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23-ioji Baltijos studijų aso-
ciacijos (Association for the
Advancement of  Baltic Stu-

dies, arba AABS) konferencija, vy-
kusi University of  Illinois at Chicago
(UIC) 2012 m. balandžio 26–28 dieno-
mis. Darbų įtampa atslūgo ir norė-
tųsi apžvelgti bent kai kuriuos kon-
ferencijos rezultatus. Iš viso fiziškai į
Čikagą atvyko ir konferencijoje daly-
vavo 209 dalyviai (skaičiuojant pra-
nešėjus, diskutuotojus ir sekcijų pir-
mininkus). Kitas konferencijos skai-
čius: 282 dalyviai (prie 209 išvar-
dytųjų pridėti ir užsiregistravę klau-
sytojai). Bet kadangi pirmosiose
dviejose sesijose balandžio 26 dieną
įėjimas buvo laisvas ir niekas ne-

skaičiavo klausytojų, galima spėti,
kad konferencijoje iš viso dalyvavo
ar apsilankė apie 300–350 žmonių. 

Tokį gausų konferencijos lanky-
tojų būrį pasveikino UIC, Čikagos
miesto ir Illinois valstijos vadovai.
Jungtinių Valstijų prezidento Barack
Obama padėjėjai ir patarėjai saugu-
mo klausimais Benjamin Rhodes ir
Elizabeth Sherwood-Randall apžvel-
gė Baltijos šalių bendradarbiavimą
su JAV gynybos srityje: istoriją, da-
barties problemas ir perspektyvas,
nesilpstantį NATO dėmesį Baltijos
šalių saugumui ir diskusijų su Rusija
pobūdį. Savo ruožtu Baltijos šalių
ambasadoriai (Marina Kaljurand,
Estija; Žygimantas Pavilionis, Lietu-
va; Andrejs Pildegovičs, Latvija) pa-
brėžė Baltijos šalių pasiryžimą toliau
aktyviai dalyvauti NATO veikloje ir
stiprinti aljansą. 

Jungtinių Valstijų senatorius
Dick Durbin iš Illinois valstijos pa-
brėžė nusistovėjus kaip niekada tvir-
tą ir neblėstantį JAV bendradarbia-
vimą su Baltijos šalimis. Daug dėme-
sio jis skyrė savo lietuviškoms šak-
nims apibūdinti. Save persikrikštijęs
iš Senatoriaus į Senelį, Durbin džiau-
gėsi sulaukęs vaikaičių dvynukų,
vienas iš kurių gavo lietuvišką se-
nelės (Durbin motinos) vardą Ona.
Džiaugėsi Lietuvos krepšininkais ir
didžiavosi išsaugota mamos dar iš
Lietuvos atsivežta maldaknyge, ku-
rios antraštėje įspausti 1863 metai. 

Plenarinis pranešėjas, Pisos uni-
versiteto profesorius Pietro U. Dini,
pristatė ilgamečius tyrimus apie
Renesanso laikų lingvistines lietu-
vių, latvių ir kitų baltų kalbų sam-
pratas: tuo metu Vakarų Europoje

vyravo teorija, kad baltų kalbos prik-
lauso slavams, o vidurio ir rytų Euro-
poje jos neretai kildintos iš lotynų
kalbos ir Italijos (tiesa, pačioje Ita-
lijoje tokia teorija absoliučiai igno-
ruota); unikali buvo Miechovitos teo-
rija apie atskirą ketveriopą lietuvių
(baltų) kalbą. Kitas plenarinis kalbė-
tojas – Latvijos parlamentaras Vja-
česlavs Dombrovskis, remdamasis
pastarųjų metų tyrimais gana opti-
mistiškai įvertino nutolstančią Lat-
vijos ekonomikos krizę. 

Dalyviai ir klausytojai dalijosi
tyrimų rezultatais, mintimis, mezgė
naujas pažintis, atšviežino senes-
niąsias. Linkstu tikėti, kad paskleis-
tos mintys, sumanyti bendradarbia-
vimai ir užmegzti ryšiai tebegyvuoja

ir šiandien. O dabar, užgesinus audi-
torijų šviesas ir uždarius konferenci-
jos duris, norėčiau padėkoti visiems:
už atvykimą, už dalyvavimą, už su-
pratimą, geranoriškumą ir šilumą. 

Sukviesti dalyvius, įvertinti jų
pasiūlymus, suformuoti sekcijų dar-
bą buvo gausaus Programos komite-
to darbas – jo nariams nuoširdžiau-
siai tariu ačiū: Olavi Arens, Daunis
Auers, Dzintra Bond, Kara Brown,
Viliui Rudrai Dundzilai, Daina S.
Eglitis, Kevin Karnes, Tiina Ann
Kirss, Neringai Klumbytei, Mara
Lazda, Daivai Markelis, Kenneth
Smith, Robert Smurr, Andris Strau-
manis ir Bradley Woodworth. 

Baltijos studijų asociacijos 23-iajai konferencijai Čikagoje pasibaigus 
Ypatingas ačiū Vietos organi-

zaciniam komitetui, be kurio atsi-
davimo ir energijos negalėjo atsirasti
nei parodų, nei koncerto ar vaidini-
mo, nei kavos su bandelėmis ar
baigiamosios vakarienės, nei spaus-
dintos programos ar patogaus apsis-
tojimo: Daliai Anysienei, Vaidai
Armanavičiūtei, Daliai Cidzikaitei,
Ievai Dilytei, Ramunei Kubiliūtei,
Adomui Siudikai, Aurelijai Tamošiū-
naitei, Audronei Tamulienei, Karilei
Vaitkutei, Pauliui Vertelkai, Agnei
Vertelkaitei ir Robertui Vitui. Nuo-
širdžiai dėkoju ir Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriui JAV Žygimantui
Pavilioniui, ambasadoriaus minist-
rui patarėjui Simonui Šatūnui, LR
gen. konsulei Čikagoje Skaistei
Aniulienei, advokatui Rimui Do-

manskiui už skirtą laiką ir išradin-
gumą organizuojant Ambasadorių ir
JAV senatoriaus Dick Durbin plena-
rines sesijas. 

Lenkiu dėkingą galvą ir prieš
kitus pagalbininkus, skyrusius savo
laiką ir jėgas tam, kad konferencija
ilgam įsirėžtų į atmintį: Amerikos
latvių vyrų choro dainininkams ir jų
vadovei Marai Varpai, „Dainavos”
lietuvių vyrų ansambliui ir jo va-
dovui Dariui Polikaičiui, aktoriui
Kęstučiui Nakui, literatūros vakaro
dalyviams Karl Jirgens, Daivai Mar-
kelis, Birutei Putrius Serotai, Anta-
nui Šileikai ir Violetai Kelertienei,
,,Lituanus” vakaro rengėjams Arvy-

dui Tamuliui, Elizabeth Novickas,
savanoriams fotografams Jonui Kup-
riui, Jurgiui Anysui ir Arvydui Ta-
muliui, programos maketuotojui ir
spausdintojui Audriui Rušėnui, lo-
gotipo, plakato bei programos virše-
lio autorei Daukantei Subačiūtei,
savanoriams registracijos talkinin-
kams Irenai Baleišienei, Indrei Biels-
kutei, Birutei Bublytei, Salvatore De
Sando, Danguolei Kviklytei, Hilary
Leathem, Marijai Meškauskaitei, Eg-
lei Tamošaitytei, Indrei Vilkas ir
gausiam Lietuvių kultūros kurso
UIC klausytojų būriui. 

Be galo svarbi buvo rėmėjų pa-
galba, jiems taip pat iš širdies reiškiu
padėką: Lietuvių Fondui, Vydūno
fondui, Ateities fondui, Lietuvos Vy-
čio fondui, Vladui Kaupui, Gražinai
Liautaud, Sigrid A. Renigers, Ro-
mualdui ir Gražinai Kriaučiūnams,
Ramintai ir Algirdui H. Marchertams,
Kęstučiui Skrupskeliui, UIC Litera-
tūrų, kultūros studijų ir lingvistikos
mokyklai bei Slavistikos ir baltisti-
kos, Istorijos, Lingvistikos, Anglisti-
kos, Germanistikos, Klasikinių stu-
dijų, Ispanistikos ir italistikos sky-
riams, taip pat Kalbos ir kultūrų mo-
kymo centrui, Europos sąjungos ty-
rimų centrui University of  Illinois
Urbana-Champaign. Dėkoju Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos ambasadoms
už paramą Ambasadorių plenarinei
sesijai. Dėkojame bendrovės ,,Stra-
tegic Staffing Solutions”, jos prezi-
dentei Cynthia Pasky ir viceprezi-
dentui Jeff  Nelson už autobusų nu-
samdymą į konferenciją atvežti Le-
monto apylinkių lietuviams. 

Už visokeriopą pagalbą, morali-
nę paramą ir paskatinimą dėkui
AABS prezidentams Vėjui Liulevi-
čiui ir Ain Haas, taip pat AABS tary-
bos nariams Olavi Arens, Janis
Chakars, Terry Clark, Marc Hyman,
Jordan Kuck, Guntis Šmidchens,
Bradley Woodworth, AABS adminis-
tratorei Irenai Blekytei. 

Jūsų visų, kaip nors prisilietu-
sių prie konferencijos, dėka AABS,
kaip organizacija, šiemet ūgtelėjo:
pernai turėjusi per 500 narių, dabar
jau skaičiuoja gerokai per 600. Šir-
dingai ačiū Jums visiems už tai! 

Giedrius Subačius – 23-osios
AABS konferencijos pirmininkas.

PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Plenarinė Ambasadorių sesija. Jono Kuprio nuotr.

Ambasadorių plenarinė sesija: Andrejs Pildegovičs (Latvija), Marina Kaljurand (Estija), Elizabeth Sherwood, Benjamin Rhodes, Žygi-
mantas Pavilionis (Lietuva) ir Bradley Woodworth.


