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LAIMA APANAVIČIENĖ

Tikriausiai nerasi JAV gyvenan -
čio lietuvio, kuris nebūtų gir-
dėjęs apie Lietuvių Fondą (LF).

Kad Fon das remia įvairiausius lietu-
viškus projektus ir skiria stipendijas
lietuvių kilmės studentams taip pat
dau gelis yra girdėjęs. Tačiau kartais
ten ka išgirsti abejonių, ypač apie
stipen dijų studentams skyrimą, neva
sti pendijos paskirtos, studentai bai-
gia mokslus, tačiau nedalyvauja lietu-
viškoje veikloje,  netampa LF nariais,
netęsia pirmtakų pradėtų darbų. 

Šį kartą noriu tą mitą paneigti.
Juolab kad ir proga  graži pasitaikė –
PLB Lituanistikos katedra Universi ty
of  Illinois at Chicago (UIC) švenčia su-
kaktį – 30 metų. Tiesa, tenka ap gai -
lestauti, kad jau keletas metų ka tedroje
uždarytos magistro ir daktaro prog-
ramos, tačiau norisi ir pa si džiaug ti kai
kuriais buvusiais šios katedros stu-
dentais – LF stipendi nin kais. Šį kartą
noriu apsiriboti PLB Lituanistikos ka-
tedros doktorantais. Per savo gyvavimo
laikotarpį PLB Lituanistikos katedra
išleido 5 doktorantus. Visiems šiems
doktorantū ros programos  studentams
finansinę paramą skyrė Lietuvių Fon-
das. Ir kas smagiausia – visi jie ne tik
ta po LF nariais, bet savo darbais ak-
tyviai įsijungė į lietuvišką veiklą. 

Pirmoji doktorantūros mokslų le-
dus PLB Lituanistikos katedroje pra-
laužė Dalia Noreikaitė-Kučėnie nė. Ji 1994
m. apgynė daktarinę di sertaciją ,,Že-
maitė Amerikoje”, kurią tais pačiais
metais išleido knyga. Da lia buvo ne tik
katedros doktorantė, bet ir aktyvi JAV
LB narė: – 1989–1991 m. ji – JAV LB Kul-
tūros tarybos pir mininkė. Vyresnieji
lietuviai mu zikos mylėtojai puikiai

prisimena jos koncertus JAV lietuvių
telkiniuose. Dalia dalyvavo Lietuvių
Operos spektakliuose, koncertiniuo-
se operų pastatymuose. Ji buvo ne tik
dainininkė, jos veikla buvo įvairiapu-
sė. Dalia ra šė eiles, periodinėje spau-
doje paskelbė straipsnių apie literatū-
rą, teatrą ir muziką, kartu su kitais
kūrė dokumentinius filmus, mokyto-
javo Da riaus ir Girėno lituanistinėje
mokykloje, veikė skautų ir ateitininkų
organi zacijose. Deja, ankstyva mirtis
kū rybingos moters darbus nutraukė.

Danas Lapkus mokslus UIC pra -
dėjo 1990 m.  2001 metais jis apsigina di-
sertacinį darbą, kuris išleistas kny ga
,,Poteksčių ribos”. Šiuo metu ad vokatu

Kad lietuvybė išliktų

PLB Lituanistikos katedros doktorantai

Lietuvių Fondo 2008 metų stipendininkai. Pirma iš dešinės Aurelija Tamošiūnaitė, šalia jos – Daiva Litvinskaitė.         LF archyvo nuotr.

dirbantis D. Lapkus žinomas ir kaip
dailėtyrininkas, išleidęs ne vieną mo-
nografiją apie JAV išeivijos meninin-
kus. Jis dirbo Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje, Čikagos lituanistinėje
mokykloje, dalyvauja Ame rikos lietu-
vių dailės draugijos veikloje, talkina
ruošiant parodas. 

Bene labiausiai visuomenei yra ži-
noma buvusi PLB Lituanistikos ka -
tedros doktorantė Dalia Cidzikaitė, šešis
metus dirbusi laikraščio ,,Drau gas”
vyr. redaktore. ,,Prieš 14 metų dokto-
rantūros studijų išvykusi į Pa saulio lie-
tuvių bendruomenės Litua nistikos ka-
tedrą University of  Illi nois at Chicago,
susipažinau su ten dirbusiais ir mano
gyvenimą ki ta  linkme pakreipusiais
dėstytojais prof. Violeta Kelertiene ir
prof. Gied riumi Subačiumi. Prof. Ke-
lertienė tapo man vedle klaidžiojant Va-
karų intelektinės minties ir apskritai
kul tūros koridoriais, o prof. Subačius
sa vo paskaitose man pirmą kartą pa-
rodė, jog kalba kaip tokia nėra vien tik
taisyklių rinkinys, kad ir ji turi isto riją,
tam tikrus vystymosi etapus ir ne vie-
ną įdomų bei netikėtą posūkį”, –  apie
mokslo metus Čikagoje š. m. sausio 30
d. ,,Žinių radijo” laidoje „Salos” pasa-
kojo D. Cidzikaitė. 2005 m. ji PLB Li-
tuanistikos katedroje apgina  daktaro
disertaciją ir išleidžia knygą ,,Kitas lie-
tuvių prozoje” (angl. ,,Facing the Other
in Lithua nian Prose”).

D. Cidzikaitės veikla Čikagoje vien
mokslais nepasibaigė. 6-eri metai ati -
duo ti ,,Draugo” laikraščiui, dalyvauta
San taros-Šviesos konferencijose, o ir
dabar ji įsitraukusi į  žurnalo „Litua-
nus” tarybą bei į JAV Lietu vių Bend -
ruo menės Archyvų komiteto veik-
lą. Dalia – JAV LB Kultūros tarybos XI
teatro festivalio (2004 m. Čikaga) lau-
reatė – pelnė apdovanojimą už geriau-
sią moters vaid menį, Uglis Seglis vie-
naveiksmėje pjesėje „Kampelis”. 

Šiuo metu Dalia dirba Lietuvoje.
Ji – Lietuvos nacionalinės Martyno

Mažvydo bibliotekos Lituanikos sky -
riaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Vi-
sai neseniai  ji pristatė  pokalbių kny -
gą „Manėm, kad greit grįšim: 18 po-
kalbių apie pasitraukimą į Vaka rus
1940–1944” (sudarytojos Dalia Sta kytė
Anysienė, Laima Petrauskaitė Van-
derStoep, Dalia Cidzikaitė; leidykla
„Aukso žuvys”). 

Daiva Litvinskaitė – dar viena ka-
tedros doktorantė ir LF stipendi ninkė.
2010 metais pasirodo jos knyga ,,Nuo
objekto link subjekto: kūnas šiuolai-
kinių moterų literatūroje”, parengta
University of  Illinois at Chicago ap-
gintos humanitarinių mokslų daktaro
disertacijos pagrin du. Remdamasi fe-
ministinėmis įžvalgomis monografijos
autorė siekia ištirti priežastis, lėmusias
šiuolai kinių lietuvių moterų rašytojų
tematikos pasirinkimą – dėmesį sociali -
nėms problemoms ir kasdienėms mo-

terų istorijoms.
Daiva taip pat pažįstama čikagie-

čiams ir ne tik. Jos veikla Santa ros-
Švie sos suvažiavimuose, straipsniai
„Drauge”, baltistikos kursai, kursai
Dainavoje besimokantiems lietuviš -
kai neliko nepastebėti. Baigusi moks-
lus Daiva grįžo į Lietuvą, dirbo Lie -
tuvių kalbos institute, o šiuo metu ji vėl
darbuojasi Čikagoje, tame pačia me
uni versitete, kuriame apgynė sa vo
moks linį darbą. Be to, kartu su pro -
jekto vadove Aurelija Tamošiūn aitė, D.
Litvinskaitė vykdo projektą ,,Mūsų
laiškai/our letters”. 

Pati jauniausia ir paskutinė PLB
Lituanistikos katedros doktorantė –
Aurelija Tamošiūnaitė –  taip pat ge rai ži-
noma JAV lietuviams. Laikraš tyje
,,Draugas” jos tvarkomo kalbos sky-
relio skaitytojai laukdavo su nekant-
rumu. 

Studijuoti PLB Lituanistikos ka -

tedroje Aurelija pradėjo 2006 m. sausį.
Atvyko pirmiausia magistro studi-
joms, vėliau tęsė studijas doktorantū-
roje. Daktaro laipsnį apsigynė 2011 m.
spalį. Jos disertacijos tema ,,Lie tuvių
bendrinės kalbos priėmimo pradžia:
tarmės ir bendrinės kalbos santykis as-
meniniuose laiškuose” (dar bo vadovas
prof. Giedrius Suba čius). 

Aurelijos mokslinių interesų kryp-
tys: sociolingvistinė lietuvių kal bos
istorija; bendrinių kalbų isto rija; (is-
torinė) sociolingvistika; pa veldėtosios
kalbos (heritage language) tyrimai;
lietuvių kalba JAV. Jos straipsniai
buvo skelbti žurnaluose ,,Archivum
Lithuanicum” ir ,,Litua nus”, ji akty-
viai dalyvavo Čikagos li tua nistinėje
mokykloje (ČLM) moki niams ir jų tė-
veliams surengtame Aukštojo mokslo
forume, skaitė paskaitas, dalyvavo
Santaros-Šviesos suvažiavimuose, tal-
kino tvarkant LF archyvus. 

Baigusi studijas, 2012 m. rudenį
grįžo dėstyti į Vytauto Didžiojo uni-
versitetą, Lietuvių kalbos katedrą. Čia
dirbo lektore. Nuo 2012 m. rudens iki
2014 m. sausio buvo Humanita rinių
mokslų fakulteto prodekanė. Nuo šių
metų sausio iki birželio vidurio, gavusi
Kone stipendiją, ji stažuojasi Helsinkio
universitete. 

Net ir negyvendama JAV, A. Ta mo -
šiūnaitė nenutraukia ryšių su Ameri-
kos lietuviais ir PLB Lituanis tikos ka-
tedra. 2013 m. lapkričio 10 d. kartu su
kitais projekto vykdytojais  Pasaulio
lietuvių centre čika gie čiams pristatė
projektą ,,Mūsų laiš kai/our letters”
ir pakvietė juos į naujų laiškų kaupi-
mo akciją. Su šiuo projektu bei jo vyk-
dytojais galite susipažinti www.face-
book.com/musulaiskai.

Tai toks PLB Lituanistikos kated-
ros, švenčiančios savo 30-metį mokslo
daktarų kraitis. Tenka apgailes tauti,
kad katedroje nebetęsiamos ma gistro
ir daktaro programos. Per 30 metų ka-
tedroje nuveikta tikrai daug – studijas
užbaigė 21 magistras ir 5 doktorantai,
su įvairiomis stipen dijomis lankėsi ir
dėstė bene du tuzinai profesorių ir
mokslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir
iš kitų kraštų. 

Tačiau pažvelgus į PLB Lituanis -
tikos katedroje apsigynusių mokslo
daktarų nuveiktus darbus, širdis džiau-
giasi – visi jie, nepaisant kur begy -
ventų, rūpinasi lietuvybės išlaikymu
už tėvynės ribų. Džiaugtis turėtų ir Lie-
tuvių  Fondas. Kažkada šiems studen-
tams skirtos stipendijos buvo ne tik ma-
terialinė pagalba. Atsidėko da mi už šią
pagalbą jie visi ne tik tapo Lietuvių
Fondo nariais, bet ir aktyviai dirba,
kad svečioje šalyje gyvenantys lietuviai
,,nenuskęstų” tautų jūroje, kad išlai-
kytų savo kultūrą ir kalbą. 

Dalia Noreikaitė-Kučėnienė  1989 m. LF
spaudos konferencijoje kalbasi su tuome-
tiniu LF tarybos pirmininku Stasiu Baru.

Jono Tamulaičio nuotr.

Danas Lapkus

„Žaltvykslės” aktoriai Tomas Umbrasas ir
Dalia Cidzikaitė 2004 m. 

Jono Kuprio nuotr.
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