona likusi gimtojoje šalyje, o vyras uždarbiauja Amerikoje. Kita
informant papasakojo savo šeimos istorij ir taip pat apibendrinaniai pridr:
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Atvažiuoja vyrai – žmonos lieka Lietuvoj, bet dievas taip sutvr ms organizmus, kad vyras
biologiškai negali be moters, jis taip sutvertas. Tada prasideda ir ia girtuoklysts tarp lietuvi,
paleistuvysts, moterys eina, poruojasi, skiriasi šeimos, Lietuva ra, Lietuva nyksta. Tai kaip, kai apie
visa tai pagalvoju, tai Lietuva brangi, nebra Lietuvos... Man labai skaudu (moteris, 52 m.).

Jai pritart Kalifornijoje gyvenanti dipuk, teigianti, kad svarbiausia yra ištikimyb,
šeimos neardomumas, tikjimas ir lietuviškumas, tada ir Lietuva bus tvirta, ir Amerikoje
lietuviai gals vadintis lietuviais.
Šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos, kurdami ar išlaikydami „lietuviškj“ identitet
JAV, viena vertus, pasiduoda socialinei atminiai, kultrinms tradicijoms, palaiko dipuk
sukurt

bendravimo

model

(Baškauskas

1981:

279),

antra

vertus,

ieško

nauj

bendruomeniškumo form, šeim krime dominuoja ekonominis suinteresuotumas, nenoras ar
negaljimas visiškai integruotis priimanioje šalyje, ar tiesiog emigranto statuso nulemtos
ribotos galimybs šeim sukurti su amerikietmis. Vis dlto galime teigti, kad egzistuoja
poreikis bendrauti su iš tos paios šalies atvykusiais žmonmis, todl ir padedama naujiems
atvykliams susirasti bst, pirmj darb, talkinama tvarkantis dokumentus, ieškant naudingos
informacijos, platinant jiems lietuviškas prekes, kartu leidžiant laisvalaik.

2.4. Santykiai su Amerikos lietuviais

Šioje dalyje analizuosime šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV ir Amerikos lietuvi
požirius vieni  kitus, atsiribojimo vieni nuo kit priežastis, vien ir kit lkesius
bendradarbiavimo, veiklos permimo klausimais, kurie ir nulemia ne visais atvejais skming
treiabangi ir Amerikos lietuvi, iš kuri, kaip minjome, tyrime didžiausi dal sudar
dipukai, komunikacij, neviening požir  santyki su Lietuva krim ir turimas galimybes bei
poreikius bti transnacionaliems.
Stereotipiniai vardai atskleidžia dažnai šališkas, negatyvias nuomones ir požirius,
„išryškina ribas tarp vieni kitus stereotipizuojani grupi“ (Eriksen 1993), todl tyrimo metu
buvo siekiama išsiaiškinti, kokiais epitetais vieni kitus vadina imigrantai iš Lietuvos ir lietuvišk
šakn asmenys. Dipukas, paklaustas, kaip pavadint naujai atvykusius lietuvius  Amerik,
nedvejodamas atsak – treiabangininkais. Jam pritart dipuk, kelions iš Indianapolio 
ikag metu primindama, kad dabar tonas bendravimo pasikeit, nebra tarybuk pavadinimo,
dabar tai jau bt pažeminimas. Keletas informant treiabangius vardino naujabangiais,
naujais ateiviais.
Dipuk pozicija treiabangi atžvilgiu gana aiški ir universali – jie nusivyl
treiabangi nebendradarbiavimu ir net nemotyvuotumu rasti bendr kalb. Viena JAV Lietuvi
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Bendruomens lyder dipuk apgailestaudama sak: iš ties daug tikjoms iš treiosios
bangos... bet nesusikalbam, nesiklijuoja mum su jais.
Per vien Niujorko Lietuvi Bendruomens susirinkim buvo pastebta, kad paskutinje
parodoje „XIX a. pab. – XX a. pr. grynori kultra JAV“, vykusioje LR Generaliniame
konsulate Niujorke, nebuvo nei vieno dipuko, nes j dl garbaus amžiaus mažja, taiau
esminius postus JAV LB vis dar užima dipukai, kurie nenori perduoti valdžios treiabangiams,
taip akivaizdžiai demonstruodami nepasitikjim treiabangiais. Viena dipuk vaišinantis jos
namuose pietumis atvirai paaiškino, kodl pagrindini etnini organizacij valdanij postus
vis dar užima politiniai imigrantai: šiaip  postus neleidžiam treiabangi, nes yra
nepasitikjimas, kad gerai atliks darb78.
Šioje vietoje nortsi pacituoti V. iubrinsk, kuris teigia: dipukai „buvo sitikin , kad
praleid

tiek met diasporos bendruomeni gyvenime, yra tap

„lietuviškumo išlaikymo

ekspertais“, turintys „laisvojo pasaulio“ žini ir vald veiklos kodus, kaip bti lietuviais
laisvame demokratiniame pasaulyje“ (iubrinskas 2006: 82). Todl susitikimas su naujaisiais
imigrantais iš posovietins Lietuvos jau „a priori“ nežadjo palankaus vieni kit vertinimo ir
produktyvaus

bendradarbiavimo.

Tyrim

metu

informantai

apibendrintai

teig,

kad

nesusikalbjimas vyksta dl skeptiško skirting emigracini bang atstov nusiteikimo vieni
kit atžvilgiu, kuris, kaip dažnai bna, kyla iš nežinojimo ir nesidomjimo vieni kit interesais,
patirtimi, lkesiais. Dipukai nevengia atvirai paaiškinti, kodl jie nra suinteresuoti perduoti
vairo treiabangiams: mes daug k padarm, o treiabangiai nori tik pasinaudoti.
Dipukai nevengia ir kategorišk pareiškim, kad treiabangiai ne tik kad nelink
bendradarbiauti su Amerikos lietuviais, bet ir patys yra labai neorganizuoti, neaktyvs,
nebendradarbiaujantys tarpusavyje, nesuinteresuoti savarankiškai užsiimti lietuviška veikla.
Tiesa, treiabangiai band sukurti atskir nuo dipuk apylink, pavadin j „Versm“, taiau,
kaip teigia kai kurie informantai, dl vidini konflikt ji gyvavo ne daugiau nei kelerius metus.
Treiabangi nebendradarbiavimo su Amerikos lietuviais pasekm, pasak dipuk, yra ne tik
sumažj s rengini skaiius, bet ir nevykstanti informacijos sklaida, jie juk nekvieia ms.
Informacini technologij srityje dirbantis imigrantas iš Lietuvos randa liberal
pateisinim, kodl nevyksta sklandus dipuk ir treiabangi bendradarbiavimas:
Nu kad, tiesiog, bendrai tas organizacijas, kažkaip, vl tsti tiesiog, naujai atvažiav turt,
tiesiog, rodyti iniciatyv, bet, kaip sakau, vis pirma stengiasi sitvirtinti aplinkoj, tik tai paskui, nu,
78

Vis dlto kad dipukai ne visada laikosi duoto žodžio, puikiai iliustruoja ištrauka iš tyrjos dienorašio 2008 m.
gegužs 4 d: „X švents metu vyko loterija, kurios prizas – butelis šampano. Priešais mane sdj s dipukas
pažadjo – laimj s btinai atiduos priz man ir greta man s sdiniam treiabangiui. Laimjo. Labai apsidžiaug,
taiau tik atsim s priz, nepasibaigus šventei, palinkjo visiems prie stalo sdintiems geros švents pabaigos ir
išjo“.
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amerikietiškoj aplinkoj, tik tai paskui jau, kai lieka laiko, visuomeniniam reikalam, tada jau skiria
visuomeniniam reikalam (vyras, 37 m.).

Juolab kad tyrimo metu viena JAV Lietuvi Bendruomenje aktyviausi dipuki,
prisimindama pirmuosius savo gyvenimo metus Amerikoje, pabrž sitvirtinimo, rpinimosi
šeima prioritetus:
Aš nekeniau, sakiau, duokit man darbo, bet tik nekvieskit  jokius posdžius, nes aš negaljau
nusdt, man patiko ir paskiau, vienu tarpu, buvo toks tarpas, kai ištekjau ir paskiau susilaukiau gan
didels šeimos, nelabai buvo ir laiko niekur tikrai veikt (moteris, 66 m.).

Tyrjai prisdus prie dipuk stalo vienos iš kavuts po šv. Miši metu, buvo galima
girdti vien kalbas apie treiabangius, pastarj ir dipuk vertybinius, gyvenimo bdo ir
prioritet skirtumus: nekeniu t treiabangi, išdavikai tvyns, o dar ir atvažiav ia nenori
jungtis prie Bendruomens. Mes jiems susirinkimuose duodam pavalgyti, o jie net iki galo
nepabna ia!
Taigi, dipuk manymu, treiabangiai nra priverstiniai emigrantai, kaip kad buvo
79

dipukai , todl turti išsilavinim Lietuvoje, galti susirasti darb, bet emigruoti  JAV ir dirbti
fizin darb, o dažnai ir gyventi po radaru (aut. nelegaliai) – neambicingas reikalas. Dažnai tiek
dipuk, tiek treiabangi negatyvus vieni kit emigravimo priežasi vertinimas yra abipusis.
Aš iš vis sakau, kad dipukai tai yra tvyns išdavikai80 ir šita, atvažiav kas ia, žinai, išsiblašk,
sak 51 met vyras, Amerikoje dirbantis architektu.
Dažnas politins migrant bangos atstovas paaiškina, kad treiabangiai ir dipuk vaikai
nebendrauja tarpusavyje, nes skiriasi gyvenimo prioritetai, pomgiai, kultrinis patyrimas,
socialin aplinka, kurioje formavosi asmenyb:
Aš manau, kad patirtis ir aukljimas truputl, ne truputl, bet labai skiriasi. Iš vienos puss, kai
kuris jaunimas, atvyks ia, jie neina studijuot, o kimba  darbus, nes jiems svarbu užsidirbt pinigus, tai
jiems bus domu, k tas pinigas nuperka, ar ne? Ir j kalba tada, jie tarsis apie mašinas, ar rankius, ar
aparatus, ar k nors ir iš to bus kalba. O jeigu yra studijuojantis jaunimas, tai vis tiek tas pokalbis bus
kitoks. Jei nra tokio bendro suokalbio, susikalbjimo... bet aš sakau, tai yra normalu. Jei tu nieko
bendro neturi... Pavyzdžiui, ms jaunimas, tavo (aut. autors) amžiaus, jau užaugs Amerikoje, jau
priprats prie tautini šoki ansambli, dain, jiem ia visai priimtinas dalykas, kad tu gali bti vsus,
nu cool ir vis tiek priklausyti tautini šoki grupei, ir ten su klumpm šokt, ar kokius tautinius rbus

79

Kalifornijoje gyvenanti garbaus amžiaus dipuk pasakoja: Mes nebgom, neveržms ia, mes buvom išstumti,
Lietuvos okupacijos, išstumti, dl savo gyvybs, savo laisvs, savo ko, išstumti, bgom  nežini, nieko nesitikdami,
ir ia k gavom, tai patys sukrm ir užsidirbom, o jie veržsi  Amerik praturtti. Pagrindinis tikslas – doleris.
80
Dalis informant išdavikais, nulietuvjusiais, nelietuviais vadina ir dipuk vaikus, nebendraujanius su
imigrantais iš Lietuvos. Pašiepiamas j nemokjimas lietuvi kalbos, nors dipukai, pasak informant, reikalauja,
kad treiabangi vaikai kalbt tik lietuviškai.
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užsidt. O atvažiav iš Lietuvos sako, k? Mes nešoksime ia jokiam ansamblyje. ia labai toks...
(moteris, 54 m.).

Taigi dažnas informantas pabžia, kad tarp dipuk ir grynori buvo kultrinis plyšys,
taiau taip pat ir tarp dipuk ir treiabangi toks pats egzistuoja. Atvyk  Amerik politiniai
migrantai gijo žemesn nei turjo socialin status, taiau j aktyvus politinis dalyvavimas
organizuojant demonstracijas, kuriant draugijas, ieškant kontakt gyvenamos šalies takinguose
valdžios

sluoksniuose,

pasitelkiant

žiniasklaid

gimtosios

šalies

naudai,

Lietuvos

Nepriklausomybs atkrimui leido nors iš dalies neprarasti gimtojoje šalyje turto statuso.
Dipuk atstovai teigia, kad treiabangiai mano esantys geresni, protingesni, vis dlto prasitaria,
kad ne tik „lietuviškumo“, bet ir jo „išlaikymo“ bd, organizavimo treiabangiai turt
mokytis tik iš j, turini patirties, nekvestionuotinai teising žini, sukoncentruot
D. Bindokiens (1989) knygoje.
G. mus dar Lietuvoje bdama nužemino, o mums tai nerpi kur kas yra gims, mes subrandinti
kitoki vertybi. Ir jiems nerpi iš ms mokytis, jie ia pagrinde nelegaliai atvažiavo, KGB neleido
bendrauti (vyras).

Tiesa, pastarajam dipukui paprieštaraut Lietuvos Generalinio konsulato Niujorke
darbuotoja, taip pat dipuk, teigdama, kad G. yra treiabang, ji yra labai veikli, dirba
šeštadieninje mokykloje, su chorais, organizuoja.
Iš neformali pokalbi su imigrantais iš Lietuvos galima daryti išvad, kad išsilavinimas ir
vidin kultra yra svarbus kriterijus pasirenkant ir formuojant draug ratus. Dalis naujai
atvykusi imigrant iš Lietuvos bendrauja tik su dipukais ir j vaikais, jie neslepia, jog didžij
laisvalaikio dal praleidžia btent dipuk kompanijoje, apie juos atsiliepia labai pozityviai, juos
apibdina kaip patyrusius, protingus, draugiškus, geranoriškus žmones:
Dipukai... nu kaip, jau vis tiek, turi socialin gerov, pavyzdžiui, palyginus su lietuvi senimu, tai
aišku, šviesesni veidai, linksmesni, gražum t turi, sveikatos apsaug turi ir vis socialin pagrind. Tai
jie yra, palyginus, linksmi žmons, aš manau (moteris, 26 m.).

Kalifornijoje gyvenanti dipuk dukra neslp teigiam emocij žmonms iš Lietuvos,
atsivežantiems tikro lietuviškumo:
Labai patinka naujai atvyk iš Lietuvos žmons. Nes jie tikrai, tikri lietuviai. Jie labai lietuviški. Jie
dar... nors jie bando tapti amerikieiais ir pasisavinti t amerikietišk išor, jie vis tiek turi t piln
lietuvišk dvasi. O mums labai jos ia reikia. Kadangi ta lietuviška dvasia nusitrina po tiek met, vis tik
nesu patenkinta Adid nešiojaniu jaunimu, kuris laikosi nuošaliau, nelabai draugiškas, per daug toks
šiuolaikinis ir kuris rašo  spaud, labai nori save pasiteisinti, j pažiras (moteris, 54 m.).

118

Atsidavimo Lietuvai (kai ji dar buvo okupuota Soviet Sjungos), nuolatins tiek
finansins, tiek emocins pagalbos jai naratyvas kartojasi bene kiekvieno dipuko asmeninio
gyvenimo istorijos pristatyme, vairiuose pokalbiuose. Kalifornijoje gyvenanti dipuk sako: visi
ten po tkstantl ar kiek djom, djom, kol sudjom  fond arti 15 milijon. Ir juos skyrm
kultrai. Akcentuojama ir pagalba vieni kitiems, ypa menininkams, rašytojams, pasakojama,
kad buvo aktyviai perkami j dirbiniai, kriniai, kad nenustot kurti, kad skleist lietuvišk
men. Bta ir politini pagalbos okupuotai Lietuvai form – organizuotos vairios
demonstracijos, protesto akcijos kad erzinti sovietus. Dipuk sitikinusi, kad jei ne ms
atsidavimas – nieko nebt išj su Lietuva, nebt niekas išlaikyta, o tie dabar bga iš
Lietuvos, negaliu paksti t treiabangi!
Antra vertus, tyrimo metu buvo sutikta šiandienini imigrant iš Lietuvos, kurie
pateisina neigiam dipuk požir  emigruojanius iš Lietuvos pilieius, nesugebanius
realizuoti sav s gimtinje, užsiimti produktyvia veikla:
Apskritai aš tau galiu pasakyti, mano nuomon tai tokia, tu kaip sociolog, turtum šit puikiai
žinoti, kad normalus žmogus savo tvyns nepalieka (juokiasi), nu tai reiškia, kad žmogus gali tiktai
pilnai atsiskleisti, adaptuotis ir bti laimingu, ir surasti savo viet tiktai savo kultroj. Reiškia, o jeigu jis
negali adaptuotis savo kultroj ir važiuoja to ieškoti svetur, tai nra jis normalus, ar ne? (vyras, 51 m.).

Tiek imigrant iš Lietuvos, tiek Amerikos lietuvi skirtingas požiris  finansin JAV
Lietuvi Bendruomens rmimo aspekt:
Man taip juokinga, kai aukas renka  vokelius, užrašo adres ir paskui jiems laikrašiuose
dkoja, kad remia, juokinga (moteris, 37 m.).

Kai tuo tarpu dipuk kartos atstov iš karto oponuot: bna parašyta, kas tokie ir kiek
aukotojai, kad bt atvirumas, iš kur tie pinigai ateina ir tiesiog vertinimas, kaip padka.
Požiris  JAV Lietuvi Bendruomens finansavimo svarb atsispindi kontrastingame
treiabangio ir dipuko pasisakyme apie šv. Kald ir šv. Velyk pusryius, organizuojamus po
šv. Miši, už kuriuos nereikia mokti:
Nu tokia simbolin ten auka žinai, ten doler jeigu ten padedi ten  lkštut, ten kas nori deda,
kas nori, nededa (moteris, 28 m.).

O dipukai pabržia, kad treiabangiams pradžioje tai keisiausia buvo, kad patys
iškepam namie pyrag, atvežam ir tada dar patys j prie kavuts nusiperkam. Ir šiaip jiems
sunkiausia buvo suprast, kad patiems reikia už visk susimokt. Tokio mstymo dipukai
nesupranta, o matydami treiabangi abejingum JAV LB finansinio išlaikymo klausimu, tai
tiesiogiai sieja su nesuinteresuotumu išlaikyti lietuvyb.
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„Skmingai imigrant adaptacijai svarbios ne tik formalios organizacijos, bet ir
savanoriškos pagalbos imigrantams reiškinys“ (Cordero-Guzman 2005). Iš ties dažnas dipukas
informantas akcentuoja, kad jiems atvykus  Amerik aukojimas, savanoriškas darbas buvo tarsi
savaime suprantamas dalykas, padsiantis išlikti tvirtai lietuvi bendruomenei, išlaikyti
lietuvišk kultr ir tuo paiu padti Lietuvai:
Dar vienas psichologinis aspektas, apie išeivijos kultr, mes niekas niekada nebuvome
atlyginami. N vieno cento už tai negavom. Bent jau seniau. Visi dirbom veltui. Štai režisorius, dabar jau
žymus režisorius Ž., išstudijavs t srit, gerai išmano, ir talentingas, ar jis k uždirbo iš to? (moteris).

Retoriškai klaus Kalifornijoje gyvenanti dipuk, turinti, kaip pati sak, Lietuvos
kunigaikšio Vyio kryžiaus kavalieriaus ordin kaip rašytojai, vertjai ir lietuviškos kultros
darbininkei ir puoseltojai išeivijoje. Niujorke gyvenanti dipuk apie pinig aukojim sako:
Amerikoje iš vis yra taip priprasta, yra tas noras padti. Aukoti, duoti aukas išmokom dar iš
tv, o gal bažnyia takojo?, kuomet aukojimas suprantamas kaip nuoširdus, savanoriškas
mokjimas pagal išgales. Jai pritart kita politins emigracins bangos atstov:
Mes labai visi suprantam ir žinojom, kad yra labai svarbi savanoriška veikla ir pinig
aukojimas. Niekas mum nieko nedav veltui. Viskas, kas buvo atsiekta, tu turjai po doler, taip, kaip
pirmoji banga pasistat visokius pastatus ir bažnyias, ir namus, ir visk, jie po doler, po du aukojo.
Taip mes atvažiav supratome, kad jeigu mes neduosime ir neaukosime, tai nieko ir nebus (moteris,
66 m.).

Kai kurie kalbinti treiabangiai išsak kategorišk nuomon , kad tarp dipuk ir
treiabangi nra jokio bendradarbiavimo, arba jis nra toks, koks turt bti. Dar kiti, atvyk 
JAV, nebendravo su dipukais, nes pastarieji visai nežinojo, kaip padti, o tiesiog gyveno kaip
kilks taukuose, aš jiems buvau tik kaip sovietin egzotika, sako 17 met Amerikoje gyvenantis
36 met vyras. Dar kitas informantas papasakojo, kad jam atvykus  Amerik du mamos broliai
dipukai jo net nenorjo pažinti kaip atgimstanios Lietuvos išdaviko. Tuo tarpu dipukai toki
buvusi distancij interpretuoja skirtingai: gda bdavo, kai New York Times parašydavo apie
pirmuosius treiabangius, nes niekam ne paslaptis, kad pirmieji tai paprasti banditliai buvo.
Pirma treiabangi banga – visa Kauno mafija. Amerikos lietuvis iš ikagos pritart:
treiabangi pirma banga buvo visa Kauno mafija.
Didel nusivylim kl treiabangi polinkis  alkohol ir visos su jo vartojimu susijusios
pasekms. Amerikos lietuvis sako:
Yra tendencija žiauriai nusigerti, yra toks, toks, nu mat, kaip buvo, tada prasidjo, ten kad
žmons pradeda gert jau rimtai, nu ir muštyns. Per 40 met aš nesu mats. ia su alkoholiu yra... tam
tikras... aš nežinau, mes tai buvom, mes visi geriam, mes nesam (juokiasi) kokie nors tai blaivininkai ar
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k nors. Išgeriam, išgeriam ir išgeriam, ir galim išgerti daug, bet kaip nors yra prie vaik ne, ne, ia yra
kažkas (vyras, 54 m.).

Neapykant ir šiomis dienomis kursto nuolat prisimenamos ir pasakojamos istorijos, kaip
senos ponios dipuks iš banko pasiimdavo pinig, o treiabangiai, kartais talkinant ir
juodaodms moterims, juos atimdavo.
Vis dlto dipuk ir treiabangi bendradarbiavimas vyksta – keiiamasi patirtimis,
žiniomis, paslaugomis, o „lietuvi etnin bendruomen yra labiau linkusi priimti tuos
imigrantus, kurie  bendruomen

ateina pirmiau užmezg

ir išvyst

horizontaliuosius

(silpnuosius) ryšius už lietuvi bendruomens „rib“ ir skmingai sikr

amerikiei

visuomenje. Tokie naujieji imigrantai yra priimami labiau nei tie, kurie nuolat dirba vietos
bendruomenje ir neturi kontakt už jos rib“ (Kuzmickait 2004: 93). Tai paaiškina, kodl
treiabangiai kritikuojami, bet mielai naudojamasi pedagog, informacini technologij,
medik, jurist ir kit specialist pagalba.
Riverhedo lituanistins mokyklos mokytoj pozicija aiški – lietuvišk šakn
amerikieius stengiamasi traukti  lietuviškas veiklas, renginius, nes jie turi pinig ir labai
motyvuoti. Nors šiaip nra didels meils tarp Amerikos lietuvi ir lietuvi. Tiesa, ši mokykl
finansiškai remia dipuk A. Kazickien, be kurios pagalbos, kaip teigia keli kalbinti informantai,
mokykla neišsiverst, neturt galimybs mokytojams mokti alg. Vis dlto:
Su dipukais bendraujam mažai. Su jais susitinkam per sport, per eitynes dl breast cancer (aut.
krties vžio), buvo barbeque (aut. msos kepimas) pas dipukus. Lenkiuosi prieš dipukus, nors jie pilni
marazmo (aut. keistumo) (moteris).

Siekdama išvengt apkalb, kad bdama išdavike, sovietine liekana išnaudoja gerai
sitvirtinusius ir turtingus Amerikos lietuvius, o iš dalies todl, kad nesijaust niekam skolinga,
kad ateityje ramia sžine galt neteikti pagalbos atvykstantiems  Amerik bendratauiams, 3
metus Niujorke gyvenanti informant nebendrauja su giminmis dipukais:
Aš žinok, žinai kaip aš galvoju, jeigu aš dabar, pavyzdžiui, gyveniau ia daugyb met ar aš
noriau, kad pas mane visokie apbdkai, lopai (aut. kvaili) lietuvaiiai važiuot ir bandyt iš mans
melžti pinigus, gerov, vis tik aš nenoriau, kad manim vis tik kažkaip naudotsi. Pas mane yra dar
moiuts gimini pilna Floridoj, ten, ten pilna, ar aš pas juos kada važiavau? Ne. K aš jiems
pasakysiu? Kad mano moiuts dds dd buvo js ten brolis sesuo, tai sakys, so... ? Aišku, jie vis
laik rašo žinai tais amerikoniškai „o Jzau, ia atvažiuokit, ia laukiam, ia“ bet ok, jeigu tu iš tikro
paskambintum ir pasakytum, kad tu atvažiuoji, ar tu tikrai btum jiem domus, ir aš nenoriu savs
pastatyti  toki situacij, kad aš, supranti, kad aš kažkam našta. Tai man nereikia šd iš šiknos valyti,
aš pati savimi galiu pasirpinti, o kodl manim trt kažkas rpintis, kas jie man tokie? Nenoriau bti
kam nors, kada nors skolinga už k nors (moteris, 28 m.).
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Dipukas, kuris kas penkeri metai po Lietuvos Respublikos nepriklausomybs atkrimo
važiuoja  Lietuv, labai stebjosi lietuvi vairuotoj nekultringumu, taiau kai jis,
vairuodamas ir nerodydamas poskio signalo, persirikiavo  kit kelio juost ir išgirdo, kad iš
paskos važiuojantis perspjaniai papypsino, jis pakeltu tonu sušuko: ou tylk! Ko ia tribini?
ir pats pora kart papypsino. Taigi nevengiama dvigub standart tiek kalbant apie dipuk ir
treiabangi vieni  kitus požir, tiek apie lietuvius Lietuvoje.
Ši dviej imigracini bang atstov nesusikalbjim „lietuviškumo“ saugojimo, etnini
tradicij puoseljimo išeivijoje btinybs, savanorysts klausimais iliustruoja V. iubrinsko
pastebjimas, kad „naujiesiems išeiviams iš postkomunistins Lietuvos dažnai nuostabu, kad
lietuviškos kilms amerikieiai tiek daug dmesio skiria tokiems „pasenusiems reikalams“, kaip
kultrinis paveldas ir kultrins tradicijos. Daugel naujj imigrant stulbina ir juokina pirmieji
akivaizds susidrimai su Amerikos lietuvi bendruomenmis, parapijomis, klubais,
bendruomeni salmis ir koncertais juose, jie stebisi, kodl Amerikos lietuviai, regis, taip labai
rpinasi etnine kilme“ (iubrinskas 2005: 42). Vis dlto šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV
ir Amerikos lietuvi negatyvus vieni kit vertinimas, sureikšminant savo pranašum (Eriksen
1993), ne visuomet produktyvus bendradarbiavimas ar visai atsiribojimas, nra stebinantis
faktas, nes „kaip ir kitoms etninms grupms, lietuvi imigrant bangoms neišvengiamai
bdinga skirtumai ir tampa. <...> jos skiriasi tarpusavyje juos formavusiu kultriniu, socialiniu
bei politiniu gimtojo krašto ir priimanios šalies kontekstais bei skirting generacij požiriais“
(Kuzmickait 2004: 159), „tarpusavio tampos ankstesni lietuvi imigrant bangose buvo
žinomos kaip istorinis faktas ir gali bti laikomos natralia etnins bendruomens socialini
dinamik ir proces išdava“ (Kuzmickait 2004: 77). C. B. Brettell, perfrazuodama
antropologus (pvz., Gonzalez 1989, Du Toit 1990, Malkki 1995, Indra 1999, Ong 2003) teigia,
kad tarp savanoriškai migruojani ir priverstini politini migrant egzistuoja skirtumas tarp
migravimo priežasi ir form, taiau „j patirtys atvykus  svetim šal nra skirtingos, išskyrus
negaljim laisvai gržti  gimtj šal“ (Brettell 2008: 115).
Šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos nra poreikio savo laisv laik, energij skirti
Lietuvai, kuri juos išvar, nebuvom reikalingi. Politini migrant propaguojamos „lietuvybs“
išlaikymo formos treiabangius stebina, kelia pašaip, nes pastarieji puikiai naudojasi
transnacionalaus

veikimo

formomis

(Faist

2000,

Vertovec

2009),

šiuolaikinmis

komunikacinmis technologijomis palaiko glaudžius ryšius su artimaisiais, pažstamais
Lietuvoje, todl kol kas nemano, kad jie ar j vaikai užmirš lietuvi kalb, šveni paproius.
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2.5. Etnins lietuvi bendruomens JAV vaidmuo šiuolaikini imigrant ir
Amerikos lietuvi tarpusavio ryši palaikyme ir „lietuviško“ identiteto konstravime

Tyrimo metu pastebta, kad nepaisant vyraujanio skeptiško šiandienini imigrant iš
Lietuvos požirio  Amerikos lietuvius,  pastarj kurtas bendruomenines organizacijas, vis
dlto etnin lietuvi bendruomen nra praradusi savo reikšms. Ji ir toliau teikia paslaugas
(kurias, kaip bdingas daugeliui skirting imigrant bendruomeni, plaiau aptaria
H. R. Cordero-Guzmanas81 (2005)) naujai atvykstantiems imigrantams, sutelkia panašius
religinius, edukacinius, kultrinius, gurmaniškus poreikius turinius skirting bang atstovus.
Tiek siekiant palaikyti lietuviškum, tiek ieškant galimybi ištverti psichologin emigranto
statuso spaudim, imigrantai iš Lietuvos dalyvauja lietuviškose veiklose – vieni aktyviau, kiti
pasyviau, vieni formaliose, oficialiose, kiti neformalizuotose, besiremianiose suinteresuotiems
priimtinomis nerašytomis taisyklmis, kurias sukr ir prasmino neoficials šaltiniai (Startsev
2005), aplinkose. Taigi toliau šiame skyriuje pristatysime imigrant iš Lietuvos JAV veiklas
edukacinje, religinje, formalioje JAV Lietuvi Bendruomens bei neformaliose laisvalaikio
sferose, kuriose vienaip ar kitaip konstruojamas „lietuviškasis“ migrantinis identitetas,
formuojami draug ratai, sitraukiama  transnacionalias praktikas (Kripien 2011).

2.5.1. Parapija

Iš dalies sitvirtinus svetimoje šalyje, turint pragyvenimo šaltin, bst, taip pat k tik
atvykus iš Lietuvos, dalis asmen ieško galimybi bti su bendrakilmiais: vieni siekia neatitolti
nuo savo šakn, emocionaliai likti Lietuvoje, kitais žodžiais tariant, susikurti „hibridinius
namus“ (Rapport ir Dawson 1998), apimanius JAV ir Lietuv. Kiti informantai nori palaikyti
lietuvi bendruomen, kad ji nenustot egzistavusi dl negausaus bendrakilmi dalyvavimo
veiklose ir renginiuose, dar kiti – ieško praktins naudos darbo, bsto paieškose, siekia
užsitikrinti psichologin saugum svetimoje šalyje. Bene pagrindin ir aiškiausias ribas turinti
fizin etnin erdv yra bažnyia82. Daugumai ji asocijuojasi su formali religini apeig
laikymo vieta, taiau tyrimo duomenys rodo, kad vietoje bažnyios termino dažniausiai
vartojamas parapijos terminas, kuris apima tiek šv. Mišias bažnyioje, tiek kavuts laik po šv.
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Žr. I dalies 2.2. skyri „Imigrant bendruomeni organizacijos“.
Niujorke veikia dvi bažnyios, kuriose šv. Mišios laikomos lietuvi kalba. Pirmoji – 1908 m. kurta Viešpaties
atsimainymo Romos katalik bažnyia. Oficialiame bažnyios tinklalapyje (http://transfiguration.catholicweb.com,
žirta 2011 04 19) teigiama, kad nuo 1933 m. parapijoje aktyviai dalyvavo pranciškons lietuvs vienuols,
mokiusios vaikus religini dogm. Parapija nuolat pltsi, jos salje nuolat vykdavo vairs renginiai. Nuo 1994 m.
bažnyios patalpose leista sikurti Niujorko Maironio lituanistinei mokyklai. Antroji – 1914 m. kurta Šv. Mergels
Marijos Apreiškimo bažnyia (http://www.nyapreiskimo.com, žirta 2011 04 19).
82

123

Miši parapijos salje, tiek žmoni bendrum, angažuotum padti vieni kitiems, net ir
religingumas yra savaip interpretuojamas, pabržiant, kad bažnyia lankoma, nors nesu tikintis,
bet kultriniai aš esu katalikas (vyras, 54 m.).
Parapija lietuvi bendruomens JAV krimosi ir egzistavimo istorijoje užima bene
svarbiausi viet – kaip solidarizuojanti, teikianti pagalb, padedanti imigrantams iš Lietuvos ir
Amerikos lietuviams išlaikyti savj identitet ir neasimiliuotis Amerikoje egzistuojanioje
tautins vairovs aplinkoje. D. Fainhauzas teigia, kad „Amerikoje išeivi parapija dažnai
veikia kaip pagrindas kitoms kultrinms ir socialinms organizacijoms: chorui, teatrui,
ansambliams, moter klubams, maisto kooperatyvams, mokykloms, o kartais net taupomosios
kasos ir kredito asociacijoms. Parapija buvo tarsi bendruomens židinys, jis trauk netgi tuos,
kuri nedomino religija“ (Fainhauz 1991: 34). Jam pritart informant,  Amerik su tvais
atvykusi pokario laikotarpiu:
Kai ms dipukai atvažiavo, pirmiausia vieta buvo, kur lietuviška parapija, sueikim, iš ten
tuojau žinai vis kit (moteris, 66 m.).

Pagrindinis informantas dipukas Kalifornijoje, prisimindamas savo vien iš daugelio
laisvalaikio, susijusio su pagalba lietuviams, pavyzdži, pasakojo:
Aš buvau žinomas ir kaip jau tau, Ieva, pasakojau, kaip man iš Vilniaus kelis kartus skambino,
kai paioj pradžioj pradjo atvažiuoti meninink grups, daininink ir muzikant ir visa k, tai kadangi
aš turjau t savo van (aut. mikroautobus), tai vis mane paprašydavo, man tekdavo ta garb juos,
turjau garbs daugel j pavžyti (vyras).

Tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina D. Fainhauzo (1991) nuomon , kad parapij
galime laikyti bene pagrindine etnine institucija, kurios veikjai ir erdvs inkorporuoja kit
aktyvi institucij veikjus ir j veiklas. Taigi dažnai parapijoje dalyvaujantys asmenys
sutinkami ir lituanistinse mokyklose, ir kit „lietuvišk“ organizacij organizuojamose
veiklose. Per religines formalizuotas veiklas vyksta bendrakilmi susijungimas, bendravimas,
kuomet informantai užperka šv. Mišias už mirusius gimines Lietuvoje, pažstamus, kurie jiems
padjo pradžioje atvažiavus  Amerik, paprašyti sitraukia  religini apeig organizavim,
pavyzdžiui, renka aukas bažnyioje, skaito Šventj Rašt. Tyrimas parod, kad tie, kurie lanko
šeštadienin „lietuvišk“ mokykl, paprastai sekmadieniais  šv. Mišias nebeateina, nors retas
renginys prasideda be šv. Miši, be kunigo dalyvavimo šventje. Taigi „lietuviškumas“
neišvengiamai siejamas su katalikybe, jos praktikavimu, vertybmis, ne be reikalo
D. K. Kuzmickait teigia, kad „imigrantams besikuriant svetimoje naujojo krašto aplinkoje,
kaimynystje ar vietos etninje bendruomenje (parapijoje), religija tampa vienu svarbiausi
faktori j gyvenime“ (Kuzmickait 2004: 139). Pastaroji autor taip pat pateisina treiabangi
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pasyv dalyvavim religinse / „lietuviškose“ apeigose teigdama, kad tik sukaup „turtingus
kultrinius ir finansinius resursus [aut. dipukai] turi privilegij budti ir veikti, kad lietuviškoji
katalikyb egzile bt išsaugota“ (Kuzmickait 2004: 174).
Bažnyioje ir per kavut po šv. Miši, vadinamoje apatinje salje, kai susirenkama prie
pyrago ir kavos puodelio83, susipažstama su bendrakilmiais, bendraujama su pažstamais
imigrantais iš Lietuvos ar lietuvišk šakn asmenimis, generuojamos naujos rengini, veikl
idjos, padsianios ne tik išlaikyti lietuvyb, bet ir pritraukti naujus lietuvius. Taigi bažnyia
yra patogi vieta susitikti ir su kitais lietuviais, kurie jau tap gerais biiuliais, nes nereikia
specialiai planuoti susitikimo laiko ir vietos. Parapijoje gali susitikti seniai matytus pažstamus,
sitikinti, kad jiems gerai sekasi, pasisveikinti, sužinoti, kas pasikeit , ar tiesiog prasmingai
praleisti laik, pateisinant emigravus iš kilms šalies atsiradus poreik kurti ryšius su
bendrakilmiais, antra vertus, konstruojant savo identitet bendros kilms, kraujo ryši (Glick
Schiller 2005) pagrindu.
Informantai treiabangiai teigia, kad nešventiniais sekmadieniais bažnyioje paprastai
renkasi vyresnio amžiaus žmons, o  kavut taip pat dažniausiai pasisdti renkasi vyresnio
amžiaus žmons, jaunimas nesuinteresuotas lietuvybs išsaugojimu. Nulis beveik, kas ateina,
senukai daugiausia ateina, kurie virš 70 met (vyras, 37 m.), vis dlto vien sekmadien po šv.
Miši tyrja susipažino su visu briu jaunimo, siekiani pažintini su bendratauiais tiksl,
savirealizacijos galimybi. Šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos ia renkasi, nes tai jiems
naudinga, pasikeiiama aktualia informacija sidarbinimo, mokesi mokjimo klausimais,
ieškoma potenciali draug, ar tiesiog nauj veid, taigi „etniškumas gali bti ir prieglobstis, ir
pagalbin priemon“ (iubrinskas 2005: 46). Apibendrindama dipuk dukra iš Kalifornijos
teig, kad  parapijos renginius ateina ir apskritai  bendruomen sitraukia tie, kurie iš to gauna
pasitenkinim. Jei jie kažk iš to gauna. Ar t dvasin pasitenkinim, ar ten kažk. Kam tu eisi,
jei iš to nieko negausi? (moteris, 54 m.). Dipukas apibendrina visos šiandienini imigrant iš
Lietuvos bangos santyk su parapija: tarybukams parapija svetima, o dipukams – centrin vieta
susibrimams. Tarybukams sunku pasikeisti, nes jie stipriai infiltruoti marksizmo.
Vienas informantas parapijoje besilankani ir lietuvi emigrant bd siekiani
pažinti tyrj pavadino žiople (aut. kvaila), nes parapijoje, pasak jo, besirenkantys turtingi
žmons arba pensininkai Amerikos lietuviai nieko nesupranta apie tikr lietuvio gyvenim
Niujorke (vyras, 50 m.), t. y. su kokiomis problemomis lietuviai susiduria iš ties, kas jiems
aktualu, domu.
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Žr. 15 ir 16 priedus.
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Didžij katalikišk šveni progomis tikintys šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos
apsilanko parapijos bažnyioje, dalyvauja šv. Mišiose. Dalis j šiomis progomis bažnyioje
lankosi vien palaikydami iš Lietuvos atsivežt tradicij.
Žvalgomojo

tyrimo

neformali

pokalbi,

vykusi

Kalifornijoje,

metu

buvo

akcentuojama, kad Los Andžele jaunimas nenori lankyti šv. Miši dl stagnacinio miši vedimo
bdo – kunigas šv. Mišias laiko atsuk s nugar  žmones, skaito tuos paius nuobodžius
pamokslus; taip pat dl sklindani gand apie kunig reputacij. Vienas iš kunig buvo
apibdinamas kaip mergišius, kitas – homoseksualus, o tai, pasak informant, yra nesuderinama
su kunigo statusu ir pareigomis.
Tuo tarpu D. K. Kuzmickait patikina, kad „naujieji imigrantai bažnyi lankyti vietos
etninje bendruomenje išmoksta palaipsniui, <...>, o Amerikos lietuviai parapijos gyvenim
vertina kaip centr arba aš, kuri palaiko ir apie kuri sukasi lietuvi išeivi katalikiškas
gyvenimas ir lietuviška veikla savaitgaliais ir ypatingomis progomis“ (Kuzmickait 2004: 173,
141).
Nemažai diskusij sukelia Aušros vart parapijos bažnyios, dl kurios išsaugojimo
kovojama tiek Amerikos civiliniame, tiek Romos bažnytiniame teismuose ne vienerius metus.
Viename JAV Lietuvi Bendruomens Niujorko apygardos susirinkime kalbta apie gresiant
Aušros Vart bažnyios uždarym, btinyb toliau lankytis streikuose siekiant j išsaugoti. Ši
byla vis dar nagrinjama Romos ir JAV civiliniame teismuose, taiau viena dipuk pakeltu balso
tonu išsak savo skeptišk pozicij Aušros Vart bažnyios išsaugojimo klausimu:
Bet juk ten niekas neina, kokie 4 žmons. Tai gaunasi, kad kovojam dl sklepo, o juk bažnyia tai
žmons! Tai gal geriau stenkims išlaikyti nors vien bažnyi, o ne pjaukims dl vis ir nei  vien
neikim84 (moteris).

Politins emigracins bangos atstov, nedalyvavusi prieš tai mintame susirinkime, bet
susipažinusi su Aušros Vart bažnyios esama padtimi, pritart:
Išlaikyt, t bažnyi nori išlaikyt dl sals, ne dl bažnyios, ne taip aktualu, bet reiškia, tai tu
bk aiškus, sakyk, mes norime sal, paimkit, sudkit pinigus ir nusipirkit sal, bet nesakykit, kad js
ieškote išlaikyt Dievo namus, nes js norit melstis. ia yra didel melagyst, žinai, aš neeinu, aš neeinu
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Tiek Aušros Vart parapijos bažnyios Manhatane, tiek lietuvi kultros centro „Židinys“ Brukline praradimas,
ypa dipuk, siejamas ne tik su retais lietuvi apsilankymais šiose vietose, bet ir nepakankamu pinig aukojimu
pastatams išlaikyti. Deja, taip atsitiko su Židiniu, kadangi mes turjome ir nieks nebeaukojo, visiem pasidar per
daug, ta saujel, kuriai buvo svarbus Židinys, jiem nebemanoma buvo, buvo tokios išlaidos kad tiktai toj salj
uždegt švies ar uždt šildym, žinai, šimtai doleri, nebemanoma. ia buvo didelis konfliktas, vieni kaltina
pranciškonus, kiti kaltina kitus, kad problema yra, kad nebuvo žmoni taip, kaip visur kitur, taip, kaip su Aušros
vart parapija yra, kai nra žmoni, tu gali sakyt, k tu nori, o kaip tu gali turt k nors, jeigu nra žmoni, kurie
ateit ir pasinaudot. Nra žmoni – negali turt veiklos (moteris, 66 m.).
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ginytis, nes mes matme, kaip ta parapija per daugel met merdjo, merdjo, ten niekas nevyko, bet kai
jie susirado, kad jie gali sal veltui gaut ir tu gali daryt parengimus, tada kodl ne, bet tai nevadink, kad
ia yra dl Dievo garbs ir maldos, nes niekas ten neina melstis ir kas tau gali šiomis dienomis, kaip taip
sunku yra gauti kunig, duot vien kunig dl 20 žmoni parapijos. Sakau, js atveskit po 200  savait
žmoni ir tada jums atsiras ir kunigas (moteris, 66 m.).

Akivaizdu, kad nra solidaraus sutarimo, ar reikia, kodl reikia išsaugoti „lietuviškas“
bažnyias JAV. Skatinama daryti skirt tarp bažnyi, kaip religini erdvi ir kaip etnini
erdvi, kai pastarojoje vykdomos bendrakilmi kultrins veiklos. Didel dalis tyrime
dalyvavusi informant pabrž, kad reikia ne kudakuoti laiškais, kovojant dl bažnyi, kaip
kad teig dipukas iš Kalifornijos, o stengtis dalyvauti šv. Mišiose, vairiuose lietuviškuose
renginiuose, kviesti kuo daugiau lietuvi sitraukti vien todl, kad neišnykt lietuvi
bendruomen, kad nebt prarastas protvi vertingas palikimas – bažnyios, o kartu ir
lietuviškas paveldas, kultra.
Kalbant su jaunosios kartos imigrantais iš Lietuvos apie bažnyios svarb j gyvenime,
galima daryti apibendrinani išvad, kad šv Mišios – tai seniai išmoktas simbolini veiksm
žaidimas, kur laisvalaikiu žaidžia dipukai, o jaunimas turi domesni žaidim. Tokia pozicija
ypa išryškina dipuk ir treiabangi skirtingas nuostatas apie lokalizuot etnini erdvi
reikalingum, religini veikl svarb „lietuviškojo“ identiteto palaikyme ir daryboje.
Šiuolaikini imigrant ir Amerikos lietuvi veiklos parapijoje neapsiriboja religini
apeig lankymu ir katalikišk tradicij puoseljimu, o tai atitinka T. Herneso (2004) požir,
kad organizacij „ribos“ yra nuolatinje dinamikoje, griežtai neapribojanios organizacijoje
vykstani veikl. Parapija yra ta erdv, kurioje atvyk iš Lietuvos turi galimyb tiek realizuoti
save, patenkinti poreik bendrauti su bendratauiais, tiek gauti praktins naudos, tai yra užmegzti
naudingas pažintis, susikurti naudingus socialinius ryšius, susirinkti aktuali išgyvenimui
Amerikoje informacij, susirasti darb arba, I. Šutiniens (2011) žodžiais tariant, formuoti
diasporin – veikiantj lietuviškum. Taigi parapija labai reikšminga imigrant iš Lietuvos
Niujorko socialiniame gyvenime, atliekanti informuojanios, palaikanios, etniškai susiejanios
ir sociokultrin imigrant iš Lietuvos JAV identitet konstruojanios institucijos vaidmen.

2.5.2. Lituanistin mokykla

Kita sitvirtinimo JAV, bendravimo ir tarpusavio ryši su bendrakilmiais palaikymo
forma, kartu ir identiteto emigravus konstravimas etniškumo pagrindu, yra dalyvavimas
lituanistinse mokyklose, j kolektyv organizuojamose veiklose. „Lietuviškojo“ identiteto
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pasitvirtinimui ši erdv yra svarbi kaip ir parapija, nes ia imigrantai iš Lietuvos renkasi ne vien
turdami tiksl kalbti lietuviškai, mokyti vaikus lietuvi kalbos, skleisti lietuviškum, jaustis
savais, komfortabiliai dl nereikjimo taikytis prie kitoki kultr, nekalbti svetima kalba, bet
ir realizuoti save, produktyviai išnaudoti savo potencial, panaudoti iš Lietuvos atsivežtas žinias,
patirt, kuri neprireikia, ypa dirbant nekvalifikuotus darbus Amerikoje.
Lituanistins mokyklos JAV pagal jose vykdomas veiklas yra formalizuotos edukacins
organizacijos, bet kartu tai ir pagrindinis traukos centras lietuviams, lietuvi kilms asmenims,
kurie yra suinteresuoti „lietuviškumo“ puoseljimu, „lietuviško“ laisvalaikio praleidimu.
Vaik mokymas mokyklose, renginiai skirti tam, kad vaikai susipažint ir pamilt
protvi kultr, tradicijas, sužinot apie lietuviškus simbolius, vertybes, išmokt ar nepamiršt
lietuvi kalbos, kaip kad sako dipuk dukra iš Kalifornijos. Pastaroji informant pasakoja:
Ir kai kuriais atvejais, ir daugeliu atveju, tvai gim Amerikoje, nu gal ir lietuviai, nebtinai
namuose kalba lietuviškai, o aš asmeniškai tiktai džiaugiuosi, kad tas vaikas ateina  mokykl, svarbu, jis
gali truput palinksniuot, diktant parašyt, jis žino, kad yra Lietuva, jis myli t Lietuv, ir k mes galim
atlikti daugiau, kai pagalvoji, palyginus su kitom mažumom, mes dar labai gerai išsilaikm (moteris,
54 m.).

Tyrime dalyvav treiabangiai neabejoja, kad vaikams btina ne tik skiepyti meil
Lietuvai, bet ir suteikti žini apie j tv šal, istorij, paproius:
Taip. Todl, kad, nu, labai man keistai bna, kai susitinki kažkok tai žmog, kuris yra I‘m irish
ir tipo, jo, aš penktos kartos airis esu, o kas yra Airijos sostin? Aj, nežinau, žinai, (juokiasi) what a fuck,
tai ia lygiai taip pat I‘m Lithuanian, mano grand grand mother was from Lithuania, žinai. Good for
you, nu kas, kur yra Lietuvos sostin, nežino nieko (moteris, 26 m.).

Dipukai pateikia apibendrint požir, kad tik supratlyvi ir ved veda vaikus  mokykl, o
kiti – nesidomi (moteris, 66 m.). Treiabangiai, kurie dar neturi vaik, teigia, kad vaikus vežt 
šeštadienin lituanistin mokykl, jei tai bt tik racionaliai paaiškinamas ir neapsunkinantis
savaitgali sprendimas. Tuo tarpu dipukai kritikuoja tok lietuvybs nuvertinim, nes nei tolimas
atstumas, nei nuovargis po darbo savaits, nei jokios kitos priežastys neturt kliudyti sudarant
slygas vaikams bti lietuviškoje dvasioje. Dipukas Kalifornijoje, priekaištaudamas imigrantams
iš Lietuvos, kurie nesidomi bendruomens veikla, nra suinteresuoti bendradarbiavimu ir savo
lietuvi kalbos žini perdavimu politini emigrant bei daugiau met Amerikoje gyvenantiems
treiabangi vaikams, pasakojo:
Bandžiau dar sakyti, kad už tai js (aut. treiabangiai) mums ir reikalingi, nes js vaikai geriau
kalba lietuviškai, tai bus paskatinimas ms vaikams, ir kaip pavyzdys, bet ne tai kad piktai, bet atsak,
kad vaikai nesidomauja ir mes nevešim. Dar iki kol aš vežiojau, turjau didel mašin, tai dar prisiraš
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viens kitas ir veždavau piln savo atobusiuk, bet paskiau, kaip žinai, pardaviau savo t autobusiuk, tai
su tuom ir pasibaig j važinjimas  šeštadienin. Ne vis, bet didesns dalies. Tai žinai, ia skamba gal
kaip koks ir apkaltinimas, bet gal taip ir yra, nes žinai, kad nra kažkokio aiškesnio veikimo, kaip tik
socialinis bendravimas savo tarpe žinai, prieš k aš nesu prieš (vyras).

Kalifornijoje gyvenanti dipuk dukra pritart, kad tik stipriai susipratusios šeimos yra
suinteresuotos vaik lietuvišku lavinimu. Viena iš toki šeim yra ir šios informants šeima.
Nors jos vyras yra kitatautis, bet vaikai augo dvikalbje aplinkoje, išmoko lietuvi kalb,
pateisino mamos lkesius, kad pamilt t kalb, kad jie pamilt t ms platesn šeim, kad jie
pažint, kas ta Lietuva ir kad jie ne tik paviršutiniškai suprast t mano tautin nusiteikim, bet
kad jiems tai tikrai bt vertyb j gyvenime (moteris, 54 m.).
Kai kurie tvai teigia, kad lituanistinje mokykloje mažiausij klass, vadinamos vaik
darželiu, mažja, beveik nelik pirmuose skyriuose vaik. Kai vyriausieji pabaigs mokykl,
neaišku, koks bus mokyklos likimas. Jie sako, kad lietuvi, treiabangi Niujorke tikrai daug,
bet niekas nenori vesti vaik  mokykl. Ne vienas, nors ir nedrsiai, band ieškoti priežasi,
kodl Maironio mokykla praranda savo turt vaidmen:
Jau kaip nusirito šiemet Maironio mokykla, tai žemiau visko. Ir viskas per t direktor. Bet nra
kam jos pakeisti. Gaila, A. išvažiuoja  Boston, nes jos vyras ten darb gavo. B. geriausia iš blogiausi
variant. Bet ji tokia diktatoriška – jei jau nesutinki su jos nuomone, tai tau ji nebe draugas. Tokia
komjaunimo sekretor. C. irgi negalt bti direktorium, nes jis baisiai sunkaus charakterio. Jau geriau
jo nesupykdyti! (vyras).

Riverhedo mokyklos vieno iš vaik tvas pritart, kad Maironyje galioja chaoso dsnis,
nes nra tvirtos autoritetingos vadovybs ir visi yra tokie apsnd. Ne vien vadovybs, bet
dalies ir kolektyvo asmenybi skirtumai daro tak tokiems skirtingiems mokykl vertinimams.
Bendros Niujorko Maironio lituanistins ir A. Kazickiens lituanistins mokyklos Riverhede
mokini sporto švents metu prie tyrjos prijo vietinis riverhedietis ir provokuodamas tyrj
išsakyti savo nuomon sako: gal tu žinai, kodl su mumis maironieiai nebendrauja, o sdi
kampuose ir nekalba? Man kažkodl atrodo, kad sveiai ms išsigando.
Riverhedo šeštadienins lituanistins mokyklos edukacins veiklos organizuojamos kiek
kitaip nei Maironio lituanistinje mokykloje. Didžiuojamasi, kad treiabangi tik 2006 m.
kurtos lituanistins mokyklos pedagoginis personalas yra mokytojai profesionalai, turintys
pedagogin išsilavinim, jiems mokamos algos85. Mokyklos direktor paaiškina, kaip gim idja
steigti lituanistin mokykl: pamaiau, kad vaikai lietuviai tarpusavy šiltai bendrauja, turi tuos
paius kompleksus prieš kitus. Buvo toki šeim, kas nenorjo leisti.
85

Mokykl finansiškai remia Aleksandra ir dr. Juozas Kazickai, taip pat renkamas 370 doleri metams mokestis už
vien vaik.
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Riverhedo mokyklos direktor naktimis, po pragyvenim užtikrinani darb rašo
straipsnius apie veiklas mokykloje, entuziastingai organizuoja, buria žmones, ir visa tai, kaip ji
pati sako, yra neatlygintinas aukojimasis lietuvybs labui, tad jos vyras, nežinia ar juokaudamas,
ar ne, sako:
Taip taip, aš kartais tikrai manau, kad kartais gyvenu su kompiuteriu, o ne su žmona, ji kaip
Maryt Melnikait (vyras).

Dažnas pakalbintas riverhedietis mano, kad jei ne Riverhedo mokyklos direktors
iniciatyvumas, tai visa veikla labai vangiai vykt, taip kaip Maironio lituanistinje mokykloje,
kur, kaip teigia informantai, trksta toki organizuot darb kaip Riverheado mokykloje. Dar
vienas aiškus pastarosios mokyklos direktors uždavinys yra siekti, kad ms mokykla ne
pažini klubas bt, o mokykla, kad viskas bt daroma akademiškai ir sistemiškai. Ir tam ji
mato labai realias galimybes, tereikia institucijos, kuri patikrint vaik gytas žinias. Ši mokykla
taip pat subrusi ir aktyviausius lietuvius, kurie suinteresuoti, kad ne tik vaikai, bet ir jie patys
nepamiršt lietuvišk tradicij, šveni šventimo paproi.
Dar 1949 m. kurtos Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistins mokyklos direktor taip
pat didžiuojasi, kad j mokykla nra socialinis klubas. Oficialiame mokyklos tinklalapyje86
teigiama, kad mokini skaiius yra apie 140, pabaigusiems suteikiamas atestatas, veikia vaik
darželio ir suaugusij klass. Mokykl finansiškai remia tvai, Lietuvi Fondas, JAV Lietuvi
Bendruomens Švietimo taryba, vairios organizacijos ir pavieniai asmenys. Tyrime dalyvavusi
informant nuomons nesutampa dl finansinio Amerikoje esani lituanistini mokykl
rmimo. Pateikiame pokalbio su Kalifornijoje gyvenaniu dipuku ištrauk:
Tyrja: ar Lietuva turt daugiau skirti pinig mokykl statyboms? J steigimui?
Dipukas: iš Lietuvos? No. ia ne piniginis reikalas. ia asmeniškas reikalas. Ne dl pinig.
Niekas nesako, kad mes nevežam dl pinig.
Tyrja: bet kad išlaikyti mokyklas?
Dipukas: aammm, aš nemanau. Lietuva galt tuos pinigus naudoti ten, Lietuvoj kur geriau. Mes
galsim išlaikyti, priklausomai kaip mes atsiliepsim. ia Amerikoje tai ne finansinis klausimas.
ia netrksta pinig. Jei jie nori padovanoti k nors, tai bt koks tiltas, kaip mes darom su
universitetu. Bet kad išlaikyti, tai nemanau, kad yra reikalinga, nebent simboliškai (vyras,
66 m.).

Lituanistinse mokyklose pamok metu stengiamasi dirbti pagal parengtas gaires,
siekiama, kad pabaigus lituanistin mokykl mokiniai mokt parašyt, ir linksniuot, ir paskaityt
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http://www.lamokykla.com (žirta 2011 04 18).
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lietuviškai, ir suprasti Lietuvos istorij, ir geografij, ir šokius. Nors direktor ir akcentuoja, kad
svarbu ne vien griežtas metodik laikymasis, reikia gal laisviau  t visa žirti, kad tas vaikas
pasijust, kad tai nra taip jau visai svetima, kad vis tiek mes visus priimsime.
Vis dlto didel dalis imigrant iš Lietuvos JAV yra nusivyl „lietuviška“ šeštadienine
mokykla, nemato jos lankymo prasms. Trumpas pamok laikas, nedaug pamok, užsimimai
tik vien kart per savait , taigi vaikas ne k gali ir išmokti, juo labiau kad vaikai ir paaugliai
tarpusavyje kalbasi angliškai.
Grynai va taip va, bet man atrodo, ia tas mokymasis tai simbolinis toksai toj mokykloj. Ir vis
tiek ten turbt nra skirta labai, kad ten pirmokai, antrokai, treiokai, ketvirtokai, jeigu keli vaikai vienoj
klasj, keli kitoj, tai ten juos sujungia  vien (moteris, 28 m.).

Amerikietiškose mokyklose papildoma veikla taip pat dažnai vykdoma savaitgaliais.
Šeštadieniais dažnas moksleivis renkasi lankyti sporto treniruotes, o ne lituanistin mokykl, nes
neslepiama, kad sportas – tiesus kelias  išsilavinim, todl vyresni neina  šeštadienin
mokykl. Omenyje turima galimyb gauti stipendij, o jei aukštojoje mokykloje patenki  sporto
komand, jau esi atleidžiamas nuo mokesio už studijas.
Antra vertus, lituanistins mokyklos Amerikoje atlieka ir „rib“ niveliavimo tarp vietini
ir lietuvi imigrant vaidmen, nes yra ne vienas pavyzdys, kai amerikietis veda lietuv ir
pradeda lankyti šeštadienin mokykl, nordamas išmokti lietuvi kalb, susipažinti su Lietuvos
istorija. Pagrindinio tyrimo metu po šv. Miši per kavut sutikta puikiai kalbanti lietuviškai
vyresnio amžiaus moteris pasipasakojo, kad ji kilusi iš Vidurio Europos, bet ištekjo už lietuvio
dipuko ir iš meils jam išmoko kalbti lietuviškai. Ji teigia, kad nors ir daug savo gyvenime
turjo kitataui vyr, dabartinis vyras lietuvis, kaip ir visi lietuviai bendruomenje, yra pats
nuostabiausias.
Vienoje iš „lietuvišk“ Niujorko organizacij tyrja turjo progos pasikalbti su itališk
šakn amerikiete sekretore, kuri net piktoku tonu kalbjo:
They are pain, just pain. They are stuck together, but why at the expense of this country? It is
marvelous, that Greeks and Lithuanians teach their kids their own language, but in the first place should
be English (aut. „Jie yra našta, tik našta. Jie sukib tarpusavyje, bet kodl šios šalies sskaita? Nuostabu,
kad graikai ir lietuviai moko vaikus sav kalb, bet pirmiausia turt bti angl kalba!“) (moteris).

Šiuose žodžiuose galime žvelgti aiškias „sulydanio katilo“ nuostatas, nors „sulydantis
katilas jau septinto dešimtmeio pabaigoje nepasiteisin s subyrjo, o etniniai identitetai tapo
vertinami“ (Van den Berghe 1981: 4). Vis dlto norint plaiau patyrinti aplinkini požir 
etnines mokyklas, j siekiamus tikslus, suderinamum su Amerikos aplinka, reikt išsamesnio
tyrimo.
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Kai vaikai mokosi šeštadieniais lituanistinje mokykloje, vieni tvai pagal sudaryt
grafik palaiko tvark pertrauk metu, kiti mokyklos patalpose bendrauja, geria kav, planuoja
renginius, kalbasi kasdieniais klausimais, dalijasi patarimais darbo, laisvalaikio praleidimo
niuansais, užsisakiusiems atveža lietuvišk maisto produkt (pvz., duonos, „Rokiškio“ srio),
grim (pvz., „Švyturio“ alaus, „Alitos“ šampano), spaudos. Per vien iš apsilankym,
pakalbinus kelis tvus virtuvje, kur jie lauk, kol užvirs kavos aparatas, visi pasidžiaug, kad
jie patenkinti ia atveždami vaikus, nes vaikai susiranda draug lietuviuk, o jie patys gali su
draugais pabendrauti –  mokykll vaikus veža bendraminiai žmons, tai ir pokalbiams tem
netrksta. Keli kalbinti tvai minjo, kad baig ši mokykl vaikai turs sertifikat, su kuriuo,
jei kada prireikt, gals stoti  universitetus Lietuvoje, lankyti ten Lietuvoje, dalyvauti šventse
ir taip plsti akirat. Vis dlto Riverhedo mokyklos mokytojai skundsi, kad per tiek met nra
atidirbta sistema, kad duoti abiturientams vertinim, diplom, kredit. Ir nors dažno
treiabangio šeimoje, jei ji nra sukurta su kitatauiu asmeniu, kalbama lietuviškai, informantai
akcentuoja, kad vaikai greitai link tiek viešoje, tiek privaioje nam erdvje pradti kalbti
angliškai, tad tikimasi, kad bent su lituanistinje mokykloje susirastais draugais kalbs
lietuviškai.
Niujorko Maironio lituanistins mokyklos kolektyvas, t. y. mokytojai, kurie dažnai yra ir
mokini tvai, kartu su mokiniais organizuoja šventes, vairi žymi dat, žymi žmoni
jubiliej minjimus, rengia programas, parengimus ar program išpildymus, kurios rodomos ne
tik mokyklos patalpose, bet ir parapijos salje, o kai vyksta didesni renginiai – artimiausios
ispanakalbi bažnyios salje. Susibrimai ir ritualai, pagal M. Guibernau, yra proga apsibržti
ir pasitvirtinti bendrum su savo etnine grupe, projektuoti ateities vizijas (Guibernau 1996: 83).
Didesnse šventse, kurias dažnai organizuoja tie patys mokyklos ir parapijos organizacini
komitet nariai, žirovais tampa vaik, kurie dalyvauja rengiamoje programoje, tvai bei
vyresns kartos politiniai migrantai, kuriems bet kokia lietuviška veikla, renginiai, sujimai yra
pati turiningiausia laiko praleidimo forma. Pagrindins tiek mokykloje, parapijoje, tiek už j
„rib“ šveniamos švents yra šios: Vasario 16-oji, Kovo 11-oji87, JAV nepriklausomybs
diena, Užgavns, Jonins, Žolin, Atminimo diena (angl. Memorial day, švent kritusij
karuose atminimui pagerbti, neoficialiai – pliaž sezono atidarymas), Darbo diena (angl. Labor
Day), Mindaugo Karnavimo diena, paminimas Dariaus ir Girno skrydis per Atlant,
Balandžio 1-oji, Motinos diena, Tvo diena, Kios, šv. Kaldos, šv. Velykos. Vasaros

87

Tiesa, pastebima tendencija Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventes pavadinti „Nepriklausomybs šventmis“
ir šv sti jas vien dien. Šio reiškinio priežastys: šventes skiria mažiau nei mnuo, tad  jas nesusirenka pakankamai
žmoni ir nepakanka talento ir jg tokias panašias šventes suorganizuoti domiai, parengti unikali program.
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pabaigoje bna piknikas. Lietuvius suburia sporto renginiai, koncertai. Vaikams organizuojamos
išvykos, stovyklos, vasaros palydtuvs, cepelin baliai.
Taiau yra vairi mokyklos kolektyvo organizuot šveni vertinim. Amerikiei
mokykloje pedagoge dirbanti treiabang, pirm kart atjusi pasižirti lietuviško renginio –
Motinos dienos švents, ieškodama koreliacij su savo patirtimi Lietuvoje negailjo kritikos:
Taip pat kaip ir Lietuvoje, nemoka lietuviai toki šveni organizuoti. Visi renginiai yra tik
kania vaikams, pažirk  j veidus, aš taip pat mokykloje jausdavausi. Amerikiei tai bent linksmos
švents bna (moteris).

Imigrant iš Lietuvos vaik skmingo adaptavimosi Niujorke procesas yra
neišvengiamas – vaikai greitai išmoksta angl kalb, perima kultrinius proius. Tai net
nepriklauso nuo šeimos požirio, kaip kad teig pakistaniei patirtis apraš s F. Barthas (1996).
„Lietuviškos“ mokyklos lankymas, lietuvi kalbos ar kultros mokymas šeimoje yra privatus
šeimos reikalas, dažnai moters prerogatyva: mano žmonos ia bus reikalas.
Tyrimo metu stebta daugyb pavyzdži, kai šeimoje kalbama lietuviškai, bet vaikai
tarpusavyje, su draugais, nors ir barami tv, vis tiek kalba angliškai. Ir to, pasak daugelio
informant, net nereikt riboti, nes dl vaik ateities jiems naudingiau kuo greiiau adaptuotis
Amerikos visuomenje, formuoti amerikietišk mentalitet, jei nori pasiekt kažk, karjer daryt,
kaip kad sako 26 met moteris, dirbanti banke, juolab kad tai neišvengiamai vykstantis procesas.
Kaip parapija, taip ir lituanistin mokykla imigrant iš Lietuvos JAV gyvenime užima
svarbi viet – solidarizuoja su bendrakilmiais, neleidžia vaikams svetimoje šalyje visiškai
atitrkti nuo lietuviškumo. Tiesa, mokykla, palyginti su parapija, turi kiek griežtesnes „ribas“ ir
jai priklauso tik keletas ne lietuvi kilms asmen, vis dlto mokyklos vaidmuo pateisina ir
T. Herneso (2004) požir, kad organizacij „ribos“ yra dinamiškos, prisitaikanios prie
kintani bendruomens poreiki. Dažnai šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos, kurie dalyvauja
parapijos veiklose, turdami vaik, sitraukia ir  lituanistini mokykl veiklas. Tai bdinga ne
tik pasyviai dalyvaujantiems, bet ir užimantiems formalius vadovaujanius postus asmenims,
kurie, turdami galimybes ir bdami sitikin , kad daugiau nra kam, užima lyderi ar atsaking
asmen vaidmen vairiose organizacijose.
Didel dalis informant mano, kad vaiko adaptacija Amerikoje neturt bti suprantama
kaip kažkas priešingo „lietuviškam“ aukljimui ar paneigianio lojalum gimtajai šaliai
(Vertovec 2009). Siekiama, kad vaikai jaustsi lietuviais, žinot tv ir proseneli šalies praeit,
savo šaknis. Žinoma, nekvestionuojama, kad neišvengiamai naudinga dl praktini sumetim
pritapti amerikietiškoje aplinkoje. Vis dlto daliai priimtinos prieš kelis dešimtmeius taikytos
dipuk strategijos, kai vaikai buvo skatinami ar veriami kalbtis tik lietuviškai, pavyzdžiui,
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„kiekvienas ištartas angliškas žodis buvo baudžiamas 10 cent už vien“ (iubrinskas 2006:
79). Kita dalis treiabangi labiau tiki neprievartiniu, be bausmi, vaik aukljimo metodu:
Vaikams reikia švelniai, meilingum kalbai išsakyti ir išmokyti. Prievarta nieko nebus.
Problema, kad penkias dienas  anglišk mokykl eina. Aš savo mergaitei pasakiau, kad aš su ja
angliškai nekalbsiu (moteris).

Lituanistin mokykla imigrant iš Lietuvos JAV gyvenime neatlieka vien formalaus
edukacinio vaidmens, kaip kad ir bažnyia neatlieka vien religinio. Greta jaunosios kartos
lietuvi kalbos, istorijos, kultros mokymo, joje vyksta ir intensyvus „lietuviškumo“ skleidimas,
perkrimas, šveni organizavimas, lietuvišk preki platinimas, socialini ryši krimas ar
palaikymas, kartu ir identiteto konstravimas transnacionalinje erdvje (Faist 2000, Glick
Schiller 2005a). Taigi etnins mokyklos vaidmuo, kaip ir parapijos, yra nuolatinje kaitoje,
apimantis skirtingas joje dalyvaujanias kartas, vairias kultrines veiklas, padedantis naujai
atvykusiems imigrantus iš Lietuvos adaptuotis lietuvi bendruomenje ir kasdieniame Amerikos
gyvenime.

2.5.3. JAV Lietuvi Bendruomen

Tiek ms lauko tyrim duomenys, tiek oficialiai deklaruojami bažnyi, lituanistini
mokykl tikslai yra orientuoti  lietuvi bendruomens Amerikoje kultrini, vertybini,
praktini poreiki tenkinim. Tuo tarpu oficialios pelno nesiekianios JAV Lietuvi
Bendruomens, jos organizacij veiklos, nors ir skirtos lietuvybei palaikyti, suburti lietuvius ir
lietuvišk šakn asmenis, dažniausiai skirtos padti Lietuvai88. Tokiems tikslams organizuojami
renginiai, kuriuose renkamos aukos, formuojamos labdaros siuntos  Lietuv, stengiamasi
sudaryti slygas meno kolektyvams iš Lietuvos atvykti  JAV.
Oficialiame tinklalapyje89 skelbiama, kad „JAV LB valdžia yra Taryba, sudaryta iš 60
kiekvienos Apylinks atstov, kurios numatytas veiklos gaires gyvendina Krašto valdyba,
sudaryta iš Kultros, Švietimo, Religini, Visuomenini ir Socialini reikal taryb. Bendrai
JAV Lietuvi Bendruomen rpinasi mokslo, sporto, technologij pritaikymo, jaunimo,
kultros, švietimo, religiniais, visuomeniniais reikalais“.

88
Konkretus pavyzdys yra „Lietuvi katalik religins šalpos“ organizacija, veikl pradjusi dar 1961 metais. Tuo
metu daugiausiai dmesio ji skyr pagalbai nukentjusiems nuo komunizmo režimo katalikams Lietuvoje teikti,
dabar ji finansiškai remia bažnyias ir joms priklausanias organizacijas Lietuvoje. Šiuo metu organizacija
vadinama dar ir Lietuvi informacijos centru, kuris platina „Kronik“, veria j  daugyb kalb. Lauko tyrimo
metu ne kart lankytasi šios organizacijos patalpose, kurios, beje, yra tame paiame pastate, kaip ir Niujorko
Maironio lituanistin mokykla (žr. 17 pried).
89
http://www.javlb.org (žirta 2011 04 19).
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JAV Lietuvi Bendruomen yra suskirstyta  10 apygard – Vakar, Kryžkels,
Miigano, Ohajo, Conektikuto, Niujorko, Pietryi, Bostono, Vidurio Vakar ir Floridos. Ms
tyrimas didžij laiko dal vyko btent Niujorko apygardoje, kuri yra suskirstyta  keturias
apylinkes – Long Ailendo, Manhatano, Bruklino-Kvinso ir Bufalo.
JAV LB Niujorko apygarda priklauso LR Generalinio konsulato Niujorke kompetencijai.
Ši staiga atsakinga už konsulins informacijos, informacijos atvykstantiems  JAV bei
vykstantiems  Lietuv JAV pilieiams teikim, konsulini veiksm90 atlikim. Taip pat ia
organizuojamos parodos, knyg pristatymai, susitikimai, minjimai, apdovanojimai. Tyrimo
metu buvo aplankyta dokumentin kilnojamoji foto paroda „Pirmoji banga“91, pristatanti XIX a.
antros puss – 1918 m. lietuvi išeivi Amerikoje, grynori, steigt organizacij tikslus,
veiklas, kurios stebtojais daugiausiai buvo vyresniosios kartos atstovai. Taip pat antropologinio
tyrimo metu dalyvauta apylinki susirinkimuose, išklausyti dalyvi pasisakymai.
JAV LB savo veikl grindžia dar Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o)
1949 m. išleistos „Lietuvi chartijos“92 Augsburge principais, skatinaniais neprarasti
„lietuviškumo“ ir, kur bebtum, j perduoti savo vaikams.
Kalbinti dipukai akcentavo, kad LB turt bti sktin organizacija, toks susiorganizavs
solidnas vienetas, sutraukiantis keli kart motyvuotus lietuvius, lietuvišk šakn žmones,
kuriuos bt galima vadinti diasporinio – atstovaujamojo identiteto propaguotojais,
lietuviškum išsauganiais ir aktualizuojaniais per veikl diasporoje ir per transnacionalinius
ryšius (Šutinien 2011: 173). Ne vienas dipukas pabrž, kad šioje lietuvius vienijanioje
organizacijoje veiklos yra t stins, tad jas treiabangiai turt nekvestionuodami perimti,
pltoti, kaip kad ir buvo visada.
Toj bendruomenj buvo visokios organizacijos ir dažniausiai tu priklausei ten, kur tau patiko.
Tai aš visuomet, kai buvau labai jauna, aš priklausiau chorui, priklausiau dramos grupei, priklausiau
sportui. Ir tos buvo mano pagrindins sritys, kur man patiko, ir dirbom, ir ten jaunimas mum, mes
važinjom  visas kitas kolonijas, kur buvo lietuvi, sportavom drauge, turjom turnyrus ir mum buvo
labai smagu (moteris, 66 m.).

Vis dlto nemanoma nepastebti esminio kultrinio ir vertybinio skirtumo tarp ši
dviej emigracini bang atstov. Dipukams bdavo linksma ir tarsi savaime suprantama su
90
Pavyzdžiui, LR paso išdavimas, LR pilietybs klausimai, notariniai ir civilins metrikacijos veiksmai,
informavimas apie konsulines išvykas, asmens gržimo pažymjim, leidim gyventi Lietuvos Respublikoje, kit
konsulini pažym išdavimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, dokument tvirtinimas apostile, konsulins
registracijos vykdymas – t. y. visos veiklos, kurios išvardijamos oficialiame tinklalapyje http://ny.mfa.lt (žirta
2011 04 19).
91
Parodos rengja – Lietuvos nacionalin Martyno Mažvydo biblioteka, parod finansavo Lituanistikos tradicij ir
paveldo prasminimo komisija (LR), parod rm LR Generalinis konsulatas ikagoje (JAV).
92
Lietuvi chartija, http://plbe.org (žirta 2012 04 04).
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bendraamžiais, bendraminiais ir bendratauiais dalyvauti vairioje lietuviškoje veikloje, tuo
tarpu šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos tokio poreikio nra, ypa transmigrantams (Glick
Schiller, Basch ir Blanc–Santon 1995, Vertovec 2009). Pastarieji komunikacinmis
technologijomis aktyviai bendrauja su artimaisiais, likusiais Lietuvoje, arba patys, esant
galimybms, skrenda  Lietuv, jie nra angažuoti išsaugoti etniškai homogeniško draug ir
partneri rato, tad retoriškai klausia: ko man ten  t bendruomen brautis? Pagerti?
Bene daugiausia duomen apie vairi organizacij veiklas gauta žvalgomojo tyrimo
metu Kalifornijoje, kur dažnas informantas yra arba buvo lyderis vienoje iš organizacij, kuri
tikslas – padti Lietuvai, Lietuvos žmonms, lietuvybei palaikyti ir puoselti. Išryškjo politini
migrant angažuotumas organizuoti kuo daugiau vairesni veikl, susitikim, kuriuose bt
surinkta kuo daugiau finansins paramos, skirtos labdaros siuntimui  Lietuv. Vieno iš interviu
su dipukais metu tyrja paklaus, kodl egzistuoja tiek daug organizacij, jei j ne tik nariai, bet
ir lyderiai yra tie patys:
Pirma informant: o yra taip, kad trys lietuviai ir organizacija, komitetas jau sulipdytas.
Antra informant: ne ne, klausyk, Ieva, klysti, jei bus viena organizacija, tai ne tai kad bus
konkurencija, nebus konkurencijos, bet kiekviena organizacija deda irgi savo pastangas kažk padaryti,
klausyk, ir jei bus tik viena, tai nebus reikalo turti dviej ar trij baliuk, jei kokias tris organizacijas
sujungsi  vien. Ir nesukviesi daugiau žmoni, kaip  tris atskiras. Kadangi tie patys žmons ateina ir
duoda aukas iš naujo, ir vienai, ir antrai, ir treiai organizacijai. Kaip tu begalvosi, bet ta logika
neveikia šiuom atžvilgiu. Yra tas pasakymas, kad vienybje galyb yra, bet tai vienyb gali bti ir
daugelio organizacij tiksle. Tai, k jie bando atsiekti, vienyb tame visame yra, kaip sako.

Kai kurie šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos vardija, kad nepaisant to, jog yra oficialiai
registruota JAV Lietuvi Bendruomen, jos kaip ir nra, yra tik atskiri ratai pagal interesus,
išsilavinim. Tuo sitikin s 31 met vyras, amerikiei kompanijoje dirbantis konsultantu.
Manoma, kad lietuviai yra išsiblašk

kiekvienas po savo atskirtus pasaulius, nevienijami

bendros idjos, vis dmes sutelkiantys tik  materialins gerovs susikrim. Dažnai
treiabangiai tiesiog neturi informacijos apie Lietuvi Bendruomens egzistavim. Viename
JAV Lietuvi Bendruomens Niujorko apygardos tarybos susirinkime, kuriame dalyvavo 17
nari (9 iš j – dipukai), buvo pabržta, kad turim 370 nari, bet daugumos taip niekad ir
nematm, vis dlto po sprendimo skelbimus apie Lietuvi Bendruomens susirinkimus ateityje
publikuoti rus laikraštyje, nes reikia gi kažkaip informuoti, o tai bna, kad žmogus 15 met ia
gyvena ir nežino, kad mes ia esam, buvo sulaukta skeptišk nuomoni ir argument: kas nori –
tas sužino. Juk tie, kurie jauiasi adaptav si Amerikoje, jau beveik vietiniai, nemato priežasi
domtis ir sitraukti  JAV Lietuvi Bendruomens veikl.
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ikagoje gyvenanti dipuk teigia, kad lietuviai yra uždari ir bijantys išeiti  JAV
visuomen – jie kaip fašistai, nes stengiasi išlaikyti tautos grynum. Net ne nacionalistai, o
fašistai. Toks uždaras gyvenimas ir veikimas yra nepateisinami, o lietuviška veikla turt bti
suderinama su integracija Amerikoje, tai yra turjimu draug amerikiei, aktyviu dalyvavimu
amerikietiškoje aplinkoje. Kitas politinio emigranto snus lietuvi uždarumui randa ir
paneigiani, ir pateisinani argument:
Ne, ne, aš tikrai nemanau, kad turt užsidaryti lietuvi rate ir kad tas, kas nors, prieš daug
met, aš nenoriu gyventi tam gete, žinai, bet to geto nebra, nors yra ger priežasi gyventi gete, arba
bent arti vienas kito, nes tada vienas padeda kitam. Aš vis tiek manau, kad yra kokia nors vertyb iš to
(vyras, 54 m.).

JAV Lietuvi Bendruomen kai kuriems informantams asocijuojasi su kažkuo
nenatraliai organizuotu, prievartiniu, todl su ja nenorima turti nieko bendro. Toki nuostat
pagrindu greiiausiai yra jau aptartas dipuk požiris, kad pastarj jaunysts pramogins,
kultrins veiklos, organizuojamos iki ši dien, turt bti savaime priimtinos treiabangiams.
Dipuk vaikas papildyt, kad bendruomenje baisiai sunku dirbti su tomis senomis moterimis,
kai yra vžys ar parkinsonas, tai labai sunku. Kitiems Lietuvi Bendruomen primena archaines
normas, neatsiejamas nuo religijos, kuri dažnam šiandieniniam imigrantui iš Lietuvos nra
svarbi ir prasminga, tad nuo to norima bgti, kurti nauj Lietuvos išeivijos model. Nusistebjus,
kodl vienos Niujorko apylinks taryboje tiek nedaug nari, viena dipuk, dalyvavusi mintoje
parodoje, juokdamasi atsak: ne kiekybje esm. Kalifornijoje gyvenanti dipuk paaiškina, kodl
Lietuvi Bendruomen mažja ir nepritraukiami nauji veidai, nes kuo mažiau bus, tuo lengviau
bus valdyti, taip patogiau. Vis dlto po keli pokalbi apie treiabangi nesuinteresuotum
dalyvauti LB veikloje galima daryti išvad, kad tiek dipukai nenori sileisti  savo rat
treiabangi, nors deklaruoja priešingai, tiek patys treiabangiai to nesiekia, nors teigia, kad j
tiesiog dipukai nepriima.
Šioje vietoje bt galima dar kart pabržti, kad dažnai JAV Lietuvi Bendruomen,
kaip formali organizacija, maišoma su lietuvi bendruomene93, kuri atspindi tiesiog lietuvišk
šakn asmen telkin, susiorganizavus galbt tam tikroms veikloms, arba tiesiog gyvenant
viename regione ir jungiam bendros istorins patirties. Tiesa, politini emigrant bangos
sampratoje, kuri formavo tiesiogin okupuotos gimtosios šalies situacija, D. Bindokiens
(1989) aprašytas siekis išlaikyti tvirt lietuvi diasporoje telkin, lietuvi bendruomenei buvo
nustatytos daug griežtesns „ribos“, nei kad jos egzistuoja šiuo metu:

93
Dipuk, Manhatano apylinks valdyboje užimant svarb post, lietuvi bendruomen Niujorke vadina lietuvi
visuomene, nors tyrjai nepavyko išsiaiškinti, kodl.
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Visi žmons, kurie yra lietuvi kilms, anksiau buvo, kad turjai bt lietuvis, negaljai, jeigu tu
buvai lietuvio sutuoktinis, tu nesiskaitei tada bendruomens narys, turjai bt grynai lietuvis, lietuvi
tv ir taip toliau, tai visi buvome bendruomen (moteris, 66 m.).

Dalis informant, nors ir yra oficialiai traukti  Lietuvi Bendruomens nari srašus,
nesijauia sipareigoj ir nejauia poreikio dalyvauti kiekviename renginyje, nors paprašyti
atlieka užduotis pagal savo specialyb ar pomgius, tai, pavyzdžiui, muzikins aparatros
priežira, šventini valgi ruošimas, kai pastumdai baldus ar vyn padedi išgerti (vyras, 46 m.).
Paprasai manoma, kad tai labai minimali veikla, kuriai nereikia skirti specialiai daug laiko.
Taigi šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos siekia kuo skubiau integruotis Amerikoje,
pritapti ir jaustis pilnaveriais priimanios šalies gyventojais, „nebtinai silieja  etnin aplink
(ankstesnes iš to paties kilms krašto atvykusias imigrant grupes) ir nebtinai palaiko j
sukurtas etnines institucijas. Jei ankstesniosios lietuvi imigrant grups gyvenimui telksi 
bendras kaimynystes, naujieji imigrantai siekia savarankiško gyvenimo“ (Kuzmickait 2004:
167), naudojasi turimomis galimybmis bti transmigrantais ir palaikyti tiesioginius bei
virtualius ryšius su lietuviais Lietuvoje, tokiu bdu identitet konstruojant transnacionalinje
migracijoje.
Oficiali JAV Lietuvi Bendruomen, greta lituanistins mokyklos ar parapijos turi bene
minimaliausi tiesiogin praktin vaidmen imigrant iš Lietuvos JAV gyvenime, kadangi trksta
informacijos apie JAV LB apylinki taryb veiklas, dažnai nematoma apiuopiamos j
egzistavimo naudos, o ir pati bendrataui brimosi kosmopolitiniuose JAV miestuose idja,
atrodo, kvestionuotina vien todl, kad ji kyla ne iš pai atvykusij poreikio burtis, bet yra
politini emigrant veikl t sinys. Neseniai  Amerik atvykusiems imigrantams Lietuvi
Bendruomen nra svarbi j socialiniame gyvenime dar ir todl, kad ji vis dar suprantama kaip
rigidiška, nenorinti savo „rib“ atverti treiabangiams, valdoma politini migrant. Vis dlto
tyrimo duomenys patvirtina T. Herneso (2004) požir, kad visos organizacij „ribos“ yra nuolat
konstruojamos ir perkonstruojamos, taigi JAV Lietuvi Bendruomens dipukai lyderiai dl savo
garbaus amžiaus vis dažniau link

dalytis atsakomybe ir postais organizacij valdybose,

tarybose su treiabangiais, kuriems, nepaisant turim resurs gyventi transnacionaliame
pasaulyje, taip pat aktualios saviraiškos, vaik lituanistinio ir kultrinio lavinimo, dalyvavimo
lietuviškoje pramoginje veikloje galimybs.
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2.5.4. Klubai, stovyklos, parduotuvs
Šioje dalyje aptarsime lietuviško laisvalaikio konkreius kontekstus, kuriuose nebtinai
vyksta reguliari veikla ar ne visada siekiama materialins naudos, o atvirkšiai – ieškoma
savirealizacijos galimybi ar tiesiog norima pabti su bendrakilmiais. Toks poreikis, kaip rodo
ms tyrim duomenys, dažnai atsiranda emigravus iš gimtosios šalies. JAV veikianias
organizacijas, parduotuves, klubus, kuriuose renkasi lietuvišk šakn turintys asmenys, vis dar
linkstama skirstyti tiek pagal krj, tiek pagal pagrindini lankytoj emigracins bangos
pavadinim. Šiame skyriuje pristatomoms organizacij veikloms, viešojo maitinimo ir prekybos
erdvms vadovauja treiabangiai, o ir dalyvi dauguma yra šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos.
Dipuk dukra, iš dalies pateisindama treiabangi nor atsiskirti ir nebendradarbiauti su dipuk
steigt organizacij vadovais, kurie beslygiškai nort tiek šventes, tiek laisvalaikio veiklas
organizuoti pagal atsibodusias tradicijas, sako: G. nepriklauso bendruomenei, ji turi savo, nu jai
gal taip geriau, nu aš j gal ir suprantu, nes sunku dirbti su tais seniais, kai jie savo ragus rodo.
Kitas dipuk vaikas, nesmerkdamas treiabangi dl j nesugebjimo bendradarbiauti su
dipukais, perimti iš j turtingos ir naudingos patirties, teigia, kad „treiabangiams atstovauja
susiprat, atviri ir mokantys bendrauti su žmonmis, turintys kažkok interes. Bet iš kitos puss
– visai nemokantys organizuoti“ (vyras, 54 m.). Taip daugumos dipuk ir j vaik apibdinami
neseniai  JAV atvyk

lietuviai, kurie turi ambicij perimti ar kurti savas organizacijas,

suburianias lietuvius ar lietuvi kilms asmenis.

Vis pirma pristatysime Niujorko „Lietuvi atlet klub94“, nes lauko tyrimo metu buvo
jauiama tendencija vienintele treiabangi susidomjimo ir laisvalaikio sritimi vardyti sport,
kaip visus ekonominius imigrantus vienijant atskaitos tašk:
Mes 16 met vaikus  mokyklles vežm, o dabartiniai lietuviai tik sport išlaiko. Nors šiaip ir pas mus,
vat, Pranas Gvildys steig Atlet klub, net ordin gavo, tai jis per jg versdavo mus dalyvauti (moteris).

Prisimenama, kad dipuk karta taip pat nebuvo abejinga sportui, taiau akcentuojama,
kad prioritetai laiko ir motyvacijos prasme bdavo skirti akademinei, kultrinei veiklai, o tik po
to sportui. Vis dlto nebt galima taip negatyviai apibendrinti, kad sportas yra mažiau vertinga
„lietuviška“ veikla, priešingai, kai kuriais atvejais tai siekis pasitikrinti savo etninio identiteto
raišk bei emocinio transnacionalumo praktin veikim:
94
http://www.nylak.com (žirta 2011 04 19) kurtas 1901 m., netrukus turjo 200 nari. Propaguojamos krepšinio,
stalo teniso, teniso ir tinklinio sporto šakos. Klubas buvo aktyvus Lietuvos nepriklausomybs atkrimo rmjas.
Tyrimo metu suaugusieji turjo galimyb rinktis  treniruotes penktadienio vakarais Brokline, o vaikai –
šeštadieniais Kvinse. Klubui priklauso „Niujorko Lietuvi atlet klubo“ ir „Niujorko artojo“ krepšinio komandos.
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Aš važinju iš Matheteno  Bruklin žaisti krepšin ir dl lietuvybs, iš esms, ne vien dl
krepšinio (juokiasi). Nu, žaisti krepšin aš galiu tris kartus per savait pas save Harleme, bet kai
nuvažiuoju pažaist su lietuviais, lietuviškai kalbi, lietuviškai keikiesi, lietuvišk al geri, yra toks kažkoks
tai, ir pamatai, kad yra fain lietuvi žinai, nes skaitai „Lietuvos ryt“ ir, pasirodo, ten visi yra banditai
ir galvas vieni kitiem pjaunasi, ir nuvažiuoji  krešin ir matai, kad ten ne kokie tai akademikai, ne kokie
ten fiziniai darbininkai, bet tokie, nu ir priedo prie krepšinio dar yra papildomas malonumas su jais
pabendrauti (vyras, 31 m.).

Stebint krepšinio komandos treniruot

atsiskleid nepakantumo kitokiems aspektas,

galbt siekis išsaugoti grynum veiklos, kuri asocijuojasi su lietuviškumo išsaugojimu, neleisti
lietuvi bendruomens „riboms“ tapti „akytomis ir pralaidžiomis“ (Kockel 2002), o galbt dar iš
Lietuvos atsivežtos ksenofobijos apraiškos.

treniruot atjus nelietuviškos išvaizdos (aut.

tamsi bruož) asmeniui su lietuve, vienas iš žaidj nepatenkintas sako: Negaliu žirti! K ia
tie svetimtauiai daro? Ko jie ia renkasi? Pakanka ir lietuvi!
Kitos treniruots metu pasirodžius kitakalbiui, buvo nusistebta, k ia svetimi veikia,
nors oficialiai toki draudim nra, vis dlto tarpusavyje šnibždama, kad nereikia lietuviško
klubo teršti ir kviestis kitataui, o stengtis išlaikyti aiškias ir nekintanias „ribas“, tokiu bdu
pritariant dipuk puoseltoms viltims išsaugoti nesusimaišiusi lietuvi bendruomen JAV.

Vermonto valstijoje veikianios stovyklos „Neringa“ tikslai – „ugdyti krikšioniškum,
lietuviškum ir pozityvius charakterio bruožus. Vadovai lietuvi kalbos stovyklose privalo su
vaikais visuomet kalbtis lietuviškai, kad visi galt lavinti savo kalb“95.
Pagrindinio tyrimo metu tyrja stovykloje praleido Atminimo dienos savaitgal96, kur
susirinko apie 100 žmoni, tiesa, organizatoriai teig, kad išsista apie 60 elektronini laišk su
savaitgalio programa ir atvykimo informacija, bet paprastai siuniama vienam šeimos nariui,
nesiuniama vaikams. Pagrindiniame stovyklos pastate yra rsys, židinio kambarys, kur vyksta
meniniai pasirodymai, stovi pianinas, o pastato antrame aukšte rengta biblioteka. Tyrimo metu
pagal iš anksto sudaryt grafik97 vyko vairs užsimimai, pavyzdžiui, buvo pinami Jonini
vainikai, ir vliau mtomi ant kupols, ežere plukdomi plausteliai su žvakutmis, dainuojamos
Ras dainos, sportuojama, deginamas Jonini laužas98, ant laužo kepami minkštukai (angl.
marshmallows), žirimas dokumentinis filmas apie Dari ir Girn ir kt. Sekmadien vyko
Talent vakaras / nam muzikavimas, kuriame organizatoriai kviet pasidalyti savo krybiniais
95

http://www.neringa.org (žirta 2011 04 19)
Švent kritusij karuose atminimui pagerbti Amerikoje šveniama paskutin gegužs pirmadien. Stovykla
btent t savaitgal organizuota atsitiktinai, - pasinaudota vasaros pradžia ir trimis nedarbo dienomis.
97
Sudaryta programa buvo gana intensyvi ir vairi, kad, pasak organizatori, bt vaik, ypa jaunui užimtumas,
kadangi iš patirties išmokta, jog nieko neveikimas dažniausiai pritraukia bd.
98
Žr. 14 pried.
96
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turtais, vaikai grojo gitara, pianinu, armonika, smuiku, dainavo choras iš Naujojo Džersio, buvo
menamos msls, nuolat skambjo juokas.
Oficialiose kalbose, žiniasklaidoje pabržiami šiandienini imigrant iš Lietuvos ir
Amerikos lietuvi susibrim tikslai – išsaugoti lietuvi kalb, lietuviškum, taiau vien per
stovykl nieko nepadarysi – reikia, kad ir tvai kalbt. Reikia, kad ir seneliai kalbt (moteris).
Ir ia pat pasigirsta priekaišt vieni kitiems:
Tu – Amerikos lietuvis, žmona lietuv, o snus nei vienas nekalba lietuviškai. Tai ar tai gerai?
Negali kaltinti vien žmonos, k, tu negaljai kalbti? (moteris).

Stovyklos organizator, „Niujorkieiai šalia ms“ klubo vadov treiabang savaitgalio
pabaigoje padkojo susirinkusiems už dalyvavim, pasidalino pamstymais, kad tokie
susibrimai, nors deklaratyviai skirti vaikams socializuoti, bet kartu tai ir pramoga tvams,
kurie, išvykus iš Lietuvos, gyvenant toli nuo gimtins, gyja prasm , svarb išreikšti ilges
gimtajai šaliai (Brettell 2006, Parutis 2006): ir dl vaik, ir dl savs tai darom, juk smagu ia ir
mums patiems. Kaži, ar tai darytume Lietuvoje, o ia tam yra visos slygos.
Treiabangis, vakar pavairinantis brendžio grimu iš molinio dubenlio, nesutikdamas
su organizators mintimis atviravo, kad rast domesni ir naudingesni vaikams užsimim,
nei tokios išvykos, taiau prasitaria, kad atvyko vien dl žmonos:
Jei teisyb pasakyti, tai tai nežinau ko ia važiuoti. Nedomu, bet grynai dl vaiko. Aišku, niekam
ne paslaptis, kad ir vaikai ia nelabai susiporuoja ir nelabai susidraugauja (vyras).

Viename namelyje treiabangi kolektyvas, kad nenuobodžiaut, 10 valand ryte m
pilstyti konjak: nu baliavojam, ko ia daugiau atvažiavom? Neabejotinai yra apgailestaujani,
kad atvykstantys  tokius renginius nemoka linksmintis ar nesuvokia tikrosios toki susibrim
prasms. Amerikos lietuvis pasakoja, kad ne kart yra band s sudrausminti, sugdinti
šiandieninius imigrantus iš Lietuvos už blogus pavyzdžius vaikams, taiau  tai niekas
nereaguodavo:
Kai Neringoj tas yra savaitgalis, tai man ten labai nepatinka, ten, atrodo, žmons važiuoja tik
dl to, kad gali vaikšiot su alaus buteliu. O ia skaitosi mokyklos renginys. Ir pasakai kam nors, tai 
tave žiri lyg tai iš proto btum išjs. Laisv reiškia... aš galiu alaus gert (vyras, 54 m.).

Klubas „Niujorkieiai šalia ms“ buvo kurtas 2005 m., klubo pirmasis pavadinimas –
„Bruzdtojai“, jis dažnai apibdinamas kaip alternatyva susitikimams parapijoje. Pagrindin
misija buvo organizuoti vairius renginius, koncertus, parodas, diskusijas, rinkimosi vieta
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pasirinkta Aušros Vart bažnyia. Nepaisant šios bažnyios likvidavimo, ši organizacija
nenustoja gyvavusi. Dauguma informant mielai dalijosi spdžiais apie šio klubo, sutrumpintai
vadinamo NŠM, veiklas:
Renginiai vadinami „Niujorkieiai šalia ms“, dažniausiai, daugiau meninio pobdžio
renginiai, kaip, tarkim, filmus kokius rodo ar dar k, va ia paskutinis tai buvo aaaa paminjimas mirties
metini Jurgos Ivanauskaits, rod ten film pagal jos romanus. Iniciatorius yra G., nu tai va, jinai viena
iš siel yra (vyras, 37 m.).

Viena iš klubo steigimo iniciatori žiniasklaidai pasakojo: „Klubas atsirado kaip tam
tikras nepasitenkinimas, jog „niekas nevyksta“ o jeigu vyksta – vyksta nepakankamai arba yra
tiesiog nepakankamai organizuota: žmons išsibarst , ne visi informuojami arba netgi ne visi
laukiami renginiuose. Suprantama, tokiame mieste kaip Niujorkas tas „niekas nevyksta“ galjo
liesti tik lietuvišk terp , nes šiaip Niujorke yra visko. Ir labai daug. Taiau vienu metu mano
kartos žmonms: mano draugams, kolegoms, man paiai, t. y. žmonms, kurie  Amerik
atvyko jau prieš kelet met, seniai ia sikr, vienokiu ar kitokiu bdu „stabilizavo“ savo
situacij, pagaliau, užaugino vaikus – staiga mums pritrko pilnatvs jausmo... Susirinkome
<...> ir nusprendme, kad toliau taip t stis nebegali. Reikia kažk daryti. Galima sakyti, mes
„subruzdome“. Subruzdome ir pasivadinome „Bruzdtojais“ (Simanonyt 2006). Šiuo metu
klubas organizuoja renginius, kvieiasi iš Lietuvos ir jau JAV gyvenanius lietuvius atlikjus,
menininkus, domius pasiklausyti žmones, organizuoja film vakarus. Dalyvaujantys šiose
veiklose imigrantai iš Lietuvos teigia, kad smagu pabti su savais, kartu neatitrkti nuo
lietuviškos nepopsins kultros. Klubas „Niujorkieiai šalia ms“ informant paprastai
vadinamas lietuvi intelektual, atrinkt neegoistini, aukštesnio kultrinio lygio klubu.
Klubo nari iniciatyva skautai kartu su Maironio lituanistins mokyklos kolektyvu,
palaikomi LR Generalinio konsulo, 75-j Dariaus ir Girno skrydžio metini paminjimo
proga tvark skver prie Dariaus ir Girno paminklo99 (angl. Lithuanian Square) Brukline. Šis
skveras galt bti laikomas viena iš viešj etnini erdvi, leidžiani aplinkiniams, vietiniams
gyventojams nuolat girdti Lietuvos vard.

Lietuviško maisto parduotuvmis dažnai vardijamos rusiško ar lenkiško maisto
parduotuvs, kur galima gauti kelet lietuvišk produkt rši, ar bent to, kas prasta valgyti
Lietuvoje. Dažnas imigrantas iš Lietuvos nostalgijos jausm skmingai nuramina „lietuviška“
kulinarija ir produkcija. Rusiški produktai kaip lietuviški. Pasiilgstu kumpiuko tokio tikro kaip
lietuviško, rkyto. Skanu labai, sako 29 met vyras, dirbantis statybininku.

99

Žr. 13 pried.
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Keli dipukai, akcentuodami ne norimo produkto kilm , bet parduotuvs savininko
tautyb , akivaizdžiai veikiami ambicij, piktinasi, kad apsipirkti reikia  rus parduotuv
važiuoti, o nra lietuvišk aplinkui, nes šiaip lietuviški sriai ir duona nepamainomi.
Šiandieniniams imigrantams „lietuviškas“ maistas yra tiesiog Lietuvoje suformuoti skoniai,
lengvai patenkinami transnacionalizmo dka, kai tuo tarpu dipukams, ilgus metus negaljusiems
sigyti iš Lietuvos atsist maisto produkt, tokie produktai, kaip ir „lietuviškumo“ simboliai
yra prasminami, sudvasinami, todl j sigyjimas iš „rus“ yra siejamas su savotišku okupacijos
paneigimu. 2005 m. Niujorke kurta vienintel informant žinoma lietuviško maisto parduotuv
„Old Vilnius“ („Senasis Vilnius“) veik vienerius metus, nes nesulauk pakankamai pirkj.
Panašus likimas Brukline ištiko ir vienintel lietuvišk patiekal restoran „Krezo–2“,
kuris buvo kurtas 2003 m. dviej panevžiei bendrasavininki iniciatyva, taiau gyvavo tik
por met. Dipuko nuomone, esmin to priežastis buvo treiabangi nesuinteresuotumas
bendradarbiauti su vyresniais, ilgiau Niujorke gyvenaniais lietuviais:
Bare Krezo 2 negali vien lietuvišku maistu prekiauti, o ir tas cepelinas ia brangus buvo. Bet jie
nesitar su mumis, jie juk geriau žino. Ir užsidar, nors kalba, kad arba šeimininkai susipyko, arba ten
kažkas su narkotikais buvo (vyras).

„Lietuviškosios“ imigrant bendruomenje veikianios organizacijos, kaip kad teigia
H. R. Cordero-Guzmanas, vaidina svarbiausi vaidmen imigrantams socialiai, kultriškai,
politiškai ir ekonomiškai adaptuojantis svetimoje šalyje (Cordero-Guzman 2005: 889). Tyrimo
duomenys rodo, kad tarp „lietuvišk“ organizacij egzistuoja susiskirstymas ir vieni kit veiklos
prasmingumo vertinimas pagal lyderi imigravimo  Amerik laikotarp. Dipukai skeptiškai
vertina treiabangi siek savarankiškai kurti restoranus, organizuoti kultrines programas. Tuo
tarpu treiabangiai dažnai nenori perimti laiko patikrint lietuviškumo puoseljimo form, kaip
praradusi savo patrauklum, neprisitaikiusi prie naujo gyvenimo stiliaus, besikeiiani
žmoni poreiki pramogoms.

3. Šiuolaikini imigrant iš Lietuvos JAV santykiai su Lietuva

Dalis imigrant iš Lietuvos Jungtinse Amerikos Valstijose ilgus metus išlaiko
transnacionalius ryšius (Glick Schiller, Basch ir Blanc-Szanton 1995, Faist 2000, Vertovec
2009) su Lietuva, gyvena tarsi dvigub gyvenim, t. y. turi nekilnojamojo turto, versl Lietuvoje
ir Amerikoje, kalba lietuviškai ir angliškai, kai kurie turi ir dvigub pilietyb . Taigi „migrantai,
turintys aukštesn materialin, kultrin ir socialin kapital, labiau link dalyvauti vairiose
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mobilumo formose, apibržianiose transmigracij“ (O’Flaherty, Skrbis ir Tranter 2007: 822).
Kiti siunia pinigines perlaidas likusiems artimiesiems Lietuvoje, nuolat gržta  Lietuv
atostog, šveni metu, taiau per trump laik ia nespja pajusti tikro gyvenimo, juos
užklumpa dviprasmiški jausmai – neapsisprendžiama, kur yra j tikrieji namai, jauiasi „visada
ir niekada namuose“ (Rapport ir Dawson 1998). Dar kiti imigrantai, ypa skmingai adaptav si,
kurie „net ir prarad gimtin , gijo nauj“ (Øverland 2005), susikr tvirtus naujus socialinius
ryšius JAV, nebetenka motyvacijos nuolat gržti  Lietuv, ypa jei Lietuvoje per laik
netenkama artimj, parduotas turtas nekilnojamasis turtas, nebepalaikomi ryšiai su draugais.
Taigi šioje dalyje analizuosime, kokiomis formomis palaikomi ryšiai su Lietuva ir joje
likusiais pažstamais, artimaisiais, kodl nutraukiami ar nenutraukiami ryšiai su gimtja šalimi,
kokie argumentai pateikiami kalbant apie perspektyvas gržti arba apsisprendim negržti
gyventi  Lietuv, bti transnacionaliems, t. y. nuolat migruojantiems, gyvenantiems viename
socialiniame lauke, apimaniame kilms ir priimanij šal (Kivisto 2001).

3.1. Kontaktavimo su Lietuva formos ir ribotumai

Šiame globalizacijos, naujausi technologij išpopuliarjimo, susisiekimo priemoni
prieinamumo amžiuje emigravusieji gali nebesijausti atskirti nuo gimtosios šalies ir virtualiai bei
tiesiogiai bendrauti su artimaisiais, draugais Lietuvoje, domtis viskuo, kas vyksta gimtinje.
Šiandienins komunikacins technologijos bei atsivežti ar susikurti „lietuviškumo“ simboliai
leidžia kasdien jaustis Lietuvoje, esant poreikiui bti „apsuptiems lietuvi“, kitaip tariant, kurti
„lietuviškum“ ne savo gyvenamojoje vietoje, bet erdvje (Svašek 2002).
Absoliuti tyrimo informant dauguma minjo su rytine kava, darbe arba namie
skaitantys internetin laikrašt „Lrytas.lt“, portal „Delfi.lt“, žirintys „TV.lt“. Kadangi
dominuoja nusivylimas politika, tai, pasak informant, belieka domtis laidose „Mad vartai“,
„Dviraio šou“ pateikiamomis bulvarinmis naujienomis. Išreikštas nusivylimas laikrašio
„Lietuvos rytas“ šališkumu, taip pat tuo, kad vienu metu buvo tap s mokamu internetiniu
portalu.
Buvo ir informant, teigiani, kad skaito popierinius laikrašius: skaitau, vyras man
prisiunia laikrašius. Nu k, jisai „Kauno dien“ atsiunia, „Lietuvos ryt“, „Lietuvos žinias“
(moteris, 67 m.). Dar kiti pavarto Amerikoje leidžiamus lietuviškus laikrašius: „Amerikos
lietuvis“, „Darbininkas“. Bet kartu pripažstama, kad naujienos nesekamos sistemingai ir labai
dmiai, o tik prabgom. Kiti svarbesnes naujienas sužino kalbdamiesi su artimaisiais telefonu
ar internetinje pokalbi programoje „Skype“. Taigi atstum tarp Lietuvos ir JAV mažina
informacini technologij, lango  pasaul – kompiuterio teikiamos galimybs: naudojamasi
144

internetine pokalbi programa „Skype“, rašomi elektroniniai laiškai, dalyvaujama portale
„Klase.lt“, rašomi komentarai internetiniuose laikrašiuose, k S. Vertovecas ir R. Cohenas
(1999) apibržt kaip dalyvavim „kibernetinse bendruomense“. Dažnas informantas,
atsižvelgdamas  savo dienotvark ir  laiko juost skirtum, turi išsirink s palankiausi dien,
kuri išnaudoju pasikalbjimui su namais, nu, su Lietuva (vyras, 28 m.).
Paskaiius lietuvišk laikraši imigrantams iš Lietuvos ilgam pakanka tem
pokalbiams. Dažnai lietuviška kilm traktuojama tiesiog kaip puikus pokalbi naratyvas, bent
jau pokalbio pradžioje. Žinoma, kai kurie šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos pabržia, kad apie
Lietuv nra k kalbti, niekas niekam nedomu, žinok (vyras, 46 m.).
Kalbam apie Lietuv taip kaip išlieti pykt, aš manau. Tiesiog, žinai, duot, duot tai kalbai...
visame tame susitikime kok 20 minui apie tai pakalbt ir, ir... ir, ir, ir visose kalbose išeina, o reikia
važiuoti atgal, reik važiuoti atgal, ir viskas, nutrunka kalba, ir, ir daugiau nr k apie tai kalbti, nes tai
išsemta visiškai tema (vyras, 25m.).

Lankydamiesi Lietuvoje dalis informant jauiasi besiskiriantys nuo vietini, siekia
išskirtinio dmesio, organizuoja vakarlius draugams, sustatinja grafikus susitikimams, veža
lauktuves. Kartu jie stengiasi suteikti param gimtinje likusiems, ši parama informantams
atrodo reikalinga: matosi kad neturtingi, tai muzikos kompakt nupirkau. Jau geriau aš
paremsiu, nei kas kitas (vyras, 39 m.). Pastarasis informantas, Amerikoje gyvenantis 12 met,
dar priduria:
Nuvežiau dovan, tai aš nežinau, ia pripirkau naik (aut. firmos „Nike“ marškinli), žinai, k,
kažkur ia po penkis dolerius, dvylika lit, visiem dovanoju, o Lietuvoj nueini, 200 lit stovi, nu, taip
žinai, faina vaikui. Nežinau, tiesiog, taip viskas paprasiau ia (vyras, 39 m.).

Informantai, palaikantys tvirtus ir intensyvius ryšius su giminmis Lietuvoje, taip pat
turintys finansines galimybes ir, svarbiausia, legal status, kiekvienais metais stengiasi susitikti
su artimaisiais. „Galimyb lankyti gimtj šal ir namus rodo aukštesn status negu tik atvykus 
svetim šal, o tai yra gyvenimo kokybs indikatorius, potencialas gauti emocins naudos,
palaikant glaudžius ryšius su šeima ir draugais gimtojoje šalyje (O’Flaherty, Skrbis ir Tranter
2007: 819). „Cirkuliarios“ migracijos (Vertovec 2009) tarp Lietuvos ir JAV pavyzdžiais galt
bti neakivaizdins studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, kai iš Amerikos, kurioje dirbama
nekvalifikuot darb,  Lietuv parskrendama sesij metu ar vien tik išsilaikyti egzaminus. Taip
pat prekyba automobiliais, kurie plukdomi  Lietuv, o Lietuvoje ieškoma potenciali pirkj,
kasmetinis sveikatos tikrinimasis ir gydymasis medicinos staigose Lietuvoje, naudojimasis
grožio industrijos paslaugomis ir panašiai. Nelegalo statusas neleidžia ilgus metus gržti 
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Lietuv. Jau minjome, kad imigrantai, gyvendami JAV nelegaliu statusu, nejauia deportacijos
grsms, taiau laisvai pereiti pasienio post negali.
Ne, ne, ne, ne, ne, kur tu, baik tu, mane, aš gršiu aš jau ia  Amerik, negržiau, viskas. Tai gi
man, žinok, deda antspaud (aut. švilpteljimo garsas) važiavimo, išvažiavimo, aš kriminalinis, ne
kriminalinis, bet toks nusikaltlis esu j, nu, teissaugos atžvilgiu (vyras, 46 m.).

Keletas sutikt informant dešimt met ir daugiau negaljo gržti  Lietuv, nes bijojo
netekti galimybs dar kada nors sugržti  Amerik. Treiabangi šeima iš Riverhedo pamini
trokštamas alternatyvas šiai problemai išspr sti: bevizis režimas sujungt daug šeim. Bent
pamatyt šeimas. O kas ia gyvena – neišdrst važiuoti  Lietuv.
Vienas informantas, nors ir bdamas legalus JAV gyventojas, pirmus 4 metus negržo 
Lietuv dl finansini sumetim, o dabar visas atostogas praleidžia Lietuvoje arba pas j
atvažiuoja gimins  Amerik, taip patvirtindami „transnacionalizmo iš apaios“ (Al-Ali ir
Koser 2002) praktikavim. Dalis informant tikino, kad tik Lietuvoje gali pailsti nuo tempto
gyvenimo tempo Amerikoje.
Vieno vakarlio metu taip pat paaiškjo, kad mnesio laiko atostogos Lietuvoje skirtos
tam, kad bt galima atsigauti nuo Amerikos. Pabržiama, kad nors finansiškai patogiau gyventi
Amerikoje, vis dlto dvasiškai geriau jauiamasi Lietuvoje: saugiau Amerikoje, dšiai geriau
Lietuvoje (vyras, 51 m.).
Atsigauti nuo Amerikos (juokiasi) nu, rimtai, nu, nejuokauju, kaip kiti sako, kiti va btent irgi
mans klausia, tai ko tu ten  t Lietuv, tai važiuok geriau, va,  koki ten Dominik, ten Florid, ten, ten
Havajus, dar kur nors... (vyras, 40 m.).

Vaikai ir ankai, jei leidžia šeimos finansins galimybs, vasaros atostogas praleidžia
Lietuvoje.
Taip, taip, kiekvienais metais jisai su manim išvažiuoja  Lietuv. Ir Lietuvoj, kai buvo mažesnis,
tai praleisdavo po pusmet ir net ilgiau. O dabar jau negali taip ilgai, tai po du mnesius (moteris,
67 m.).

Atostogos Lietuvoje labai išbalansuoja, informantai teigia, kad pradeda jaustis nestabiliai
abiejose šalyse, nes Lietuvoje išgyvenamas stiprus emocinis sukrtimas, o gržus  Amerik
sunku vl adaptuotis, sitraukti  prieš atostogas turtas veiklas. Per kiekvienas atostogas
Lietuvoje išgyvenamas baims vl gržti  Amerik jausm: ir tas šokinjimas, man labai
išerzina, tai aš jau nebuvau Lietuvoj du metus, sako 25 met studentas.
Dipuk kartos asmenys Lietuvoje nesijauia laukiami ar vertinami, priešingai – tik
išnaudojami, j apsilankymas sumaterialinamas. Informant dipuk teigia:
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Mes Lietuvoj nepageidaujami, jauiams, kad ten ms nereikia. Tik ms pinig ten reikia.
Juokiasi ten iš ms ir kaltina, kad išvažiavom, kad gerai sikrm ia, turbt pavydi (moteris).

Nepaisant to, vis tiek važiuojama  Lietuv. Dipuk iš Niujorko pasakoja, kad nors
gimins nepraš, bet nupirkom but ir mašin, siuniami pakietai (aut. siuntiniai). Ne iš vieno
dipuko išgirstas bdas paremti giminaiius Lietuvoje – pinig reguliarus siuntimas mokesiui už
moksl, pragyvenimui studij metais. Taiau išgirsta skirting toki istorij pabaig:
Po keli met mano sesuo nujo  mokykl, kur ta giminait mokosi, o ten, pasirodo, ta mergait
tik por mnesi mokinosi, bet toliau melž pinigus (moteris).

Prie to paties stalo kavuts metu sdjusi dipuk taip pat papasakojo apie giminait , kuri
leido  mokslus, bet dabar ji labai dkinga, dirba ministerijoje. Siekiantys padti artimiesiems
Lietuvoje – tiek dipukai, tiek treiabangiai – „net ir palaikantys glaudžius ryšius su gimtojoje
šalyje likusiais giminaiiais, reguliariai juos lankantys, neturi pakankamai informacijos apie j
kasdien gyvenim, nežino, kaip iš ties yra išleidžiami atsisti pinigai, ar jie palengvina j
gyvenimus“ (Carling 2008: 1463).
Dipuk vaikas, save pristatantis kaip lietuvišk šakn amerikon iš ikagos pasakojo,
kad Lietuvoje jau buvo 5 ar 6 kartus, o pirm kart lanksi, kai nebebuvo baim. Jau kabjo
trispalv, buvo domu ten. Tušia parduotuv, bet Vilnius nepaprastai gražus. Lietuvišk šakn
turintis lietuvs grynors ir ruso vaikas Motinos dienos šventje pasakojo, kad niekada nebuvo
Lietuvoje, bet nort ten apsilankyti, nes jauiasi lietuviu, lanko „lietuvišk“ bažnyi, visus
Lietuvi Bendruomens organizuojamus renginius, bet nra ten gimini – visus iššaud,
bolševikai burnas užiaup. Prieš šv. Mišias prie dur sutikta dipuk paklaus, iš kur tyrja
atvykusi, ir sužinojusi, kad iš Kauno, sako:
Ten mano pusseser gyvena, Šiaurs prospekte. Jau 7 kartus pas j buvau. Ten net  IKI
parduotuv gera nueiti, visur kaip namie jauiuosi (moteris).

Neslepiama, kad atostogos Lietuvoje šeimai su dviem vaikais kainuot apie 10 tkst.
doleri, o tai yra nemaži pinigai, todl ne kiekviena šeima gali mgautis tokiais malonumais.
„Reguliariai dalyvauti valstybi sienas kertaniose veiklose reikia žini, pinig ir laiko, k jau
kalbti apie legal status, todl tik negausus migrant elitas gali mgautis gyvenimu keliose
skirtingose valstybse“ (Waldinger 2010: 23). Taip pat buvo mintas emigranto statuso
neigiamas vertinimas Lietuvoje, tai labai žemina ir ilgai lieka atmintyje:
Skriauda, kai parskrendam  Lietuv ir pareignai išsidirbinja, klausinja apie pinigus,
asmeninius dalykus. Kai tyiojasi muitinje, tai dl to ilgai skaudu bna (vyras).
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Dalis informant teigia, kad laikas daro savo: prarandi draugus, visi ryšiai dingsta, ypa,
jei parduodi nekilnojamj turt, tai nebelieka motyvacijos gržinti  Lietuv šv sti šveni,
praleisti atostog. 26 met moteris, Amerikoje gyvenanti 6 metus, juokdamasi sako: o paskui
taip žiriu, kuo toliau, atvažiuoji, tuo kažkaip galvoji – dieve, k man ia veikti? Taigi prabgus
keleriems metams Amerikoje, kai sumažja draug Lietuvoje, atostogos pradedamos leisti
kitose JAV valstijose, kitose šalyse, vieninteliu traukos objektu Lietuvoje belieka šeima, jei ji
vis dar bna neemigravusi  Amerik, jei dar nebna vyk s „šeim susijungimas“, bdingas
treiai migracijos fenomeno fazei (Castles ir Miller 2003). Fiktyvi santuok sudariusi
treiabang, bet dar neturinti legalaus statuso, todl negalinti gržti  Lietuv, pasidalijo
svajonmis:
Noriu pabti pas mam kaime. sivaizduoju, kaip gulsiu po medžiu ir sakysiu, mamyte, atnešk
man suli išspaust morkyi švieži, mamyte, greitai tiktai man. Jo, ir mamyte eis ir atneš man
(moteris, 26 m.).

Jei adaptacija JAV pavyksta, ši šalis tampa namais, kur jauiamasi saugiai, ateities planai
siejami tik su JAV, nors svarbus ir resurs bti nuolat mobiliems turjimas, politini apribojim
migravimui nebuvimas bei sismoninimas, kad pasaulis virsta „globaliu kaimu“ (Kockel 2002),
„transnacionaliu kaimu“ (Levitt 2001).
Jau kai sigyveni ia, tai jau, ia jau, kaip sakant, ia jau tavo namai pasidaro, jau, žinai, jeigu
k. Nu, tai tiktai, tas pats, pagalvoji, tos aštuonios valandos ir tenais, nu tai... nu dešimt valand. Dar
kaip susiplanuosi savo kelion, bet iš kitos puss, tai ia jau vis tiek visi... Globaliai gal visiškai žiri 
tai, ar ia namai ar ia namai, visur namai jau, koks ia skirtumas. O paskaitai laikrašius Lietuvoj tai
jau ir nebe namai pasidaro... (moteris, 33 m.).

Tiek virtuali komunikacija su likusiais Lietuvoje, tiek vizitai  gimtj šal patvirtina
transnacionalias šiandienini imigrant iš Lietuvos patirtis, todl jas svarbu tirti dmes skiriant
ne tik migrant asmeniniams ryšiams, bet ir valstybinms ir pilietinms institucijoms,
kultrinms struktroms, pavyzdžiui, tautiniam identitetui ir vertybi sistemoms (pagal
O’Flaherty, Skrbis ir Tranter 2007: 819). Transnacionalizmas yra socialinis procesas, kurio metu
migrantai ignoruoja geografines, politines ir kultrines sienas (Brettell 2008), o tai jiems
padaryti padeda vairi transporto priemoni paslaug prieinamumas, telekomunikacij
teikiamos galimybs, sumažinanios atstum tarp gimtosios ir priimanios šalies. Taigi
nuolatinis virtualus kontaktavimas su artimaisiais, giminmis Lietuvoje ar vizitai  Lietuv,
nesinaudojant dipuk silomomis strategijomis „lietuviškojo“ identiteto išlaikymui, imigrantams
iš Lietuvos „padeda iš naujo perkurti identitet ir greiiau stabilizuotis naujoje aplinkoje“
(Kuzmickait 2004: 83).
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3.2. Lietuvišk daikt ir simboli reikšm

Transnacionalaus santykio su Lietuva išlaikym arba transnacionali nam susikrim
imigrantams iš Lietuvos JAV simbolizuoja etnins privai nam erdvs krimas per daikt ir
„lietuvišk“ simboli turjim. Toki „muziejininkyst “ renkant namus ar tvyn primenanius
daiktus, šeimos relikvijas100 informantai vadina Lietuvos krimu namuose Amerikoje. Kadangi
patys daiktai savaime nieko nesako, o „svarbu tik tai, kad simboliai leidžia suteikinti daiktams
vairias reikšmes“ (Cohen 2003: 16), taigi tokie daiktai leidžia pasijusi, kad esi Lietuvoje. 25
met studentas sako, kad aš taip nesusikoncentruoju  t daikt, kas yra iš Lietuvos, bet aš
susikoncentruoju  tai, kad aš Lietuvoj.
Vis pirma ir dažniausiai minima nam puošmena yra Lietuvos trispalv ir herbas.
Galima pastebti, kad dažnai šie simboliai nra pai informant atsivežti kaip reikalingi, btini
nam atributai. Jais pasirpina artimieji, vyresns kartos atstovai, kuriems lietuvyb yra tampriai
susijusi su pilietiškumu, tautiškumu, nors jaunimas toki jausm nesureikšmina.
Jo, moiut atsiunt, žinok, man vliav, tai turiu vliav, ten labai viešai neišskleista, tokioj
kaba vazelj, tokia vliava. Pasikabinau savo lietuvišk vliav, žinok, po trij dien italas parvilko
itališk vliav (juokiasi) sakau, kur j kabinsim dabar, sakau man  vaz netelpa. Tai vliava
sulankstyta, kaba tiktai Lietuvos dabar. Tokia maža moiuts (moteris, 28 m.).

Pastarosios informants pasakojime atsiskleidžia etniškai mišrios šeimos privalumas
kaip išškis savos kultros propagavimui, konkuruojantis dalinimasis savo kultra.
Imigrantai iš Lietuvos namuose turi paveiksl, gintaro ir molio dirbini, žvaki, Lietuvos
pajrio smlio, marškinli su „lietuviška“ atributika101, staltiesi, angeliuk, Lietuvos ir
Europos žemlapi, lietuvišk drožini, istorini knyg, fotoalbum apie Lietuv. Dažnai
informantai prasitardavo, kad toki simboli Lietuvoje namuose neturdavo ir niekas toki
dovan nedovanodavo, todl galima daryti prielaid, kad šiandieniniai imigrantai aktyviai
palaiko „mažj transnacionalizm“ (Vertovec 2009) tarp „transnacionali artimj grupi“
(Faist 2000).
Visada dukra, jeigu atvyksta  Lietuv, tai prisiperka knyg ir aš visada atvežu, ir, ir... Apie
Lietuv tai žinai, albumai, jau ia išsemta tema, bet, bet taip, visoki domi, pavyzdžiui, Lietuvos
istorija Bumblausko, t paskutin „Senoji Lietuvos istorija“ stor tok tom atsivežm. Dabar vyras sak
Lietuvoj nupirko apie Žalgirio mš, yra labai gražiai išleista knyga ir domi, tai jau t reiks atsivežti
(moteris, 67 m.).

100
101

Žr. 10 pried.
Žr. 11 pried.
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Beveik pas visus informantus namuose galima rasti nuotrauk su šeima, kelioni
spdžius primenani nuotrauk – nuotraukose ilgesys, man gera, tada aš nesijauiu tokia
vieniša, atvirauja 52 met moteris, kurios viena dukra gyvena Airijoje, o kita likusi Lietuvoje.
Prie namo numerio lentels galima priklijuoti trispalv ar lietuvišk vover ir taip praeiviams
leisti identifikuoti, kad ia gyvena lietuviai. Tas pats pasakytina ir apie lietuvišk vliavl ant
mašinos numerio, lipdukus su Lietuvos simbolika ant mašinos. Gantinai negatyviai
komentuojamas rpintojlis, kaip lietuvi kultros simbolis, apie kur net gdijasi pasakoti
pažstamiems užsienieiams:
Nu, Lietuvoj nacionalinis simbolis yra oficialus ir tautinis, tai btent dl tautinio. Aa, yra toks
dd, sdi delniuku smakriuk parms ir jisai rymoja... ir vadinasi jisai rpintojlis, dabar paaiškink,
pabandyk paaiškint vokieiui ar amerikonui... kokio velnio, jisai tik sdi ir rymoja, ir nieeeko nedaro?
(vyras, 36 m.).

Jaunimas link s turti švari sien politik ir daiktams, j reikšmingumui neteikti
didels reikšms. Taigi kai artimieji iš Lietuvos siunia Lietuv primenanius daiktus, galbt net
tam, kad nebt pamiršta Lietuva, lietuvyb, nesistengiama visko sutalpinti namuose.
Viešpatie, nespju visko mest. Visk velk, visk siunia, daug yra. K tokio turt? Ar herb
pasikabin kambary? Ne, kryžius irgi nekaba kambaryje (moteris, 28 m.).

Dalis informant teigia, kad daiktams neteikia didels reikšms, jie nra svarbs, jei j
praktiškai negali panaudoti. 26 met informant pasakojo, kad jai viešint Lietuvoje mama
kiekvien kart primena nusipirkti gintarinius karolius, taiau ji griežtai atsisako, nes tokiais
papuošalais nei Lietuvoje puošsi, nei Amerikoje juos nešios. Tai iš dalies susij
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nuolatinmis keliavimo nuotaikomis ir nuolatins gyvenamos vietos neturjimu, o iš dalies su
nepasidavimu archainms tradicijoms.
Aj, man atrodo, tai lietuvis tai gal biški perdeda su ta tvyne, tvyne, tai ia kaip jau jau iki
grabo lentos. Tenai, kad tenai tursi kažkoki tai servetl tenai padaryta, tai ne tame esm, kad tenais,
kad tokie pamatai ir man, aaa, kaip man dabar šird skauda, kad aš ne Lietuvoj bnu (moteris, 33 m.).

Todl nenuostabu, kad vieniems šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos dipuk namai,
kaip „lietuvišk“ simboli „muziealizacija“ (Kockel 2002), yra gražus stilius, kitiems –
nesuprantamas hobis, keista užgaida, pomgis. Nei vienas treiabangis neminjo, kad
„lietuviški“ simboliai politini migrant namuose buvo galimyb dvasiškai išgyventi Lietuvos
netekties skausm, parama lietuviams menininkams, kaip kad pasakoja dažnas dipukas.
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Yra žmoni, kad pas juos eini ir iš karto gali pasakyti,  but eini ir iš karto gali pasakyti, ia
gyvena lietuviai. Visko, ir drožintos lkšts, medins lietuviškais motyvais, ir, ir rankšluostins, ir
juostos kabo. Tiesiog labai jau yra (moteris, 67 m.).

Nepatenkanti nei  „lietuvišk“ simboli, nei namuose turim, Lietuv primenani
daikt kategorij – kno puošyba. Vienos krepšinio treniruots metu atsitiktinai teko pastebti
ant žaidjo pilvo padaryt ir viešai nedemonstruojam permanentin tatuiruot su Lietuvos
Vyio atvaizdu.
Taigi šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos namai yra suprantami kaip fizin
gyvenamoji vieta (Minh – Ha 1994, Svašek 2002), jai nesuteikiamos tokios emocijos, jausmai,
kokius namams skiria Amerikos lietuviai. Todl „lietuviški“ simboliai nesureikšminami,
namuose nekolekcionuojami ir net reiškiamas nepasitenkinimas, jei artimieji iš Lietuvos siunia
nepraktiškus „lietuviškum“ simbolizuojanius ir etnin

kilm

svetimoje visuomenje

pabržianius daiktus. Tai bt galima paaiškinti treiabangi nuolatinio judjimo, kultrinio
identiteto nuolatinio konstravimo, nauj form ieškojimo nuotaikomis, patvirtinant U. Kockelo
nuomon , kad „neprisirišimas prie materiali objekt iš kasdienio gyvenimo konteksto,
vadinamo muziealizacija arba fiksacija, leidžia kalbti apie sukurt, o ne paveldt ir išsaugot,
kultr“ (Kockel 2002).

3.3. Emociniai santykiai su kilms šalimi

Faktas, kad šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos pasirinko emigranto vaidmen, leist
daryti prielaid, kad jie nra patenkinti tuo, kas vyksta Lietuvoje, susiklosiusiais asmeniniais
gyvenimais, taiau tyrimo metu, taikant „emic“ prieig, kitaip tariant, atliekant „demotinio“
diskurso analiz (Baumann 1997), siekta išgirsti j pai nuotaikas, argumentus, kartu pastebti,
kiek nuomons, reiškiamos emocijos apie Lietuv, yra svarbios treiabangi apsisprendimui
bti transmigrantais, o galbt siekti asimiliacijos Amerikoje.
Nusivylimas... nusivylimas Lietuva, jo, visiškas... kitaip sakant, laukiama dugno prijimas, kad
tada, galbt, vl viskas iš naujo. Grždavau iki Europos Sjungos, po Europos Sjungos, tai man
vaiduokli miestas taip... kažkaip... Visi, kas... sakau, smegenys visi išvažiavo. Tai tas prot nutekjimas
juk nebevyksta, nes protai jau seniai iš Lietuvos nutekjo (vyras, 36 m.).

Pastarajam informantui paprieštaraut Kalifornijoje kalbinta dipuk, diskusijoje su kitais
savo migracins bangos asmenimis nesutikusi, kad šiuo metu iš Lietuvos daugiausia emigruoja
išsilavinusi asmen:
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Ei, klausykis, yra, yra, kiek aš per sn sutinku, tai yra. Žinai k, protingiausi ir tie, kurie turi
daugiausiai galimybi, tie ir nebijo likti Lietuvoje, kadangi jie mato, kad j laukia šviesi ateitis. Tie
išvažiuoja, kurie nieko negali padaryti Lietuvoje (moteris).

Lietuviai JAV yra nusivyl
102

nesugebjimu, nekompetetingumu

skandal Lietuvoje gausa ir politik nenorjimu bei
dirbti Lietuvos labui, lindimu  valdži vien savanaudiškai

pasipelnyti, sovietiniams pasipliekti su naujaisiais politikoje. Didžioji dalis informant
neabejoja, kad vos keli procentai dirbani LR Seime yra verti bti tame poste. Man nepatinka
tie visokie, tos pjautyns tam Seime ir panašiai, ir aš j tiesiog neturiu jokio noro skaityt, man
tasai nedomu, sako 37 met vyras, magistro laipsn gij s viename Niujorko universitet.
Imigrantams iš Lietuvos nerim kelia mokytoj ir pensinink padtis Lietuvoje, nes
dažno informanto vyresnio amžiaus tvai yra lik gyventi Lietuvoje. Skaudu dl didelio avarij
ir juose žstani žmoni skaiiaus. Lidina žiniasklaidos komentatori žemas intelekto lygis ir
vidin kultra. Kelia nerim šalies ekonomikos ir politikos nestabilumas, nortsi, kad nebt
nesmoni sistemoje... toki kaip Paksas, nekilnojamo turto kriz, infliacijos šokinjimai (vyras,
25 m.).
Kalifornijos dipukas, pateikdamas konkret giminms nutikusios istorijos pavyzd,
kritikuoja korupcijos išplitim Lietuvoje:
Jei nori, kad valstybje nors kažkiek teisingai bt pradta gyventi, reikia susitvarkyti teism
sistem, o dabar kas dedasi? Galioja užnugarin sistema, viskas vyksta po stalu. Taip iš bet ko ir už bet
k reikalaujama. Brolis dirbo kompanijoje, tai jam pasak – arba 50 tkstani lit mokk, arba
kompanija bankrutuos. Tai jis dar band su tuo kovoti, bet k tu pakovosi taip, teko sužlugti. Tas
koruptavimas pasidaro kaip norma, visk naikinanti (vyras, 75 m.).

Kyšininkavimo apipinta yra ir mokini mokyklose vertinimo sistema. Pastarasis cituotas
dipukas pasakoja toliau:
Iš gimini girdjau, kad Lietuvoje mokyklose tvai net ir mokyklose duoda mokytojams kyšius,
kad vaikas gerai mokytsi. Mokytoja šypsosi, giria, o vaikas galvoja, kad tai už jo nuopelnus, o ia ttis
kyš dav (vyras, 75 m.).

Kitas Kalifornijoje gyvenantis dipukas pateikia pasilym, kuris padt Lietuvai ne tik
išvengti korupcijos, bet ir pilnavertiškai integruotis  tarptautin bendruomen :
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Tyrimo metu bene daugiausiai kritikos iš lituanistini mokykl darb organizuojani asmen sulauk LR
Švietimo ir mokslo ministerija ir nuo 2010 m. sausio 1 d. reorganizuotas, teises ir pereigas kitoms institucijoms
perdav s Tautini mažum ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybs. Pateikiami variantai, k departamentas
turi daryti, kad iš ties bt naudingas Niujorko lietuvi mokykloms: apibendrinti informacij apie mokykl
krim, išleisti apie jas knyg, pateikti anketas ir apibendrinti gautus rezultatus. Pabržiama, kad JAV yra tik 150
mokykl, bet vis tiek departamentas nesusidoroja su savo užduotimis.
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And you can connect up to the white kinded people, in Great Britan, in US, and you can start
developing a fellowship, but you need that, you can not have all the newspapers in Lithuanian. Thats not
going to serve the purpose, because thats very isolated. Nežinau, jeigu tas išeis gerai. He he (Aut. „ir taip
galtumte susijungti su baltaisiais žmonmis Didžiojoje Britanijoje, Amerikos Valstijose, galtumte
pradti kurti draugiškus santykius, bet jums reikia, negalite vis laikraši leisti lietuvi kalba. Tai
nepasiekia tikslo, nes tai labai izoliuoja“) (vyras, 66 m.).

Tyrimo metu pastebta tendencija neakcentuoti ekonomini emigravimo iš Lietuvos
priežasi, o pabržti, jog išvykti iš Lietuvos paskatino atsitiktinai laimta žalia korta,
spontaniškas sprendimas pakeliauti, studijuoti, pasinaudoti „Work and Travel“ programos
galimybmis, nusivylimas asmeniniu gyvenimu, noras išbandyti save susiduriant su išškiais,
taip pat vedybos su užsienieiu, su kuriuo susipažinta internetu. Vis dlto kita informant dalis
atvirai džiaugiasi išvyk iš Lietuvos, nes ten lauk vieni nepritekliai, neturjimas galimybi
dirbti išsilavinim atitinkant darb:
Nespjaunu  Lietuvos veid, bet negaljau ten pagal specialyb dirbti, o kadangi aš Lietuvoje
mokiausi, dirbau, todl ten negaliu dirbti valytoja (moteris).

Pagrindinis vienos iš informani džiaugsmas Amerikoje yra pigs daiktai, galimyb
pigiai apsirengti, pavalgyti McDonalde, nes ji Lietuvoje neturjo savo bsto, brangiems rbams
neužtekdavo algos. Ji ypa džiaugiasi, kai bna nemokamos dienos muziejuose. Po susitikimo su
tyrja kit dien skambino prašydama, kad tyrja internete pažirt, ar Niujorko akvariume
(angl. New York Aquarium) t dien yra donation diena, kada vietoje bilieto yra aukojama
pasirinkta pinig suma, o tai reiškia, kad gali paaukoti tik doler, o jei niekas nemato, ir visai
neaukoti.
Išreiškiamas nusivylimas, kad lik Lietuvoje lietuviai smerkia emigrantus, nesistengia
suprasti, kokiose jie sudtingose slygose gyvena: Lietuvoje žmons arba neinformuoti, arba
dezinformuoti, jie nesuvokia, kaip mes ia gyvenam (moteris Riverhede), nors ir siunia
artimiesiems iš Lietuvos  Amerik „lietuviškumo“ simbolius103, tarsi kviesdami neužmiršti
gimtins, etnini šakn, neslpti ir atvirai demonstruoti aplinkiniams savo kilm , pasitikdami
jais, kaip gerai reprezentuojaniais Lietuvi kultr svetimoje šalyje.
Šalis Lietuva daro visk, kad jos neapkstume, nors nenori, kad neapkstume. Juk siuniam
pinigus namo. Ten juk pinigai plaukia pensininkams. Blogai, labai durnai, kad Lietuva smerkia
emigrantus (vyras).
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Plaiau III dalies 3.2. skyriuje.
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Vis dlto užsakomj straipsni, kvieiani emigrantus sugržti  Lietuv, akcentuojant
j gytas kompetencijas ir svarb Lietuvai, pagrstumas kvestionuojamas. Bažnyioje, prieš
prasidedant šv. Mišioms, informant, atjusi su draugu lietuviu, sako:
Nesuprantu kas ten Lietuvoj darosi, kad tiek daug straipsni prieš emigracij ir su raginimu
gržti. Net nervuoja, juk jei viskas bt taip jau gerai, tai žmons nebgt taip iš Lietuvos (moteris,
26 m.).

Informantai pabržia, kad jie susipažin

su lietuvi Lietuvoje neigiamu požiriu 

emigrantus per žiniasklaid, per nuogirdas.
Nu, net nežinau, jie ant j pyksta, kad va jis ten išvažiavo, tai ir gyvenkit, ko ia js, vienu žodžiu,
lendat, ia ir visa kita ir netgi esu girdjus toki dalyk, kad gržusiam po ilgesnio laiko žmogui yra gana
sudtinga bt vl, j tiesiog diskriminuot, aš to nepatyriau, nežinau kaip bt (moteris, 37 m.).

Taigi po keleri met iš civilizuoto krašto gržtantys gyventi  Lietuv, nuo Amerikos
išsivystymo lygio atsiliekani 50 met, kaip kad teigia dipuk, emigrantai jauiasi
nepritampaniais, kitokiais, o bendratauiai, pasak informant, juos priskiria svetim kategorijai.
Vis dlto tikrj emigravusij padt atspindinios informacijos sklaida ištaisyt padt ir
Lietuva galutinai neatstumt, nesmerkt išvykusi  JAV. Treiabangiai iš Riverhedo, pusiau
rimtai, pusiau juokais sako, norint, kad vykt susikalbjimas su lietuviais Lietuvoje – reikia, kad
apsikeistume gyvenamomis vietomis penkiems metams.
Gyvenant JAV stengiamasi per daug nesigilinti  tai, kas neigiamo, informant
suvokimu, vyksta Lietuvoje. Nors Lietuvoje gyvena dalies treiabangi artimieji, tvai, draugai,
stengiamasi atsiriboti nuo politins, ekonomins, socialins situacijos Lietuvoje analizs, nes tai
tiesiogins takos j gyvenimams nebeturi, vis dlto „mažasis transnacionalizmas“ (Vertovec
2009) yra aktyvuojamas socialins atminties, palaikant ryšius su giminmis. Aktyvi Riverhedo
lietuvi bendruomens nar treiabang sako, kad: ia net nebesuki galvos dl nesmoni, k
daro Lietuva, ir orientuojiesi  bendruomen, vaikus ir stengiesi dl vaik. Taigi praktiniame
lygmenyje yra nusivilta Lietuva, galimybmis joje gyventi, nors emociniame, naudojantis
socialins atminties selektyvumu (Herloff-Mortensen 1996, Svašek 2002), kaip kad plaiau
pristatysime III dalies 4. skyriuje, Lietuva mylima ir idealizuojama.

3.4. Dvigubos pilietybs klausimas

Šiandienini imigrant iš Lietuvos Jungtinse Amerikos Valstijose požiryje  Lietuvos
valdžios vykdom politik emigrant atžvilgiu ir kartu galimybes praktikuoti transnacionalizm
išryškja opus dvigubos pilietybs klausimas. Retas informantas kategoriškai užveria duris ir
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pareiškia, kad niekada negrš  Lietuv. Daugelis sitraukia  vairius kultrinius projektus,
leidžianius jaustis priklausantiems kilms šaliai, nori šiai šaliai išlikti pilietiškai lojals, turti
galimyb gyventi transnacionaliame pasaulyje (Glick Schiller 2005). Todl dvigubos pilietybs
klausimas ne tik jautrus, bet ir aktualus, tampriai susij s su imigrant iš Lietuvos mintimis apie
ateit. Dviguba pilietyb suvokiama ne kaip formalumas, ne kaip dokumentas, bet labai aiškiai
vardijama kaip prigimtin duotyb, už kuri buvo raginama pasirašyti peticijoje prieš NATO
šalyse gyvenani lietuvi diskriminacij pilietybs pagrindu, skelbianioje: „Lietuvi! Pasirašyk
už savo prigimtin teis bti Lietuvos Respublikos pilieiu, net jei Tau suteikta JAV pilietyb.
Diskriminacijai – ne! NATO šalyse gyvenantys lietuviai tokie patys lietuviai kaip ir Europos
Sjungos“104.
Kaip, ta prasme, tu gali atsisakyt tai, kas tau gimta yra? Irgi kažkaip taip keistas dalykas, nes
vis tiek, neatsisakau, gal kada  Lietuv gršiu, k aš galiu pasakyt, aš nesu šimt procent tikra, kad ,
jo, aš Amerikoj ia vis laik gyvensiu. Nežinau... tuo labiau, kad tvai, gal jiem reiks pagalbos kokios,
k aš žinau, nu, žinai... (moteris, 26 m.).
Neturti teiss  pilietyb, tai tas pats, kaip gimiau baltas ir turi rodinti, kad esi baltas.
Nesiginiju, nes jei neprotingi nusprend kažk, tai gal kada ateis protingi. Surinkom apie 120 paraš,
pridavm ambasadai. Tikiuosi, kad lietuviai nesijaus  gripavim, nes politikieriai tiesiog kaip gripu
serga – gal greit pasveiks (moteris).

Šia „sirgimo gripu“ metafora išreiškiama viltis, kad lietuviai, kurie nepriklauso valdžioje
esaniam sluoksniui, palaikys dvigubos pilietybs projekt, galbt inicijuos referendum dl
pritarimo dvigubai pilietybei.
Stovykloje „Neringa“ vien lauko tyrimo vakar iškilo diskusija apie dvigub pilietyb ir
vienas treiabangis paklaus kito, kam jam Lietuvos pilietyb, jei jis net prezidentu, kaip Valdas
Adamkus, gali bti?

š provokuojant klausim apie dešimt met Amerikoje gyvenantis ir

kvalifikuot darb tarptautinje kompanijoje dirbantis informantas sureagavo emociškai:
šlykšiausias dalykas, bra, kad Lietuva nori atimti pilietyb. Mes gimstam su pilietybe, tai kaip
j atimti?
Informantus ypa žeid tai, kad jiems apsisprendus priimti JAV pilietyb , jie
automatiškai neteko Lietuvos pilietybs.
Yra viena didžiausia problema, kas, sakau, mane asmeniškai pažeid, tai tas pilietybs statymas,
pakeitimas. Kad oficialiai aš j praradau. Taip... tai mane asmeniškai žeid. Ir su pilietybs,
nepripažino dvigubos, viskas, paskutinis vinis dtas, nes jeigu tu nori nors kiek nors turt ia ramybs ir
karjeros, tampi pilieiu. Tai yra daugiau negu normal (vyras, 36 m.).
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Žr. 12 pried.

155

Kita kategorija informant yra skeptiški dvigubos pilietybs klausimu. Jie mano, kad
žmogus turt bti ištikimas vienai valstybei, atiduoti mokesius vienai valstybei, taigi ir
naudotis vienos valstybs teikiamomis privilegijomis, o ne „laikui bgant stengtis iš abiej ar
daugiau pasauli gauti visa, kas geriausia“ (Matthews 2003: 82), žinoma, kai tai nesusij
asmeniškai su jais, nepažeidžia j pragmatini interes:
Aš turiu dvigub pilietyb, nes man tai svarbu – dl sentiment ir žems atgavimo. Vat,
treiabangiams tai bus sunkus spendimas, ar imti kit pilietyb. Nors šiaip aš visad maniau, kad žmogus
turi turti vien pilietyb (dipuk).

Dar kiti šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos, nors ir turi teis kreiptis dl Amerikos
pilietybs suteikimo, to nedaro, nes yra sitikin , kad JAV pilietyb jiems nesuteiks daugiau
privilegij, nei kad žalios kortos turjimas, o Lietuvos pilietybs nežinai kam, kada ir kaip
prireiks, teigia treiabangis, išsilavinim daugiau nei prieš 10 met gij s Amerikoje. Tiesa,
informant, vardijani ne Amerikos, Lietuvos pilietyb praktiškai naudingesne, yra mažuma.
Teoriniuose diskursuose pabržiama, kad vienas iš transnacionalizmo aspekt yra
lojalumas tiek gimtajai, tiek priimaniajai šaliai, išreiškiamas pilietybs pasirinkimu.
K. C. Matthews (2003), S. Vertoveco (2009) bei kai kuri tyrime dalyvavusi imigrant iš
Lietuvos nuomone, dviguba pilietyb yra patogi, racionali, bet reikt rinktis, kuriai pilietybei
ar kuriai valstybei skirti prioritetus, nes negali gi bti dviej šeim vaikas (moteris, 37 m.).
Imigrantai iš Lietuvos jauiasi lojals Lietuvos Respublikai, Lietuvos pilietyb vardija kaip
prigimtin duotyb , vadina emociniais saitais su gimtja šalimi, kuriuos Lietuva stengiasi
nutraukti ir kartu atriboti nuo likusij vietini Lietuvos gyventoj, politiškai ignoruoti, todl,
atsiradus galimybms gyti, nedvejodami pasirenka ne emociškai, bet pragmatiškai svarbi JAV
pilietyb . Treiabangi noras turti dvigub pilietyb

atspindi ir nor aktyviai naudotis

transnacionalizmo aspektais, t. y. ne tik priklausyti gimtajai šaliai, bet ir sitvirtinti svetimoje
šalyje, bti mobiliems.
3.5. Galimybi gr žti gyventi Lietuv svarstymai

Šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos JAV dažnai gimtj šal ir lietuvius Lietuvoje
vertina ypa negatyviai, todl retja treiabangi vizit  Lietuv, tai daro tak gržimo gyventi
 Lietuv modeliuojamoms perspektyvoms, apsisprendimui propaguoti „transnacionalizm iš
apaios“ (Al-Ali ir Koser 2002). Bt galima apibendrinti, kokios nuotaikos vyrauja
imigrantams iš Lietuvos JAV galvojant apie galimybes gržti gyventi  kilms šal – visi
gržtume  Lietuv, bet bkim realistai (vyras), arba – kas paskutinis išvažiuos iš Lietuvos,
prašau išjungti oro uoste šviesas (internetiniuose forumuose populiari fraz).
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Dipuk kartos asmenys turi savo nuomon apie imigrant iš Lietuvos gržimo  Lietuv
perspektyvas:
Treiabangiai jau negali gržti  Lietuv, jau gda jiems bt. Man rodos, kad kiti yra tas, tas
graužia jiems sžin, t žinau, jie užsispyr, padar, išvažiavo ir dabar graužia sžin ir jie nemoka kaip,
kaip su tuo susiderint, tai kuo geriau eit kuo toliau, kad tau neprimint (vyras, 54 m.).

Kalifornijoje kalbinta dipuk samprotavo, kad jei jau ia gyvena 5, 6 ar 10 met, nu yra
tie, kurie gržta, po tiek met kažkiek, bet kad gyventi nuolatiniai, nežinau ar tiek daug gržt.
Tai tiesiogiai atitinka G. Shefferio (2003), N. Glick Schiller (2005), V. Parutis (2006) požirius,
kad kuo daugiau met praleidžiama svetimoje šalyje, tuo yra mažesn tikimyb emigravusiems
gržti gyventi  gimtj šal.
Informantams, kurie nepasiduoda nostalgijai ir atminties fragmentacijai laiko tkmje,
sunku atsakyti klausim, kur geriau gyventi – Lietuvoje ar JAV:
Norint pasakyti, atsakyti  šit klausim, dabar reikt gržti ir pagyventi Lietuvoj. Nes man
atrodo, kad visada atmintyje lieka geri spdžiai ir tu gyveni, tai ir atrodo, kad taip yra visada, nes aš
susiduriu labai su tuo, kad žmons, kurie išvažiav prieš penkiolika met, iš Taryb Sjungos, jie aiškina,
va, ia Amerikoj kaip gerai, o ten tai taip yra (moteris, 37 m.).

Iš dalies šiandienini imigrant iš Lietuvos ateities plan siejim ar nesiejim su Lietuva
lemia statusas, kur turdamas informantas išvažiavo iš Lietuvos. Jei jis buvo studentas, bedarbis
ar tiesiog sunkiai besiveriantis asmuo, Lietuva asocijuojasi su ribot galimybi, nevertinaniu
savo gyventojus kraštu. Dažnai jauiama nuospauda ant širdies, kad dl Lietuvos ekonomikos
pakilimo buvom priversti išvykti, kai po perversm buvau per sena dirbti prekybininke ir tapau
bedarbe (moteris, 52 m.).
Kiti teigia, kad gyvenimo JAV ar Lietuvoje kokyb lemia asmenybs šiuolaikiškumas,
atvirumas naujovms, bendras optimistinis nusiteikimas.
Man visur gerai. Man visur gerai, kur aš esu. Aš taip pasidarau, kad man visur gerai bt.
Draugai sako, kad esu labai kosmopolitiška, sako tau labai ten (aut. JAV) patiks, turbt. Nu jo, labai
norjau, kad, vat,  tok miest, Niujork. Tai man ia, pavyzdžiui, labai patinka (moteris, 28 m.).

Pastaroji informant, tik jau kito susitikimo metu, dar atviriau išsak savo plan gržti 
Lietuv nerealum:
Žinai, nesivaizduoju kaip jausiausi Lietuvoje dabar, bijau, kad nepritapiau. Ten gi viskas
skirtinga, net ir rb dauguma, kuriuos iš Lietuvos atsivežiau – netinkami ir išmesti ia turjau (moteris,
28 m.).
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Treio susitikimo metu ji teig nebematanti perspektyv gržti gyventi  gimtj šal,
nors ir pastebi save nuklystani  gražius prisiminimus. Retkariais ji paskambina artimiesiems,
taiau jos nebevilioja net ir galimyb nuolat turti transnacionali patiri:
Žinai, aš jau tikrai nebegršiu  Lietuv, ir gyventi ten per sunku jau bt, ir šiaip ten
nebetraukia, tas paniurli ir depresuot kraštas (moteris, 28 m.).

Dar viena informant išvyko iš Lietuvos, nes darbdavio paklausus, kodl už t pat darb
ji ir vyrai gauna skirting atlyg, jai buvo pasilyta susirasti turting vyr. Tai ar galima tokioj
Lietuvoj gyventi?, klaus ji retoriškai. Tyrimo metu išklausyta ne viena istorija apie
diskriminacij Lietuvoje ne tik lyties, bet ir seksualins orientacijos pagrindu.
Esmin priežastis gržimti gyventi  Lietuv, kuri buvo minima informant, tai yra darbo
susiradimas.
Lietuv gršim, priklausys nuo jo (aut. vyro) darbo, nes jisai yra pagrindinis finans šaltinis
ms šeimoj, jis yra duona ir sviestas. Ir tai priklausys nuo jo darbo galimybi. Aš manau, kad aš
lengviau prisitaikyiau belekur, negu jisai ir daugiau priklausys nuo jo darbo, nes aš, sakykim, jisai
moka nuom, jisai viskuo rpinasi, aš esu ponia brangi, brangi, ponia brangi (moteris, 28 m.).

Jei informantai dar nebus sulauk pensinio amžiaus, tai jie tik tada grš gyventi  Lietuv,
jei j specialyb taps paklausesn ir kartu atsiras galimybi susirasti darb Lietuvoje.
Reikalingas darbo rinkos susibalansavimas, kad nebt nelogiško neatitikimo tarp išsilavinimo
ir galimo gauti uždarbio:
Aplamai, Lietuvoj dar sistema nesusibalansavus. Nes, sakykim, daktaras uždirba mažiau negu
statyb ten kuris plyteles klijuoja tai... (moteris, 33 m.).

Dar kiti informantai galimybes gržti  Lietuv mato tik pradjus versl Amerikoje, kitais
žodžiais tariant, transatlantin versl.
Noriu savo biznio, bet realiausias bus gabenti statybines medžiagas  Lietuv, jau sutariau su
pažstamais muitinje, tai žinau, kad neblogai uždirbsiu. Nuo statybini medžiag kiekvieno dolerio po
20 cent uždirbsiu, o kai mašinas veži – tai po 5 centus nuo dolerio uždirbi. Tada jau galsiu gyventi
Lietuvoje ir ia tik laikas nuo laiko atvažiuoti sutvarkyti reikal (vyras).

Dalis informant pasilieka tikimyb , kad kada nors grš  Lietuv, man atrodo, kad tikrai
ketinu, neatsisakau tos minties, kaip kad sako 26 met student, nors dauguma  konkreias
detales nesileidžia:
Nu... nebežinau, ar... pirmyn atgal toksai... bet aš vis laik palieku t galimyb, visada palieku
galimyb, t, kad aš, aš visai noriau gržti (moteris, 37 m.).
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Norsiu, kai kada, senatvj gal Lietuvoj gyvensiu, gal ia gyvensiu, bet kai pagalvoji, kad aš
mokesius ia moku, o kaip ten pensininkai gyvent tikrai aš taip nenoriu (vyras, 39 m.).

Taip apie planus ateityje gržti gyventi  Lietuv kalba didžioji dalis imigrant iš
Lietuvos, prasitardami, kad kiekvien kart, kai nori gržti  Lietuv, tai sijungia lietuvišk
televizij ir tas noras praeina.
Riverhede kalbinti imigrantai iš Lietuvos teigia, kad kiekvienas lietuvis galvoja apie
gržim namo  Lietuv, visi ia su ilgesiu gyvena. O tendencija labai lidna – niekas ia naujai
nebevažiuoja – visa Lietuva  Europ traukia. Nra nei vieno, kuris nebeketint  Lietuv gržti,
taiau neišvengiamai prasitariama apie pripratim, sigyvenim, patogum gyventi JAV ir
privalumus, kuri nra Lietuvoje:
Žinai, ia labai daug k keiia, kad apie buit negalvoji ir gali stabili aplink vaikui garantuoti
ir ia mes jau labiau sucivilizuoti – nebereikia bti grubiems (moteris).

Pokalbiuose su daugiau nei dešimt met JAV išgyvenusiais imigrantais iš Lietuvos
išryškja, kok svar vaidmen tv apsisprendime negržti  Lietuv turi skmingas vaik
adaptavimasis Amerikoje. Akcentuojamas dmesys vaikams, susirpinimas j ateitimi:
Vaikui reikia stabilios aplinkos, o Lietuvoje ne daug kas laukia, mes ia jau 10 met, tai bišk
atitrk nuo Lietuvos. ia apie buit negalvoji. Ir ia nra nusikalstamumo. Lietuvoje nemanoma bt,
nes ten labai brangs butai (moteris).

Antra vertus, stebint pastarj informant gyvenimus galima pamanyti, kad jie ia
laikinai apsistoj – minimalios investicijos  buit, neturi mobiliojo ryšio telefono, palydovins
antenos ir pan.
Mes daikt faktiškai neperkam, nes dl kiekvieno daikto galvoji – o ar jis tilps 
lagamin? Todl vos keletas pirkt daikt – viskas dovanota, viskas faktiškai atiduota. Kai kurie
lietuviai daro remontus, bet tas mums neaktualu, nes niekada nežinai, kada važiuosi  Lietuv –
taip kiekvienais metais planuoja palikti Amerik treiabangi šeima, turinti mažamei vaik,
gimusi JAV. Žinoma, labai svarbus vairi sprendim faktorius yra finansai, kurie, pasak
informant, riboja ir galimybes su kitais lietuviais kartu keliauti, valgyti viešose vietose, todl
vis gržtama prie idjos gržti gyventi  Lietuv, kur yra visi gimins ir draugai.
Informantai, kurie nesijauia adaptav si, nori gržti  Lietuv:
Ir, nu, aišku, Lietuva ir lieka Lietuva, tai yra mano, tai yra mano. O ia aš svetimas žmogus, 
sveius atvažiavau. Atvažiavau ir užsilikau ilgesniam laikui (vyras, 42 m.).

Dalis imigrant gržt  Lietuv, jei gimtojoje šalyje bt nors kiek daugiau tvarkos,
naujovi, pralinksmt žmons. Nevengiama ir toki neapibržt lozung, pavyzdžiui, pakils
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Lietuvos ekonomika – gršiu  Lietuv! Ir kad aplinka šiek tiek bt malonesn akiai (moteris,
26 m.).
Nortsi, kad Lietuvoj viskas bt daug gražiau, aišku, kad nebt tos korupcijos, nebt tokio
bardako, kad nebt vienvald kažkokia monopolistin tenai, pavadinkime, kompanija, kuri valdyt vos
ne vis Lietuv, pradedant visais žinai tais visais tinklais, visa elektrifikacija ms, bla, bla, bla, kas be
ko, nortsi tvarkos, bet aišku, nori nenori, jinai bus ir, žinai, mes jos nepagaminsim, ia turbt nori
nenori reiks koki dviej kart, bet, supranti, šiaip ar taip, Lietuvl atsistot ant savo koj, mes
pasijustume, žinai, visaveriai Europos gyventojai (vyras, 46 m.).

Dar kiti išreiškia radikali apsisprendimo negržti  Lietuv pozicij, nebent atomin
bomba ia nukristi turt, tada turiau važiuoti (vyras, 30 m.).
Kai kurie informantai nemato perspektyvos vis likus gyvenim gyventi Niujorke, nes
jis yra labai brangus miestas, jau vien kalbant apie švietimo sistem, dalis informant mano, kad
valstybins mokyklos yra be išimi netinkamos lankyti vaikams, o privaios yra ne tik
nekainojamai brangios, bet ir patekti  jas nra taip jau paprasta.
Leisti  bendr mokykl, kas yra visiškas košmaras arba  privai, kas yra suuuper brangu.
Aaaa super brangu, aš turiu omeny, kad vaikui turbt metai moksl pradedamoj mokykloj kainuos 80
tkstani doleri (vyras, 36 m.).

Niujorke, nors jis ir didelis miestas, kai kuri specialybi atstovai, pavyzdžiui,
menininkai, jauia didel konkurencij. Bt galima pridurti, kad Niujorkas yra matomas kaip
tarpin stotel pasirenkant tolimesn gyvenamj viet.
ia aš gržus iš Kostarikos galvoju, blemba, kaip faina, gal ia reikia kažkiek tai padirbti,
užsidirbti ir važiuoti kažkur  piet Amerik ir gyvent sau (moteris, 33 m.).

Imigrant iš Lietuvos JAV sprendim gržti ar nebegržti gyventi  Lietuv lemia šeimos
nari pozicija šiuo klausimu arba šeimos, likusios Lietuvoje, poreikiai.
Vienas dalykas, žmona irgi dar nenori jinai važiuoti, dabar, kaip sakant, visk mesti, žinai, ir
važiuoti ten be jos, kažkaip tai irgi nei šis nei tas, ten vl tada reikt vl nauj žmon ieškoti, kiek galima
(juokiasi, nes tai jau antroji jo žmona) kiek t žmon jau galima turti? Tai vienas dalykas, antras
dalykas snus irgi dar, paauglys, dar reikt kelet met paauginti j, nors aišku, mes tik savaitgaliais
matoms, bet vis tiek, aš manau, kad dar jam, žinai, tak turi, dar bt gerai dar kelt met t sn
paauginti. Treias dalykas, ta vl lietuviška veikla, jeigu ten išvažiuoiau tai vl ia New Džersy viskas
sustot ten ... (vyras, 40 m.).
Arba kažkas iš šeimos susij, pavyzdžiui, tenais su sveikata kam nors tenai negerai, ten kad gržti
 Lietuv ir prižirti ar ten k nors, tenai mamai ar moiutei, nu k nors tokio (moteris, 28 m.).
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Dalis informant dels atsakyti  klausim, kokiu atveju jie gržt gyventi  Lietuv, bet
neformaliuose pokalbiuose paatviraudavo, kad surasta lietuvait ar lietuvis paspartint gržim.
Galbt, jeigu ir šeim sukurt ar k, nu nežinau dar (vyras, 37 m.).
Lietuv kok gal turiau simylti (juokiasi), kuris Lietuvoj gyvent (moteris, 28 m.).
Visada palieku atvir galimyb, nes jeigu taip atsitikt, kad sukuriau šeim, ir mano, nu, bt
šeimos sprendimas gržti, tai turbt gržiau, mielai, atvira, tikrai (moteris, 37 m.).

Informantai pabrž, kad gržtamoji migracija  Lietuv jau prasidjusi, nors nerim kelia
gržusij pasakojamos istorijos, kad Lietuvoje labai sunku naujai adaptuotis, pritapti, todl
tenka vl išvykti iš Lietuvos. Tai atitinka C. B. Brettell požir, kuri, perfrazuodama
M. Margolis (1995) teigia, kad repatrijav asmenys dažnai vl emigruoja, sukurdami „yo-yo
migracijos efekt“ (Brettell 2008: 117), o tai glaudžiai koreliuoja su S. Vertoveco (2009)
pasilytu „cirkuliarios migracijos“ fenomenu. Tiesa, C. B. Brettell (2008) pažymi, kad ia
svarbios migruojani intencijos sitvirtinti vienoje ar kitoje šalyje ilgesniam laikui, o ne tiesiog
uždarbiauti, siekti kultrinio pažinimo.
Labai daug lietuvi važiuoja atgal, iš ikagos va labai daug kas nuvažiuoja, bet paskui pabna
ir jau nebeprisitaiko jau. Ir kiek aš supratau, šnekantis su ikagieiais, tai daug išvažiavo, tai tas, anas,
treias, dešimtas, tenais, nusiperka namus ir sako, k aš dabar toliau veiksiu? Ir galvoja, ir jau
nebesutampa kažkaip tai, gyvenimo stilius ar... (moteris, 33 m.).

Amerikos lietuvis, nuo pat vaikysts gyven s tiek Šiaurs, tiek Piet Amerikoje
papildyt, kad ieškojau kur numirti, tai nuvažiavau  Lietuv, bet ten supratau, kad per daug vis
tik esu amerikietiškoje kultroje užaugs, aš ir mstau ir elgiuosi nelietuviškai, tai gržau ia.
Treiabang stovykloje „Neringa“ sako: aš nenoriu  Lietuv, nes, nes bt tokia pati sunki
emigracija, kaip po gaisro bt. Tuo tarpu jos vyras, kuris gyvena Lietuvoje ir nors kart 
metus atvažiuoja  JAV, pasak informants, kalba: aš bsiu basas, bulves valgysiu, bet JAV
negyvensiu.
Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Niujorke darbuotoja dipuk, paklausta, k
mano apie šiandienin emigracij iš Lietuvos, neabejoja, kad išvykusij perspektyvos gržti 
Lietuv yra minimalios, taiau Lietuvai emigrantai ekonomiškai yra labai naudingi.
Žmons ieško geresnio gyvenimo, geresns buities sau ir savo vaikams, savo šeimai, ir važiuos
ten, kur tas bus manoma vykdyti. Jau dabar kaip yra dalis Europos unijos, tai palengvino vis t
išvykim. Aš manau, iš vieno taško Lietuvai didel skriaud padar tas sijungimas  Europos unij, bet
iš kito taško, gal ir gerai, nes vis tiek plaukia šiokie tokie pinigai atgal  Lietuv. Vis tiek šeimos padeda
vieni kitiems, vis tiek gerina gyvenimo bkl, gerina gyvenimo slygas, siunia pinigus ar tvams, ar
seserims. Mano viena pažstama ia dirbo 12 met, prižirdama senelius, ir žinoma, ji vis savo
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gyvenim paaukojo tam, bet jinai nupirko seseriai but, mamai, sau nusipirko puikiausi but, taigi tie
visi pinigai jo  Lietuv. Bet ji ia gyveno ir ten gržo. Taip kad yra ir toki. Ir tie pinigai, kuriuos ia
uždirba, ar Europoj, vis tiek gržta šiek tiek, gal ir gerai. Aš nežinau (moteris).

Dar kiti informantai, neturdami reali artimos, o gal net ir tolimos ateities plan gržti 
Lietuv, bent svajonse leidžia sau bti gimtinje:
Mano rojus kai aš numirsiu bus toks – atsikeli, pavalgai pusryius stiprius, žaidi krepšin, geri
mineralin, važiuoji  Lampdži karjer (aut. esant Kaune), maudaisi, kepi šašlyk, geri al. Kit dien
su miela mergina eini  oper ir valgai pyrag (vyras, 31 m.).

Imigrantai iš Lietuvos Amerikoje, kaip minjome, nesiekia beslygiškai asimiliuotis, o
dažnas, kad ir manipuliuojaniai, bet siekia išlikti „lietuviu“, dl tos priežasties nort turti
galimyb pilietine prasme bti lojals ir JAV, ir Lietuvai. Lietuvos ekonomin situacija, darbo
rinkos nestabilumas, menkos socialins išmokos, seksualins orientacijos, lyties pagrindu patirta
diskriminacija neleist net pagalvoti apie nuolatin nam krim Lietuvoje, taiau retas kuris
kategoriškai teigia niekada negršiantis gyventi  Lietuv. Vis dlto reali veiksm niekas
neketina imtis ir pasitenkina transnacionali santyki su Lietuva krimu arba oponuoja
C. B. Brettell, kuri teigia, kad „dažniausiai gržim  gimtj šal lemia išlaikyti rimti
šeimyniniai ryšiai, o ne ekonomin neskm, nepasiekus finansins skms“ (Brettell 2008:
116).

4. Šiuolaikini imigrant iš Lietuvos JAV identitet konstravimas

Ši disertacinio darbo dalis skirta šiuolaikini imigrant iš Lietuvos, iš to paties regiono,
t

pai

politini,

ekonomini,

socialini

slyg

Jungtinse

Amerikos

Valstijose

saviidentifikacijos kitataui apsuptyje, gyvenant toli nuo gimtosios šalies ir / ar praktikuojant
transnacionalizm, identitet konfigracij išryškinimui.
Surinkti duomenys leidžia apibendrintai išskirti kelet esmini šiandienini imigrant iš
Lietuvos etninio identiteto konfigracij. Pažymtina, kad „lietuviškas“ identitetas dažniausia
yra nuolat konstruojamas kontekstualiai, atsižvelgiant  situacij ir joje dalyvaujanius asmenis,
j žinojim ir motyvacijas sužinoti daugiau apie Lietuv, taip pat gana dažnas yra
nepriklausomas nuo konteksto ir situacijos nekintantis „lietuviškumas“, pasitvirtinamas
rpinantis vaik „lietuvišk“ paproi, istorijos, kalbos mokymu.
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4.1. Kontekstuali – dinamin šiuolaikini imigrant identitet konfig racija

Bet kuri tapatyb nra pati savaime egzistuojanti duotyb, o jos egzistavim lemia tai,
kiek ji yra naudinga ir btina individams, kiek atitinka j interesus (Akstinaviit ir Petraityt
2007: 15). Galbt todl šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos, pasakodami vietiniams JAV
gyventojams apie Lietuv, dažnai pasiduoda „pazityviam selektyvumui“ (Svašek 2002),
nevengia pagražinim, daugiausia mindami vien teigiamus istorinius, demokratinius valstybs
aspektus, didžiuodamiesi gražia gamta. Žinoma, neišvengiamos temos ir apie emigracijos iš
Lietuvos mastus dl nekryptingai vykdomos socialins politikos, smunkanios ekonomikos, ar,
kaip jau minta, šališkos žiniasklaidos, dvigubos pilietybs nesuteikimo, vietini lietuvi
neigiamo požirio  emigrantus. Taigi imigrantai iš Lietuvos Amerikoje, tiek gerai, tiek prasiau
gyvenantys, legals ar nelegals, specialistai ar nekvalifikuoti darbuotojai, esant btinybei gali
puikiai suderinti buvim lietuviu ir jaustis pilnaveriu Amerikos gyventoju, t. y. prisitaikyti
kiekvienoje situacijoje ir pasirinkti, kada yra palankiau bti transnacionaliu, o kada asimiliuotis
svetimoje visuomenje, nulietuvti, ignoruoti savo prigimt.
Žmogus neturt jausti diskomforto viešojoje erdvje perimdamas aplinkini gyvenimo
bd, elges, o nam erdvje sugrždamas  etnines šaknis atspindinius elgesio modelius,
tiesiog btina, kaip juokdamasi sako 32 met juvelyr, svarbu žmogui galvoj viskas susiderint.
Man atrodo, kad gali gyvent su abejom pusm (juokiasi). Man tai labai, man labai, pavyzdžiui,
patinka, ta prasme, šeimos, šeimos židiny aš esu lietuv. Kaip išeinu  darb, aš, aišku, vis tiek žinau, kad
aš lietuv, aš turiu savo kultr, bet aš bendrauju tiesiog profesionaliai (moteris, 26 m.).

Taigi kai kurie informantai savo identitet ima skaidyti ir padalina jo raišk  viešj ir
privai sferas. Jei darbe kolegos kitatauiai, amerikieiai, o šeima „lietuviška“, tai tiktina, kad
jausmas aš lietuvis šeimoje išliks nekintantis, nors pabržiama, kad viešoje erdvje imama elgtis
kiek panašiau  amerikieius.
Aj nu priklauso kartais nuo situacij kartais priklauso, vis tiek namuose tai, namuose tai šimt
procent jauiuosi lietuv. Nes vis tiek, lietuviškai bendraujam, viskas viskas, aplink vis tiek kažkaip
tokia atmosfera lietuviška. Aišku, kaip išeini  visuomen, tai bna kartais, kad ten... gal kažkaip
charakteris gal kitoks, gal savybs kitokios, nežinau. Priklauso, vis tiek tie amerikonai irgi ten visoki gi,
visokio plauko t amerikon yra. Ir iš Europos kilusi ir iš Azijos, ir iš visur. Tai ne taip jau ir sudtinga
ten siliet (moteris, 26 m.).

Taigi „lietuviškasis“ identitetas – adaptyvus ir lankstus, nes darbo dienomis imigrantai iš
Lietuvos tampa amerikieiais, o kai su bendratauiais sportuoja, švenia, gyvena – yra
lietuviais, o tai yra pranašumas prieš vietinius gyventojus, nes galima rinktis skirtingas
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kultrines terpes leisti laisvalaik, minti šventes, ieškoti draug, vartoti kalb. Privalumas bti
lietuviu Amerikoje – gali mgautis dviej skirting bendruomeni gyvenimu, diskutuoti
skirtingais klausimais, sitikin s 37 met vyras, Amerikoje gyvenantis 14 met.
Didžioji dauguma informant teig, kad apie Lietuv pasakoja atsižvelgiant  klausytojo
interesus, išsilavinim, pomgius, taigi vieniems pasakoja apie gražias merginas Lietuvoje,
kitiems apie šalies istorij, apie okupacij, tad jie identitet konstruoja situaciškai, kai
„skirtingose situacijose suaktyvinami skirtingi identiteto klodai / elementai“ (Liubinien 2009:
70). Jei užsienietis nort kartu važiuoti  Lietuv, tai j vežt pavasar ir  didžiuosius miestus –
Kaun ir Vilni, aprodyt Nid, Druskininkus, Palang, Kryži kaln Šiauliuose, Šiluv,
Trakus, nes kai sužaliuoja gamta, tai niekur nerasi tokio vaizdo, niekur, kaip Lietuva.
Pakomentuoti ši mint šiandienini imigrant iš Lietuvos vakarlio metu imasi kita imigrant,
kuri Niujorke gyvena maždaug metus laiko:
O aš nei už k pasaulyje nekeisiau Niujorko  niek kit pasaulyje. ia ir parkas, papldimys,
dangoraižiai, vairios rass, kultr sankaupa. ia viskas yra. Tai kaip gali nenorti ia gyventi, o
kažkokioj Lietuvoj? (moteris, 28 m.).

Kelet dien apsistojus treiabangi šeimoje teko stebti ir kartu dalyvauti j kasdienje
rutinoje – nuo rytins ruošos iki pat naktini organizacini lituanistins mokyklos ir šeimos
darb. Ryte amerikiei mokykloje, kuri lanko vienas iš šeimos vaik, teko stebti mamos su
dukra rengt pristatym apie Lietuv kitatauiams vaikams, kurie net nebuvo girdj kur yra ta
Lietuva, taip pat kaip jos moko iš popieriaus lankstyti lietuvišk paukšt.
Imigrant iš Lietuvos, išvykusi su nelabai didelmis nuoskaudomis, pasakojimuose
aplinkiniams apie Lietuv nesinori jau ten viso to purvo drbti, kaip iš tikrj ten yra, todl yra
pagražinama,

suhiperbolinama

kiekviena

dmesio

verta

detal,

„romantizuojama

ir

esencializuojama“ (Herloff-Mortensen 1996) tarsi pabržiant, kad jie atvyko ne šiaip iš kokios
treio pasaulio šalies, o iš išsivysiusio, sutvarkyto, gražaus krašto, tad su jais taip pat reikia
bendrauti kaip su lygiaveriais asmenimis. Ypa angažuoti ir norintys patikrinti socialins
atminties apie gimtj šal realistiškum treiabangiai didžiuojasi kalbj amerikieius nuvykti
 Lietuv.
Tai vien jau kalbjau, žinok, ank (aut. amerikiet) ko gero važiuoti 2009 tkstantmeio
pažymt  Lietuv, nes tiek jau pripasakojau visko, tiek graži nuotrauk prisiuniau ir taip toliau, ir
toliau (vyras, 46 m.).

Kita dalis informant apie Lietuv vengia kalbti vien teigiamus dalykus, nes vertina
aplinkini žinojim apie emigracijos iš Lietuvos mastus, kuriuos lemia sudtingos gyvenimo
slygos Lietuvoje. Taigi greta Lietuv idealizuojani imigrant yra ir realist (kai kuriais
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atvejais tampani skeptikais) kurie atvirai kalba apie tai, kad tiek jiems, tiek Lietuvoje
apsilankiusiems amerikieiams nebepatinka Vilnius, nes jie nebegali jaustis tenais turtingais
(vyras, 25 m.). Neišvengiamos kalbos apie reali Lietuvos ekonomikos padt, kad vis grupi
preki kainos Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos šalimis ar Amerika, yra tikrai aukštos.
Dar kiti informantai teigia, kad Lietuva yra ištuštjusi ir neverta dmesio šalis:
Mmm... sakykim taip, kol nebuvo Europos Sjungos, tikrai galjau rekomenduot, dabar tikrai
negaliu rekomenduot, dabar, kaip ir visi lietuviai, rekomenduoju sveiams, Ukrain... jo... atsakymas
koks? Ten vis dar lik žmoni, ten sausio mnes, ketvirt darbo dien, jau aš aštunt ryto nusileidau nuo
Tauro kalno Vilniuje, tada iki Gedimino aikšts, kokia ten gatv, Konarskio... sutikau keturis žmones,
aštunt ryto, tai kažk sako (vyras, 36 m.).

Manoma, kad visa, k turime Lietuvoje, galima rasti Niujorke – jr, bažnyias, senos
architektros pastatus, parkus, muziejus, todl net ir turistiniais tikslais neverta važiuoti  toki
mažyt neišsiskiriani šalyt (moteris, 28 m.). Tokios pozicijos laikymasis tiek viešoje, tiek
privaioje erdvje, taip pat mintos pastangos suamerikonti, leist kalbti apie „nulietuvjimo“
konfigracij, vis dlto toks vertinimas bt labai kategoriškas ir ypa sunkiai praktiškai
apiuopiamas. Dažnas imigrantas iš Lietuvos yra nusivyl s kultros stoka JAV, sudtingu
imigranto likimu, jiems sugriuvo Amerikos mitas, nostalgij stiprina ir suvokimas, kad ne taip
lengva palikti susikurt gyvenim Amerikoje ir gržti gyventi  Lietuv – daugum saisto vairs
sipareigojimai valstybei, pavyzdžiui, vairios paskolos, pradti vaik mokslai, vieno iš partneri
skminga adaptacija, kilimas karjeros laiptais. Taigi siekiant išvengti vidinio psichologinio
konflikto, daugelis informant naudojasi kontekstualia „lietuviškumo“ strategija, arba kiekvienu
atveju kuria situacin identitet ir juo naudojasi, pasinaudoja racionaliai pasirenkamo, gynybinio
ir struktrinio – ambivalentiško lietuviškumo transformacijomis (Šutinien 2011: 167). Anthony
D. Smithas pabržt, kad „žmons skmingai pereina nuo vieno socialinio ar kultrinio
identiteto prie kito, atsižvelgiant  situacij bei kontekst, ir šie identitetai puikiai dera
tarpusavyje“ (Smith 1999: 238), sukurdami tarperdvin identitet (Brettell 2008).
Šiame skyriuje aptarme bene dažniausiai šiuolaikini imigrant iš Lietuvos elges,
veiklas nusakani „lietuviškumo“ konfigracij, kuri vardinome kontekstualia – dinamine,
atspindinia adaptyv ir prisitaikant skirtinguose kontekstuose, vairiose situacijose, kintant
bendraujant su skirtingais asmenimis ir skirtingose erdvse imigrant elges. Pagal asmens
motyvacijas, vertybes, resursus pasirenkama, kur ir kokiu intensyvumu „vartoti“ savj
identitet. Dažnai, ypa viešoje erdvje, manipuliuojama saviidentifikacija – siekiama patogumo
bendraujant su aplinkiniais, naudos arba bandoma nuslpti savo tikrj kilm .
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4.2 . Statiška šiuolaikini imigrant „lietuviškumo“ konfig racija

Ši etninio identiteto konfigracija yra emocionali, atspindinti „nekintant“ imigrant iš
Lietuvos „lietuviškumo“ pojt, o kai kuriais atvejais ir nurodanti sustiprjus, Lietuvoje
susiformavus lietuviškj identitet. Pabržiama, kad lietuviškumo jausmas yra stabilus, tai tarsi
statin duotyb, kuriai takos negalt daryti jokie aplinkiniai veiksniai ir pasikeitusios
gyvenimo aplinkybs. Šiaip tai nei stiprja nei silpnja, aš toks atvažiavau, koks atvažiavau toks
ir likau, mano manymu, sako 37 met vyras, Amerikoje gyvenantis 14 met. Jam pritart ir 3
metus Amerikoje gyvenanti 28 met moteris, net ironizuodama žinomus atvejus, kai daug
lietuvi pasijunta didesniais patriotais, negu kada nors buv Lietuvoj.
Tiesa,

nors

ir

pabržiama,

kad

atsivežtas

„lietuviškumas

nekinta“,

gilesnis

identitifikavimosi interpretavimas gali gauti vairias formas, tai yra pirmaisiais gyvenimo
svetimoje šalyje metais dominuoja nostalgiški, gimtosios šalies kultros sureikšminimo ir
„romantizuoto selektyvumo“ (Herloff-Mortensen 1996) jausmai, kurie, bgant metams ir
susipažstant su naujos gyvenamos, priimanios šalies kultrine vairove, nebra taip
akcentuojami, sureikšminami:
Aaa, jausmo (aut. „lietuviškumo“) stiprumas nesikeiia, bet jo turinys keiiasi. Atvažiavus iš
Lietuvos buvo toks truputl gal šapokiškas – ten Lietuva, lietuvi kalba gražiausia, lietuvi merginos ten
gražiausios, lietuvi ten alus skaniausias ar panašiai. Tas nublanko, nes maiau ir gražesni mergin, ir
skanesnio alaus, kalbas aš visas mgstu ir man lietuvi patinka ir ne lietuvi (vyras, 31 m.).

Statiškos etninio identiteto konfigracijos kontekste išryškja, kad etninio identiteto nei
pasirinksi, nei j pasikeisi, nes su juo yra gimstama.
Koks aš amerikonas, kad tu juokauji, aš gims Lietuvoj, esu lietuvis (juokiasi), amerikonas, tu
mans nejuokink. Tu mane po 80 met paklausk ar po 180 met, jeigu aš kalbsiu, aš vis tiek sakysiu,
kad aš esu lietuvis (vyras, 30 m.).

Nors dažniausiai statiško „lietuviškumo“ akcentavimas yra tiesiog apgailestavimas, kad
nemanoma tapti amerikieiu.
Aaa, sakykim taip, nori nenori, ia vis tiek esi lietuvis, tu tiesiog vis tiek, nori nenori. Amerikonu
niekad netapsi šimt procent105, tu ia visada bsi savas tarp svetim, arba svetimas tarp sav (vyras,
36 m.).

Kitaip tariant, buvimas lietuviu priešpriešinamas buvimui amerikieiu – jei negali tapti
tikru amerikieiu, tai belieka išlikti lietuviu:
105

Vis dlto Amerikoje gimusi informant mano, kad vienintel tauta, kurios žmogus tu gali tapti, tai yra Amerika.
Ane? Aš noriu bti amerikietis. Fine, atvažiuok ia, gyvenk, suprask t gyvenim, nes ia visi svetimtauiai ir visi
amerikieiai. Bet ar tu dabar galtum sakyti, aš noriu tapti Amerikos indnu? Tai va (moteris, 54 m.).
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Aaaa, nu kad aš sakau, negaliu tapt amerikonu viskas aišku, nuo kalbos iki, vis tiek akcentas. Tai
aš lietuvis (vyras, 36 m.).

Kai kurie informantai, kad ir kiek met gyvent JAV, kad ir kaip puikiai ia jaustsi,
labai aiškiai vardija, kodl jie save priskiria prie „lietuvi“ ir kokiu atveju žmogus galt sav s
nebevadinti lietuviu ar tikru lietuviu: Aš gims Lietuvoje, tai aš esu lietuvis, o kas jau gims JAV
– tai j šaknys Lietuvoje, bet dar lietuvis (vyras, 38 m.).
Taigi jei asmuo yra gim s Lietuvoje arba emigravo bdamas nebe vaikas, tai jis save gali
laikyti lietuviu, komplikuoiau yra su gimusij Amerikoje ar emigravusi vaikystje
apsisprendimu, taiau ir šiais atvejais lemiamas vaidmuo tenka asmeniniam individo pojiui,
sav s subjektyviam identifikavimui106 su tam tikra etnine grupe. Politini emigrant šeimoje
Niujorke gimusi, bet Kalifornijoje gyvenanti informant, paklausta, kas j „padaro lietuve ir
kodl ji tokia jauiasi“, ji atsako:
O lengvesni klausim neturi? (Juokiasi) Mano kraujas, mano tvai lietuviai, jie gryni lietuviai,
aš iš j gimusi, ir aš t vertinu, ir mano šaknys ten, ir aš kalbu lietuviškai. Aš jauiuosi, kad aš esu
lietuv ir visa tai padaro mane lietuve. Ar aš esu Lietuvos lietuv, ar aš esu Amerikos lietuv – tada aš
turiu sakyt, kad aš esu Amerikos lietuv, nes mano visa socializacija yra amerikietiška, ia klausimo
nra, aš nevaidinu, kad aš esu kažkokia europiet, nes aš nesu europiet. Tai pareina nuo lietuviško
aukljimo lietuviškoje šeimoje. Ir, ir, aš manau, kad labai gerai aš tai suderinu visk savo gyvenime. Aš
tuom džiaugiuosi. Bet kas padaro mane lietuve, mano daugiau kraujas, mano ne tiek prigimtis. Prigimtis
yra kitas dalykas. Mano tvai, mano šaknys. Ir mano smoningas primimas to ir tobulinimas to kiek aš
galiu, šiose slygose. Tai gerai, aš sakau, aš lietuv, nes mano tvai lietuviai ir viskas. Aš bandau
sijausti  tai. Ir išmokau gerai lietuviškai kalbti, ir skaityti, ir rašyti, ir tsti mano darb su lietuviais,
puoselti t lietuviškum ir perduoti sekaniai kartai. Arba vaikuose ir kit vaikuose, kadangi kaip
mokytoja, tai ia tavo darbas tai daryti. Smoningas puoseljimas mano lietuvybs. Aš manau, tas mane
padaro lietuve irgi (moteris).

Prisirišimas prie Lietuvos kiek mažja dl praktini žini neatnaujinimo, bet dvasinis
ryšys išlieka.
Nuu, sunku pasakyt, matai, kaip dažnai nenuvažiuoji, tai aišku, kažkiek pasimeti, kaip ten viskas
atrod ir panašiai, nors ir seki per laikrašius. Bet vis tiek, nu kaip, mano tvai Lietuvoj, visos šaknys
Lietuvoj, tai aš nemanau, kad tas dings, tikrai nemanau. 20 met Lietuvoj gyvenau, vis tiek, teko daug
patirt per tuos 20 met (moteris, 26 m.).

106
Dipuk Kalifornijoje pasakoja: mano sesers snus gyvena Havajuose. Sako, kad visi lietuviai Havajuose,
suvažiuoja ant Vasario šešioliktosios, nemoka lietuviškai kalbti, visi atsiveža puod kopst, dek kažkok ir save
skaitosi lietuviais. Tai yra j gyvenimo dalis (moteris, 57 m.).
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Statiškoje ir vienodai intensyvioje „lietuviškumo“ raiškoje kai kuriais atvejais atsiranda
net ir pasididžiavimo Lietuva naratyvas. Ne vienas informantas pabrž, kad didžiuojasi
bdamas lietuviu, kantriai vietiniams pasakoja, kur yra Lietuva, kokia ji graži, nors dauguma
amerikiei ir nežino, kur ji yra. Jei pasitaiko nežinantis, informantas mielai ir su užsidegimu
pasakoja, kurioje Europos dalyje ji yra.
Tai kai kuriem žmonms kali, o jeigu nekali, aš su tokiu daugiau stengiuos nebendrauti. Mans
rusu nevadins, jeigu nori rusu vadint – man ne draugas. Koks esu, toks esu (vyras, 37 m.).
Am... lidna kartais pasidaro, prisiminus, nu ne tai, kad nežinau ar lidna... nu, pavyzdžiui, vis
laik, jeigu kažkam tai pasakoji, pasakoju apie Lietuv, tai yra kažkokios tai vis tiek, didžiuojuosi ta
šalimi. Kad tai yra šauni, faina, graži šalis ir jeigu nori važiuot atostogauti, btinai važiuok tenai. Va, ir
žinoma, nu, draugai, vaikyst prajo tenai, šeima tenai yra ir, vat, tai, turbt, ir yra prisiminimas apie
juos daugumoj (moteris, 28 m.).

Informantai viešoje erdvje neslepia ir net didžiuojasi savo lietuviška kilme, nes mato,
kad vietiniai labai pozityviai reaguoja  lietuvi skirtingum, galjim papasakoti apie savo šal,
kultr.
Ne, aš visada pasakau, kad aš iš Lietuvos, jo. Aš visai didžiuojuosi savimi, kad aš iš Lietuvos,
aišku, daug kas nežino, kur ta Lietuva yra, bet vis tiek pasakai, paskui, aj, nu, ten Eastern Europe prie
Poland, ten. Kai pasakai Baltijos jra, vis tiek jiems tas nieko nesako, dažniausiai (juokiasi) (moteris,
26 m.).

Informantai vertina savo praeit, didžiuojasi bdami lietuviais: esu pilietiška labai, man
brangi mano šalis, kurioje aš gimiau, kurioje aš užaugau, kur mano tvai, tenais, ir, ir... tas...
mano šaknys tenais“ (moteris, 37 m.).
Dalis šiandienini imigrant iš Lietuvos, taip pat politini imigrant, savj identitet
tapatina su aktyviu kultrins veiklos praktikavimu, smoninga veikla. Niujorke laisvalaik
leidžiant lietuvi bendruomenje, šveniant lietuviškas šventes, ypa jei Lietuvoje tai nebuvo
daroma, lietuviškumo jausmas stiprja. Šiai grupei priskirtume ir Amerikos lietuvius, gimusius
Amerikoje ir besididžiuojanius savo lietuviška kilme. Kalifornijos dipukas, kuris pasakojo, kad
tsia lietuvišk visuomeniškum, sueina su lietuviais, sako:
I am Lithuanian – American. Lithuanian ancestry. Kilms. Ir jei klausia do you speak
Lithuanian? Nu bišk, bišk. Aš tai turiu draug, universitete turjau vien draug lietuv, tai žinai, labai
gerai. Man patinka parapijoj smagumas (vyras, 66 m.).

Dar kitas politinis emigrantas iš Kalifornijos pasakoja apie savo dukr, gimusi
Amerikoje:
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Ji ten turi labai ger draug. Visi žino, kad ji lietuvait. Kas man labai patiko. Ji buvo išpaiš
ant popieriaus Lietuvos vliava, and she stood next to the door saying – happy Independence day. Kidds
liked it. Jie respektavo tai. To be Lithuanian is something special, you know (vyras, 57 m.).

Lauko tyrimo metu išryškjo dar viena „nekintanio lietuviškumo“ konfigracijos
priežastis. „Lietuviškumas“ yra kaip vienintel galimyb užsimiršti, kad jie dirba sunk fizin
darb, kad yra išnaudojami darbdavi, kad patiria pašaipas iš aplinkini dl emigrant statuso,
dl nepritapimo aplinkoje. Etninis identitetas tampa priemone pabržti, kad ir jie, palyginti su
aplinkiniais, vietiniais gyventojais, turi kuo didžiuotis, kad ir jie yra kažkuo išskirtiniai
Amerikos visuomenje.
Jisai (aut. „lietuviškumo“ jausmas) yra stiprus ir šita ir aš kit kart pajauiu savyje tok žinai,
kad aš... man labai tas stipru yra. Ir kad aš didžiuojuos, kad aš esu lietuv ir kad tegu visi galvoja k nori
ir Lietuva, iš tikrj, jeigu taip žirint iš to taško, su buvusiom kitom sovietinm respublikom yra labai
stipriai pažengusi  priek (moteris, 37 m.).

Vien formalus interviu ne visada atskleidžia tikrj situacij, taiau po keli neformali
pokalbi, žinant informant darbines veiklas, kasdienes nuotaikas, neabejotinai galima daryti
išvad, kad „lietuviškumas“ yra naudojamas kaip psichologin priedanga gyvenant emigranto
gyvenim, kitaip tariant, kai norima bendrauti su amerikieiais, bet toki draugysi sukurti
nepavyksta, lieka nuo j atsiriboti ir pajusti, kad pas mane, reiškia, viskas, kuo toliau, tuo aš
labiau, kaip sakant, lietuviškju ar kaip pasakyt, kaip kad sako 40 met vyras.
Daliai imigrant iš Lietuvos, kad Amerikoje jaustsi saugiai, puikiai sutart su
aplinkiniais, vietiniais amerikieiais, nereikia grups bendrakilmi. Tokiems lietuviams
Niujorke „lietuviškumas“ – tai individualus, asmeninis klausimas, kurio neverta aptarinti, o juo
labiau stengtis puoselti viešai. Ne JAV Lietuvi Bendruomen ir jos veikla daro lietuviais, bet
šeimos aukljimas. Bare dirbanti, prieš kelerius metus  Niujork atvykusi imigrant iš Lietuvos
sako:
ia tau  subin neprips, supranti, patriotizmo, jeigu tu esi... aš manau, kad... nu aš
nesuprantu. Aš esu, aš gyvenu taip, kaip aš suprantu, taip, kaip buvau auginta, taip kaip aš suprantu tas
tradicijas, man nereikia susiburti  didel kaimo bendruomen su visais kaimieiais ir daryt lietuvyb.
Man lietuvyb yra tai, kaip aš gyvenu, kaip aš suvokiu, man nebtina apsikarstyti gintaro karoliais ir,
žinai, linais ten, tris metrus, kad linas pãskui vilkts ir šdu kvepti kaimo. Nu, supranti, nu, bet iš tikro
taip yra, nu. Man nereikia, supranti, pasipuošt tiktai ten, aš sakau, ten apsisukt tautiniais darbužiais,
dažant kiaušinius ir... Nu, bet man to nereikia, aš žinau, kas aš esu, aš žinau, aš tiesiog, man tai yra labai
natralu ir man nereikia bti bandoj, ir pasijust balta avim, jeigu aš esu balta avis, aš žinau, kad aš kur
bebiau, aš bsiu balta avis. Man nereikia bti minioj balt avi, supranti, aš tikrai balta avis, aš dabar
matau daug balt, tai matomai ir aš tokia pati. Man to nereikia (moteris, 28 m.).
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Prisirišimas prie Lietuvos mažja dl laiko tkms, dl praktini žini neatnaujinimo, bet
dvasinis ryšys išlieka. Pabržiama, kad viešoje erdvje, jei leidžia slygos ir aplinkybs,
panašjama  amerikieius, bet etninje bendrataui bendruomenje, organizacijose ar
privaiuose namuose išliekama ar stengiamasi išlikti lietuviu. Tai vlgi bt galima paaiškinti
šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV transmigrantiškumu, nes dažnas iš j palaiko T. Faisto
(2000) aptartas visas transnacionalaus organizavimosi formas, todl neturi poreikio intensyvinti
savo etnin identitet, antra vertus, j identitetas nepatiria priimanios visuomens asimiliacini
nuotaik (Glazer ir Moynihan 1963) ir politini apribojim kontaktuoti su kilms šalimi (Glick
Schiller 2005).
Vaik inkult ravimas: kad neužmiršt tos lietuvi kalbos ir neužmiršt, kad jisai yra
lietuvis. Dažnas informantas vardijo, kad vaikus btina mokyti lietuvi kalbos, kultros,
istorijos, aiškinti, kas tokia yra ir kuo brangi j šeimai Lietuva. Taip elgtis yra btina, nes
Lietuvoje lik seneliai, gimins, kuriuos vasaros atostog metu norima aplankyti, galbt ateityje
ir patys vaikai nors gržti gyventi  Lietuv. Samdomos lietuvs aukls, kvieiamos atvykti
moiuts iš Lietuvos, kad mokyt lietuvi kalbos ir auklt vaikus lietuviškai.
Imigrantams iš Lietuvos Niujorke, oponuojant D. Bindokienei (1989), lietuviškumas
dažnai asocijuojasi su lietuvi kalbos išlaikymu, vartojimu ir jos perdavimu jaunajai kartai, o tai
koreliuoja su S. Hallo (1996) mintimi, kad btent kalba yra viena esmini aplinkybi,
formuojani identitet.
Mano vaikai, aš esu labai lietuviškai, patriotiškai išauginta, vaikai kalbs trim kalbom, turbt,
nes kai jeigu gyvensim Italijoj, man reiks išmokt ital kalb, bet aš manau, kad mano vyras neds tiek
pastang supranti  vaik kultrini kalb ten... tiesiog abudu kalbsim savo kalba (moteris, 28 m.).
Dl to viskas ir daroma, kad jisai, žinai, neužmiršt tos lietuvi kalbos ir neužmirštu, kad jisai
yra lietuvis, o ne koks amerikonas apsisnargliavs (juokiasi) (vyras, 40 m.).

Lietuvoje dirbusi muziejininke, dabar jau kelet met JAV gyvenanti ir Amerikos
lietuvi šeimoje aukle dirbanti moteris pasakojo, kad jos darbdaviai nori btent lietuvs aukls ir
vienas griežiausi j reikalavim, kad ji su vaikais kalbt tik lietuviškai. Ji pasakojo, kad tvai
kas vakar klausia savo vaik, ar aukl tikrai vis dien su jais kalbjo lietuviškai.
D. K. Kuzmickait, cituodama jos tyrime dalyvavus informant 35 met Tom, taip pat
akcentuoja politins emigracins bangos atstov siek tiek šeimos nari priežirai, tiek buities
darbams atlikti samdyti naujuosius imigrantus iš Lietuvos: „mes visi ieškome aukls arba
seneli prižirtojos iš Lietuvos dl vienos priežasties – kad ms vaikai išmokt teisingos
lietuvi kalbos, o tvai turt biiul, su kuriuo galt pasikalbti lietuviškai“ (Kuzmickait
2004: 124).
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Paminsime dipuk kartos žmoni siekto skiepyti vaikams „lietuviškumo“ pavyzd,
kuris yra universalus tarp tyrimo metu kalbint politini emigrant, galbt tik besiskiriantis
intensyvumu ir pasekmmis.
Ieva, žinai, kad mano vaikai paliko Amerik, nors gim ia. Negalima sakyt jie gržo  Lietuv.
Jie gim ne ten. domu, jie, ms vaik nusistatymas yra lygtai jie ten gim. Kadangi tai, k mums tvai
perdav, t Lietuvos meil, tai tokia užkreiama liga yra. Tok pavyzd jau duodi savo vaikams, vis tvai
atvyko su tuo laikinumo jausmu, kad kai tik bus galimyb – grš  Lietuv. Per vis t ilg laik, per
ms brendimo metus, emocinio ir intelektualinio vystymo metus, mes save laikm lietuviais, nesvarbu
kur mes gyvenom. Ir tas mums taip, ten kur atvykom, perdavm savo vaikams. Nes matm, kad tai kažkas
labai svarbaus, labai brangaus (moteris, 66 m.).

Didžiausi dmes aukljant vaikus turt rodyti šeima, nes tik ji, kaip pirminis
inkultracijos šaltinis, yra pajgi nors iš dalies pakreipti vaiko tautin vystymsi norima linkme,
juk vaikai jie adaptuojasi ia greitai, netgi atvažiav. Esm yra tai, kad jeigu šeimoj nra
kalbama lietuviškai, tai jie ir pamiršta t kalb (moteris, 37 m.), vis dlto tai kiekvienos šeimos
pasirinkimas, priklausantis nuo turim žini ir vertybi.
Aš manau, kad vaikus auginiau taip, kaip aš suprasiau. Ir taip, kaip aš manyiau tinkamai, o
vliau, koki jie ten t identity, whatever, k jau jie turt, jau ia jie jau patys, kokie užaugs, aš negaliu
sakyt, kad jie užaugs grynai lietuviais, gyvendami Italijoj, labai daug tak, labai daug ir tai, ir tai, bet
tiesiog labai priklauso nuo to, kiek tu laiko tu su jais praleidi, k jie mato, su kuo jie bendrauja, jeigu jie
žinai, tenais trinasi kokiam nors Kvinse, su visokiais, supranti, ten... priklauso, k vaikai mato, su kuo jie
bendrauja, kokioj kultrinj terpj auga, jeigu jie auga tarp mužik, sunkvežimi vairuotoj, tai nelabai
tiktina, kad labai dideliais profesoriais pataps (moteris, 28 m.).

Taigi pirmin suvokim, kok prioritetin identitet pasirinkti, pasak informant,
formuoja šeima, jos ir paties vaiko iš aplinkos perimtos ir internalizuotos vertybs:
ia atvažiav, savo vaikus grda  mokslus, bet aš beveik garantuotas, kad jie neišliks lietuviais.
Nes, kad grda  mokslus tai tvarkoj, tai tas yra ir j socioekonomin klas t daro, ir kultra t daro,
bet yra visokiausi subtili... rodikli, kad nra tas lietuviškas dalykas, nra svarbus. Pažstu žmoni,
kur tvai iš Lietuvos atvažiav su savo vaikais, angliškai kalba (vyras, 54 m.).

Alternatyva (kaip papildanti lietuvišk vaiko inkultracij namuose) yra savaitgalin
lituanistin mokykla, kurioje vaikai ne tik turi galimyb pabendrauti lietuviškai, bet ir susirasti
draug tarp lietuvi.
Bet bent jau šeimoj kalbt lietuviškai, žinai,  mokykl lietuvišk ateiti, tai reikt, aš manau,
kiekviena turt šeima t stengtis daryti, žinai (vyras, 40 m.).
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Paradoksalu, taiau šeštadieninje mokykloje retas vaikas pertrauk metu kalba su
draugais (o dažnai ir su tvais) lietuviškai, kadangi „dauguma vaik šiam tv spendimui
priešinasi ir  mokykl šeštadieniais eiti nenori“ (Kuzmickait 2004: 117). Kai kurie paaugliai
tvus yra net perspj , kad jie nesivadovaus dipuk nuostatomis savo bsim gyvenimo partner
susirasti btent „lietuviškoje“ aplinkoje, lituanistinje mokykloje, tvams keldami tokius
klausimus: tai k, tu manai, kad aš su lietuviu tursiu apsiženyt? Politini emigrant vaikai,
kurie moksi šeštadieninje lituanistinje mokykloje, nors ir labai sunkiai kalba lietuviškai, vis
dlto turi susiformav lietuvi ir lietuvi kilms draug ratus, turi pažstam daugelyje JAV
viet, tuo tarpu j tvai tuo labai džiaugiasi, nors dažnas ir neslepia nusivylimo, kad šeimas tik
labai retas sukr su lietuviais.
Daugumoje visi sak, kad ia buvo j smagiausias dalykas, kad jie galjo su lietuviukais
susidraugaut ir dabar susidraugavo su skautais plaiau per stovyklas ir dabar, kaip jie nuvažiuoja 
belekok didel miest, jiem nereikia sakyt, kur aš eisiu, jau jie visur turi draug, pažini, gal ne artim,
bet jie visi yra tokia vis tiek, gal nelabai veikliai reiškiantis lietuvybei, bet va tie, tie jaunuoliai vis tiek
vienas kit pažsta ir, ir yra tam tikras pulsas lietuviškumo dar gyvas (moteris, 66 m.).

Informantas iš Riverhedo, Amerikoje gyvenantis 12 met, dalyvaujantis ia esanios
mokyklos renginiuose, vairioje veikloje, neslepia, kad sukr s šeim jis dar aktyviau ia
lankytsi, tada galiau kartu vestis (aut. vaikus) ir eiti drauge.
Kaip jau minjome, dažnas imigrantas iš Lietuvos, esant galimybei, siunia vaikus
vasaros atostog metu pas senelius  Lietuv, taiau ne visiems tai atrodo puiki išeitis, norint
tinkamai vaik užimti, o juo labiau auklti „lietuviškai“, nors jis ir bna lietuviškai kalbanij
apsuptyje: tai tada galvoji, ok, k ten pas moiut daro? Nu, ten gatvs berniuko nuotykiai ten
vyksta (vyras, 54 m.).
Todl vis aktyviau bandoma gržinti buvus vaik vasaros stovykl populiarum, o tam
puikiai tinka stovykla „Neringa“. Akcentuojama, kad tai puiki proga vaikams ne tik aktyviai
praleisti laik, susipažinti su JAV gyvenaniais lietuviais, su kuriais galbt palaikys draugiškus
ryšius, bet ir auklt plaiau, nacionaliniai ir taip toliau (vyras, 54 m.).
Lituanistini mokykl kultrins ideologijos tsa (arba pasekm) dažnai vyksta
imigrant iš Lietuvos šeimose, kur vaikai mokomi lietuvi kalbos, tvyns meils,
supažindinami su Lietuvos istorija, kultra107. Tie imigrantai iš Lietuvos, kurie neturi
motyvacijos, laiko, žini užsiimti pedagogine veikla, kad išlaikyt šeimoje statišk, stabili
„lietuviškumo“ konfigracij kalba ar bent stengiasi namuose kalbti lietuviškai, samdo aukles
lietuves, išsikvieia senelius iš Lietuvos  JAV, leidžia atostogas su vaikais Lietuvoje ar ten juos
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Plaiau III dalies 2.3.3. skyriuje „Kaip galima gimtj kalb užmiršti?“
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išsiunia vasarai vienus – kad vaikai ne tik kalbt lietuviškai, bet ir susipažint su Lietuvos
istorija, tradicijomis. Vaik „lietuviška“ inkultracija yra skmingai pltojama šiuolaikini
imigrant iš Lietuvos Amerikoje identitet konfigracija, kuri dažnai labai artima politini
emigrant nuostatoms ir praktikuotoms veikloms.
Analizuojant šiuolaikini imigrant iš Lietuvos transnacionalinje migracijoje veiklas,
santykius, atsiribojimus, išryškjo dvi pagrindins j elges apibendrinanios „lietuviškojo“
identiteto konfigracijos. Kontekstuali – dinamin

konfigracij aptarme ankstesniame

skyriuje. Antroji – tai statiška, „nekintanio“, stabilaus, inkultruoto arba atsivežtinio iš
gimtosios šalies „lietuviškumo“ konfigracija. Kai kuriais atvejais ji tampa smoninga
„lietuviškumo“ propagavimo veikla, pasididžiavimu Lietuva, o kai kuriais – tiesiog galimybe
pasislpti nuo aplinkini taikomos „emigranto etikets“ poveikio. Statiškai „lietuviškumo“
konfigracijai išsaugoti pasitelkiama vaik lietuviško inkultravimo strategija.
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IŠVADOS
1. Globalizacijos ir suintensyvjusios migracijos laikotarpiu ypa aktualu suprasti
migracini proces lemiamas judanij asmen identitet konstravimo kryptis, intensyvum,
lokalizavim, transnacionalum, todl antropologiniai lauko tyrimai yra neabejotinai reikšmingi
ne vien imigrant integracijos, akultracijos, konflikt su aplinkiniais iškilimo prasme – jie
pirmiausia paaiškina pai imigrant apsisprendimus, poreikius, savivok, santykius,
tolimesnius gyvenamos vietos keitimo svarstymus.
Disertaciniame darbe iškeltas tikslas analizuoti vien iš imigrantini grupi Jungtinse
Amerikos Valstijose – šiandieninius imigrantus iš Lietuvos, t. y. treiabangius, j identiteto
konstravim. Aptardami j darbines veiklas, kitas sitvirtinimo JAV pakopas, selektyviai
kuriamus socialinius santykius ir palaikomus ryšius su aplinkiniais gyventojais, vietiniais
amerikieiais, tarpusavyje su kitais tos paios emigracins bangos iš Lietuvos atstovais, taip pat
ir imigrantais iš kit posocialistini šali, treiabangius lyginome su pirmos ir antros bangos
imigrantais iš Lietuvos. Išanalizuotas šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV santykis
(sitraukimas ar atsiribojimas) su skirting emigracini bang sukurtomis, lankomomis ir
remiamomis etninmis organizacijomis. Svarbus disertacinio darbo akcentas yra ryši
palaikymo su Lietuva analiz.
2. Išanalizavus transnacionalizmo teorin

prieig arba paradigm nustatme, kad

daugumos teoretik (pvz., Glick Schiller, Basch ir Blanc-Santon 1995, Faist 2000, Svašek 2002,
Glick Schiller 2005, Vertovec 2009) transnacionalizmas yra apibržiamas kaip procesas, bsena,
kurioje

svarbi

reikšm

gyja

migruojani

asmen

smoningi

pasirinkimai.

Transnacionalizmas, kaip bsena, yra neatsiejamas nuo globalizacijos proces, išpopuliarjusi
ir prieinam komunikacini technologij, todl leidžiantis žmonms nuolat ne vien fiziškai
peržengti valstybi sienas. Perfrazuodami S. Vertovec (2009) ir M. Svašek (2002) galime
teigti, kad transnacionalizmo procese dalyvaujantys migrantai turt sismoninti – nebtina
priklausyti konkreiam lokalumui, konkreiai šaliai, skminga integracija priimanioje šalyje,
kartu

bnant

sitraukus



kilms

šalies

gyvenim,

yra

manoma.

Kitaip

tariant,

transnacionalizmas atskleidžia migruojani galimybes gyventi nebtinai „vietoje“, bet
„erdvje“ tarp keli valstybi, kvestionuoti lojalumo vienai valstybei neišvengiamum.
Transnacionalizmas, kaip teorinis požiris, disertaciniame darbe yra laikomas vienu
reikšmingiausi, leidusi vertinti socialini ryši svarb migracini proces vyksmui, kuo
plaiau apiuopti šiandienini transmigrant, kaip transnacionalizmo dalyvi, saistymosi
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tarpusavyje, su aplinkiniais priimanioje šalyje bei su gimtja šalimi niuansus, t. y. apiuopti
vyraujanias šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV identitet konfigracijas.
Šiame darbe transnacionali migracija suprantama kaip žmoni judjimas, valstybi sien
kirtimas išliekant susijus su kilms šalimi. Pritariame T. Faisto (2000) nuomonei, kad toks
transnacionalus veikimas paprastai vyksta trimis formomis: tai kontaktavimas iš priimanios
šalies su artimaisiais gimtojoje šalyje; važinjimas  kilms šal; dalyvavimas bendrataui
sukurtose

imigrant

bendruomeni

organizacijose.

Dalyvavimas

transnacionaliame

migraciniame veikime paprastai sukuria netikrumo dl ateities bsen, pradedamos kvestionuoti
šaknys, keliami lojalumo, priklausymo ar nepriklausymo vienai ar kitai šaliai, tautai klausimai,
todl dažnai transnacionalios migracijos dalyviai stengiasi susikurti transnacionalius „namus“,
t. y. artimas, psichologiškai saugias erdves, peržengianias vienos valstybs sienas.
Išanalizav

transnacionali

bendruomen

kaip

teorin

perspektyv,

pritardami

F. B. Adamson (2002) ir T. Hernesui (2004) galime teigti, kad transnacionalios bendruomens
yra kelias valstybes apimantys dariniai, tinklai, lanksiomis „ribomis“ traukiantys tiek
imigrant bendruomeni organizacijas, tiek ir gimtojoje šalyje esanias organizuotas ir
neorganizuotas iniciatyvas bendradarbiauti su emigrantais; o toki tinkl egzistavimui itin
svarbi bendra savanoriška žmoni veikla, grindžiama panašiomis vertybmis.
3. Apžvelg

socialins antropologijos, sociologijos moksl teorines kolektyvini

identitet paradigmas, galime teigti, kad migrant transnacionalinje migracijoje konstruojamas
identitetas yra paslankus, dažnai kultriškai (Baumann 2002), etniškai (Barth 1996),
instituciškai (Castells 2004, iubrinskas 2008b) paveiktas, gebantis adaptuotis skirtingomis
formomis ir tikslais procesualus darinys (Gupta ir Ferguson 1992, Hall 1996), reprezentuojantis
migrant sav s priskyrim ar nepriskyrim prie tam tikros grups, lyginimsi, kategorizavim,
stereotipinim, kuriam ir perkuriam santyki su vietomis, žmonmis, praeitimi vairov .
Identitet teorinio požirio taikymas disertaciniame darbe atvr galimybes „emic“
perspektyvoje tirti šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV sitvirtinimo priimanioje šalyje
svarbiausius aspektus, tarpusavio ir su aplinkiniais saistymosi priimanioje visuomenje formas,
socialini ryši krimo tikslus, taip pat nesisaistymo priežastis, „rib“ vieni nuo kit ir „kitoki“
bržim, kuriamus santykius su kilms šalimi, kartu atskleisti tiriamos imigrant grups
identitet vairov , j konstravimo skirtingus tikslus, kontekstus, intensyvum.
Tiek teorins identitet paradigmos taikymas, tiek atliktas antropologinis tyrimas leidžia
apibendrinti, kad transmigraciniai procesai nesukuria universali, vienareikšmi identitet, o
išryškina

šiandienini imigrant

iš

Lietuvos

kompleksišk,

supainiot,

daugialypi,

vairiaspalvi, daugiasluoksni identitet kontrus.
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4. Šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV dalyvavimas bendrataui sukurtose
organizacijose yra j sociokultrinio identiteto krimas, pasitvirtinimas etniškai lokalizuotose
erdvse. Nustatyta, kad šiandienini imigrant lankymasis etninse lituanistinse mokyklose,
bažnyiose, kuriose šv. Mišios vyksta lietuvi kalba, bei joms priklausaniose parapijose, JAV
Lietuvi

Bendruomens

lietuviškuose

baruose,

organizacijose,
restoranuose,

vairiuose

parduotuvse,

etniniuose
atspindi

j

klubuose,

stovyklose,

angažuotum

ieškoti

bendrataui, saistytis su panašaus likimo asmenimis. Taip pat siekiama susipažinti ar
neužmiršti kilms šalies istorijos, paproi, šveni minjimo tradicij, skleisti „lietuviškum“,
neleisiant imigrant iš Lietuvos ar lietuvi kilms asmen vaikams suamerikonti, kartu
patvirtinti / susikurti emocin prisirišim prie etnini šakn, praeities, taip pat sukurti pagrind
transnacionaliam veikimui.
Etnins „lietuviškos“ organizacijos Niujorke paprastai atlieka dvejopas funkcijas.
Kiekvienoje iš j atliekamos formalios, deklaruojamos veiklos, pavyzdžiui, religins,
edukacins, sportins, pramogins, inkultracins. Ne mažiau svarbios yra antrins funkcijos,
kurias galima apibržti kaip praktins naudos šiandieniniams imigrantams suteikim, padjim
jiems adaptuotis svetimoje aplinkoje ar galimybi savirealizacijai sudarym.
Jei deklaruojami parapij, lituanistini mokykl tikslai yra orientuoti  lietuvi
bendruomens Amerikoje socialini, praktini poreiki tenkinim, tai formalios JAV Lietuvi
Bendruomens organizacij veiklos skirtos dar ir padti Lietuvai. Jos gali bti apibdinamos
kaip misionieriškos, kuomet renkamos aukos, formuojamos siuntos  Lietuvos mokyklas,
ligonines, muziejus, bendradarbiaujama su meno kolektyvais iš Lietuvos. Tai tiesioginis
transnacionalaus veikimo pavyzdys, kuriame dalyvaujantys transmigrantai konstruoja,
pasitvirtina savo „lietuviškj“ identitet.
Didžij dal JAV veikiani „lietuvišk“ etnini organizacij kr pirmosios ir
antrosios migracins bangos atstovai, taiau ms tyrimas rodo, kad pastarj dešimtmet
daugja ir šiandienini imigrant – treiosios bangos atstov iniciatyv kurti naujas
organizacijas, organizuoti bendratauius suburianias laisvalaikio veiklas, prat sti lituanistini
mokykl steigimo tradicijas, pabržiant lituanistinio imigrant iš Lietuvos vaik švietimo ir
inkultravimo svarb. Taiau toki aktyvi veikj, kurie kuria organizacijas, organizuoja
renginius, padeda organizatoriams, yra labai nedaug. Santykinai nedidel šiandienini imigrant
dalis yra pasyvs bendrataui sukurt organizacij veikjai, kurie  renginius ateina tik didžij
šveni metu, savo nesuinteresuotum dalyvauti lietuvi bendruomens organizacij veiklose
grsdami tuo, kad jiems nepriimtinas dipuk ir treiabangi konkuravimas, be to, gyvenant
neribot galimybi daugiakultrinje šalyje nepriimtina bet kokia pareigojanti, o ypa
etniškumo pagrindu, naryst.
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5. Atlik antropologin lauko tyrim empiriškai nustatme, kad šiandieniniai imigrantai
iš Lietuvos JAV dl vairi priežasi nesitraukia  vietini JAV gyventoj socialinius ratus,
taip pat neapsiriboja bendravimu, bendradarbiavimu tarpusavyje su tos paios treiosios
emigracins bangos atstovais.
Kaip vardija patys informantai, tarp šiandienini imigrant iš Lietuvos ir Amerikos
lietuvi bei j palikuoni egzistuoja kultrinis plyšys, vyrauja negatyvus vieni kit emigravimo
priežasi bei sitraukimo / nesitraukimo  „lietuvybs puoseljim“ vertinimas, todl paprastai
vieni kit nepažsta, tarpusavyje nekomunikuoja. Dalis šiandienini imigrant iš Lietuvos
nemažai laiko praleidžia su tos paios šiandienins imigrant iš Lietuvos bangos asmenimis, vis
dlto dažniausiai vieni apie kitus turi neigiam nuomon , kritikuoja treiabangi materialins
naudos siekim, menk išsilavinim, provincialum, uždarum, nesžiningum, apsimestin
lietuvi kalbos užmiršim, vaik nelietuvišk aukljim.
Šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos su vietiniais amerikieiais dažnai nesukuria artim
draugysi arba bendrauja tik formaliose darbo aplinkose. Ir nors imigrav s  JAV dažnas
šiandienis imigrantas iš Lietuvos pasiteisino turtus ekonominius lkesius, JAV jam daro
spd kultrine ir gamtos vairove, klimato slygomis, taiau dominuoja negatyvus nusiteikimas
amerikiei, skirting rasi atstov, visos amerikietiškos „kultros“, arba jos nebuvimo,
nepalankios Amerikos valdžios politikos nelegalios imigracijos atžvilgiu.
Itin aktyviai ir vairiais tikslais šiandieniniai imigrantai iš Lietuvos bendrauja ir
socialinius, ekonominius tinklus formuoja su imigrantais iš kit posocialistini šali. Su jais
sieja rus kalbos mokjimas, bendra istorija, patirtis, gyvenimo stilius, požiris  laisvalaikio
organizavim.
6. Ryši su kilms šalimi palaikymas yra tiesioginis transnacionalios migracijos aspektas
ir buvimo transmigrantu apiuopiamas rodymas. Tik labai nedaugeliui šiandienini imigrant
transnacionalizmas, kaip sismoninimas, jog priklausai globaliai erdvei, yra pereinamoji bsena
 visišk atsiribojim nuo Lietuvos, lietuvi kalbos ir etnins prigimties ignoravim, asimiliacij
JAV.
Savanoriški nuolatiniai vizitai, bendravimas virtualioje erdvje, nekilnojamojo turto,
verslo turjimas kilms ir priimanioje šalyje, taip pat etnins privai nam erdvs krimas per
„lietuviškus“ simbolius – visa tai sukuria transnacionali „nam“ vizij, kuri padeda jaustis
saugiai, komfortabiliai, leidžia šiandieniniams imigrantams iš Lietuvos kalbti apie galimybes
gržti gyventi  Lietuv. Kaip tik dl to didžioji dalis tyrime dalyvavusi treiabangi abejoja
jau minta lojalumo vienai valstybei btinybe, reiškia nepasitenkinim, dalyvauja diskusijose,
protesto akcijose dl galimybs turti dvigub – strategiškai nauding Amerikos ir emocionaliai
reikšming Lietuvos Respublikos – pilietyb .
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7. Globalizacijos laikotarpiu žmons turi galimybi judti, nuolat peržengti skirting
šali sienas, kuriamos strategijos, pavyzdžiui, „Globali Lietuva“, ir bandoma ieškoti „globalaus
lietuvio“ apibržimo, vis dlto ms disertacinio darbo empirinio tyrimo išvados leidžia teigti,
kad šiandienini imigrant iš Lietuvos identitetas yra erdviškai konstruojamas ir lokaliai
veiksminamas kaip neatitrk s, vienaip ar kitaip susij s su Lietuva. Tyrime nagrinti tos paios
emigracins bangos atstovai, to paties laikotarpio, iš tos paios geografins teritorijos, emigrav
iš t pai ekonomini, socialini, politini slyg, taiau jie nra homogeniški sociokultrinio
identiteto prasme, tarp j išryškja susiskaidymas, dvilypiškumas, išryškja dvi dominuojanios
„lietuviškumo“ konfigracijos.
Antropologinio tyrimo metu dokumentuojant šiandienini imigrant iš Lietuvos
Jungtinse Amerikos Valstijose kasdienyb , veiklas, palaikomus santykius JAV ir su kilms
šalimi, atlikto dviem etapais Vakarinje, o vliau Rytinje bei Vidurio Amerikoje, išryškjo, kad
dalis šiuolaikini imigrant iš Lietuvos JAV link išlaikyti, o kai kuriais atvejais ir sustiprinti
savj „atsivežt “ iš dalies statišk etnin – „lietuviškj“ – identitet, t. y. kurti lietuviškas
šeimas, mokyti vaikus bti lietuviais. Gyvenant globaliame pasaulyje, kai viskas nuolat keiiasi,
kada migravimas žmonms gali bet kada tapti gyvenimo bdu, tarsi ir galima nesistengti
sitvirtinti kurioje nors šalyje, neakcentuoti savo kilms, o tiesiog mgautis „kosmopolito“
statusu, moderni technologij dka nevaržomai bendrauti su visuose žemynuose gyvenaniais
pažstamais asmenimis, kurti verslo, informacijos, finans sraut tinklus. Vis dlto šioje
išskirtoje „nekintanioje lituanistinje“ šiuolaikini imigrant iš Lietuvos Amerikoje identitet
konfigracijoje svarbus aspektas yra „lietuviškojo“ identiteto stabilumas, santykinis
nepasikeitimas.
Ši statiška „lietuviškumo“ konfigracija yra ypa artima dipuk nuostatoms
neasimiliuotis svetimoje visuomenje, organizuoti ar bent dalyvauti „lietuviškoje“ veikloje.
Šiandienini imigrant iš Lietuvos nesiintegravim  svetim visuomen rodo endogamini
lietuvišk santuok krimas, partneri iš Lietuvos paieškos, kai kuriais atvejais smoningas
bendranuomininki, koleg, draug laisvalaikio praleidimui ieškojimas tarp šiandienini
imigrant iš Lietuvos. Treiabangiai ieško partnerio/s tarp lietuvi ne tik dl ekonominio
suinteresuotumo, bet ir kultrinio poreikio šv sti šventes „lietuviškai“, laikantis paproi,
atsivežt dar iš Lietuvos. Savaitgalinis lituanistinis vaik aukljimas etninse mokyklose yra
priskiriamas statiškai „lietuviškumo“ konfigracijai, nes yra nukreiptas  lietuvi kalbos
mokym, susipažinim su „lietuviškais“ paproiais ir j puoseljim, taiau vaikai didžij laiko
dal praleidžia amerikietiškose mokyklose, draugauja su kalbaniais tik angl kalba ir j
kasdienybje vyrauja suamerikonjimo tendencijos.
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Kita dalis šiandienini imigrant iš Lietuvos JAV savo emigravim iš kilms šalies ir
dažnai transnacionalum supranta kaip iššk etninei tapatybei, o priimanios šalies kultrins,
ekonomins, politins, socialins slygos leidžia jiems skirtinguose kontekstuose ir situacijose
manipuliuoti etniškumu, pasirinkti priimanios šalies, kaip jau minjome, naudingesn pilietyb
arba siekti dvigubos pilietybs. Taigi kita šiuolaikini imigrant iš Lietuvos Amerikoje
susikuriama identitet konfigracija ms vardijama kontekstualia – dinamine. Ji atskleidžia,
kad „lietuviškumas“ skirtinguose kontekstuose, atsižvelgiant  jo raišk privaioje ar viešoje
erdvje, žmoni, su kuriais bendraujama, turimas žinias apie Lietuv ir suinteresuotum daugiau
sužinoti, padiskutuoti, yra vartojamas nevienodai. Taip pat vairiose iškylaniose situacijose
linkstama manipuliuoti savo kilme, pateikiant j kaip pranašum, o kai kuriais atvejais, ypa jei
tai susij su negatyviu emigranto statusu, neakcentuojant ar net nuneigiant.
Kontekstualiai – dinaminei „lietuviškojo“ identiteto raiškai pasitelkiamas socialini
tinkl, paremt panašaus išsilavinimo, interes ar bendros patirties draug, pažstam
grupelmis, krimas. Juose aktyviai bendraujama su bendratauiais neformaliose aplinkose,
propaguojamas turizmas, laikomasi Lietuvoje išmokt šveni šventimo paproi, taip pailsima
nuo darb, nuo psichologinio emigranto antspaudo viešoje erdvje spaudimo. Dažnai
neformalus šiandienini imigrant iš Lietuvos bendravimas tarpusavyje su kitais treiabangiais,
draug grupmis, yra alternatyva dalyvavimui formaliose „lietuviškose“, pirmosios ir antrosios
emigracins bangos iš Lietuvos atstov sukurtose ir dominuojaniose organizacijose. Paprastai
tarp toki grupeli nra jungi, nes dominuoja iš Lietuvos „atsivežtas“ neigiamas kit lietuvi
vertinimas ir kartais net neapykanta bendratauiams, konkurencins nuotaikos, skeptiškas
šiandienini

imigrant

iš

Lietuvos

neišsilavinimo,

materialins

gerovs

siekio,

suamerikonjimo, gyvenimo stiliaus vertinimas.
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1 priedas. Žvalgomasis lauko tyrimas JAV Vakar pakrantje: stebjimai / pokalbiai

Data
2007 03 01
2007 03 02

2007 03 03

2007 03 03

2007 03 03
2007 03 04

2007 03 04
2007 03 04
2007 03 04

2007 03 07

2007 03 10

2007 03 11
2007 03 11
2007 03 11
2007 03 12
2007 03 12
2007 03 13
2007 03 13
2007 03 15
2007 03 15
2007 03 16
2007 03 16
2007 03 17

Stebjimai/ pokalbiai
Visa diena Santa Monikoje su oro uoste pasitikusio dipuko šeima
Sveiuose pas pirmojo informanto gimines. Teatro repeticijos stebjimas,
su penkiais „aktoriais“ bendrauta neformaliai. Neformalus pokalbis su
lituanistins mokyklos patalp valytoja
Stebjimas lituanistinje mokykloje. Vliavos paklimas, malda, padka
Amerikai, Lietuvos himnas, aktualios informacijos paskelbimas, pamok
stebjimas. Cepelin valgymas
Šv. Mišios. Neformalus pokalbis su treiabangio mama, besisveiuojania
Kalifornijoje. Po šv. Miši neformals pokalbiai prie bažnyios su 8
imigrantais iš Lietuvos: mokytojomis, virja, mokini tvais, fotografe.
Vienas informantas pavežioja po apylinkes
Prie bažnyios – žvaki vigilija už Aušros vart parapijos bažnyi
Niujorke. Iniciatoriaus kalba, fotografavimasis
Šv. Mišios, kunigas veda viktorin vaikams, nugaltojui ploja visa
bažnyia. Po šv. Miši stebima skaut surengta Šv. Kazimiero mug,
neformalus pokalbis su imigrante iš Lietuvos apie JAV lietuvi
bendruomens veikl Kalifornijoje
Parapijos salje vyksta piets. Neformals pokalbiai su skirtingais
žmonmis, programos stebjimas
Kelion su treiabangio šeima  Oranžijos apygard
Keturioms dienoms apsistojama dipuk šeimoje. Apžirtos namuose
sukauptos lietuvišk simboli, knyg, periodikos kolekcijos. Bendrauta su
informant vaikais ir ankais, važiuota  parduotuv , drabuži valykl
Penkioms dienoms apsigyvenama Mišen Viedžio dipuk šeimoje. Namai –
etninis lietuviškas muziejus. Vežioja po miestel, lankytos parduotuvs,
biuras, kur informantai dirba. Dovanoja daugyb film, raš, leidini,
susijusi su kova už lietuvyb
Atvažiuoja informant snus su sužadtine vietine amerikiete. Viso vakaro
trukms žaidimas apie detektyvus. Iki 3 val. nakties tvarkytasi, tyrjos
kambaryje bendrauta su informant dukra
Pamok stebjimas lituanistinje mokykloje. Neformals pokalbiai su
keliais buvusiais informantais
Parapijos salje padengti piet stalai. Himnas, malda, vaišs,
Nepriklausomybs dienos koncertas
Santa Monikos papldimyje vakaras su Amerikos lietuviu ir treiabange
Visa diena Kalifornijos universiteto bibliotekoje, Los Andželas
Viešnag lituanistins mokyklos direktors namuose, vakarien
Parapijos salje neformaliai bendrauta su teatro „aktoriais“
Pasivažinjimas su buvusio informanto seserimi po Los Andžel
Sveiuose pas meninink dipuk. Jos gyvenimo istorija, darbin karjera
Su buvusio informanto žmona važinta po Los Andžel
Sveiuose pas 85 m. meninink, kuris deklamavo eiles, grojo, rod šeimos
nuotraukas
„Retro“ kolektyvo repeticija. Nuvykta su dviem treiabangmis – 42 ir 47
met. Neformals pokalbiai su keletu šokj
Lituanistinje mokykloje neformaliai bendrauta su mokiniais, j tvais,
stebtos oficialios rytins mokyklos ceremonijos
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2007 03 17
2007 03 18
2007 03 19

2007 03 19
2007 03 21
2007 03 22
2007 03 23

2007 03 24
2007 03 25
2007 03 27
2007 03 28

Su buvusiais informantais atvykta pas j pažstam dipuk. Tyrja pasiliko
nakvynei
Kelion su buvusiais informantais dipukais  Sant Barbar
Sveiuose pas Amerikos lietuv akademik . Kartu ilg laik bendravo jos
snus. Neformalus pokalbis su j kieme dirbusiu imigrantu iš Lietuvos
statybininku
Keturios dienos sveiuose pas dipuk Hermosa Bye. Botanikos sodo,
muziej lankymas
Sveiuose pas 85 m. dipuk, kuri dirba savo vaik namuose skalbja
Keturios dienos treiabangs ir Amerikos lietuvio šeimoje. Sveiuojasi j
draugas Amerikos lietuvis. Kelion  Didžiojo lokio (Big Bear) kalnus
Sveiuose pas buvusi informant dipuk. Su jos tarnaite treiabange eita
iki pastarosios kitos šeimininks dipuks nam, kuriuose trumpai
pasisveiuojama
Naktinis vakarlis. Dalyvauja vairi taut jaunimas, 7 imigrantai iš
Lietuvos – nuo 21 iki 34 met
Skrydis  Niujork
Interviu su LR Generalinio konsulato Niujorke darbuotoja
Interviu ir 5 val. trukms neformals pokalbiai su imigrante iš Lietuvos
vaikštinjant Manhatano gatvse, parke

2 priedas. Pagrindinio lauko tyrimo metu JAV Ryt pakrantje ir Vidurio Amerikoje imti
interviu

Eil.
Nr.
1.

Data

2.

2008 04 04

3.

2008 04 05

4.

2008 04 06

5.

2008 04 07

6.

2008 04 08

7.

2008 04 10

8.

2008 04 10

9.

2008 04 10
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2008 04 03

Informanto charakteristika, pakalbio vieta, susipažinimo su
informantu b das (gyvenamoji vieta, kiek met gyvena JAV)
Interviu bare su 36 m. vyru, dirbaniu finans srityje, padedaniu rasti
bst naujai atvykstantiems iš Lietuvos, pakalbintu internetiniame
pažini portale (Niujorkas, Manhatatanas, 17 m.)
Interviu tyrjos nuomojamame bute su 37 m. moterimi, siuvja,
dažnai gržtania  Lietuv pas gydytojus, kirpj, tvus (Niujorkas,
Bruklinas, 4 m.)
Interviu telefonu su 41 m. menininku, ieškaniu žmonos lietuvs,
pakalbintu internetinje pokalbi programoje „Skype“ (Niujorkas,
Manhatatanas, 16 m.)
Interviu su 37 m. vyru jo namuose, dirbaniu informacini
technologij srityje, sutiktu bažnyioje (Niujorkas, Steiteno sala,
14 m.)
Interviu su 25 m. vyru, studentu, smulkiu verslininku, lauko bare,
sutiktu po šv. Miši (Niujorkas, Bruklinas, 7 m.)
Interviu su 26 m. moterimi kavinje, dirbania banke, sutikta JAV
lietuvi bendruomens susirinkime (Naujojo Džersio valstija, Džersio
Sitis, 6 m.)
Interviu kavinje su 28 m. moterimi, dirbania bare, kurios telefono
numer dav buv s informantas (Niujorkas, Manhatanas, 3 m.)
Interviu raštu internetinje pokalbi programoje „Skype“ su 40 m.
vyru, siunianiu mašinas parduoti  Lietuv, šiuo metu esaniu
Lietuvoje (Niujorkas, Long Ailendas, 16 m.)
Interviu raštu internetinje pokalbi programoje „Skype“ su vyru,

10.

2008 04 11

11.

2008 04 12

12.

2008 04 13

13.

2008 04 14

14.

2008 04 17

15.

2008 04 18

16.

2008 04 19

17.

2008 04 19

18.

2008 04 20

19.

2008 04 21

20.

2008 04 22

21.

2008 04 22

22.

2008 04 24

23.

2008 04 24

24.

2008 05 03

25.

2008 05 04

26.

2008 05 07

27.

2008 05 08

28.

2008 05 12

29.

2008 05 14

ieškaniu mergin intymiam darbui Amerikoje (Ilinojaus valstija,
ikaga)
Interviu kavinje ir mašinoje su 51 m. vyru, architektu, kurio
kontaktus dav buv s informantas (Niujorkas, Bronksas, 16 m.)
Interviu bažnyioje su 67 m. moterimi, prižirinia ank, dažnai
gržtania  Lietuv, susipažinta lituanistinje mokykloje (Niujorkas,
Bruklinas, 2 m.)
Interviu restorane su 33 m. moterimi, studijuojania apskait ir 33 m.
vyru, telefono numer dav buv s informantas (Niujorkas,
Manhatanas, 8 m.)
Interviu kavinje su 28 m. moterimi, bedarbe, sutikta JAV lietuvi
bendruomens renginyje, turi mažamet dukr, gyvena mišrioje
santuokoje. Kartu praleidom 7 valandas: buvo imtas interviu,
apsipirkinjom, pasivaikšiojom (Niujorkas, Bruklinas, 1 m.)
Interviu parke su 26 m. moterimi, dirbania padienius darbus,
fiktyviai ištekjusia, telefono numer dav buv s informantas
(Niujorkas, Manhatanas, 3 m.)
Interviu su dviem Amerikoje gimusiomis moterimis, JAV lietuvi
bendruomens organizacija. Kartu dalyvauta šv. Mišiose
Interviu lituanistins mokyklos kieme su 42 m. vyru, dirbaniu
vadybininku, sutiktu šioje mokykloje (Naujojo Džersio valstija, 5 m.)
Interviu lituanistins mokyklos kieme su 40 m. vyru, statybininku,
sutiktu lituanistins mokyklos kieme (Naujojo Džersio valstija,
Lindenas, 12 m.)
Interviu su 28 m. vyru jo namuose, dirbaniu valstybinje staigoje
naktinje pamainoje, telefono numer dav buvusi informant
(Niujorkas, Bruklinas, 5 m.)
Interviu parke su 46 m. vyru, statybininku, telefono numer dav
buv s informantas (Niujorkas, Kvinsas, 3 m.)
Interviu parke su 32 m. moterimi, juvelyre, telefono numer dav
buvusi informant (Naujojo Džersio valstija, 4 m.)
Interviu žodžiu internetinje pokalbi programoje „Skype“ su 26 m.
moterimi, studente, trumpai dirbusia restorane (Masaiusetso valstija,
Pitsfildas, 2 m.)
Interviu parke su 26 m. moterimi, dirbania restorane, sutikta
internetiniame pažini portale (Niujorkas, Long Ailendas, 2 m.)
Interviu su 50 m. vyru statybininku jo namuose, telefono numer dav
buv s informantas (Niujorkas, Kvinsas, 15 m.)
Interviu kavinje su 66 m. moterimi, JAV lietuvi bendruomenje
užimania oficialias pareigas (Niujorkas, Kvinsas,  Amerik atvyko
bdama 7 met)
Interviu restorane su 29 m. vyru, statybininku, sutiktu internetiniame
pažini portale, šeima likusi Lietuvoje (Niujorkas, Long Ailendas,
4 m.)
Interviu kavinje su 35 m. vyru, dstytoju, telefono numer dav
buvusi informant (Konektikuto valstija, 12 m.)
Interviu su 54 m. vyru jo namuose, sutiktu po šv. Miši (Niujorkas,
gim s JAV)
Interviu su 34 m. vyru, statybininku, jo namuose (Niujorkas, Long
Ailendas, 2 m.)
Interviu kavinje ir neformals pokalbiai vaikštinjant po miest nuo
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30.

2008 05 17

31.

2008 06 09

11 val. ryto iki 23 val. vakaro su 31 m. vyru, dirbaniu konsultantu,
telefono numer dav buvusi informant (Niujorkas, Manhatanas,
15 m.)
Interviu parke su 39 m. vyru, prižiriniu senelius, padedaniu sikurti
naujai atvykstantiems iš Lietuvos, sutiktu internetiniame pažini
portale. Neformals 5 valand pokalbiai papldimyje, jo namuose
(Niujorke, Long Ailendas, 12 m.)
Interviu žodžiu internetinje pokalbi programoje „Skype“ su 30 m.
vyru, nelegalaus statuso, dirbaniu padienius darbus, pakalbintu
internetiniame pažini portale (Iinojaus valstija, ikaga, 8 m.)

3 priedas. Pagrindinis lauko tyrimas JAV Ryt pakrantje ir Vidurio Amerikoje:
stebjimai / pokalbiai
Data
2008 04 02
2008 04 05
2008 04 05
2008 04 09
2008 04 12

2008 04 12
2008 04 13
2008 04 18
2008 04 19

2008 04 20
2008 04 23

2008 04 25
- 27
2008 05 02
2008 05 04
2008 05 05
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Stebjimai / pakalbiai
3 valandos neformali pokalbi su Amerikos lietuviu kunigu, važinjant po
Niujork automobiliu
Neformalus pokalbis su dviem tiais lituanistinje mokykloje, Kvinsas
JAV Lietuvi Bendruomens Niujorko apygardos susirinkimo stebjimas
parapijos salje
LR Generaliniame konsulate Niujorke vykusios parodos „XIX a. pab. – XX a.
pr. grynori kultra JAV“ stebjimas, neformals pokalbiai
Dalyvaujantis stebjimas Lietuvos skvere (Lithuania Square) prie Dariaus ir
Girno paminklo Niujorke, skautams ir lituanistins mokyklos kolektyvui
tvarkant aplink
Dalyvaujantis stebjimas lakroso varžybose arenoje „Madison Square
Garden“ kartu su 7 imigrantais iš Lietuvos
Stebjimas bažnyioje, per 60 žmoni. Po šv. Miši JAV Lietuvi
Bendruomens susirinkimo stebjimas
3 valandos neformali pokalbi parke, Niujorkas, su dviem treiabangmis,
iš kuri jau buvo imtas interviu
Neformalus pokalbis su 3 metus JAV gyvenaniu 38 m. vyru, statybininku,
pakalbintu internetinje pokalbi programoje „Skype“. Žmona likusi
Lietuvoje. Dalyvaujantis stebjimas saunoje, kartu dalyvavo informanto
draugai rusai
Neformalus 5 valand pokalbis su nelegaliai JAV gyvenania 52 m. moterimi
jos nuomojamame bute, ji prižiri amerikiei vaikus, sutikta po šv. Miši
Koncerto stebjimas vienoje prestižini muzikos akademij Niujorke,
Harleme, kur studijuoja lietuvis, pakviet buv informantai, po jo parke
bendrauta iki 2 valandos nakties
3 dienos Filadelfijoje, Pensilvanijos valstija. Neformals pokalbiai, šv.
Mišios, Amerikos lietuvs ir kitatauio sužadtuvi vakarlis, Lietuvi
Bendruomens susirinkimas
Dalyvaujantis 5 valand religini apeig stebjimas informants namuose,
vakarien. Buvo dar viena imigrant iš Lietuvos
Šv. Miši stebjimas, per 100 žmoni, ir po j dalyvaujantis stebjimas
Motinos dienos minjime, Niujorkas
Neformalus 7 valand pokalbis, piets dipuks namuose Steiten saloje,
Niujorkas, buvo jos draug dipuk

2008 05 09
2008 05 10
2008 05 10
2008 05 11
2008 05 11
-13
2008 05 16
2008 05 16
2008 05 17
2008 05 17
2008 05 18
2008 05 20
2008 05 23
– 25
2008 05 28
2008 05 29
– 31
2008 05 31
2008 06 04

2008 06 06

2008 06 10
2008 06 10

Sporto treniruots stebjimas, alaus grimas kavinje, Niujorkas
Stebjimas, neformals pokalbiai lituanistinje mokykloje Kvinse, Niujorkas
Neformals pokalbiai rusiškoje saunoje Niujorke su dviem treiabangiais,
JAV gyvenaniais daugiau nei 10 met
Šv. Miši stebjimas, dalyvaujantis stebjimas lituanistins mokyklos
šventje Riverhede, Niujorkas. Lietuvišk produkt parduotuvs apžirjimas
Dalyvaujantis stebjimas imigrant iš Lietuvos šeimoje Riverhede, Niujorkas
(praleistos 2 naktys)
Sporto treniruots stebjimas, Niujorkas
Keli treiabangi išlydtuvi atostogauti  Lietuv ir atsigauti nuo Amerikos
skirtas vakarlis bare, Harlemas, Niujorkas, nuo 23 val. iki 5 val. ryto
Dalyvaujantis stebjimas sporto šventje Riverhede, Niujorkas. Žaidimai,
vaišs. Tyrj vykti kartu pakviet dipuk iš Kvinso, Niujorkas
Dalyvaujantis stebjimas bare, Niujorkas, nuo 22 val. iki 5 val. ryto su
buvusiu informantu ir jo dviem draugais rusais
Stebjimas šv. Miši, dalyvaujantis stebjimas kavutje, neformals pokalbiai
su trimis dipukmis
„Broadway show“ stebjimas su buvusiu informantu, neformals pokalbiai
Dalyvaujantis stebjimas stovykloje „Neringa“ (Vermonto valstija), šventinio
savaitgalio metu. Apie 100 dalyvaujanij. Dvi dienos išvyk, drauge su
kitais 11 lietuvi, su kuriais buvo apsistota tame paiame namelyje
„Broadway show“ stebjimas su buvusiu informantu, neformals pokalbiai
Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas konferencijoje Indianos universitete,
Blumingtone (Bloomington), Indianos valstija (AABS 21st conference: Baltic
Crossroads: Examining Cultural, Social, and Historical Diversity)
Kelion  ikag iš Indianapolio. Susitikimas su trimis moterimis ikagoje –
viena dipuk, o kitos dvi – vyresnio ir jaunesnio amžiaus treiabangs
Neformals pokalbiai su dipuk vaiku ikagoje, lankant esmines lietuvi
susirinkimo vietas: Jaunimo centr, Bridž Port, Market Park, Belzeko
lietuvi kultros muziej, restoran „Kunigaikši užeiga“, lietuvišk
produkt parduotuv
Neformalus pokalbis su atsitiktinai traukinyje ikagoje sutikta treiabange,
dirbania JAV lietuvi bendruomens organizacijos biure, nepatenkinta
dipuk konservatyvumu ir trukdymu dirbti
Neformals pokalbiai su treiabange, su kuria tyrja gyveno kelet dien
ikagoje
Gyvenant ikagoje neformalus pokalbis telefonu su buvusiu informantu iš
Niujorko
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4 priedas. Empirinio tyrimo analizs gairs
Kaip atvyko 
Amerik

Apsisprendimo
atvykti
vertinimas

Vaik
adaptavimasis

Šeštadienin
lietuvi mokykla
Švents

„Lietuvišk“
daikt turjimas
namuose
Bendravimas su
lietuviais

Dalyvavimas
etnins
bendruomens
gyvenime

Bgo nuo armijos, sav s, nuo kažko, nepritekli. Norjo išbandyti save,
buvo smalsu, vyko mokytis, dalyvavo student mainuose, turjo darbo
viz, keliavo ir pasiliko, vedybos su užsienieiu. Tvai laimjo žali
kort, dalis šeimos jau gyveno JAV. Apsistojo pas širdies draug,
draug draugus, gimines, nuomojosi but
Džiaugiasi sprendimu, nes pagerjo šeimos santykiai, daugiau
galimybi, daugiau privatumo, pasikeit prioritet srašas, saugiau
gyventi.
Gailisi, nes buvo per sunki pradžia, dabar sunku gržti  Lietuv,
Amerika – mitas, JAV yra kultros stoka, didel korupcija
Neišvengiamas procesas, svarbi šeimos taka, lietuvišk šakn
neištrinsi, svarbus išsilavinimas, svarbu auklti „lietuviškai“, derinti
adaptacij ir lietuvišk aukljim, vasaros – Lietuvoje, kritikuojama
asimiliacija JAV
Btina staiga, racionalus apsisprendimas, moteris gali mokyti vaik ir
namuose, nusivylimas, nes trumpas laikas ir nedaug išmoksta
Didžij šveni šv sti –  Lietuv, šv. Kaldos ir šv. Velykos
parapijoje, su draugais, glaudžiame draug rate, šeimos rate, lietuv
poroje – švents bus šveniamos lietuviškai, amerikiei šveni
nešvenia. Nešvenia visai
Iš Lietuvos gimins siunia, trispalv, rpintojlis, nuotraukos,
paveikslai, gintarai, molis, žvaks, pajrio smlis, marškinliai, knygos,
žemlapiai, namo, mašinos numeris, nesureikšmina, internetas atstoja
daiktus
Bažnyioje, internete, renginiuose, padeda vieni kitiems, aptaria
kasdieniškus klausimus, planuoja laisvalaik, kalba apie Lietuv, gerai
gyvenantys nebendrauja su lietuviais. Retai bendrauja su dipukais ir j
vaikais. Lietuviai arogantiški, didesnis pasitikjimas vieni kitais nei
Lietuvoje, „virimas savame puode“, bendravimas grupelmis
Jauiasi artimi bendratauiams, suinteresuoti bendruomens išlikimu,
padeda organizuoti, praktin nauda, bendruomens veikla glaudžiai
susijusi su religija, vaikai lanko lituanistin mokykl, ateina ir tvai,
nori susipažinti su jaunimu. Kiti nedalyvauja, nes lietuviškumas –
individualus, asmeninis klausimas, per daug dirbtinumo, atsivežta
neapykanta lietuviams, nra bendr interes, nusivylimas, nra laiko
Internetin pokalbi programa „Skype“, el. paštas, rašo komentarus el.
spaudoje, www.klas.lt, forumai, intensyviai

Imigrant
bendravimas
tarpusavyje
internetu
Amerikos politika Paradoksali politika, nra politikos, pasyvi politika, subalansuota,
imigrant
nediskriminuojanti, nesidomi, laukia rinkim, sunku nelegaliems,
atžvilgiu
skeptiški Piet šali imigrant atžvilgiu
Emigracija JAV
žiniasklaidoje
Lygiavertiškumas
su vietiniais
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Dmesys žemiausiam sluoksniui, emigrantai vs emigrantai, nesidomi,
apie lietuvius nerašo
Jauiasi pranašesni, unikalesni, nemanoma lygiuotis, kompleksuoja,
kad nemoka angl kalbos, lygiaveriai profesinje srityje, „ia visi
atvykliai“

Lietuviai
Amerikoje

Lietuviai vs
amerikieiai

Pasakojimai apie
Lietuv

Jausmo „aš
lietuvis“ pokyiai
Tapimas „savu“
Žingsniai
adaptacijos link
Imigrant iš
Lietuvos JAV
darb vairov
Buvimo
„lietuviu“ ir / ar
„vietiniu“ jausm
suderinimas
Priimtiniau
Lietuvoje ar
JAV?
JAV
daugiakultrin
aplinka

Žinios apie
Lietuv

Kitataui
imigracija 
Lietuv
Gržinjimas 
Lietuv

Planai gržti
gyventi  Lietuv

Pasipuia, neišprus , naudojasi nelegalumu nusikaltimams vykdyti,
atvyksta „sovietiniai“, tampa laisvesni, socialesni, svetingesni, dl
socialins gerovs tampa laimingesni, asmenybi skirtumai, priklauso
nuo gyvenamos valstijos, ssajos su emigracijos tikslais, materialistai
Lietuviai – skiriasi išvaizda, sunkesn ekonomin situacija lemia
neigiamus bruožus, bendruomeniški, rpinasi ateitimi. Amerikieiai
nesipareigojantys, nevaišingi, laisvesni ir nuoširdesni, tolerantiški,
nemanoma palyginti
Didžiuojasi Lietuva, kad yra lietuviai, kalba apie Lietuv pagal
klausytojo poreikius, pagražina Lietuv, Lietuva – tai Vilnius, brangu
viskas, ištuštjusi ir neverta dmesio šalis, JAV viskas yra, k galima
rasti Lietuvoje, apie jaunimo emigracij
Stabilus jausmas, emigracija stiprina lietuviškum, lietuviu vis tiek
išliksi, nam erdvje lietuviu išliksi visada, nusivylimas Lietuva
Naudinga, karjerai – privalumas, tereikia bendrauti, nesitapatinti, JAV –
savo šakn ieškanti emigrant visuomen
Išsilavinimo, socializacijos JAV, angl kalbos, darbo, iniciatyvumo,
dinamiško gyvenimo bdo, laiko, draug, miesto pažinimo, dokument
Restoranas / baras, viešbutis, statybos, padieniai darbai, vagysts,
siuvimo pramon, dažniausiai posocialistini šali bendradarbiai,
tarptautiniame kolektyve
Nekonkuruoja, nediskutuotinas klausimas, suderinami, situaciniai,
privalumas

Negali atsakyti negyvendamas nuolat vienoje vietoje, nuo asmenybs ar
situacij priklauso, fiziškai ir finansiškai – JAV, dvasiškai – Lietuvoje
Smagi vairov, pažintinis aspektas, visas pasaulis JAV mieste,
stereotipinis susipažinimas su skirtingomis tautomis, priimtiniausios –
posocialistinio bloko tautybs, patirtis lemia nuomon , nebepastebima,
atsiribojama, kitatauiai imigrantai – konkurentai, diskriminuojantys
epitetai
Politika atriboja nuo domjimosi Lietuva, skaudi pilietybs tema,
laikrašiai / internetiniai portalai, Lietuvoje neigiamas požiris 
emigrantus, neigiamos emocijos žiniasklaidoje atriboja, tvai
papasakoja, epizodiškai domimasi, tik bulvarin spauda, skaudu
Neišvengiami procesai, lietuviai juk irgi emigruoja, pritart išsilavinusi
atvažiavimui, prieš taut maišymsi, tranzitin šalis. Užsienieiams
patart nepasitikti lietuviais, lietuviai netolerantiški, nacionalistai,
katalikai, gyventi nebent Vilniuje
Lietuvoje gali jaustis išskirtiniu ir svarbiu, kiekvienais metais Lietuvoje,
šveni laikas greitai prabga Lietuvoje, atostogos Lietuvoje
išbalansuoja, gaila ištuštjusios Lietuvos, laikas nutraukia motyvacij
gržinti, lankoma šeima, namai jau Amerikoje, nelegals – negržta
Situacija darbo rinkoje lemt, tikimyb yra, Niujorkas per brangus
miestas, kosmopolitinis požiris, šeimos sprendimas, jei iškilt
problem šeimai Lietuvoje, jei Lietuvoje surast partner, bendra
situacija Lietuvoje pagert. Gržtamoji migracija prasidjus
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5 priedas. Transnacionalaus socialinio lauko ir jo rib schematin reprezentacija,
J. Carling, 2008, p. 1455

6 priedas. Trys transnacionali socialini erdvi tipai, susiformuojantys tarptautinje
migracijoje, T. Faist, 2000, p. 195

Transnacionali
socialini erdvi
tipai
Transnacionalios
artimj grups

Pirminiai ryši
ištekliai

Esminiai bruožai

Tipiniai pavyzdžiai

Apsikeitimas (angl.
reciprocity): jei viena
pus duoda, kita pus
turt taip pat duoti

Puoseljamos
socialins normos,
akcentuojanios
lygyb

Transnacionalus
važinjimas (angl.
circuit)

Keitimasis (angl.
exchange): abipusiai
sipareigojimai ir
lkesiai, kaip
instrumentalios
veiklos rezultatas
(pvz., „akis už ak“
principas).
Solidarumas (angl.
solidarity): bendros
idjos, tikjimai,
vertinimai ir
simboliai, išreikšti
kolektyvinio
identiteto forma

Buvimo „vietiniu“
privalum
išnaudojimas: kalbos,
stipri ir silpn
socialini ryši sau
lygi asmen grupse

Iš imigracijos šalies
siuniami pinigai
šeimos nariams,
likusiems emigracijos
šalyje (pvz.,
kontraktiniai (angl.
contract) darbininkai)
Prekybos tinklai
(pvz., kin, libaniei
ir ind verslo žmons)

Transnacionalios
bendruomens
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Kolektyvini
reprezentacij
mobilizacija per
simbolinius ryšius:
religij, tautyb (angl.
nationality),
etniškum

Diasporos (pvz.,
žydai, armnai,
palestinieiai);
pasienio ruožai (pvz.,
Meksika – JAV,
Viduržemio jros
šalys)

7 priedas. Dažniausiai vartot anglišk ar suamerikonint lietuvišk frazi srašas
(informant posakiai – tyrjos paaiškinimas)
1.Kad aš galiu paiimti angl kalb tiktais past fail – išlaikyti egzamin arba ne
2.Dl to, kad ten yra welfare – socialinis aprpinimas, išmokos
3.Pradjau dirbti research assistant – tyrjo asistentu
4.Virtuv, living room‘as – gyvenamasis kambarys
5.Paskui išsinuomavom apartment‘ – but
6.Nu koks dar ten special, nueini, kavos išgeri ir viskas – ypatingas
7.Laimjo green card‘ – žali kort
8.Reikia eit žinai su ID praeit pro security – su tapatybs kortele pro apsaug
9.Bet ia tiktai on the side job buvo – papildomas darbas
10. Kaip nueini  grocery – bakaljos parduotuv
11. Tokiam hight school‘e – vidurinje mokykloje
12. Toks domus experience buvo – patirtis
13. Ten tam kazino buvo, dirbau cashier‘e – kasininke
14. T independent toki krybini film darym – nepriklausom
15. Lekiam branch‘o – priešpiei
16. Dabar iš viso out of status – neturiu statuso
17. Man bartender‘ piniginiu klausimu ir dar yra biški geriau – barmen
18. Šiaip jeigu tu esi qualified worker ir visa kita – kvalifikuotas darbuotojas
19. ia yra padarytas toks media Bubble – žiniasklaidos burbulas
20. Aš jauiuosi Lithuanian – lietuve
21. Jis tipo kaip manager‘is – vadybininkas
22. Ten downtown‘e uždaryta jo jo – miesto centre
23. Po to aš šit accounting – apskaita
24. Kaip vadinosi ten, full time – pilnas etatas
25. Nu kur ia vadinamos party – vakarliai
26. Yra kažkas daugiau, interaction – sveika
27. Laimjo scholarship ir baig vidurin – stipendij
28. Gausiu t work permitt‘ gal po koki dviej mnesi – darbo leidim
29. Jisai tiktai vizeris, liks gyventi ir dirbti – lankytojas
30. Tenais Eastern Europe – Ryt Europoje
31. Tenais  šuniuk butik – nedidel brangi reikmen parduotuv
32. Po kažkiek pamok bna snack time – užkandži laikas
33. Pažaidžia  play ground‘ – žaidim aikštelje
34. Tai great job – puikus darbas
35. Cash deal ir viskas – gryni pinigai
36. Piknikam daug labai suoliuk – iškyloms
37. Aš noriu va toki vat kur international – tarptautiniai
38. Kompanija samdo seasonal darbuotojus – sezoninius
39. Skaitosi jau du shift‘ai – pamainos
40. Gifts ir taip toliau – dovanas
41. Geriau negu average – vidutinis
42. Fake šypsenos – netikros
43. Aš sakau bussnies language – verslo kalba
44. Turi vis laik bti nice, žinai – malonus
45. Global worming ir mes visi mirsim greitai – globalinis atšilimas
46. Kad fuck, kaip aš daug dar nežinau – velnias
47. Jie nelaiko mans lower class – žemesne klase
48. Aš esu gay – homoseksualus
49. Valgot tik junk food‘ – nesveikas maistas
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50. Kartais chaineese food‘o užsimanai – kin maisto
51. Toll‘ai kiek kainuoja – mokesiai už tiltus
52. Dog walker, dog sitter vadinas reiškia – šun vedžiotojai ir prižirtojai
53. Turjau labai ger laik – praleidau gerai laik
54. Nra tokie sociable – socials
55. Aš gal per daug exsagerat‘inu – pervertinu
56. Well, iš dalies jie teiss – na
57. Jie nusiperka ia, pavyzdžiui, butus, loftus – butus palpje
58. Bet ia kaip, not for record – ne rašui
59. Dirbau truck‘istu – sunkvežimio vairuotoju
60. Tu nesi nei koks businessman‘as – verslininkas
61. Aš farm‘os buvau prižirtojas, pavyzdžiui – kio
62. Tuose kaip part time likau – puse etato
63. Yra aišku timer‘is, nežinau, kaip ia lietuviškai pasakyt – chronometras
64. Jinai dabar teenage – paaugl
65. Tie visi kreditins kortels, bill‘ai, taip viskas sunarpliota – sskaitos
66. Tai nešveniau Independence day – Nepriklausomybs dienos
67. Ne mano business – reikalas
68. Ir tam building‘e visi su mani skaitosi – pastate, name
69. Eina, dancing‘ai, muzika – šokiai
70. Jie sufack‘is Lietuv – sugadins
71. Važiuoti  kit, kit state‘ ten irgi mažesns algos – valstij
72. Kiekvienam štate skirtingai – valstijoje
73. Baigiau ten vien t level‘ – lyg
74. Vis laik t South Hampton press yra pasižiriu – spaud
75. Kaip prie okean‘o gyveni, tai visokie ir clam‘ai ir nežinau – vandenyno, moliuskai
76. Paskui sprinkle‘s staiau – vandens laistymo renginiai
77. Ir barbecue kiekvien dien daryt – kepti ms ant groteli
78. Vieni tip‘sus duoda, kiti neduoda – arbatpinigius
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8 priedas. Stebjimas ir duomen fiksavimas 11 priedas. Šiandieninio imigranto iš
Lietuvos marškinliai su „lietuviška“
stovykloje „Neringa“ (Bratleboras,
atributika
Vermonto valstija)

9 priedas. Dalyvaujantis stebjimas Motinos
dienos šventje (Riverheadas, Niujorko
12 priedas. Kvietimas pasirašyti internetinio
valstija)
portalo „Biiulyst“ organizuotoje peticijoje

10 priedas. Privai nam puošyba
dirbiniais, primenaniais Lietuv
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13 priedas. Lietuvos skvero prie Dariaus
ir Girno paminklo tvarkymas
(Niujorkas)

15 priedas. Kavutei paruoštos vaišs

16 priedas. Šioje salje po šv. Miši netrukus
susirinks žmons kavutei
14 priedas. Jonini laužas stovykloje
„Neringa“ (Bratleboras, Vermonto
valstija)

17 priedas. Maironio lituanistins mokyklos
ir organizacijos „Lietuvi katalik religin
šalpa“ kiemas (Niujorkas)
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18 priedas. N. Baumiliens straipsnis „Mamos diena ir kasdiena“
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19 priedas. JAV Migracijos politikos instituto nurodomos JAV valstybins staigos, atliekanios su imigraciniais srautais JAV ir
imigrant integracija susijusias funkcijas, http://www.migrationinformation.org
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20 priedas. Tyrjos pasakojimas Niujorko Maironio mokyklos laikraštyje apie antropologinius tyrimus JAV
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