8

DRAUGAS, 2009 m. vasario 20 d., penktadienis

Prof. Randy Richards (viduryje) su Lietuvių kultūros kurso studentais.

Nuo susigūžusio turisto iki vietinio žmogaus:
prof. R. Richards PLB lituanistikos katedroje

GIEDRIUS SUBAÇIUS

PLB Lituanistikos katedra (UIC)
Vasario 10 dieną Ilinojaus universiteto Čikagoje (University of Illinois at Chicago – UIC) PLB Lituanistikos katedroje lankėsi St. Ambrose
universiteto (at St. Ambrose University Davenport, Iowa) profesorius
Randy Richards. Prof. Richards yra
amerikietis lietuvių draugas, kasmet
maždaug po mėnesį vykstantis dėstyti verslo etikos, konfliktų reguliavimo kursų į Vilniaus universitetą. Iš
savo kelionių po Lietuvą Richards yra
parengęs bent du dienoraščius, nuo
2001 iki 2009 metų. Jo dienoraščiai
yra įstabūs: atidus stebėtojas ir geras
literatas, filosofinių polinkių turintis
verslo profesorius (apsigynęs daktaro

laipsnį iš filosofijos) labai pagauliai
aprašė savo santykį su Lietuva. Per
daug metų tas santykis kito, ir dabartinį savo ryšį su Lietuva Richards nusako žodžiais „karšta meilė”.
UIC PLB Lituanistikos katedroje
Lietuvių kultūros kurso besiklausantys studentai turėjo užduotį perskaityti Richards dienoraščius (jie prieinami internete adresu: http://www.
uic.edu/classes/lith/lith115/RANDY_
RICHARDS_Lithuania_2005.pdf bei
http://www.uic.edu/classes/lith/lith11
5/RICHARDS_Reflections_and_recollections_2004-2008.doc). Po to
auditorijoje studentai susitiko su pačiu autoriumi. Jie pastebėjo, kad pirmieji Richards dienoraščiai yra susigūžusio turisto, pirmą kartą atvykstančio į šalį, o vėlyvieji – filosofiškai

nusiteikusio vietinio žmogaus, kuriam rūpi esminiai, o ne paviršiaus
dalykai. Richards prisipažino, kad jis
visada Vilniaus gatvėse buvo atpažįstamas kaip svetimas – net elgetos į jį
iš karto kreipdavosi angliškai. Richards pasakojo pasijutęs labai laimingas, kai gatvėje pirmą kartą jo paklausė kelio lietuviškai – nesvarbu,
kad Richards nieko nesuprato – svarbu, kad jį palaikė savu. Nuo to laiko
Richards ir jaučiasi savas Lietuvoje.
Būdamas Amerikoje nuolatos ilgisi Lietuvos, daugybės ten turimų draugų.
Tarp daugelio kitų patirčių Richards papasakojo smulkiau, kaip
vieną kartą rašytojų kavinėje Vilniuje
jį užsipuolė ir kumščiu smarkiai
trenkė į veidą Gintaras Beresnevičius, ir kaip Richards, nemokėdamas

lietuviškai, taip ir liko nesupratęs, už
ką. Dar graudžiau – Beresnevičiaus
jau nebėra, o Richards tik po Beresnevičiaus mirties sužinojo, kas jis buvęs, būtent, kad jis buvęs lietuvių mitologijos specialistas, aprašęs, be kita
ko, ir ,,Eglę žalčių karalienę”. „Aš
pats esu parašęs pjesę apie Eglę žalčių karalienę, ir man būtų buvę labai
įdomu kitokiomis aplinkybėmis pabendrauti su lietuvių mitologijos korifėjumi”, – nelinksmai pabaigė
pasakojimą Richards.
Studentams Richards paliko labai gerą įspūdį – norisi tikėtis, kad ir
jie, pradėję pažintį su Lietuva kaip
naujokai, baigdami Lietuvių kultūros kursą pasijustų savi – profesorius
Randy Richards jiems geras pavyzdys.

KREPŠINIS

2011 m. LIETUVOJE VYKS EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Atkelta iš 2 psl.
Lietuva pakartotinai pasipuošė Europos čempionų
titulu (po to lietuviai nugalėtojais
tapo tik dar vieną kartą – 2003-aisiais
Švedijoje).
Šių pirmenybių oficialus rengėjas
„FIBA Europe” jau prieš porą metų
suteikė Lietuvai teisę Senojo žemyno
pirmenybes surengti 2011 m.
Jeigu prieš daugiau kaip 70 metų
Europos vyrų krepšinio pirmenybėms užteko vienos salės Kaune, tai
2011 m. jos vyks šešiose salėse esančiose skirtinguose Lietuvos miestuose: Kaune (salė dar statoma ir turės
15,000 vietų), Vilniuje (11,000 vietų),
Šiauliuose (5,500 vietų), Panevėžyje
(5,656 vietų), Alytuje (5,000 vietų),
Klaipėdoje (salė statoma ir turės
5,486 vietas).
Patvirtintas pirmenybių ženklas
Nors iki pirmenybių Lietuvoje
yra likę dar daugiau negu dveji metai,
neseniai buvo priimtas šių varžybų,
kurios oficialiai vadinamos „EuroBasket 2011 Lithuania”, ženklas.
Šis ženklas oficialiai pristatytas
per Lietuvos krepšinio federacijos
taurės baigiamųjų rungtynių, vyku-

Taip atrodo jau priimtas ir patvirtintas 2011 m. Lietuvoje ruošiamų
Europos vyrų krepšinio pirmenybių
ženklas.

sių prieš porą savaičių Panevėžyje,
pertrauką. Jam sukurti LKF surengė
viešąjį konkursą. Iš viso buvo gauti
49 projektai. LKF komisija pradžioje
atrinko 10 geriausiųjų ir tris pateikė
,,FIBA Europe” vadovybei, kuri iš-

rinko oficialų ženklą, vaizduojantį
Gedimino stulpus.
,,Gedimino stulpai ir krepšinis
yra neatsiejami Lietuvos simboliai.
Ženklas padarytas su perspektyva,
lenta matoma taip, kaip ją mato
puolantis žaidėjas”, – taip savo darbo
idėją aiškino ženklo autorius Kęstutis Kūras. „FIBA Europe” prezidentas George Vassilakopoulos laimėtojui įteikė 5,000 litų premiją.
„Šis ženklas atspindi ir Lietuvos,
kaip drąsios šalies, įvaizdį. Pažvelgus
į pastarųjų čempionatų ženklus ir
2011 m. ženklą, akivaizdu, kad mūsų
variantas yra kitoks ir traukia akį”, –
pabrėžė vienas 2011 m. pirmenybių
ir konkurso rengėjų Mindaugas
Špokas. Tačiau, kaip ir visada atsitinka, atsirado ir tokių, kurie šį ženklą spėjo sukritikuoti.
Tai bus jau 37-osios pirmenybės
2011 m. Lietuvoje ruošiamos vyrų Europos krepšinio pirmenybės
bus jau 37-osios. Žvelgiant į šių varžybų praeitį, reikia pasakyti, kad pirmosios buvo surengtos 1935 m. Šveicarijoje (jas laimėjo Latvija). 1937 m.
pirmenybės vyko Rygoje (laimėjo lie-
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Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

tuviai), o 1939 m., kaip minėjome, jos
buvo surengtos Kaune (ir čia pergalę
vėl iškovojo Lietuva).
Vėliau dėl karo sūkurių Europos
pirmenybės buvo ilgam nutrūkusios.
Jos buvo atgaivintos 1946-aisiais
Šveicarijoje. Tačiau tiek tada, tiek ir
vėliau (iki 1990 m.) Lietuva, būdama Tarybų Sąjungos valstybės
dalis, negalėjo pirmenybėse dalyvauti. Tik Lietuvai išsilaisvinus iš komunistų priespaudos ir atgavus Nepriklausomybę, lietuviai vėl, kaip atskiros valstybės piliečiai, galėjo dalyvauti Europos bei kitose tarptautinėse
pirmenybėse (iki tol lietuviai nemažai pergalių iškovojo okupantams –
Tarybų Sąjungai).
Šiemet pirmenybės bus Lenkijoje
Belaukiant ir besiruošiant Europos vyrų krepšinio pirmenybėms Lietuvoje, jau čia pat 36-osios rungtynės, kurios įvyks kaimyninėje Lenkijoje. Jos vyks nuo rugsėjo 7 iki 20
dienos septyniuose Lenkijos miestuose. Čia varžysis 16 valstybių rinktinės, tarp kurių bus ir Lietuva, kuri pateko be papildomo turnyro, nes gerai
pasirodė ankstesnėse pirmenybėse.
Atrodo, kad šiose rungtynėse
Lietuvos rinktinei nebus lengva, nes
jose, kaip skelbiama, nežada dalyvauti keletas geriausių lietuvių krepšininkų, be kurių mūsiškiai neturi
daug vilčių prasimušti į pirmąjį ketvertuką (būtų gerai, jei ši spėlionė
neišsipildytų).
O dabar reikia stengtis, kad ne
tik būtų paruošta gera rinktinė pirmenybėms Lenkijoje, bet ir kad sėkmingai būtų užbaigta pagrindinė
krepšiniui skirta salė Kaune, kurios
statyba, beje, dar tik prasidėjo.

