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Į Lietuvą vis dar grįžtama

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuome-
ninė organiza cija, „Sugrį žus” LGUVO skai-
čiuoja jau sep tintus metus. Savo veiklą

prasidėjusi kaip bu rianti iš Amerikos sugrįžu-
sius (LGAVO), dabar organizacija  neišskiria
nei vieno – priima vi sus, ilgiau ar trum piau
gyvenusius užsienyje. Su organiza cijos „Su-
grįžus” prezidentu edmun du Atkočiūnu kal -
basi Vitalius Zai kauskas.

– Kam kilo mintis sukurti to kią organizaciją? Dėl ko ją
įkūrė te? 

– Idėja kilo Mindaugui Kazlaus kui, kuris dar-
buojasi vienos įmonės atstovybėje. Jis, dar gyven-
damas už sienyje, sugalvojo, kad reiktų tokios or -
ganizacijos, kuri pagelbėtų sugrįžtan tiems. Visgi da-
bar gyvenimas keičia si sparčiai, sparčiai keičiasi
ir įstatymai, tvarka, todėl sugrįžusiems iš ki tų kul-
tūrų nėra lengva vėl susigau dyti Lietuvos pasikeiti-
muose. O ką jau bekalbėti apie tuos, kurie Lietu vos
nematę dvidešimt-trisdešimt ar dar daugiau metų.
Pirminė mintis buvo įsteigti klubą sugrįžu siems ar
ketinantiems sugrįžti. Vieną dieną, 2006 metų va-
sarą, Vilniuje susirinko apie 17 žmonių, kurie jau
buvo gero kai paragavę gyvenimo Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. Dar po pusme čio, 2007 metų vasario
1 dieną, įvyko Steigiamasis susirinkimas, nes klubo
statusas jau nebepa tenkino – reikėjo didesnių spar -
nų. Buvo išrinkta taryba, valdyba, nusistatyti veik-
los užda viniai, tikslai ir veiklos gairės. Misija – ji ne-
pasikeitusi ligi šiol – vienyti JAV gyvenusius ir apsi -
sprendusius ar svarstančius sugrįžti, pagelbėti
jiems patarimais, paaiškinimais, vi sokeriopai iš
naujo integruotis į vi suomenę, palengvinti jų adap-
taciją. Svarbu buvo ir ska  tin ti lietuvius sugrįžti,
dalin tis ir perimti patirtis, dalyvauti bendrose veik -
lose, skatinti verslą ir investicijas į Lietu vą. Pir -
muoju valdybos prezidentu buvo iš rinktas Biotech -
nologijos instituto bio termodinami kos ir vaistų ty-
rimo laboratorijos vadovas, instituto tarybos narys
dr. Daumantas Matulis. Dar po kurio laiko prezi-
dentu išrinko mane, ir taip  dirbu jau trečią kaden-
ciją.

– Ar  pakito jūsų veikla  nuo įkūrimo iki šių dienų?
– Dabar pasaulis greitai keičiasi, viskas greitai

tobulėja, todėl kai ku rios buvusios mūsų veiklos sri-
tys pa kito, kai ko atsisakėme, kai ką naujo sugalvo-
jome. Daugiau orientuojamės į kultūrinę pusę, sa-
višvietą, nes mes nebegalime konkuruoti su inter-
netu – jei reikalinga kokia informacija (teisinė, juri -
dinė ar pan.), viskas leng vai randama ir pasiekiama.
Ta čiau jeigu kam reikia mūsų pagalbos – bet kokiu
klausimu – niekam ir niekada nesame atsisakę pa-
dėti ar patarti. 

Mes dažnai renkamės į kultūri nius renginius,
susitikimus su žinomiausiais meno, kultūros žmo-
nėmis, tačiau dažnai kviečiamės ir politikus, kurie

turi ką mums pasakyti ir kuo būti naudingi.
Paminėčiau visai neseniai Amerikos ambasa-
doje vyku sį įspūdingą poezijos vakarą su Rimu
Užgiriu, New York gimusiu lietuviu. Su Tomu
Venclovu vakarojome jo na muose. Jeigu kam
įdomu, apie mūsų veiklą plačiau gali paskai-
tyti mūsų tinklalapyje: www.sugrizus.lt. Ten
pa matysite, jog tikrai nesėdime ramiai sudėję
rankas. 

– Gal jau praėjo reemigracijos iš JAV banga?
Kas norėjo – tie jau sugrįžo? Ar čia tik man taip at-
rodo? 

– Tikrai ne, žmonės grįžta nuolat. Mes vi-
sada laukiame naujai sugrį žu sių. Dažniausiai
jie mūsų klausia pa tarimo, ar jiems verta čia
likti, kaip veikia mokyklos, kokie uždarbiai...
Suprantu, kad apsispręsti nėra taip jau pa-
prasta ir lengva. Sunku įvertinti vieno krašto
privalumus ir trūkumus ar juos sulyginti su
ki tos šalies privalumais ir trūkumais. Visgi
žmo nės nori pastovumo, mes nesame klajoklių
tauta. Jeigu reikia kokios prak tinės pagalbos
– suteikiame vi suo met. Nes gerai atsimename,
ką patys esame išgyvenę. 

Žinoma, ne visi iškart nuspren džia – kai
ku rie grįžta atgal, dar pasvarsto, ir dar kartą bando
sugrįžti ir apsistoti Lietuvoje visam laikui. Kraujas
ir protėviai turbūt žmones šau kia sugrįžti prie savo
ištakų. Tačiau gyvenus JAV nėra taip paprasta, kaip
atrodytų iš pirmo žvilgsnio, palikti savomis tapu-
sias ap linkas, pertraukti per metų metus su -
sidariusius socialinius ryšius, ekonominius saitus. 

– Kas labiausiai netenkina?  Kokios priežastys daž-
niausiai su trukdo apsistoti Lietuvoje?

– Be abejo, tai atlyginimai. Vien dėl darbo už-
mokesčių žmonės dažniausiai neužsibūna Lietuvoje.
Sunku išgyventi mūsų sąlygomis. Tačiau būna ir
sunkiai nusakomų priežas čių. Štai žmogus – lietu-
vis, tačiau sa ko, kad blogai jaučiasi Lietuvoje ir kaip
save beįtikinėtų, negali čia ap siprasti, jaučiasi sve-
timas ir gana...

Jeigu būtų galima pas mus už dirbti – tikrai vi-
sai kitokie būtų sugrįžtančiųjų srautai. Tie, kam pa-
vyksta įsitaisyti geruose darbuose, labai lengvai ir
sėkmingai čia įsikuria. Beje, šią vasarą daug žmonių
sugrįžo iš Anglijos. Čia likę broliai ir seserys, čia
likę tėvai, ir tai labai traukia sugrįžti. Tačiau dažnas
sako: Londone aš dirbdamas juodą darbą uždirbu
kur kas didesnius pinigus, nei čia užimdamas gar-
bingas pareigas.  Užsienyje žmonės uždirba nepaly-
ginamai di des nius pinigus – Švedijoje krauda mas
malkas žmogus gauna 6 tūkstančius litų, kas Lietu-
vos darbuotojui atrodo kaip pasakojimas apie ba-
roną Miunhauzeną – melagių me lagį. Tokia yra tik-
rovė.

Noras sugrįžti prie savo šaknų yra labai stiprus.
Žmonės vis galvoja apie Lietuvą, moko savo vaikus
lietuvių kalbos. Pažinojau vieną šeimą, kuri kiek-
vieną šeštadienį greitkeliu važiuodavo iki kito
miesto tris su puse valandos (į vieną pusę) – tik tam,
kad jų vaikas nepraleistų lietuvių kalbos pamokėlių.

Stebėtinas ir tiesiog jaudinantis atkaklumas.

– O kas dar sugrįžtantiems, be jau minėtųjų finansi-
nių dalykų, nepatinka čia, kas skaudžiausiai nuvilia?

– Pirmiausia, pabuvę Europoje, jie pamato visai
kitokius,  per šimtmečius susiklosčiusius santykius
tarp žmonių. Juos nustebina visai kitoks demokra-
tijos skonis, kitokios bendravimo formos tarp žmo-
nių – ko kių jie nėra lig tol nei matę, nei pa tyrę, net
galbūt neįsivaizdavo, kad tai dar vis egzistuoja. Mes
visgi esame provincialių požiūrių, provincialios
mąstysenos, provincialių nuostatų piliečiai. Kartais
pajunti, kad nuo tamsaus patriarchališko XIX am-
žiaus kaimo mentaliteto nesame pasi stū mėję prie-
kin nė per nago juody mą. Ir daug kur tai gali paste-
bėti: ir gatvėje, ir viešame gyvenime, tarp politikų. 

Tiesa, reikia pripažinti, kad to kio mentaliteto
žmonių, kilusių iš Lie tuvos, aš pats esu sutikęs ir
gyvenda mas Amerikoje. Tas tamsus ir piktas tam-
suoliškumas niekur nepra nyks ta. Jis gajus visur.
To kie žmonės neįsiliejo į amerikiečių visuomenę: ji
jų tokių nepriėmė, jie jai buvo ne reikalingi ir at-
grasūs. Jie liko gyventi patys su savimi. Tačiau
baisiau sia, kad jie taip ir nesuprato, kodėl taip
susiklo s tė, nematė savo baisumo, kaltino vi suomenę,
bet ne savo tamsumą ir agresyvų provincialumą.
Jeigu tokių prieškario Lietuvoje buvo daugiau, jeigu
tai ne atskiri asmenys, tarsi nukritę iš mėnulio – tai
ne koks tas prieškario lietuviškas kaimas buvo. Kaip
mano senelio brolis man, dar vaikui, pasakodavo,
kad kaimynas kaimyną duodavo teisman, jei višta
už klydo į jo teritoriją ir, neduok Dieve, pakapstė
žemę... Tačiau, žinoma, yra ir kitokių – sveikai rea-
guojančių į gyvenimo permainas, sugebančių prie jų
vikriai prisitaikyti, susigyventi su jomis. 

– Man labai įdomu jūsų samprotavimų klausytis, ta-
čiau grįž ki me prie temos apie jūsų organizaciją. Kokios dar
pagalbos žmo nės gali tikėtis iš LGUVO?

– „Sugrįžus” yra verslininkų, menininkų, teisi-
ninkų, politikų, mes bendradarbiaujame su kitomis
organizacijomis, su Pasaulio Lietuvių Bendruomene
ir pan. Būtų sunku api brėžti visas sritis, kuriose
mes ga lime padėti. Pasinaudojame vienas kito pa-
tirtimis, patarimais, žiniomis.

– O jūsų yra daug?
– Registruotų, mokančių simbo linį 10 litų me-

tinį mokestį, yra apie 300 žmonių. Ir kaip sakiau, pa-
čių įvairiausių verslo ar mokslo sričių. Taigi, mes
esame graži, draugiška ir geranoriška bendruo-
menė. Laukia me visų. Ir tų, kuriems pagalbos ne -
reikia. Jei norite susitikti su mielais ir šiltais žmo-
nėmis, pasijusti tarp „saviškių” su amerikietišku
aromatu  – kviečiame. Ryšiai ir visi mūsų numaty-
tieji ateities ir buvusieji ren giniai bei šventės –
mūsų internetinėje svetainėje: www.sugrizus.lt. 

Edmun das Atkočiūnas.                                          V. Zaikausko nuotr.

Poezijos popietė JAV ambasadoje Vilniuje.                                                                                                       LGUVO archyvo nuotr.
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