


jauciau aplin,kini4 susidomejim:i:. Jaunai 
merginai, pirm:i: syki istrukusiai i sveti
m:i: sali, is pradii4 tai buvo idomu, bet il
gainiui eme ikyreti. 

Veliau Lietuvoje gyvenau nemaiai 
met4, taciau taip ir neradau sau vietos. 
Nesugebejau prisiderinti prie man sveti
mo mentaliteto, nors kontekst:i: ir to men
taliteto formavimosi aplinkybes supratau. 

Lietuvoje praleidote dvylika metl!. 
Kokie jie buvo? Tikriausiai daug gilino
tes i istorijq, kultiirq? 

Pries pirm:i:kart atvykdama i Lietuv:i:, 
dalyvaudama student4 main4 programo
je trumpai gyvenau Maskvoje. Gali buti, 
kad tie pirmieji metai Rusijoje ir Lietu
voje man pas:i:moneje pasejo minti siek
ti mokslininkes karjeros. Ilinojaus uni
versitete buvau pasirinkusi ekonomik:i: ir 
rus4 studijas. Tuo metu geriausi4 pasau
lio universitet4 reitinge si aukstoji moky
kla uieme maidaug dvidesimt:i: viet:i:, ta
ciau nuvykusi i Rusij:i: pamaciau, kad tai, 
k:i: mokiausi Ilinojuje, ir tikrove visiskai 
nesutampa. Taip buvo ir Lietuvoje. Tik ji 
man padare kitoki ispudi nei Rusija. Gal 
del to, kad joje mano saknys. Nuo to lai
ko praejo daugiau nei dvidesimt met4, 
taciau iki siol jauciu poreiki issiaiskinti, 
kas yra ta Lietuva ... 

Jums teko gyventi devyniose salyse. Si 
daugiakultOre patirtis turejo didziausiq 
jtakcl JOsl! mokslines veiklos krypciai ar 
polinkiai ir moksliniai interesai skatino 
kuo daugiau keliauti, pazinti? 

Esu gyvenusi, dirbusi, studijavusi ne
maiai sali4: jau minetose JAV, Lietuvo
je, Rusijoje, taip pat Danijoje, Olandijo
je, Ispanijoje, Naujojoje Zelandijoje, Aus
tralijoje, Indonezijoje, o dabar isvykstu 
gyventi i Airij:i:. Nesu uisibreiusi tikslo 
pagyventi kuo daugiau valstybi4, tiesiog 
taip susikloste aplinkybes. Taciau tai man 
labai padeda tobulinti savo, kaip tarptau
tinio verslo specialistes, iinias ir galbut 
paskatino mane toliau gilintis i tarpkul
turinius dalykus. Dar budama jauna stu
dente, negalvojau apie mokslininkes kar
jeq, taciau kuo daugiau keliavau, tuo la
biau manyje kaikas knibidejo. Kaskart 
griiusi is kit4 sali4 namo pastebedavau 
tam tikrus savo ir aplinkini4 pokycius, tik 
negaledavau j4 apibudinti. Lankomuose 
krastuose mano susidomejim:i: kele ryskus 
imoni4 elgsenos, m:i:stysenos skirtumai. 
Dabar, atlikdama ivairius tyrimus, rasy
dama apie juos, isties suprantu tai, k:i: ti
riu, nes esu daug k:i: patyrusi pati. Pavyz
diiui, apie ekspatriant4 adaptacij:i:, apie 

vertybi4 poveiki ivairiems darbo aspek
tams ir kitus dalykus as rasau su dides
niu susidomejimu ir supratimu - tai nera 
vien sausi pastebejimai. 

Kokie tikslai Jus atvede i Australijq? 
Mane cia atpute darbas prestiiinia

me universitete, karjera. Pries tai nieka
da negalvojau gyventi Australijoje. Ta
ciau diiaugiuosi, kad turejau prog:i: pa
matyti si:i: sali ir Nauj:i:j:i: Zelandij:J:. Jdo
mu tai, kad kai kuri4 srici4 mokslinink4 
gyvenimas yra labai panasus i diplomat4 
arba ekspatriant4. Dainai vaiiuojame ten, 
kur yra galimybi4, nes pasirinkti univer
siteto ir netgi salies negalime. Darb4 yra 
labai maiai, o norinci4 dirbti itin daug. 

Kas paskatino imtis mokslinio tyrimo 
apie lietuvil! identitetcl? Kodel tai svar
bu? 

Imtis sio tyrimo is dalies paskatino 
asmenine patirtis, apie kuri:i: pasakojau. 
Pries daug met4 atlikau pirm:i:ji Lietuvo
je vertybi4 tyrim:i:. Pagalvojau, kad but4 
gerai atnaujinti, papildyti si darb:i:. Taciau 
norejau sieti vertybes su platesniais da
lykais. Dabar, kai is Lietuvos emigruoja 
tiek daug zmoni4, pasidare smalsu, ko
del taip yra. Galbut kaikas siuos tautie
cius sieja, gal jie nepritampa tevyneje? 
Nusprendiiau apklausti dirbancius emi
grantus apie j4 patyrimus naujoje saly
je, bandyti atskleisti rysius tarp vertybi4 
ir ivairi4 pasirinkim4, poiiuri4. Lietu
vi4 identiteto supratimas - tai tik vie
nas is sio tyrimo tiksl4, bet tai labai ido
mi darbo dalis. 

Atskleisti lietuvio identitetq - sudetin
ga uzduotis? 

Is tikr4j4 tai nera lengva uiduotis. ! 
tai reikia iiureti sistemiskai, kaip i proce-

LIETUVE 

s:i:, aprepianti psichologinius, emocinius ir 
elgsenos identiteto formavimosi aspektus. 
Mus4 tapatybe formuojasi per pirmin<r ir 
antriny socializacij:i:, mums yra diegiamos 
vertybes, itak:i: daro aplinka. Mus4 etni
nis identitetas tampa reiksmingas, kai su
siduriame su kitomis tautybemis, kultu
romis, nauja aplinka. Tada atsiskleidiia, 
kuo ir kiek mes skiriames nuo kit4 etni
ni4 grupi4. Emigranto etninis identite
tas gali ta.pti itin stiprus arba, atvirks
ciai - imogus gali jo atsisakyti, priklau
somai nuo to, kiek save tapatina su nau
ja salimi ir savo kilmes salies kultura. 
Tad atskleisti ir pamatuoti etnini iden
titet:i: yra ganetinai sudetinga - tai pri
klauso nuo to, k:i: identitetas reiskia pa
ciam imogui (kq man reifkia buti lietuviu), 
kiek jam svarbu tapatintis su savo salimi 
ar kultura (koks mano santykis su lietuvif
kumu), kaip jis elgiasi, kai tapatybei isky
la gresme (kokj jauiiu jsipareigojimq arba 
atsidavimq savo fa!iai). Galima ir pama
tuoti, kiek imogaus elgsena, vertybes ir 
poiiuris atspindi tipinius lietuviskuosius. 

Kiek zmonil! pavyko apklausti? Kuriose 
salyse gyvenantys lietuviai gausiausiai 
dalyvavo tyrime? 

! kvietim:i: dalyvauti tyrime atsiliepe
1885 imones. Is j4 tinkamai anketas ui
pilde 1359 - tai labai aukstas atsakomu
mo lygis. Dalyvavo lietuviai is viso pasau
lio sali4. Paga! respondent4 skaici4 vals
tybes rikiuojasi sia tvarka: JAV, Lietuva, 
Anglija, Australija, Vokietija, Norvegi
ja, Kanada, Belg�a, Ispanija, Australija, 
Liuksemburgas, Svedija, Suomija, Brazi
lija, Airija, Danija, Nyderlandai, Rusija, 
Graikija, Naujoji Zelandija, Turkija, Ita
lija, Portugalija, Sveicarija. Keletas res
pondent4 yra is Japonijos, Maltos, Oma
no, Filipin4, Indonezijos, Indijos, Piet4 
Korejos, Piet4 Afrikos, Ciles, Vietnamo, 
Kambodios, Venesuelos ir kt. Mane itin 
maloniai nustebino imoni4 geranoris
kumas skiriant savo laiko siam tyrimui: 
anketa nebuvo trumpa ir daugelis j:i: uz
pilde iki galo. 

Kada numatoma paskelbti tyrimo rezul
tatus? 

Sunku tiksliai pasakyti - moksli
niai darbai uitrunka ilgai, o j4 paskel
bimas priklauso nuo daugybes aplinky
bi4. Dainai procesas nuo darbo pateiki
mo iki jo publikavimo uitrunka kelerius 
metus, priklausomai nuo to, kur bando
ma rezultatus paskelbti. Noreciau, kad 
bent dalis sio tyrimo darb4 but4 pripa
iinti auksciausio lygio mano srities lei- »
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