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Įvadas

Pasaulis yra pilnas skirtingų žmonių, kultūrų, kalbų, papročių, normų, tradicijų, religijų. 

Įvairovę vertiname teigiamai, tačiau kas atsitinka kai susiduria šias skirtingas tradicijas 

turinčios ir religijas išpažįstančios žmonių grupės? Šiuolaikiniame pasaulyje toks susidūrimas 

yra neišvengiamas ir neretai šio susidūrimo rezultatu būna netolerancija, diskriminacija, 

priešiškumas, nepakantumas. Dar Samuelis Huntingtonas kalbėjo apie Clash of Civilisations 

(civilizacijų susidūrimą). Pasako jo, pasaulis po šaltojo karo susideda iš aštuonių civilizacijų, 

kurių pažiūros ir kultūriniai skirtumai nustato santykius, bendradarbiavimą ar nesutarimus 

tarp skirtingų tautinių valstybių. Nebūtų galima paneigti tokio susidūrimo tarp Vakarų ir 

arabų pasaulio, kuris pasireiškia tūkstančiu būdų, kurio šaknys glūdi giliai istorijoje, kuriuo 

šiandien spekuliuoja ekstremistai, bei kur Islamo terorizmas ir Amerikos puikybė gali esamą 

situaciją padaryti dar sudėtingesne. Būtent 21-ojo amžiaus pradžioje arabų pasaulis susidūrė 

su priespaudos ir marginalizacijos jausmu palyginus su turtingu, galingu ir moderniu Vakarų 

pasauliu1. Nors ši S. Huntingtono teorija nebuvo vertinama vienprasmiškai, tačiau tiek UNESCO 

/ Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija/, tiek kitos tarpvyriausybinės ar 

nevyriausybinės organizacijos ėmėsi tarpkultūrinio dialogo temos vystymo. Pasak UNESCO, 

skatinti toleranciją reikėtų kuriant taiką žmogaus sąmonėje per kultūrinį dialogą, nes būtent 

dialogas tarp kultūrų yra tiltas į tarpusavio supratimą.

Priartėti prie kito, kurio kultūra yra kitokia, susipažinti ir suprasti jo realybę ir gyvenimo 

ypatumus, turėtų leisti visuomenei tapti pliuralistiškesne ir demokratiškesne. Šiandien 

Lietuvos plačiojoje visuomenėje vyrauja stereotipai ir prietarai arabų kraštų atžvilgiu. Nors 

arabų kraštų kultūra yra itin iškili ir net stipriai įtakojo pačios Europos formavimąsi mažai apie 

tai tėra žinoma pačių europiečių, o dar mažiau Lietuvos piliečių. Būtent dėl šios priežasties 

turėtų būti skatinimas dialogas tarp Lietuvos ir Arabų šalių, kuris leistų dviem, viena apie kitą 

mažai težinančioms kultūroms, geriau susipažinti.

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti tarpkultūrinio dialogo tarp Lietuvos ir arabų šalių aktualumą 

ir galimybes. Kadangi ši studija yra skirta Lietuvos Nacionalinei UNESCO komisijai, visų pirma 

bus bandoma paaiškinti tarpkultūrinio dialogo aktualumą tiek tarptautiniu lygmeniu (UNESCO 

tarpkultūrinio dialogo politika) , tiek regioniniu (Europos tarpkultūrinio dialogo politika). Šio 

1 Hubert Védrine, Continuer l’histoire, Fayard, 2007 m. vasaris
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darbo tikslas yra atrasti ryšius, siejančius Lietuvą ir Arabų šalis, identifikuoti Lietuvai aktualius 

projektus per Europos ir UNESCO vykdytų programų prizmę bei pabrėžti tam tikrų projektų 

aktualumą Lietuvos plačiosios visuomenės atžvilgiu. 

Tarpkultūrinio dialogo samprata

Kultūrų dialogas yra procesas, kurį sudaro atviras ir pagarbus keitimasis patirtimis tarp 

asmenų, grupių, organizacijų ar kultūrinių sluoksnių, turinčių skirtingą pasaulėžiūrą. 

Pagrindiniai kultūrinio dialogo tikslai – siekis sukurti geresnį supratimą apie skirtingas 

percepcijas ir elgesį, didinti dalyvavimą (pasirinkimo laisvę), užtikrinti lygybę ir stiprinti 

kūrybinį procesą.

Iš kultūros sektoriaus perspektyvos, tarpkultūrinis dialogas šalyje gali apimti viešojo ir 

privataus kultūros, meno iniciatyvas, kurios suburia žmones, mažumų grupes, migrantų 

bendruomenes bendradarbiavimui su visuomene, taip siekiant užtikrinti daugialypį 

komunikacijos procesą.

Toks dialogas idealiai vyksta "bendrose erdvėse", kur bandoma spręsti nevienodos galios 

santykius tarp daugumos ir mažumų grupių. Kultūrinių mainų tikslas yra inicijuoti visus 

dalyvius naujų ar hibridinių kultūros raiškos formų atradimui, naujo požiūrio apie kitą 

formavimui, elgsenos virsmui.

Tam, kad kultūrų įvairovė skatintų aktyvias sąveikas tarp etninių, religinių ir kultūrinių 

bendruomenių, itin svarbu drąsinti tarpkultūrinį dialogą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 

lygmeniu. Kultūrų įvairovė gali būti interpretuota kaip kvietimas atrasti kitą. Taigi, kultūriniam 

dialogui yra įpareigojami fiziniai arba juridiniai asmenys, kad ir kokia būtų jų religija ar 

įsitikinimai. Tam, kad tarpkultūrinis dialogas būtų efektyvus, jis turi remtis pliuralizmu.

Nepakanka tiesiog pripažinti egzistuojančius skirtumus, kadangi autentiškas tarpkultūrinis 

dialogas suponuoja tarpusavio pastangas kurti ir gyventi bendroje erdvėje. Tarpkultūrinio 

dialogo įgyvendinimui reikalingi:

• Derybų ir kompromiso pajėgumas;

• Įsipareigojimas suprasti;

• Statusų lygybė ir neutrali erdvė;
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• Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į pažeidžiamų ir socialiai atskirtų 

grupių (vargšų, moterų, jaunimo) poreikius ir lūkesčius;

• Kultūra turi būti suvokiama ne tik kaip paveldas, bet kaip kūrybiškumo ir 

žmogaus laisvės erdvė;

• Projektai turėtų būti orientuoti į socialines grupes ir į individus, o ne į 

nacionalines, etnines ar religines grupes;

• Dialogas turėtų būti grindžiamas žmogaus teisių klausimu. Jis turi 

remtis „Visuotine žmogaus teisių deklaracija“;

• Tarpkultūriniam dialogai yra būtina tolerancija ir abipusė pagarba.

Kultūriniai bruožai ir tapatybės, galintys atskirti žmones vienus nuo kitų ir padėti 

pamatus stereotipams, diskriminacijai ar net stigmatizacijai, neturėtų būti laikomi kliūtimi 

tarpkultūriniam dialogui, atvirkščiai – jie turėtų tapti tarpkultūrinio dialogo priežastimi. Tam 

tikra prasme religiniai, politiniai, ekonominiai, kultūriniai, estetiniai, literatūriniai skirtumai 

turėtų skatinti reflektuoti, taip pat skatinti pažangą ir vystymąsi, tapti abipusiai praturtinančių 

mainų terpe.

Visiems mums net mažiausi dialogo, pagarbos kitiems ir kito supratimo laimėjimai yra kelias 

į naują tarpkultūrinę demokratiją. Būtent šitokie laimėjimai ir yra pagrindinis universalios 

taikos orientyras, taikos, kuri yra viena pagrindinių UNESCO siekiamų tikslų.

Tarpkultūrinis dialogas ir UNESCO

Kontekstas

UNESCO/ Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, įkurta 1945 metais, 

nuo pat savo veiklos pradžios pagrindinį dėmesį skyrė kultūrų dialogo, taikos kultūros, 

tarpreliginio dialogo stiprinimui, kultūrų įvairovės propagavimui – tai buvo ir yra nekintančios 

veiklos kryptys arba siekiamybė organizacijoje. Dialogo tarp tautų ieškojimas yra giliai 

įsišaknijęs ir susijęs su valstybių, kultūrų ir civilizacijų sąveika daugiašaliame kontekste. 

Kalbant apie UNESCO konstituciją, įvairias programas bei nutarimus, priimtus UNESCO 

Vykdomosios tarybos (Executive Board, ang.) ir Generalinės konferencijos (General 

Conference, ang.), kultūrinis dialogas yra būtinas taikai pasiekti per taikos sukūrimą žmonių 

sąmonėje (Building peace in peoples minds, ang.). Pagrindinis tarpkultūrinio dialogo tikslas  -  

užpildyti žinių spragą apie kitas visuomenes.
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Kaip teigia Jungtinių Tautų rezoliucijos A/52/13 6-as punktas: „supratimas, tolerancija ir 

solidarumas yra pasiekiami per dialogo skatinimą tarp civilizacijų“. 

Dabartinė geopolitinė padėtis neretai yra apibūdinama kaip civilizacijų, kurios yra tarpusavyje 

nesuderinamos ir kurių kiekviena siekia politinės ir ekonominės naudos vienos kitų sąskaita, 

konfliktas. Tarpkultūrinis dialogas gali padėti įveikti stereotipus ir priešpriešas, atsirandančias 

dėl tokios pasaulėžiūros, nes jis pabrėžia, kad pasauliniame kontekste, pažymėtame migracijų, 

didėjančios priklausomybės tarp šalių, lengvos prieigos prie pasaulinės žiniasklaidos ir naujųjų 

ryšio paslaugų, tokių kaip internetas, kultūrinio identiteto klausimas darosi vis sudėtingesnis. 

Tokios UNESCO kultūros konvencijos kaip 2003-ųjų „Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencija“ ar 2005 metais priimta „Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir 

skatinimo“ pabrėžia kultūrų įvairovės ir nematerialaus paveldo išsaugojimo ir propagavimo 

svarbą bei apibrėžia tikslus, kuriais reiktų remtis, – šiomis konvencijomis siekiama sudaryti 

sąlygas kultūroms klestėti ir laisviems kultūrų mainams, skatinti kultūrų dialogą, siekiant 

pasaulyje užtikrinti intensyvesnius ir tolygesnius kultūrų mainus2. Tad kultūrų įvairovė bei 

siekis ją išsaugoti – tai vienas svarbiausių UNESCO interesų.

UNESCO projektai

Daugelis UNESCO kultūrinių veiklų yra orientuotos į taikos kultūros projektą skatinant 

kultūrinį pliuralizmą ir dialogą tarp tautų. Tam, kad būtų skatinamas tarpkultūrinis dialogas 

ir daugiau dėmesio skiriama kultūrai kaip susitaikymo priemonei ir konfliktų prevencijos 

būdui per kultūros paveldą, UNESCO ėmėsi „Routes of Dialogue” – “Dialogo kelių” programos 

įgyvendinimo. Keletas tikslinių UNESCO projektų, skatinančių idėjų mainus, žinių apie 

papročius sklaidą, nepaisant skiriančių žemynų ir vandenynų, buvo vykdomi „Dialogo kelių“ 

rėmuose. Taip pat, UNESCO suteikia prizus už arabų kultūros skatinimą. Nuo 1996 metų 

Abdulaziz Al - Saudas Babtain fondo prizas yra suteikiamas už poetinę kūrybą arabų regione 

ir jos sklaidą pasaulyje. Nuo 1998 metų arabų kultūrai nusipelniusiems asmenims yra 

suteikiamas Sharjah apdovanojimas. Jaunimo srityje, 2011 metais buvo suteikti apdovanojimai 

„Jauni menininkai už kultūrų dialogą tarp Arabų ir Vakarų pasaulių“, taip skatinant 

tarpkultūrinį dialogo tarp Vakarų ir arabų pasaulio jaunimo.

Kalbant apie tarpkultūrinį dialogą su Arabų šalimis „Dialogo kelių“ programos kontekste, 

UNESCO įgyvendino Arabijos planą. 

2 Daugiau informacijos: http://unesco.lt/news/archives/429.
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Arabijos planas

 „Arabijos plano“ (Arabia Plan, ang.) projektu UNESCO nustatė Arabų bei kitų kultūrų 

bendradarbiavimo gaires. Arabijos planas buvo skirtas gilinti žinias apie arabų kultūrą visame 

pasaulyje, gerinti abipusį supratimą tarp arabų ir kitų kultūrų, pasitelkiant dialogą ir mainus. 

Plane buvo deklaruojami šie tikslai: 

1. Išryškinti ir skatinti dialogą tarp arabų civilizacijos bei kultūros ir kitų pasaulio 

civilizacijų ir kultūrų, ypatingą dėmesį skiriant pagarbai kultūrų įvairovei;

2. Skelbti žinias apie arabų kultūros indėlį į pasaulio kultūrą;

3. Padėti arabų kultūrai įsisavinti ir plėtoti naująsias informacijas, komunikacijas ir 

kompiuterines technologijas moderniosios kultūros labui;

4. Prisidėti prie nūdienos arabų kultūros vystymo, skatinant ir puoselėjant intelektines, 

literatūrines, mokslines ir menines tendencijas bei žinių mainus. 

Arabijos planas įgyvendintas UNESCO Sekretoriatų, kurie bendradarbiavo su UNESCO 

Arabų grupe, Arabų Lygos Švietimo, Kultūros ir Mokslo Organizacija (ALECSO) bei kitomis 

suinteresuotomis organizacijomis. 

Arabijos plano projektai

„Kultūrų įvairovė ir globalizacija: arabų – japonų patirtis, tarpregioninis dialogas“

2004-ais metais įgyvendinant Arabijos planą UNESCO būstinėje Paryžiuje buvo suorganizuotas 

dviejų dienų simpoziumas „Kultūrų įvairovė ir globalizacija: arabų – japonų patirtis, 

tarpregioninis dialogas“.

Šio simpoziumo pagrindinis tikslas buvo skatinti kultūrinį dialogą tarp arabų pasaulio ir 

Japonijos. Tai buvo proga parodyti patirties sklaidos galimybes tarp regionų, kuriuos iš pirmo 

žvilgsnio skiria kultūra ir geografija, tačiau kurie dėl jų istorinio vystymosi vis dėlto turi 

panašumų.

Šio susitikimo tikslas buvo išanalizuoti modernizacijos, kaip kelio į kitas kultūras, sąvoką. 

Iš tiesų – modernizacija, suprantama kaip skirtingų pasaulio kraštų ekonominių, politinių 

ir socialinių principų integracija nepaisant valstybių sienų, buvo tas procesas, leidęs tiek 

Japonijai, tiek arabų pasauliui įvykdyti esminius kultūrinius pokyčius. Šio proceso sėkmės, 

nesėkmės arba konfliktai buvo išanalizuoti tam, kad būtų nustatytos išorinės ir vidinės kliūtys 

arabų šalių ir Japonijos tarpkultūrinio dialogo vystymui.
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Modernizacijos kontekste itin svarbus ryšys tarp dialogo ir kultūrų įvairovės pasikeičia – 

įvairovė nustoja buvusi tradicijų priešprieša, dialogas suteikia prieigą prie kultūros išteklių 

pasaulyje. 

Iš tiesų, japonų modelis stebina kiekvieną norintį jį suprasti. Tačiau kaip reikėtų pasimokyti 

iš šios patirties tam, kad arabų pasaulis galėtų pasiekti išsikeltus ekonomikos augimo ir 

sociokultūrinio ir žmogiškojo vystymosi tikslus? Japonija šitaip pradėjo naują erą perprasdama 

ir įsisavindama modernias idėjas ir fundamentaliuosius pokyčius Japonijos socialinėse 

vertybėse. Ši šalis puikiai suvokė, kad idėjų ir vertybių atskyrimas nėra įmanomas ir kad nuo 

šiol jos turi būti suvienytos. Siekiant sustiprinti dialogą tarp Japonijos ir arabų regionų keletos 

ekspertų susitikimų nė negalėtų pakakti. Buvo nutarta, kad UNESCO savo ruožtu galėtų į savo 

programas integruoti komparatyviųjų mokslinės analizės projektų, skatinti informacinių ir 

ryšių technologijų (IRT) naudojimą dėl geresnės informacijos sklaidos tarp šių dviejų kultūrų. 

Taip pat tiriamųjų darbų vertimas iš vienos kalbos į kitą bei ryšių stiprinimas tarp įvairių 

nevyriausybinių organizacijų galėtų būti skatinamas UNESCO. Kalbama apie „kultūrinės 

sutarties“ sudarymą solidarumo išsaugojimui pasaulyje.

Patys stipriausi tarpkultūrinio dialogo momentai tarp arabų pasaulio ir Japonijos gali būti 

išreikšti poezijos „Haiku“ kūryba, kaligrafija, tarptautiniais jaunimo mainais, skatinančiais 

kultūrų įvairovę. Anot kultūrinių reikalų prie Japonijos užsienio reikalų ministerijos 

generalinio direktoriaus Sichii Kondo, „ateityje Japonijos ir arabų pasaulio dialogas galėtų būti 

praturtintas indėliu iš kitų kultūrų“.

„Arabų moteris tarp Rytų ir Vakarų“

Simpoziumas „Arabų moteris tarp Rytų ir Vakarų“ bei paroda „Arabų moteriškoji kūryba“ buvo 

suorganizuoti Arabijos Plano kontekste 2005-ais metais.

Arabų moterys neretai tampa stereotipinių reprezentacijų objektu. Šio simpoziumo tikslas 

buvo priminti, kad būtent arabų moterys yra vienas svarbesnių elementų arabų regiono 

vystymęsi. Taigi, Rytų ir Vakarų valstybėse joms būtina suteikti balsą sprendžiant socialinius, 

politinius ir ekonominius klausimus. 

1 - oji sesija: arabų moterų įvaizdis Vakarų kultūroje
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Geografinis dviejų Viduržemio jūros pakrančių artumas prisidėjo kuriant stiprius istorinius 

ryšius tarp Rytų ir Vakarų regionų, kurių sąveika yra skatinama globalizacijos, palydovinių 

kanalų ir imigracijos. Šių geografinių, istorinių ir šiuolaikinių veiksnių derinys turėjo 

nemažai įtakos arabų moterų įvaizdžio formavimęsi. Šis įvaizdis turėtų būti tiriamas siekiant 

išanalizuoti arabų moterų neretai stereotipines reprezentacijas Vakarų kultūroje.

2 - oji sesija: arabų moterų įvaizdis arabų žiniasklaidoje

Žiniasklaida atlieka pagrindinį vaidmenį stereotipų apie arabų moteris transformacijoje – jos 

pareiga yra išryškinti arabų moterų dalyvavimą visuomenės vystymęsi. Tačiau arabų moterų 

reprezentacija šiuolaikinėje žiniasklaidoje yra abejotina – ar iš tiesų ji atspindi arabų pasaulio 

įvairovę, ar ji sutelkia dėmesį į tradicinį arabų moterų įvaizdį šitaip nuošalėje palikdama daug 

perspektyvesnius modelius? Kokiu būdu arabų žiniasklaida galėtų išryškinti arabų moterų 

modernumą bei sukelti žmonių sąmoningumą? Ar arabų žiniasklaida gali pakeisti užsienyje 

susidariusią nuomonę apie arabų moteris?

3 - oji sesija: arabų moterų vaidmuo arabų kultūros politikos plėtroje

Tik pačios kultūros atstovai gali prisidėti prie stereotipų griovimo. 3-iosios sesijos metu 

ypatingas dėmesys buvo skirtas arabų moterų indėliui į kultūros politikos plėtrą atsižvelgiant 

į naujos kartos moterų kūrybininkių atsiradimą, moterų bendradarbiavimą su kultūros 

infrastruktūromis, jų indėliu į literatūrą, kinematografiją, muziką. Tik per tiesioginį dalyvavimą 

kultūros procese arabų moterys galės turėti įtakos egzistuojančios reprezentacijos kaitai ir 

atsakyti į šiuos klausimus: kokia yra aktuali arabų moterų situacija atsižvelgiant į XXI amžiaus 

modernizacijos poreikius? Koks yra jų indėlis į tarpkultūrinį dialogą? Kokią įtaką arabų 

moterys gali daryti savo statusui, glaudžiai susijusiu su socialiniu kontekstu?

Vyriausybinėms, nevyriausybinėms bei tarptautinėms organizacijoms buvo pateiktos 

rekomendacijos švietimo, mokslo, žiniasklaidos ir kultūros srityse. Mokslo srityje buvo nutarta 

skatinti studijas ir lyginamąsias studijas, nagrinėjančias lyčių lygybės klausimus, surengti 

konkrečių tyrimų apie arabų moterų vaidmens raidą skirtinguose kontekstuose, taip pat 

sujungti UNESCO bibliografines priemones, duomenų bazes, mokymo programas su kitomis, 

susijusiomis su arabų moterimis.

Žiniasklaidos srityje buvo nutarta skatinti audiovizualines produkcijas, vertinančias arabų 

moterų įtaką politikoje ir ypač vystyme. Siekiant šio tikslo nuspręsta sukurti specifinių 
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renginių, įvertinančių ir apdovanojančių geriausius rašytinius bei vizualinius žiniasklaidos 

darbus. Taip pat nutarta sujungti UNESCO programą „moterys skleidžia naujienas“ (Women 

Make the News, ang.) su „arabų moters“ diena vasario 1 - ąją. Kultūros srityje nuspręsta 

supažindinti platesnę žmonių grupę su arabų moterų indėliu į meną – tiek kalbant apie 

tradicines moterų kūrybos technikas (tekstilę, amatus, audimą ir t.t.), tiek ir jų nuopelnus 

kitose meno srityse (literatūroje, tapyboje, teatre, kine, dizaine ir t.t). 

Tarptautinis seminaras „Kultūrų dialogas ir nauji iššūkiai“

Tarptautinis seminaras „Kultūrų dialogas ir nauji iššūkiai“ buvo suorganizuotas 2006 metais 

UNESCO būstinėje Paryžiuje Muskato, kaip arabų kultūros sostinės, paskelbimo proga. Šio 

susitikimo metu buvo atsakyti tam tikri tarpkultūrinio dialogo klausimai tiek tarptautiniame, 

tiek arabų pasaulio kontekste. 

Pirmiausia buvo paliestas Omano sultonato politinio ir kultūrinio indėlio klausimas 

tarpkultūriniame dialoge. Kultūros srityje ypatingas dėmesys buvo skirtas filologo ir 

leksikografo al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi įnašui į arabų kalbos mokslus. Buvo įvardyta 

keletas kultūrinių projektų (knygų, papuošalų parodos, meno dirbinių  -  skulptūros ir tapybos 

parodų, o taip pat muzikinių ir kino vakarų), kurie prisidėjo prie arabų tautų konsolidacijos. 

Iš šių apžvelgtų tarpkultūrinio dialogo projektų galima matyti, kad dialogas su arabų pasauliu 

toli gražu neapsiriboja tik artimų regionų susitikimu – net ir geografiškai ir kultūriškai nutolę 

regionai gali vienas kitą praturtinti ir surasti bendrų interesų globaliame pasaulyje. Taip pat, 

nors arabų moterų klausimas buvo plačiai aptartas 2005-ais metais, klaidinga manyti, jog 

šiandien tai yra mažiau įdomi socialinė grupė. 2014 - 2021 metais vienu pagrindinių UNESCO 

prioritetu išliks lyčių lygybės klausimas. Šiandieninis arabų moters teisių ir emancipacijos 

klausimas yra itin svarbus arabų revoliucijų kontekste, taigi, pastangos analizuoti arabų 

moterų stereotipinių reprezentacijų klausimus per kultūrinių mainų programas bei 

informacines ir ryšių technologijas visada bus aktualios. 

Tarpkultūrinis Euro - arabų dialogas

Kontekstas
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Nors ir priklausantys skirtingiems geografiniams regionams bei civilizacijoms, arabų pasaulis 

ir Europa yra susiję ir priklausomi vienas nuo kito. Nuo seno Viduržemio jūra buvo pagrindinis 

keliautojų ir pirklių kelias, kuriame susitikdavo skirtingų tautų ir kultūrų atstovai, be to, arabų 

pasaulis bei Europa ir šiais laikais dalinasi bendra ekonomine ir strategine ateitimi. Štai kodėl 

tarpkultūrinis dialogas tarp šių dviejų regionų yra būtinas ir nustatytas geopolitinių pokyčių ir 

bendrųjų interesų sumetimais.

Europos ir arabų valstybių keliai Euro - arabų dialogo klausimu susidūrė tik 1973 metų gruodį 

po naftos embargo. Tai buvo ekonominiais ir politiniais sumetimais paremtas dialogas tarp 

Europos ir Arabų Lygos. Tačiau net ekonominio ir politinio dialogo kelias tarp Europos ir 

arabų šalių nebuvo lengvas dėl naujos naftos krizės bei sudėtingos diplomatinės situacijos tarp 

regionų. 

Euro - arabų tarpkultūrinio dialogo pradžia buvo įtvirtinta Tuniso švietimo, mokslo ir kultūros 

komisijos, Vokietijos Nacionalinės UNESCO komisijos bei Prancūzijos Nacionalinės UNESCO 

komisijos iniciatyva, 46-os tarptautinės švietimo konferencijos, vykusios Ženevoje 2001 

metais, metu. Šios iniciatyvos pasekoje buvo organizuoti techniniai susitikimai Jungtiniuose 

Arabų Emyratuose, Abu Dabyje, Maroke ir Prancūzijoje, Paryžiuje. Trys svarbūs susitikimai 

buvo organizuoti Kartaginoje 2005 metais, surengtasa Euro - arabų seminaras Paryžiuje 

2010 metais, taip pat buvo organizuotas Europos ir arabų regionų susitikimas Omano 

sostinėje Maskate 2011 metais. Visų šių susitikimų pagrindinis tikslas buvo surasti galimų 

tarpkultūrinio dialogo kelių. Aktyviai prie tarpkultūrinio dialogo tarp Europos ir arabų šalių 

prisideda Arabų Lygos Švietimo, Kultūros ir Mokslo organizacija (ALECSO) bei Islamo Švietimo, 

Mokslo ir Kultūros organizacija (ISESCO), kurios dažnai inicijuoja konferencijas ir susitikimus 

tarpkultūrinio dialogo ir taikos klausimais, suburiančias šių regionų intelektualus bei politikus. 

Nemažai prie tarpkultūrinio dialogo skatinimo prisideda ir Europos Taryba, kuri, remdamasi 

Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais Jungtinių Tautų aktais, Europos žmogaus teisių 

konvencija, įsipareigoja atlikti pagrindinį vaidmenį sistemingai plėtojant tarpkultūrinį dialogą 

ir bendradarbiavimą su kaimyniniais regionais bei likusiu pasauliu. 

2005-ųjų metų Faro deklaracija propaguoja naują tarpkultūrinio dialogo politiką tarp Europos 

ir kaimyninių regionų, ypač Viduržemio jūros pietinės pakrantės, Viduriniųjų Rytų ir Centrinės 

Azijos, vykdomą per: 
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• Projektus, siekiančius tarpkultūrinio dialogo vystymo su tarptautinių ir regioninių 

organizacijų pagalba per aktyvų suinteresuotų šalių ir jų pilietinių visuomenių 

dalyvavimą;

• Švietimo programų, skirtų žmogaus teisių, pilietiškumo ir demokratiškumo plėtrai 

vystymą, taip pat tarpkultūrinius Europos ir kaimyninių valstybių jaunimo mainus;

• Darbus, susijusius su bendra Europos bei kaimyninių regionų istorija, grindžiamus 

įsitikinimu, jog dialogas tarp kultūrų yra puoselėjamas bendro istorinio supratimo.

• Bendradarbiavimo programas kultūros paveldo ir vizualinių menų srityje.

Būtent 2005-ais metais buvo pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp Europos 

Tarybos ir Annos Lindh fondo, suderinta veiklos programa tarp Europos Tarybos ir ALECSO 

švietimo, jaunimo sporto, kultūros ir gamtos paveldo srityse, taip pat sukurta platforma 

tarpkultūriniam dialogui ir bendradarbiavimui tarp Europos Tarybos ir UNESCO.3

Paskutinioji tarptautinė konferencija Euro - arabų dialogo tema buvo suorganizuota Austrijos 

nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyva 2012-ais metais. Šioje konferencijoje dalyvavo 

200 dalyvių, reprezentuojančių skirtingas tautas ir UNESCO nacionalines komisijas. Taip pat 

konferencijoje dalyvavo atstovai iš ALECSO, ISESCO, arabų švietimo biuras Persijos įlankos 

valstybėse, bei Europos Tarybos atstovai.

Konferencija „Europos ir arabų dialogas: indėlis į naująjį humanizmą“

2012-ais metais Austrijos nacionalinės komisijos iniciatyva suorganizuota tarptautinė 

konferencija „Europos ir arabų dialogas: indėlis į naująjį humanizmą“, kurios tikslas buvo 

ieškoti naujų priemonių ir būdų Euro - arabų dialogo vystymui naujame arabų pasaulio 

kontekste4.

Tarptautinės nacionalinių UNESCO komisijų konferencijos „Europos ir arabų dialogas: indėlis į 

naująjį humanizmą“ galutinė birželio 1 d., 2012 m. deklaracija dar kartą pabrėžė tarpkultūrinio 

dialogo svarbą. Ji skelbia, jog „šiame amžiuje, kai globalizacija ir naujosios technologijos 

sujungia žmones netikėčiausiais būdais, mes (nacionalinės UNESCO komisijos) turime įvertinti 

savo pastangas atviro pasaulio bei tvarių visuomenių, konstruktyviai priimančių kultūrinį 

dialogą, kūrime. Europos ir arabų pasaulio dialogo iniciatyva yra grindžiama prielaida, kad 

3Faro deklaracijos projektas dėl Europos Tarybos strategijos kultūros dialogo plėtrai: http://www.coe.int/t/dg4/
CulturalConvention/Source/DGIV - DC - FARO_2005_8FR.pdf
4 Kalbama apie Arabų valstybių socialinį ir politinį kontekstą po „Arabų pavasario“
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kultūros ir civilizacijos klesti dėka tarpkultūrinių mainų ir, kad visuomenės ir individai turi būti 

atviri kultūriniam dialogui“.

Konferencijoje priimtoje „Europos ir arabų dialogas: indėlis į naująjį humanizmą“ deklaracijoje 

nacionalinės UNESCO komisijos įsipareigojo: 

• Dėti kuo daugiau pastangų vystant kultūrinį dialogą tarp dviejų regionų UNESCO 

kompetencijos srityse;

• Skatinti informacijos, kuri yra pagrindinis būdas įveikti stereotipus, plėtrą, ugdyti 

abipusę pagarbą ir skatinti dalijimąsi bendromis vertybėmis;

• Stiprinti bendradarbiavimą tarpkultūrinio Euro - arabų bendradarbiavimo klausimu 

su Jungtinių Tautų Civilizacijų aljansu (United Nations Alliance for Civilizations, ang.), 

Euromed paveldo programa, Annos Lindh fondu ir kitais galimais partneriais.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas jaunimui, sudarančiam žymią pasaulio populiacijos dalį. 

Nacionalinės komisijos įsipareigojo atsižvelgti į jaunų žmonių, susiduriančių su vis daugiau ir 

sudėtingesnių iššūkių, poreikius ir lūkesčius. „Tam, kad Euro – arabų dialogas būtų teisėtas, 

demokratiškas ir tvarus, mes pripažįstame, kad jauni žmonės ir jų organizacijos turi būti 

aktyviai įtrauktos į būsimus politinius procesus ir praktinius užsiėmimus, kad būtų atsižvelgta į 

jų teises ir kad jie būtų reprezentuojami kaip lygiaverčiai“.

Įvertinus išvadas ir rekomendacijas, pateiktas UNESCO ir Europos – Viduržemio jūros regiono 

valstybių vykusių susitikimų ir konferencijų metu, galima teigti, kad tarpkultūrinis dialogas 

tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų yra itin svarbus. Tačiau, žvelgiant iš praktinės 

perspektyvos, galėtumėme diskutuoti, ar toks dialogas yra naudingas Europos ir Viduržemio 

jūros regione gyvenantiems piliečiams, - teorijos ir praktikos nesutapimas egzistuoja visada. 

Mažai tarpkultūrinių projektų buvo inicijuota Europos organizacijų, o UNESCO projektai 

apsiribodavo simpoziumais ir konferencijomis, taigi, galima svarstyti, ar toks dialogas iš 

tiesų egzistuoja. Kadangi naujų ilgalaikių projektų su Arabų šalimis tobulinimo ir vystymo 

niša vis dar yra atvira, Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija galėtų pasinaudoti šia proga ir 

atgaivinti tarpkultūrinio dialogo puoselėtojos tradiciją (kaip buvo pasižymėjusi ir anksčiau 

organizuodama Vilniaus konferenciją bei projektą „Civilizacijų dialogas. Kaukazas“ 2003-2007 

metais.

Konferencija dėl Euro – arabų dialogo „Mūsų bendros vertybės“ 
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Portugalijoje, Algarve, 2013 metų lapkričio 25-26 dienomis vykusios konferencijos tikslas 

buvo atrasti bei pristatyti išteklių, kuriais remiantis būtų galima kalbėti apie bendras Europos 

ir arabų kultūrų vertybes, tokiu būdu skatinant, praturtinant bei vystant Euro – arabų 

tarpkultūrinį dialogą. Šie ištekliai turėtų pasitarnauti tokiems tikslams:

• Atpažinti ir gerbti vieni kito skirtumus (kultūrinę įvairovę);

• Įsteigti ryšius remiantis šiais skirtumais (taip skatinant tarpkultūrinį dialogą bei 

multikultūralizmą);

• Identifikuoti bendras vertybes, kurių pagrindu būtų galima kurti ateinančių kartų 

ateitį. 

Konferencija buvo organizuota UNESCO kartu su MBI Al Jaber Foundation, organizacija, 

skatinančia arabų jaunimo išsilavinimą, tarpkultūrinį dialogą bei rengiančią įvairias 

išsilavinimą ir lyderystę skatinančias programas (seminarus, kultūrinę interakciją skatinančia 

stažuotes, stipendijas). Renginyje dalyvavo apie 30 ekspertų bei UNESCO nacionalinių komisijų. 

Konferencijos uždarymo renginyje MBI Al Jaber Foundation vadovė Carolyn Perry įvertino 

dalyvius dėl jų pasišventimo bei aukšto lygio darbo, taip pat pasveikino su sėkmingu šios 

organizacijos ir UNESCO bendradarbiavimu. Eric Falt, UNESCO generalinis sekretorius užsienio 

reikalams bei visuomenės informavimui, pabrėžė progresą, padarytą ieškant bendrų vertybių, 

padėsiančių įsteigti Euro – arabų dialogo apraiškų ateinančiose kartose, kurios turėtų ne 

tik paveldėti pasaulį su mažiau problemų, bet ir sugebėtų susitvarkyti su ateities iššūkiais 

gyvendami drauge. Taip pat jis pabrėžė, jog ši konferencija turėtų identifikuoti bendras 

vertybes siekiant pagerbti bendrą arabų pasaulio ir Europos kultūrinį pagrindą. Tokie renginiai 

turi prisidėti prie „naujojo humanizmo“, kovojančio prieš išankstines nuomones, kitoniškumo 

atstūmimą, pagarbos trūkumą, kūrimo.

Touria Majdouline, Maroko nacionalinės švietimo, kultūros ir mokslo komisijos generalinė 

sekretorė, pabrėžė išsilavinimo svarbą siekiant surasti bendrumų tarp Europos ir arabų kraštų. 

Ji pasiūlė keletą aspektų, kuriuos būtų verta apsvarstyti siekiant konferencijoje išdėstytų tikslų:

• Surenkant informacijos iš kiekvienos šalies ypač atkreipiant dėmesį į švietimo ir 

mokymo programas bei jų sugebėjimą perduoti reikiamą informaciją;

• Inkorporuojant visus edukacinės veiklos elementus;
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• Aprūpinant suinteresuotus žmones švietimo ir mokymo srityje reikalingais dalykais 

(tinkama veiklos vadyba, instrukcijomis, kaip naudotis suteiktais instrumentais) 

Užbaigdama savo kalbą Majdouline pabrėžė, jog žmogaus vertybės yra kaip sėkla: jai 

reikalingos pastangos bei dėmesys, kadangi tiesa išsivysto laikui bėgant, keičiantis realybei bei 

mokymosi proceso metu. 

Konferencijoje vykusios diskusijos metu buvo pateikta keletas idėjų. Visų pirma, svarbu 

pakeisti klaidingą žmonių suvokimą vienas apie kitą. Buvo pasiūlyta atlikti lyginamąją arabų 

pasaulio ir Europos šalių mokymo programų studiją – kaip teigiama, Europos švietimo 

programose istorija, susijusi su arabų kraštais bei paveldu, yra pateikiama netinkamai. 

Nesusikalbėjimas, susijęs su religija, yra daugybės klišių, išankstinių nusistatymų bei įtampos 

priežastis – dėl to verta koncentruotis į krikščionybę bei islamą siejančius pagrindus. Šių idėjų 

esmė yra ne konfliktų sprendimas, bet naujų dalykų mokymasis bei siekis suprasti. Antra, 

reikalinga eilės organizacijų, kurias domina tarpkultūrinė komunikacija, bendradarbiavimas 

– konferencijos santraukoje paminimos tokios kaip ALESCO, ISESCO, Annos Lindh fondas ar 

Jungtinių Tautų civilizacijų aljansas. Trečia, konferencijos pabaigoje dalyvavusieji susitarė 

dėl keletos dalykų – diskusijos santrauka turi būti išplatinta, nacionalinės komisijos turi 

būti paskatintos ją peržiūrėti, taip pat priemonės,  prisidėsiančios prie tarpkultūrinės 

komunikacijos vystymo, turėtų nagrinėti tokias temas kaip pilietybė, žmogaus teisės, menas, 

istorija, paveldas ir taip toliau. Taigi, konferencija, siekianti Euro – arabų bendradarbiavimo 

vystymo, buvo užbaigta iškėlus aiškias gaires – joje buvo pabrėžiama išsilavinimo bei tinkamų 

švietimo programų svarba, padėsianti plėtoti tarpkultūrinę komunikaciją ateityje.

Nacionalinių komisijų vykdyti projektai

Pabandėme išskirti Europos organizacijų vykdytus projektus, bei prioritetines temas, 

identifikuotas UNESCO. Toliau pateikiami UNESCO nacionalinių komisijų vykdyti projektai, 

arba projektai, kuriems nacionalinės komisijos suteikė savo patronažą. Deja, dėl riboto 

informacijos prieinamumo internete, yra pateikta tik keletas projektų pavyzdžių. Tęsiant šią 

studiją ir siekiant plačiau susipažinti su vykdytais projektais, būtų galima tiesiogiai susisiekti 

su kitų valstybių nacionalinėmis komisijomis.

2001-ais metais Norvegijos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su 

Norvegijos matematikos taryba, suorganizavo trijų dienų konferenciją „depozitoriumas, 
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kūrėjas ir pranešėjas: arabų matematika ir mokslas 700 – 1200 metų laikotarpiu“. Šios 

konferencijos tikslas – įvertinti ir pabrėžti arabų matematikos įtaką ir poveikį viduramžių 

pasaulyje. Pagrindinės tris dienas trukusios konferencijos temos – arabų istorija ir arabų, 

kaip mokslo žinių saugotojų ir novatorių, vaidmuo, arabų mokslininkai ir matematikai – 

mokslo idėjų perdavėjai, taip pat – arabų įtaka Europos mokslui ir matematikai. Vienas iš 

pranešėjų buvo Ismaili tyrimų instituto gubernatorius, profesorius Afzal Ahmed5. Jis skaitė 

paskaitą „matematikos mokymosi ir matematinio mąstymo vystymo tarpusavio įtaka Arabų 

civilizacijoje 900 – 1900 metais“.

Šis projektas parodo, kad tarpkultūrinis dialogas nėra skatinamas tik per kultūrą ir meną, bet 

ir per švietimą. Svarbu pabrėžti, jog švietimo ir mokslo projektai, susiję su arabų šalimis ir 

supažindinantys su arabų indėliu į Vakarų pasaulio kultūrą, yra itin svarbūs norint paneigti 

daugybę neigiamų stereotipų, susijusių su arabų pasauliu bei jo populiacija.

2003-ais metais Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija pradėjo programą „Euro - arabų 

kaimynystė: mokiniai tiesia tiltus“ (Euro - Arab Neighbourhood: Students build Bridges 

ang.). Projekto veikla prasidėjo 2003 metų gruodį, ekspertų susitikimo iš švietimo ir mokslo 

ministerijų, visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos atstovų ir mokyklų iš Danijos, Egipto, 

Vokietijos, Jordanijos, Libano, Libijos, Palestinos, Kataro, Sudano, Sirijos, Tuniso ir Ukrainos 

metu. Šiuo susitikimu buvo padėtas pagrindas mokyklinių žurnalų tinklo sukūrimui. Šis 

projektas buvo atviras bet kurioms mokykloms ir organizacijoms iš Europos ir arabų šalių. 

Projektu buvo siekiama patalpinti įvairių mokyklų išleistus žurnalus į bendrą elektroninių ar 

spaudos žurnalų tinklą. Pasak organizatorių, rašyti, keistis žiniomis ir diskutuoti panašiomis 

temomis yra būtina. Temos ir mokyklinė organizacija buvo pasirenkamos pačių mokinių. 

Kiekvienai redakcijai padėjo ir asistavo mokytojas, kuris ne tik palaikė sklandų komandinį 

darbą, bet ir veikė kaip tarpininkas. Kaip matome, mokiniams buvo suteikta visiška 

pasirinkimo ir išraiškos laisvė.

Projekto pradžioje 2003-ais metais pirmosios partnerystės buvo sudarytos tarp Beiruto 

(Libanas) ir Liuneburgo (Vokietija), Džerbos (Tunisas) ir Bonos (Vokietija), Amano (Jordanija) 

ir Kelno (Vokietija), Amano (Jordanija) ir Getingeno (Vokietija) mokyklų. Bendradarbiavimo 

5 Afzal Ahmed yra matematikos edukologijos profesorius ir matematikos tyrimų centro direktorius Čičesterio 
universitete. Jis yra taikomosios matematikos instituto mokslinis narys ir Tarptautinės komisijos dėl matematikos 
edukologijos gerinimo išrinktasis narys. Jis vadovavo daugeliui tyrimų ir vystymo projektų Didžiosios Britanijos 
vyriausybei bei nevyriausybinėms organizacijoms Didžiojoje Britanijoje ir užsienio šalyse.
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spektras svyruodavo nuo bendrų straipsnių rašymo iki elektroninių žurnalų publikavimo ar 

spausdintų žurnalų išleidimo.

Taip pat 2004-ųjų metų gegužės – birželio mėnesiais Libano ir Vokietijos mokyklų sudarytų 

partnerysčių dėka buvo suorganizuoti moksleivių mainai. Jų tikslas buvo pirmojo jungtinio 

žurnalo išleidimo planavimas ir koordinacija. 

2004 m. Frankfurte, Frankfurto knygų mugės metu, „Spiegel - Bildungsforum“ – diskusijų 

forume, organizuojamame Vokietijos žurnalo „Der Spiegel“ – vyko mokytojų ir mokinių iš 

Libano, Jordanijos, Tuniso ir Vokietijos susitikimas, kurio metu buvo pristatyti jau turimi 

projekto rezultatai. Taip su vykusiu projektu buvo supažindinta plačioji Vokietijos visuomenė. 

Deja, apie projekto tęstinumą nėra žinoma, tačiau 2005-aisiais metais Vokietijoje buvo 

suorganizuotos pirmosios „Arabų pasaulio dienos“.

Nuo 2012-ųjų Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija labiau koncentruojasi į UNESCO 

prioritetinę demokratijos vystymo programą ir organizuoja projektą „Connexxions“6, kurio 

tikslas – prisidėti prie demokratijos plėtros arabų regione kaip yra nustatyta Vokietijos – 

Tuniso ir Vokietijos – Egipto transformacijų partnerystėmis, bei 2005-ųjų metų „UNESCO 

konvencijos dėl kultūrų įvairovės raiškos apsaugos ir skatinimo“. Priemonės ir veiksmai, 

inicijuoti 2012-ais metais, apima gebėjimų ugdymo sritis, jaunųjų ekspertų apmokymus, žinių 

perdavimą ir tinklų veiklą. 

2007-aisiais Austrijos švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Austrijos 

nacionaline UNESCO komisija, inicijavo „Euromed mokyklų forumą“7, skirtą tarpkultūriniam 

dialogui vystyti. Šiuo projektu buvo siekiama įsteigti daugiašalį mokyklų tinklą. Forume 

dalyvavo Austrijos, Danijos, Vengrijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Nyderlandų vidurinių 

mokyklų mokiniai su mokytojais. Šis forumas palengvino tarptautinių projektų vykdymą 

mokyklose 2007-2008 metais. Kad ir koks būtų projekto tipas – meno, socialinių problemų, 

debatų – buvo siekiama vaikų aktyvaus įsitraukimo ir bendravimo vieni su kitais. Idėjų mainai 

buvo palengvinti bendravimu elektroniniu paštu, pokalbių kambariais (chat rooms, ang.) ar 

tiesiog specialiai projektui sukurtomis interneto svetainėmis. 4-8 dienų trukmės tarpkultūrinio 

dialogo susitikimai vyko 2008-aisiais metais Danijoje, Izraelyje ir Jordanijoje. Kaip ir bet kokio 

tarptautinio susitikimo metu dalyviai tapdavo savo šalies ambasadoriais. Dialogą skatinantys 

6 Plačiau: http://www.unesco.de/connexxions.html?L=1
7 Plačiau apie projektą ir jo rezultatus: http://www.euromedalex.org/node/9806
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susitikimai leido dalyviams ne tik susipažinti vieniems su kitais, bet ir pamatyti ir patirti kitos 

kultūros apraiškų gyvenant vietinėse šeimose ar lankant pamokas priimančios valstybės 

mokyklose. 

Nors šis projektas buvo skirtas ne tik dialogui su arabų šalimis, bet ir su visu Viduržemio jūros 

regionu, tai yra puikus moksleivių mainų pavyzdys. Šio projekto pasekoje buvo įgyvendinti ne 

tik moksleivių mainai, bet ir sukurtas tvirtas mokyklų tinklas, atliktos tarpkultūrinės studijos, 

pastatyti filmai ir t.t.

Nors ne visi pateikti tarpkultūrinio dialogo pavyzdžiai yra susiję su kultūriniais projektais, 

tačiau jie leidžia pamatyti, kad arabų pasaulio ypatybės Europoje yra aktualios. Taip pat galima 

išskirti mokyklinių mainų svarbą tarpkultūrinio dialogo skatinimui.

UNESCO apdovanoti projektai

Kaip ir buvo minėta anksčiau, 2011-aisiais UNESCO įsteigė apdovanojimus už jaunųjų 

menininkų iniciatyvą kuriant dialogą tarp arabų ir Vakarų pasaulių. Iš viso už tarpkultūrinį 

dialogą skatinančias iniciatyvas ir projektus buvo apdovanota dvidešimt jaunųjų menininkų. 

Nors buvo apdovanoti muzikos, fotografijos bei kino sričių menininkai, platesnė informacija 

buvo prieinama tik apie keletą vykusių projektų. 

„Førde and Talent 2008“

Vienas iš tokių projektų, 2011-aisiais metais gavusių apdovanojimą už dialogo skatinimą per 

kultūrą, buvo festivalis „Førde and Talent 2008“8.

Projektas „The Festival of Førde and Talent“ yra organizuojamas nuo 1995-ųjų metų ir 

remiamas Norvegijos užsienio reikalų ministerijos. 2008-aisiais festivalis sulaukė ypatingo 

dėmesio ir pelnė apdovanojimą dėl savo novatoriškumo ir pavyzdingumo siekiant pagerinti 

supratimą ir kultūrinius mainus per muziką. 2008-ųjų metų festivalyje dalyvavo muzikantai iš 

Norvegijos, Egipto ir Palestinos. Šis susitikimas buvo pratęstas po metų Egipte.

Festivalis ypatingas tuo, jog trims 18-25 metų muzikantams iš kiekvienos šalies suteikiama 

galimybė gyventi ir dirbti kartu vieną savaitę, festivalio metu. Darbo per muziką, kalbinio 

ir kultūrinio dalijimosi metu siekiama, kad šie jauni muzikantai įgautų tiek profesinės, tiek 

8 Plačiau apie projektą: http://www.norway.org.ps/News_and_events/culture/Young - Arabic - Norwegian - music - 
dialogue - honored/
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žmogiškosios patirties.

„Al Quds Underground Festival“

Kitas apdovanotas projektas buvo 2008-2011 metais Jeruzalėje vykęs festivalis „Al Quds 

Underground Festival“, kuris rėmėsi unikalia koncepcija – Vakarų ir Palestinos menininkų bei 

paprastų žmonių subūrimu į įdomiausias istorines vietas Jeruzalės senamiestyje. Festivalio 

organizatorius Merlijn Twaalfhoven, olandų kompozitorius ir teatralas, kartu su kitais 

menininkais suorganizavo 150 pasirodymų unikaliose ir privačiose erdvėse taip kviesdami 

supažindinti su privačiomis ir asmeniškomis žmonių gyvenimo istorijomis. Tokiu būdu 

organizatoriai išvengia politinių ar nacionalistinių apraiškų pabrėždami tik žmogiškumą ir 

skatindami dialogą tarp žmonių iš skirtingų kultūrinių sluoksnių.

Artistai savo darbe rėmėsi vietos žmonių pasakojamomis istorijomis ir vietų, kuriose vyksta 

pasirodymai, istorija. Pagrindinis tikslas – leisti išgirsti paprastų Jeruzalės gyventojų balsus, 

kurie paprastai yra nutildomi politikų, žurnalistų ir fanatikų. Šiuo projektu siekiama sumažinti 

atstumą tarp palestiniečių ir vakariečių bei skatinti kultūros apraiškas karo ir konfliktų 

paliestoje zonoje. 

Tarpkultūrinis dialogas tarp Lietuvos ir arabų šalių

Arabai: sąvokos problematika

Prieš pradedant kalbėti apie galimą Lietuvos bendradarbiavimą su arabų šalimis itin svarbu 

išsiaiškinti, ką mes laikome arabais, kokie šio etnoso išskirtiniai bruožai bei kokios yra 

šiuolaikinės arabų kultūros ypatybės. Tokiu būdu lengviau apibrėžti žmonių grupes, su 

kuriomis būtų galima vystyti kultūrinius ryšius.

Norint apibūdinti „arabo“ bei „arabų pasaulio“ sąvokas susiduriame su eile keblumų, apie 

kuriuos verta pakalbėti. Siekiant greito apibrėžimo būtų galima teigti, jog arabų pasaulis – 

tai Arabų Lygai priklausančios 22 arabų šalys, kuriose daugumą sudaro arabiškai kalbanti 

populiacija. Vis dėlto šis teiginys gali sukelti diskusijų dėl keletos priežasčių, kurios ir bus 

aptariamos šioje tyrimo dalyje. Itin svarbu pakalbėti apie arabus vienijančius arba skiriančius 

veiksnius – dėl šios priežasties vienybės ir susiskaldymo aspektas šiame darba yra vertas 

aptarti.
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Istorija ir kultūra

Visų pirma, itin svarbu pažvelgti į arabų pasaulį formavusius faktorius bei arabų etnoso padėtį 

istorinių įvykių eigoje. Tokiu būdu bus galima apibūdinti dabartinę jo situaciją bei paaiškinti 

tam tikras arabų kultūros ypatybes.

Neabejotinai didžiausią įtaką arabų kultūros plėtrai padarė islamo atsiradimas bei pranašo 

Muḥammad, kaip religinio ir politinio lyderio, iškilimas 7 amžiaus pirmoje pusėje. Iki tol 

arabais buvo laikoma nevieningi gentine visuomenės struktūra savo gyvenimą grindžiantys 

žmonės, gyvenę didžiojoje Arabijos pusiasalio dalyje. Šios žmonių grupės apgyvendintą 

teritoriją supo keletas kur kas stipresnių jėgų – Bizantija vakaruose, Sasanidų imperija rytuose 

bei mažesnės politinės bendruomenės – Abisinija (dab. Etiopija) bei Jemenas pietuose. 

Arabų etnosas prieš islamo atsiradimą buvo nevienalytis – visų pirma, arabai kalbėjo 

skirtingais arabų kalbos dialektais, antra, jie praktikavo skirtingą gyvenimo būdą. Dalis arabų 

buvo klajokliai, užsiėmę kupranugarių, avių bei ožkų ganymu bei naudojęsi menkais dykumos 

vandens ištekliais – jie tradiciškai įvardijami kaip beduinai. Dar viena arabų grupė užsiėmė 

žemdirbyste oazėse, o kiti – prekyba bei amatais mažuose miestuose; kai kurie sugebėdavo 

derinti net pora gyvenimo būdų. Kaip teigia A. Hourani savo monografijoje „A History of Arab 

Peoples“, pusiausvyra tarp sėsliųjų ir klajoklių buvo itin netvirta – nors arabų, praktikuojančių 

beduinišką gyvenimo būdą, buvo mažuma, jie, kaip etnoso dalis, kartu su pirkliais miestuose 

kontroliavo žemdirbių ir amatininkų gyvenimus. Gentinė klajoklių bendruomenės struktūra, 

paremta bendra kilme, bei drąsos, svetingumo ištikimybės šeimai ir pasididžiavimo kilme 

pabrėžimas – tai pagrindiniai bruožai, apibūdinę Arabijos pusiasalyje lyderiavusius beduinus9. 

Taigi, kaip matome, arabai islamo apyaušryje nebuvo vieningi – bendra gentinė kilmė juos 

vienijo labiau nei arabiškas identitetas. Gentys – „grupės, kurias kartu laiko ne sudėtinga 

politinė organizacija, bet tradicinis vienybės jausmas, kuris, kaip jie teigė ar išgalvojo, yra 

paremtas kraujo vienybe, bei įvairių bendrų įsipareigojimų bei socialinių prievolių ir teisių 

pripažinimas bei vykdymas“10 – buvo labiau skaldantis, o ne vienijantis arabus faktorius.

Islamo atsiradimas pažymėjo tam tikrą kaitą arabų vertybių sistemoje – naujai susikūrusią bei 

prie senosios tvarkos įpratusius arabus nugalėjusią imperiją valdė Vakarų Arabijos, daugiausia 

iš Mekos, kilę arabai, kurie naują tvarką tapatino su apreiškimu, suteiktu pranašui Muḥammad 

9 Hourani 1991, 10.
10 Smith 1907, 1.
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šventosios knygos – Korano – forma11. Pranašas Muḥammad smerkė anksčiau Arabijos 

pusiasalyje vyravusį bendruomeniškumo jausmą, kartais įvardijamą kaip ‘aṣabiyya, paremtą 

gentiškumu, apibūdindamas jį „prieštaraujančiu islamui“12. Tokiu būdu atsirado naujas arabus 

vienijantis veiksnys – islamo religija, kurios dėka musulmoniškas kalifatas per pirmuosius 

amžius iš Arabijos pusiasalio išsiplėtė į Levantą bei Šiaurės Afriką ir pasiekė Persiją. Vis dėlto 

reikia paminėti, jog vienijimasis kilmės pagrindu po islamo atsiradimo iš arabų mentaliteto 

neišnyko – kai kur jis itin gajus ir šiandien.

Arabiškasis faktorius kalifate buvo gan svarbus, ypač pačioje islamo civilizacijos vystymosi 

pradžioje. Faktas, jog musulmonų šventoji knyga buvo apreikšta arabų kalba, ir iki šiol yra šios 

kalbos išskirtinę padėtį islame parodantis aspektas – dėl šios priežasties į kitas kalbas išverstas 

Koranas ir dabar yra laikomas ne tiesioginiu vertimu, o „literatūrinių prasmių vertimu“ (taip 

įvardytas ir S.Gedos bei R.Jakubausko Korano vertimas į lietuvių kalbą), taip pabrėžiant 

jog islamo šventoji knyga išlaiko savo originalumą skaitoma arabų kalba. Todėl daugybė 

musulmonų, kurių gimtoji kalba nėra arabų, mokosi skaityti arabiškai, kad galėtų skaityti 

šventąją knygą originalo kalba – taip, kaip ji buvo apreikšta. 

Poezija – tai išskirtinė arabų kultūros dalis, kuri buvo svarbi tiek priešislaminėje Arabijoje, 

tiek ir po islamo atsiradimo. Nors arabų kultūra iki islamo buvo daugiau žodinė ir rašytinės 

tradicijos arabai nebuvo išvystę, poezija jau tada pasižymėjo ypatingai sudėtingais metrais, 

rimu ir dikcija, formos tikslumu. Ši ikiislamiškoji arabų poezija stipriai įtakojo vėlesniąją arabų 

poeziją. Ši meno forma arabiškai kalbančiame pasaulyje iki šiol yra itin svarbi kultūros dalis bei 

pasididžiavimo objektas, kartu ir tam tikra arabų savimonės išraiška.

Ne tik arabų kalba, bet ir arabiška žmogaus kilmė kalifate buvo vertinama – dėl šios priežasties 

naujai atsivertę į  islamą nearabiškos kilmės kalifato gyventojai iš pradžių, lyginant su arabais, 

gaudavo kur kas mažiau privilegijų13. Vis dėlto kalbant apie islamiškąjį kalifatą ir jo istoriją 

verta paminėti, jog dėl greitos ekspansijos bei pačių įvairiausių kultūrų bei civilizacijų 

įtraukimo į  musulmoniškos imperijos sudėtį arabų kultūra pamažu ėmė maišytis su kitomis 

kalifatui priklausančiomis kultūromis.  Tad jau devintame-dešimtame amžiuje jau buvo galima 

kalbėti apie civilizaciją, kurioje daugybė skirtingos kilmės elementų sukūrė tai, kas tapo 

žinoma kaip „islamo pasaulis“. Pati „arabo“ sąvoka plečiantis kalifatui tapo vis mažiau 

11 Hourani 1991, 15.
12 Gabrieli 1986, 681.
13 Hourani 1991, 30.
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apibrėžta – kai kurie arabais vadino iš Arabijos pusiasalio kilusius žmones, tiksliau – tuos, kurie 

gali teigti priklausantys karingoms klajoklėms gentims, tuo tarpu kiti teigė, jog arabais galėtų 

būti įvardijami visi tie, kilę iš teritorijos nuo Maroko ir Ispanijos iki pat Persijos pakraščių, 

kurie ėmė naudoti arabų kalbą kaip savo gimtąją14. Nors islamo religija tapo pagrindine arabų 

įsigalėjimo kalifate priežastimi, negalima teigti, jog islamas buvo ir yra arabus vienijantis 

veiksnys, kadangi arabų pasaulyje egzistuoja ir eilė arabų krikščionių bendruomenių – jų, 

pavyzdžiui, yra Libane, Sirijoje, Irake, taip pat ir Egipte. Be to, verta nepamiršti ir jau 

pirmaisiais hidžros amžiais įvykusio musulmonų skilimo į sunitus, šiitus bei nedidelę 

charidžitų bendruomenę. Taigi, kaip matome, suteikti tikslų „arabo“ apibrėžimą yra gan sunku. 

Verta paminėti, jog, anot A.Hourani, modernaus etninio nacionalizmo, deklaruojančio, jog 

kalbantys viena kalba žmonės turėtų priklausyti vienai uždarai politinei bendruomenei, 

islamiško kalifato klestėjimo laikotarpiu neabejotinai nebuvo15 – tokioje multikultūrinėje 

civilizacijoje kaip islamo pasaulis šitoks suvokimas atrodė gan svetimas.

Kalifato pasiektas kultūrinis ir mokslinis lygis neabejotinai vertas aptarimo. Šiuo laikotarpiu 

kalifato sostinėje Bagdade buvo įkurta bayt al-ḥikma, „išminties namai“, kuriuose tiek 

musulmonai, tiek nemusulmonai siekė surinkti ir išversti kuo daugiau kultūrai bei mokslui 

vertingų monografijų į arabų kalbą. Daugybė Senovės Graikijos veikalų nebūtų išlikę, jei ne 

jų vertimai iš graikų į arabų kalbą Auksinio islamo amžiaus metu, taip pat kalifato kultūrinį 

klestėjimą įkvėpė romėnų, finikiečių, bizantiečių, persų, net ir kinų kultūrinis paveldas. Eilei 

žymių islamo filosofų, tokių kaip Ibn Rušd ar Al-Kindi, įtaką padarė graikų didieji filosofai – 

Platonas bei Aristotelis, taip pat vystėsi ir kiti mokslai, pavyzdžiui, matematika. Muhammad 

al-Khawarizmi, kurio lotynizuotu vardu, Algoritmas, pavadinta žinoma matematinė sąvoka, 

laikomas pirmojo algebros vadovėlio autoriumi, kurio atradimams įtakos turėjo mokslininkų 

darbų vertimai iš hindi bei graikų kalbų16. Taigi, galima teigti, jog multikultūrinė aplinka 

bei rėmimasis kitų kultūrų pasiekimais ir jų sistematizavimas buvo viena islamo kalifato 

klestėjimo priežasčių. 

Arabų padėtis istorijos bėgyje keitėsi – iš pradžių priklausę valdančiajam elitui, vėliau jie 

prarado savo pozicijas. Islamiškasis kalifatas pamažu ėmė skilti, o galutinai Abasidų dinastija 

su sostine Bagdade buvo nugalėta mongolų invazijos 1258-iais metu. Nuo tada arabų 

14 Ten pat, 49.
15 Ten pat, 58.
16 http://lostislamichistory.com/al-khawarizmi/
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apgyvendintos teritorijos buvo valdomos įvairių dinastijų, o 16-ame amžiuje Siriją, Egiptą bei 

Vakarų Arabiją užkariavo Osmanų imperija – „paskutinė ryški islamo pasaulio universalumo 

išraiška“17. Osmanų dinastija praturtino arabakalbius miestus puikiais architektūros 

paminklais, ir, nors oficiali imperijos kalba buvo turkų osmanų, religijos ir teisės mokslai bei 

istorinės ir biografinės monografijos buvo rašomos arabų kalba. Tad, kaip matome, nors arabai 

prarado valdančiąsias pozicijas, arabų kalba Osmanų nebuvo visiškai nuvertinta.

Nusilpus Osmanų imperijai arabų kraštai tapo Europos jėgų susidomėjimo objektu. Prasidėjo 

laikotarpis, kurio metu skirtingi arabų kraštai tapo priklausomi nuo įvairių Europos jėgų 

– Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos. Įdomu, jog islamo pasauliui tapus kur kas 

pasiekiamesniu įvairūs šios civilizacijos kultūros bruožai atsispindėjo kai kurių Europos 

menininkų darbuose, ypač romantizmo laikotarpiu. Buvo sukurtas Oriento – paslaptingo, 

kiek gąsdinančio, pilno stebuklų pasaulio – įvaizdis, sukėlęs įkvėpimą daugybei Vakarų 

menininkų18. „Tūkstančio ir vienos nakties“ vertimai tapo savotiška Vakarų kultūrinio paveldo 

dalimi, o vaizduojamiesiems menams Rytų įtaka buvo dar didesnė -  ji buvo matoma pastatų 

interjero ir eksterjero detalėse, taip pat tokių dailininkų kaip Ingres bei Delacroix tapyboje19. 

Deja, šis laikotarpis turi tam tikrų neigiamų pasekmių – kai kuriems Rytai iki šiol asocijuojasi 

su tradiciniais stereotipais, tokiais kaip pilvo šokiai bei viliojantis haremo įvaizdis.

Svarbu paminėti, jog būtent 18-19 amžiuje atsirado anksčiau islamo kraštuose neegzistavęs 

nacionalizmo jausmas. Skirtingų tautų – arabų, turkų, egiptiečių, tunisiečių – atstovai ėmė kurti 

nacionalinius judėjimus, kuriais jos bandė atremti įvairius iššūkius. Iš pradžių dėl spaudimo 

iš Europos bei žlugusių osmaniško nacionalizmo vilčių ėmė formuotis turkų nacionalizmas, 

vėliau jį sekė ir arabų nacionalizmo formavimasis, kurį įkvėpė didinga praeitis – periodas, kai 

arabai buvo dominuojantys kalifate20. Čia verta paminėti teritorijas, kurios arba buvo labiau 

autonomiškos nuo Osmanų, arba labiau priklausomos nuo Europos jėgų, kuriose formavosi 

kitoks nacionalizmas, nukreiptas prieš išorinių jėgų pavergimą, - tai Alžyras, Tunisas, bei 

Egiptas. Egiptas bei Tunisas gan ilgą laiką buvo nepriklausomi – iš pradžių valdomi vietinių 

dinastijų, o vėliau – britų bei prancūzų, tuo tarpu Alžyras egzistavo gan autonomiškai Osmanų 

imperijos sudėtyje, kol nebuvo perimtas Prancūzijos. Taigi, skirtingų arabų kraštų kelias 

nacionalizmo link buvo išties nevienodas.

17 Hourani, 207.
18 Lemaire 2008, 48.
19 Hourani 1991, 300.
20 Ten pat, 308.
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Pirmo pasaulinio karo metu britai paskatino arabų nepriklausomybės viltis, ir  Mekos sharif 

(Hidžazo regiono, kuriame įsikūrę du svarbiausi musulmonų miestai – Meka ir Medina – 

valdovas) Husayn kartu su Vakarų Arabijos beduinais bei Osmanų karo belaisviais sukilo prieš 

Osmanų sultoną, paskatindami dar didesnę suirutę šioje imperijoje. Deja, britų pažadai buvo ne 

visai išpildyti – 1916 metais pagal Sykes-Picot sutartį britai ir prancūzai pasidalijo arabų žemes 

įtakos zonomis. Šios sutarties metu buvo nustatyta didelė dalis dabartinių arabų šalių sienų, ne 

itin atsižvelgiant į istorines tų žemių aplinkybes bei gyventojų sudėtį. 

Dvidešimtame amžiuje, ypač po Antro pasaulinio karo, skirtingų arabų šalių nacionaliniai 

judėjimai lėmė palaipsnį jų išsilaisvinimą iš imperialistinės priespaudos. Karas sustiprino 

arabų šalių vienybės idėją; to pasekoje 1945 metais įkurta „Arabų Šalių Lyga“, dabar žinoma 

kaip „Arabų Lyga“, turėjusi atstovauti arabus bendruose reikaluose, pavyzdžiui, arabų 

Palestinoje ir Magribe gynyba.  Laikui bėgant prie šios organizacijos jungėsi vis daugiau 

valstybių, tačiau – įdomi detalė – prie jos prisijungė ir tokios valstybės kaip Mauritanija, 

Džibutis bei Somalis, kurios anksčiau niekada nebuvo laikytos arabų šalimis. Šių šalių 

priėmimas į Arabų Lygą buvo savotiškas „arabo“ sąvokos dviprasmybės įrodymas21.

Siekis vienytis taip pat buvo išreikštas  Sirijoje iškilusios Ba‘th partijos ideologų, teigusių, 

jog egzistoja viena arabų tauta, turinti teisę gyventi suvienytoje valstybėje, kuri suformuota 

didingos pranašo Muhammad ir islamo istorinės patirties22. Šios partijos idėjos turėjo 

įtakos bendros Jungtinės Arabų Respublikos, į kurios sudėtį įėjo Egiptas bei Sirija, įkurimui 

1958-iais; tuo pat metu ši respublika įėjo į konfederaciją su Šiaurės Jemenu. Deja, šios 

sąjungos nesugebėjo tapti postūmiu panarabizmo vystymuisi ir abi buvo panaikintos 1961 

metais. „Naserizmas“, panarabistinis judėjimas, kurio pavadinimas kilęs nuo jo lyderio ir 

simbolio, Egipto prezidento Gamal Abdel Nasser, vardo, buvo dar viena prielaida kurtis arabų 

vienybei. Vėlgi, ši ideologija patyrė smūgį 1967-iais, kai jungtinės Egipto, Sirijos ir Jordanijos 

pajėgos buvo sutriuškinos Izraelio karinės jėgos. 

Vis dėlto, negalima teigti, jog dvidešimtame amžiuje nebuvo jokių arabų vienybės apraiškų. 

20 amžiaus antroje pusėje buvo įsteigtos ekonominės institucijos, finansiškai padėjusios 

skurdesnėms arabų šalims. Taip pat padidėjo ir migracija arabų pasaulio viduje – skurdesnių 

šalių gyventojai emigruodavo ieškodami darbo dėl naftos praturtėjusiose šalyse, kurioms 

reikėjo vis daugiau darbuotojų naftos pramonei plėtoti, taip pat ir kitokios pakraipos 

21 Ten pat, 424.
22 Ten pat, 405.

Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų šalių  24



specialistų. Visi šie procesai pagilino jausmą, jog egzistuoja arabų pasaulis, kuriame jie gali 

pakankamai lengvai judėti bei suprasti vienas kitą. Vis dėlto, nėra aišku, ar tai sukėlė didesnį 

vienijimosi norą – migrantai pajuto skirtumą tarp jų ir šalių, į kuriuos jie atvyko, gyventojų bei 

suprato esantys atskirti nuo vietinių visuomenių23.

Tokios kompeksiškos arabų kraštų istorijos pasekoje arabų pasaulis šiais laikais yra 

įvairialypis – skiriasi tiek įvairių šalių politinė padėtis, tiek ekonominis išsivystymas bei 

kultūros ypatybės. Dvidešimtame amžiuje išsivystė tokios anksčiau neegzistavusios sąvokos 

kaip „irakietis“, „siras“, „libanietis“ ir kitos, apibūdinančios tam tikroje teritorijoje gyvenančio 

arabo siekį susitapatinti su kitais tos valstybės piliečiais. Dėl to teigti, jog, pavyzdžiui, arabas iš 

Alžyro bei arabas iš Saudo Arabijos yra labai panašūs, būtų klaidinga – šių regionų istorija bei 

jos kultūrą nulėmę faktoriai yra išties skirtingi.

Kalba

Dar viena priežastis, sukelianti keblumų kalbant apie arabų pasaulį, -  tai kalbos aspektas. Nors 

Arabų Lygai priklausančiose šalyse oficialia įteisinta standartinė arabų kalba (Modern Standart 

Arabic, al-‘arabīyya al-fuṣḥa), kuri vartojama žiniasklaidoje, literatūroje ir taip pat yra laikoma 

viena iš šešių oficialių Jungtinių Tautų Organizacijos kalbų, kiekviena arabų šalis turi savo 

dialektą, susiformavusį dėl įvairių vidinių bei išorinių faktorių įtakos. 

Norint iliustruoti kalbinių variantų įvairovę arabų pasaulyje kaip pavyzdį galima pateikti 

Šiaurės Afrikoje esančiame Maroke vartojamą dialektą – šioje šalyje dėl mišrios etninės 

sudėties (be arabų, šalyje gyvena berberų etninė grupė bei arabų ir berberų palikuonys, taip 

pat Gnawa bendruomenė, etniškai kilusi iš Šiaurės bei Vakarų Afrikos) bei kolonijinės praeities 

(šalis buvo paversta Prancūzijos protektoratu 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje) Maroko arabų 

dialektas pasižymi skolinių bei nearabiškos kilmės gramatinių konstrukcijų gausa. Kitų arabų 

šalių dialektų ypatybės taip pat nulemtos įvairių jas amžių eigoje veikusių faktorių; dėl šių 

priežasčių – nevienodos regiono istorinės raidos ir etninės sudėties – arabų apgyvendintose 

teritorijose išsivystė gan skirtingi arabų kalbos variantai, kartais sukeliantys tam tikrų 

keblumų komunikuojant net ir arabų etnoso viduje. 

Išvados 

23 Ten pat, 426.
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Trumpai apžvelgus arabų šalių istoriją bei šios kultūros ypatybes galima teigti, jog kalbėti apie 

arabų etnoso vieningumą yra sudėtinga: nors egzistuoja tam tikrų arabus vienijančių faktorių, 

vis dėlto šis regionas išlieka gan susiskaldęs. Savo straipsnyje „The Bases of Arab Unity“ 

Charles Issawi pateikia tokį Hamilton Gibb arabų apibrėžimą – tai  tie, „kuriems centrinis 

istorijos dalykas yra Muḥammad misija ir arabų imperijos atsiminimas, ir kurie, be to, brangina 

arabų kalbą bei  jos paveldą kaip bendrą nuosavybę“24. Vis dėlto, susipažinus su arabų istorijos 

kompleksiškumu šis apibrėžimas gali pasirodyti gan abstraktus ir nesuteikiantis prielaidų 

kalbėti apie bendrą, suvienytą tautą.

Dėl šios priežasties kalbėti apie bendrą arabų ir lietuvių tarpkultūrinio dialogo perspektyvą 

nėra lengva, kadangi arabų pasaulis nevykdo bendros politikos, o bent vienos ryškios arabų 

vienybės manifestacijos – Arabų Lygos – įtaka nėra itin stipri. Vis dėlto galima išskirti keletą 

arabų regionų (tokių kaip Arabijos pusiasalis, Magribas bei Levantas), kuriems priklausančias 

šalis būtų galima įvardyti kaip turinčias daugiau saitų bei panašumų. 

Lietuva ir arabai

Istorinis ir politinis kontekstas

Pasak R. Eimanto „ne internacionalizmo, tautų draugystės, kultūros kontaktų propagavimas, 

o nacionalinio uždarumo aukštinimas stumia kiekvieną nacionalinę kultūrą į anemiškumą, 

nepilnavertiškumą, degradaciją“. Tokie Lietuvos šviesuoliai kaip Vydūnas, V.Krėvė, A. 

Vienuolis, A. Cvirka ragino suartinti pasaulio tautų laimėjimus. Nuo seno Lietuvoje buvo stipriai 

išreikštas eurocentrizmas, Lietuvos kultūriniai ir politiniai reikalai buvo labiau orientuoti į 

Vakarus, šitaip mažiau dėmesio skiriant Rytams25.

Lyginamosios klasikinės arabų musulmonų ir brandžių Vakarų viduramžių kultūros studijos 

parodė, kad arabų civilizacija itin pasitarnavo vėlyvųjų viduramžių kultūros evoliucijai. 

Daugelio pamatinių Vakarų krikščioniškosios civilizacijos kultūros vertybių ištakos glūdi 

klasikinėje arabų musulmonų civilizacijoje26. Arabai pirmieji perėmė antikos filosofijos bei 

mokslo palikimą, kurį praturtinę, vėliau perdavė Vakarų Europos civilizacijai.

24 Issawi 1955, 36.
25 NEIMANTAS, Romualdas. Rytai ir Lietuva: nuo Nemuno iki Gango. Mintis, 1988
26ANDRIJAUSKAS, Antanas. Rytų ir vakarų dichotomija civilizacinės komparatyvistikos požiūriu. Acta Orientalia 
Vilnensia, 1 tomas, 2000
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Apmaudu, bet po ilgesnių ieškojimų šiai studijai tenka pripažinti, kad Lietuvos ir arabų 

kultūros jei ir buvo susidūrusios anksčiau (Islamiškoji imperija VIII - XI a. amžiuje aktyviai 

vykdė kailių, odos ir gintaro prekybą su baltais per Kaspijos jūrą, Juodąją jūrą ir Rusiją 27), 

tačiau viena kitai didesnės įtakos nepaliko. Nors XVI – XIX a. Lietuvos šviesuoliai ir keliavo po 

arabų kraštus bei mokėjo arabų kalbą, jų dėmesys buvo sukoncentruotas į senąsias pasaulio 

civilizacijas tokias, kaip Senojo Egipto, Mesopotamijos, Šumerų, Asirų, Babilono, Finikijos ir 

hetitų. Arabistikos mokslo pradžia Lietuvoje siekia tik XIX amžių ir yra susijusi su Vilniaus 

universiteto orientalistikos būreliu, kurio veikla nutrūko 1832-ais metais. Tarpukariu arabų 

kraštais išskirtinai domėtasi nebuvo ir tik po Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo Vilniaus 

universitete buvo atidarytas Orientalistikos centras, kuriame nuo 1994-ųjų dėstoma arabų 

kalba ir kultūra. 

Galima teigti, kad iki šiol arabų kraštais ir islamu domimasi tik Lietuvos akademiniuose 

sluoksniuose, o ir tarpvalstybiniai santykiai su arabų šalimis yra silpni. Šiuo metu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė yra užmezgusi dvišalius santykius tik su šešiomis arabų valstybėmis 

kultūros, investicijų, vizų ar oro susisiekimo srityse. Deja, bendradarbiavimą kultūros srityje 

Lietuva nuo 2004 - ų metų yra užmezgusi tik su Egipto Arabų Respublikos Vyriausybe28.

Taip pat nuo 2009-ųjų Lietuva kasmet vykdo bent vieną vystomojo bendradarbiavimo projektą 

su Palestinos Autonomija administracinių gebėjimų stiprinimo, nevyriausybinių organizacijų 

veiklos ir kitose srityse. 2013-aisiais metais Lietuva planuoja akredituoti diplomatą Ramaloje 

ir Palestinos diplomato stažuotę Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 2013-aisiais gegužės 

mėnesį vykusiame susitikime L. Linkevičiaus ir Palestinos užsienio reikalų ministras Riyad al -  

Maliki aptarė dvišalio bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas.

Deja, apie platesnes dvišales bendradarbiavimo galimybes tarp Lietuvos ir Arabų šalių nėra 

žinoma.

Lietuvos plačioji visuomenė ir arabai

Arabai ir arabų šalys yra nevienprasmiškai vertinami įvairiose šalyse. Neretai plačioji 

visuomenė nedaug žino apie jų kultūrą, politiką, įstatymus, religiją ir turi susidariusią neigiamą 

nuomonę apie arabų šalis ir jų žmones. Šiandien tiek žiniasklaida, tiek filmai ir netikslingi 

27 NEIMANTAS, Romualdas. Rytai ir Lietuva: nuo Nemuno iki Gango. Mintis, 1988, p. 113
28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo 
kultūros srityje: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255242&p_query=&p_tr2=
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projektai gali formuoti neigiamą arabų įvaizdį, kuris grindžiamas tokiais simboliais kaip po 

šydu „paslėptomis“ moterys, pilvo šokiai, teroristai ir kita. Neretai subjektyvios nuomonės 

arba netikslios informacijos perteikimas didina nusistatymą prieš arabų tautas. Dažniausiai 

tokia informacija liečia negatyvius įvykius: teroristinius išpuolius, pažeidžiamas moterų 

teises, religijos fanatiškumą ir t.t. Įdomu apžvelgti, kaip ir kokia informacija apie arabus, jų 

kultūrą, politiką, įstatymus ir religiją pasiekia Lietuvos piliečius, nes tai daro įtaką jų nuomonei, 

pasirinkimui, tolerancijai ir veiksmams.29

Informacija apie arabų pasaulį ir jo kultūrą plačiąją Lietuvos visuomenę dažniausia pasiekia 

žiniasklaidos dėka. Kadangi svarbesnių tyrimų apie Lietuvos santykį su arabų pasauliu, jo 

kultūra bei apie Lietuvos piliečių požiūrį į arabus atlikta nebuvo, tolesnė analizė remsis R. 

Masiulytės magistro baigiamuoju darbu „Arabų įvaizdžio transformacijos Lietuvos spaudoje“ 

(2012) bei A. Strumskytės bakalauro darbu „Netolerancija nematomam: prietarai apie 

musulmonus Lietuvos visuomenėje“ (2009).

Kaip ir buvo minėta anksčiau, arabų kultūrai itin didelį postūmį padarė islamo religijos 

atsiradimas – jos dėka islamiškas kalifatas, o su juo ir arabiška kultūra bei arabų populiacija 

išplito itin didelėje teritorijoje. Vis dėlto, neverta pamiršti, jog ne visi arabai išpažįsta islamą, 

taigi, arabo ir musulmono sąvokas įmanoma vartoti jų nesutapatinant; kad ir kaip bebūtų, 

dėl per mažo šios kultūros išmanymo ir akivaizdaus fakto, jog dauguma arabų vis dėlto yra 

musulmonai, šios dvi sąvokos vartojamos paraleliai ir dauguma žmonių Lietuvoje arabus 

pažįsta tik kaip musulmonus. Taigi, jeigu remsimės prielaida, kad Lietuvoje arabai yra neretai 

tiesiogiai tapatinami su musulmonais, yra svarbu suprasti kaipgi Lietuvos visuomenė priima 

musulmonus šiandien.

Remiantis, R. Masiulytės baigiamuoju magistro darbu, galima konstatuoti, kad 2001-2005 metų 

laikotarpiu Lietuvos žiniasklaidoje informacija apie arabų šalis būdavo pateikiama be platesnės 

analizės. Spaudoje dažniausiai vyravo informacinio pobūdžio pranešimai su arabo, musulmono 

ir teroristo sąvokų painiojimu ar tolygiu naudojimu. Kiek kitaip musulmonai buvo vertinami 

jau 2011-ais metais, kai padaugėjo publikacijų su ekspertų nuomonėmis ir arabų kraštų 

specialistų interviu. Dėl šios priežasties į arabus buvo pradėta žiūrėti ir juos vertinti kaip 

žmones, „siekiančius naujovių, žinančius savo šalies problemas ir mąstančius novatoriškiau, 

nei likęs pasaulis“.

29 MASIULYTĖ R. magistro baigiamasis darbas. Arabų įvaizdžio transformacijos Lietuvos spaudoje. Vytauto Didžiojo 
Universitetas, 2012
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Nors musulmonai mūsų šalyje sudaro nežymią mažumą – mažiau nei 1% ir niekada nėra 

pagarsėję neigiamai vertinimais veiksmais Lietuvoje, tačiau šiuo metu yra vertinami labiau 

neigiamai. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakyta 2012 metų 

apklausa parodė, kad musulmonai yra viena iš vengiamiausių žmonių grupių Lietuvoje. 

34 % respondentų nenorėtų gyventi musulmonų kaimynystėje, 24,9 % nenorėtų dirbti 

vienoje darbovietėje, net 40,5 % respondentų nenorėtų musulmonams išnuomoti savo būsto. 

Apskritai, net 50,9 % respondentų nuomonė apie musulmonus pablogėjo per pastaruosius 

5-erius metus ir tik 12% nuomonė pagerėjo. Šitokia netolerancija, diskriminacija ir 

nepakantumas yra negatyvių prietarų ar išankstinių nuostatų, apie musulmonus pasekmė. 

Tokie negatyvūs prietarai pasireiškia tendencija apibendrinti ir kategoriškai vertinti dalykus. 

Kadangi musulmonai yra neretai tapatinami su arabais, galime teigti, kad toks neigiamas 

ir kategoriškas islamo religijos atstovų vertinimas turi neigiamos įtakos ir supratimui apie 

arabus.

Galima daryti išvadą, kad Lietuvos plačioji visuomenė galimybės plačiau susipažinti su arabų 

ir islamo kultūra nėra turėjusi ir, kad neretai vienintelis lengvai pasiekiamas informacijos 

apie arabus šaltinis tampa žiniasklaida arba suinteresuotieji asmenys, kurių perteikiama 

informacija nėra visiškai tiksli ir išsami. Lietuvos atveju apie musulmonus įgytų žinių 

paviršutiniškumas, musulmonų baimė, skirtingumo jausmas ir kiti neigiami jausmai jų atžvilgiu 

leidžia teigti, kad nežinojimas daugiau sukuria sieną, barjerą, kurio rezultatas – vengimas to, 

kas yra kita, nepažįstama, nežinoma.

Vykdyti projektai ir partnerystės

Po susitikimo su Annos Lindh fondo koordinatoriais ir po išsamesnių paieškų, galima teigti, kad 

Lietuvoje arabistikos sklaida tarp plačiosios visuomenės, o taip pat naujų tarpvalstybinių ar 

tarporganizacinių partnerysčių užmezgimas su arabų šalimis nėra aktyviai vystomas. 

Nuo 2004-ųjų Orientalistikos centro leidžiamas rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų 

leidinys „Acta Orientalia Vilnensia“, kurio leidėjai reguliariai bendradarbiauja su kitų šalių 

moksliniais centrais, mažai rašo apie arabų šalių kultūrą30. To priežastis galėtų būti ir  šių 

kraštų specialistų Orientalistikos centre stygius. Ne mažiau keista, kad į šį bendradarbiavimą 

nėra įtraukta nei viena arabų šalių organizacija ar mokslinis centras. 

30 Atliekant studiją buvo peržiūrėti visų „Acta Orientalia Vilnensis“ išleistų numerių turiniai
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Taip pat, pasak Armino Varanausko, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atstovo 

ryšiams su visuomene, atstovybė šiuo metu nėra numačiusi specialių projektų su arabų 

šalimis, neturi partnerysčių su arabų kraštų organizacijomis. Šitokiam nesuinteresuotumui 

turi įtakos Lietuvos užsienio politika -  nėra numatyta lėšų projektams su arabų kraštais, taip 

pat ir pati universiteto politika, kuri partnerystes su Skandinavijos bei Vakarų kraštais laiko 

prioritetinėmis. 

Nors poreikis bendradarbiauti su arabų šalimis nėra plačiau išreikštas ir pačių studentų, 

tačiau išvažiuoti į šias šalis savo studijų metais turi galimybę Orientalistikos centro studentai. 

Taip pat Annos Lindh fondo narių susitikime VDU Regionistikos katedros atstovai išreiškė 

poreikį naujų partnerysčių su arabų šalių organizacijomis užmezgimui per Annos Lindh fondo 

vykdomus susitikimus būtent dėl studentų mainų programų ir praktikų arabų kraštuose 

palengvinimo.

Kaip ir buvo minėta anksčiau, partnerystėmis su arabų šalimis domisi universitetai dėl 

platesnių praktikų ar studijų galimybių savo studentams. Vis dėlto, nors ir neseniai, tačiau 

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ėmėsi partnerysčių užmezgimo ir vystymo su arabų 

kraštais, bei plačiosios Lietuvos visuomenės sensibilizacijos.

Dar 2010-ais metais kultūros centro „In Actio“ ir „Alternatyvios informacijos centro“ 

(Alternative Information Center, ang.) iniciatyva buvo pradėtas Lietuvos-Palestinos 

nevyriausybinių organizacijų tinklo projektas. Šis projektas sulaukė abiejų šalių užsienio 

reikalų ministerijų paramos, įvyko keletas dvišalių susitikimų. 

Šio bendradarbiavimo plėtojimui 2011 - aisiais buvo vykdomas projektas “Common activities 

of LT - PS.NET”. Projekto metu buvo stiprinamas tinklas, formuojama demokratijos pagrindais 

paremta struktūra bei sudaromi ilgalaikiai veiklos planai. Projektą sudarė Palestinos NVO 

atstovų vizitas Lietuvoje spalio 2-8 dienomis, kurio metu vyko konferencija, susitikimai su 

arabų bendruomene ir valstybinėmis institucijomis, o Lietuvos visuomenė turėjo galimybę 

susipažinti su Palestinos kultūra bei politine situacija.

Pagrindinis projekto tikslas buvo plėsti Lietuvos ir Palestinos NVO tinklą, kuris remtų ir 

užtikrintų darnų bei nešališką partnerių bendradarbiavimą ir taip tiesiogiai prisidėtų prie 

pilietinės visuomenės vystymosi bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo. Projektas siekė 

suteikti erdvę gerosios patirties dalinimuisi, lygiavertės, subalansuotos ir demokratiniais 
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principais paremtos partnerystės užtikrinimui. Be to, šis projektas skatino Lietuvos visuomenę 

pažinti Palestinos situaciją ir kultūrą bei informavo apie galimybę prisijungti prie tinklo 

veiklos. 

Didžioji dalis projekte įgyvendintų renginių buvo skirti tik dalyvaujančioms organizacijoms 

ir aktyviems visuomenės veikėjams. Vis dėlto, projekto pabaigoje organizuoto nacionalinio/

kultūrinio vakaro metu kiekvienas norintis galėjo susipažinti su Palestinos kultūra per muziką, 

maistą, kino filmo peržiūrą ir bendravimu su palestiniečiais. Itin svarbi buvo šio renginio 

lokacija  -  Coffee inn kavinė Gedimino prospekte, itin plačiosios visuomenės mėgstama 

vieta. Deja, projekto tęstinumas nebuvo užtikrintas dėl oficialių parašų bendradarbiavimui 

sudaryti iš Palestinos nevyriausybinių organizacijų nebuvimo. Taip pat, galimam tolimesniam 

bendradarbiavimui įtakos turėjo ir Lietuvos balsavimas prieš Palestinos narystę UNESCO.

Viena svarbesnių iniciatyvų Lietuvos plačiosios visuomenės sensibilizacijai bei partnerysčių 

su Arabų šalimis užmezgimui buvo 2012-ais metais lapkričio 20-25 dienomis Annos Lindh 

fondo narių suorganizuotos pirmosios „Arabų kultūros dienos“. Šio projekto metu vyko 

tarptautinė konferencija apie Baltijos regiono bendradarbiavimo su arabų kraštais galimybes, 

nevienprasmiškai vertinamas pilvo šokio vakaras, kurio metu buvo siekiama rekordo, 

dokumentinių filmų seansai ir fotografijos bei kvapų parodos trijuose Lietuvos miestuose. 

Džiugu buvo tai, kad šis renginys sulaukė svečių iš tokių arabų šalių kaip Libanas, Palestina, 

Egiptas ir Jordanija. Ypač glaudi partnerystė po arabų kultūros dienų buvo užmegzta su Egipto 

Aleksandrijos biblioteka. Taip pat paskutiniojo Annos Lindh fondo narių susitikimo metu buvo 

aptartas šio projekto tolimesnis vystymas. 

Lietuvoje yra surengta ir projektų, kurie Lietuvoje gyvenančių arabų bei vietinių organizacijų 

pastangomis siekia supažindinti lietuvius su konkrečios arabų šalies kultūra. Puikus to 

pavyzdys – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos kartu su VDU užsienio kalbų institutu ir 

universitetine organizacija IDEA  surengtos „Damasko dienos“, 2014 m. vasario 18 – kovo 1 

dienomis  Vytauto Didžiojo universitete vykęs renginys, kurio metu pristatyti įvairūs Sirijos 

kultūros aspektai, rengtos diskusijos su šioje šalyje apsilankiusiais žmonėmis. Tokio tipo 

renginiai – tai pirmas žingsnis siekiant susipažinti su tokiais tolimos kultūros ypatumais kaip 

kinas, architektūra, papročiai ar nacionalinė virtuvė.
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Dar vienas neseniai įvykęs renginys, kurio metu buvo galima susipažinti su moksliniais 

tyrimais bei darbais, susijusiais su musulmonų bei arabų kultūra, -  Baltijos šalių Azijos 

studijų aljanso (Baltic Alliance for Asian Studies, BAAS) konferencija, balandžio 3-4 dienomis 

vykusi Vilniaus universtiteto Orientalistikos centre. Dešimtyje teminių sekcijų pranešimus 

skaitė 47 mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Armėnijos, Danijos, Italijos, Jungtinės 

Karalystės, Jungtinių Amerijos Valstijų, Suomijos, Vengrijos bei Vokietijos. Viena iš platformų 

buvo skirta išskirtinai Viduriniosios Azijos regionui, taip pat buvo perskaityta keletas 

kitų paskaitų, susijusių su musulmonais, pavyzdžiui, pranešime „Imagining Woman in the 

Streets of Cairo: Analysis of Cairo graffiti“ antropologė Ieva Zakarevičiūtė pristatė savo 

tyrimą apie Kairo grafitti meną, o islamo tyrinėtojas, prof. dr. Egdūnas Račius pristatė 

pranešimą „Representations of Muslim Gender Relations and Sexual Behavior in the 

Mainstream Lithuanian Media”, kuriame buvo atskleistos pagrindinės Lietuvos žiniasklaidoje 

pasirodančios stereotipinės temos, susijusios su musulmonų tarpusavio santykiais. Šio aljanso 

tikslas – plėtoti Azijos tyrimų tinklaveiką Baltijos šalyse, pristatyti Baltijos šalių mokslininkų 

atliekamus Azijos kultūrų ir visuomenių tyrimus,  taip pat pritraukti užsienio mokslininkus, 

taip kuriant konkurencingą tarptautinę Azijos tyrimų infrastruktūrą regione31. Taigi, nors ši 

konferencija buvo labiau orientuota į akademinę aplinką, tačiau joje pristatomi pranešimai 

buvo prieinami ir jai nepriklausantiems žmonėms.

Iš pateiktos informacijos galime suprasti, kad jei pastaraisiais metais atsirado iniciatyvų 

projektams su arabų šalimis, deja, arabų šalių politika, kultūra ir menas Lietuvoje išlieka 

menkai pažįstami ir neretai apsiriboja stereotipinėmis reprezentacijomis. Lietuvoje, vis dar 

nėra arabų šalių kultūros centrų ar institutų, arabistika vis dar yra „rezervuota“ akademikams 

ir politikams. Anksčiau vykę arabų šalis pristatantys renginiai sunkiai galėjo reprezentuoti 

autentiškąją arabų kultūrą. Visi šie veiksniai padėjo pamatą klaidingų prielaidų apie arabų 

kraštus susidarymui nepažinojimui Lietuvos plačiojoje visuomenėje, vedančiam į neigiamas 

generalizacijas ir kategorizacijas. 

Nacionalinė UNESCO komisija ir bendradarbiavimas su arabų kraštais

Žvelgiant iš UNESCO tarpkultūrinio dialogo vertybių bei Europos sąjungos tarpkultūrinės 

politikos su arabų šalimis perspektyvos galime teigti, kad Lietuvos – arabų kultūrų dialogas 

galėtų būti puikia terpe Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos vykdomiems projektams. 

31 http://www.oc.vu.lt/
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Iki šiol Lietuvos nacionalinė komisija nevykdė projektų su arabų kraštais. Tačiau nereikėtų 

pamiršti, kad, kaip skelbia „UNESCO vadovas skirtas Nacionalinėms komisijoms“, nacionalinės 

komisijos turėtų vykdyti reguliarią veiklą tiek regioniniu, tiek tarptautiniu mastu. Ypač 

naudingas yra tarpregioninis kelių nacionalinių komisijų bendradarbiavimas Euro - arabų 

dialogo kontekste. Bendradarbiavimo užmezgimas su arabų šalių nacionalinėmis komisijomis 

būtų itin naudingas, kadangi arabų šalių komisijos taip pat turi nacionalinių komisijų statusą 

ALECSO ir ISESCO organizacijose. 

Nors arabų šalių nacionalinės UNESCO komisijos rengia įvairius tarptautinius susitikimus ne 

tik su kitų kraštų nacionalinėmis UNESCO komisijomis, NVO ar tarptautinėmis organizacijomis, 

aktyviai įtraukdamos ir pilietinę visuomenę, Lietuvos Nacionalinė komisija tokiuose 

susitikimuose nėra dalyvavusi. 

Arabų kultūra, politika ir islamo religija yra menkai pažįstami Lietuvos plačiojoje visuomenėje, 

tad iš karto imtis didelių tarptautinių projektų būtų sudėtinga. Vis dėlto, būtų galima pabandyti 

užmegzti bendradarbiavimo ryšių su arabų šalių arba Europos šalių nacionalinėmis UNESCO 

komisijomis, kurios jau yra aktyviai įsitraukusios į Euro - arabų dialogą, per dalyvavimą 

tarptautinėse konferencijose ar organizuojamose projektuose. Šiuo metu aktyviai įsitraukusius 

į tarpkultūrinio dialogo vystymą su arabų šalimis yra Vokietija, Austrija ir Danija. 

Taip pat yra žinoma, kad jau keletą metų projektus susijusius su nematerialiuoju paveldu 

tarpkultūrinio dialogo su arabų šalimis kontekste aktyviai vykdo Annos Lindh fondo 

organizacijos Estijoje. Jų pavyzdžiu seka ir Latvijos Annos Lindh fondas, kuris 2011 - 

aisiais suorganizavo „Baltijos – Viduržemio pavasario festivalį“32, o 2013 - ųjų balandį – 

projektą „Kitame Viduržemio jūros krante“. Šio projekto tikslas buvo supažindinti Latvijos 

plačiąją visuomenę su paprastų žmonių, gyvenančių kitame Viduržemio jūros krante, 

kasdienybe parodant, kad skirtumai tarp kultūrų yra daug mažesni nei galvojama.33

Teigiami ir neigiami tarpkultūrinio dialogo su Arabų šalimis aspektai

Viena iš pagrindinių kliūčių tarpkultūriniam dialogui su arabų kraštais ir tarpregioninių 

projektų vystymui yra iki šiol silpnos arba neegzistuojančios partnerystės tarp Lietuvos 

32 Plačiau: http://www.euromedalex.org/networks/latvia/news/baltic - mediterranean - spring - festival - latvia
33Plačiau: http://www.euromedalex.org/networks/latvia/news/common - action - latvian - network - intercultural - festival 
- other - shore - mediterranean
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ir arabų šalių organizacijų. Ne mažiau svarbūs yra Lietuvos užsienio kultūrinės ir 

bendradarbiavimo politikos prioritetai, kurie gali turėti įtakos galimų projektų finansavimui.  

Kitas iššūkis  -  komunikacija ir renginių pateikimas visuomenei. Rengiant tiek kultūrinius, 

tiek sensibilizacijos projektus Lietuvoje itin svarbus yra komunikacijos procesas plačiosios 

visuomenės pritraukimui. Kritiškai įvertinus jau vykdytus projektus, susijusius su arabų 

šalimis, reikėtų atsisakyti tam tikrų stereotipinių reprezentacijų (pavyzdžiui pilvo šokių 

renginių), skirtų žiniasklaidos pritraukimui. Taip pat rengiant tarpkultūrinius projektus 

reikėtų vengti politizavimo, jei organizuojami filmų vakarai ar konferencijos – itin atsakingai 

pasirinkti jų turinį.

Tarpkultūrinio dialogo vystymas tarp Lietuvos ir Arabų šalių

Aktualumas

Ne paslaptis, kad šiandien Lietuvos santykiai su kitomis valstybėmis, o taip pat vyriausybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų, asociacijų partnerystės yra orientuoti į Vakarus – Vakarų Europą 

ir JAV. Tuo tarpu, Lietuvos santykiai su arabų kraštais apsiriboja pavienėmis partnerystėmis 

bei projektais – taigi, Lietuvos ir arabų pasaulio santykiai lieka neišvystyta ir nepakankamai 

dėmesio sulaukiančia tema. Lietuvoje kartais yra užmirštama, kad Vakarų civilizacija yra ne 

vienintelė, pajėgianti interpretuoti pasaulį ir apibrėžianti jį kaip savo empirinę medžiagą. Toks 

gręžimasis į Vakarų pasaulį ir tam tikras apatiškumas arabų pasaulio klausimu turi neigiamos 

įtakos pačių piliečių pasaulėžiūrai, kuri vis daugiau vietos palieka išankstinėms nuostatoms, 

stereotipams, kito „demonizavimui“. Šitokiame kontekste tarpkultūrinis dialogas yra vienintelė 

pastanga ugdyti tarpusavio pagarbą, supratimą, toleranciją ir galų galiausiai partnerystę. Taigi, 

tarpkultūrinis dialogas tarp Lietuvos ir arabų šalių būtų itin naudingas siekiant pradėti arba 

sustiprinti bendradarbiavimą, ir svarbiausia -  kuriant sąlygas taikiam, tarpusavio pagarba bei 

supratimu grindžiamą tautų sambūvį. 

Siekiant skatinti ir plėtoti Lietuvos – arabų šalių dialogą visų pirma abu regionai turėtų 

geriau pažinti vienas kitą per knygas, žiniasklaidą, švietimą, parodas, konferencijas ir t.t.. 

Nors Arabų Kultūros Dienos yra puiki iniciatyva, suteikianti galimybę Lietuvos visuomenei 

plačiau susipažinti su arabų kultūra, tačiau vargu ar vieno kasmetinio renginio užtenka 

tikram tarpkultūriniam dialogui užmegzti. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, kaip 
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UNESCO ambasadorė Lietuvoje, vertindama UNESCO prioritetines vertybes galėtų aktyviau 

skatinti taikų tautų sambūvį. Projektai su arabų valstybėmis galėtų praplėsti eilinio lietuvio 

pasaulėžiūrą ir supratimą apie šiuolaikinį globalųjį pasaulį ir jo problemas, kurio vis dar 

trūksta Lietuvos visuomenėje. 

Tarpkultūrinį dialogą tarp Lietuvos ir arabų kraštų būtų galima prilyginti Japonijos - arabų 

bendradarbiavimo įvairiose srityse atvejui. Iš tiesų, abiem atvejais yra kalbama apie du itin 

nutolusius kraštus, kurių kultūriniai, socialiniai ar ekonominiai skirtumai yra itin ryškūs. 

Nepaisant šių aspektų, tarpkultūrinis dialogas yra ne tik galimas, bet ir itin naudingas. 

Paskutiniuose šios studijos puslapiuose bus išskirta projektų tipologija ir socialinės grupės, 

kurias būtų aktualu įtraukti į Lietuvos ir arabų šalių kultūrų dialogą. 

Galimų projektų pavyzdžiai

Tarpkultūrinis dialogas per nematerialaus kultūros paveldo projektus

Šiandieniniame globaliame pasaulyje yra svarbių dalykų, kuriuos darosi vis sunkiau išsaugoti 

ateities kartoms. Tam tikri dalykai yra reikšmingi dėl jų ekonominės, emocinės ar identiteto 

reikšmės – jie mums leidžia suprasti, kad mes esame tam tikros šalies, tradicijų ar gyvenimo 

būdo dalis. Kad ir kokia bebūtų jų išraiškos forma, jie yra paveldo, kurį reikia išsaugoti, 

dalimi. Šiandien kultūrinis paveldas neapsiriboja tik paminklais ar objektų kolekcijomis – 

jam priklauso ir įvairios gyvenimo būdo išraiškos, tokios kaip žodinė tradicija, scenos menas, 

ritualai, šventiniai renginiai, žinios ir veiksmai, susiję su pasaulio supratimu.

Būtent globalizacijos kontekste nematerialusis kultūros paveldas yra ypatingai svarbus 

veiksnys kultūrų įvairovės išsaugojimui. Skirtingų bendruomenių nematerialaus kultūros 

paveldo supratimas palengvina tarpkultūrinį dialogą bei skatina abipusę pagarbą skirtingų 

kultūrų atžvilgiu. Šiandien nematerialiajam kultūros paveldui yra iškilusi globalizacijos ir 

kultūrų suvienodėjimo grėsmė dėl paramos, įvertinimo ir supratimo trūkumo. Tam, kad 

nematerialusis paveldas būtų išsaugotas, jis turi būti reguliariai praktikuojamas, jo turi būti 

mokoma ir jis turi būti perduodamas iš kartos į kartą. 

Kadangi pagrindinė UNESCO misija yra prisidėti prie taikos pasaulyje kūrimo, skurdo 

panaikinimo per darnų vystymąsi, vienu pagrindinių būdų šiems tikslams pasiekti išlieka 

tarpkultūrinis dialogas. Pats kultūrinis dialogas galėtų būti užmegztas susipažįstant su 
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skirtingų kraštų folkloro tradicijomis. Būtų verta susimąstyti apie projektų vystymą būtent 

šioje srityje.

Senųjų tradicijų išsaugojimas yra labai svarbus. Tačiau tam, kad tautodailės ir amatų tradicijos 

būtų puoselėjamos, reikia, kad jos būtų perduodamos iš kartos į kartą. Tautodailės ir amatų 

išsaugojimo klausimas yra bendra Lietuvos ir arabų šalių problema, kadangi jaunimas šiandien 

retai pasirenka amatininko arba tautodailininko kelią. 

Tiek lietuviškasis, tiek arabų šalių nematerialusis kultūros paveldas yra labai turtingas ir 

tarpkultūrinio dialogo vystymas per folklorą būtų labai praturtinantis ir leidžiantis iš arčiau 

susipažinti su dvejomis skirtingomis kultūromis.

Šiame kontekste galėtų būti vykdomi kasmetiniai folkloro festivaliai su arabų šalimis. 

Kadangi Lietuvoje jau yra organizuojami tarptautiniai folkloro festivaliai (vienas iš žymesnių -  

„Baltica“), į juos būtų galima pakviesti ir meno kolektyvus iš arabų kraštų. Šitaip būtų tęsiamos 

ir puoselėjamos senosios tradicijos šiuolaikinėje kultūroje, būtų susipažįstama su Lietuvos 

folkloro ansamblių veikla, bendrosiomis pasaulietiškomis vertybėmis, išgirstama ir pamatoma 

autentiško liaudies meno apeigų, dainų, muzikos, šokių programų, atliekamų Lietuvos ir arabų 

šalių kolektyvų. 

Taip pat UNESCO pabrėžia, jog tam, kad būtų išsaugotas nematerialusis kultūros paveldas, jis 

turėtų būti perduodamas iš kartos į kartą. Tęsiant ir puoselėjant senąsias tradicijas, taip pat 

siekiant susipažinti su kitomis kultūromis galėtų būti rengiamas lietuvių - arabų folkloristų 

susitikimas įjungiantis net keletą kartų. Tokiame projekte galėtų dalyvauti neprofesionalaus 

meno propaguotojai (šokėjai, muzikai, dainininkai). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad tradicinių 

amatų meistrams darosi vis sunkiau suprasti šiuolaikinio vartotojo poreikius, siekiant 

skirtingų kartų bendradarbiavimą galėtų būti organizuojami susitikimai tarp tradicinių 

amatininkų ir jaunųjų dizainerių. Tam, kad būtų užmegztas pilnavertis tarpkultūrinis dialogas, 

Lietuvos jaunieji dizaineriai galėtų konsultuoti amatininkus iš arabų šalių ir atvirkščiai.

Kaip žinome, arabų kraštų kultūra yra labai turtinga. Remiantis vykdyto Japonijos – arabų 

šalių dialogo pavyzdžiu būtų įdomu skatinti Lietuvos – arabų poezijos susitikimus. Kaip ir 

buvo minėta anksčiau, arabų poezija yra ypač turtinga ir yra viena pagrindinių arabų kultūros 

sudedamųjų dalių, deja, Lietuvos visuomenė nėra turėjusi galimybės su ja susipažinti. Arabų 

poezijos skaitymas tam tikromis temomis (pvz. arabų moteris iki islamiškojoje ir moderniojoje 
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arabų poezijoje) plačiajai visuomenei leistų ne tik geriau susipažinti su vienu pagrindinių 

arabų kultūros elementų, bet ir paneigti tam tikrus susidariusius stereotipus. Arabų poezijos 

vertimas į lietuvių kalbą būtų ilgalaikė investicija į tarpkultūrinį dialogą. 

2012-iais įsteigtas Azijos menų centras galėtų tapti puikia platforma arabiškos kultūros 

reprezentacijai Lietuvoje. Šios institucijos misija – tenkinti viešuosius interesus vykdant 

visuomenei naudingą veiklą Azijos menų ir kultūros propagavimo ir plėtojimo srityje, o veiklos 

sritys – įvairių renginių organizavimas (stacionarios ekpozicijos kaupimas, keliaujančios 

ekspozicijos, fotografijų parodos), edukacinė veikla (paskaitos, seminarai, renginiai šeimoms, 

ir pan.) taip pat ir „patyrimo” veikla (turai su gidais, kūrybinės dirbtuvės). Nors iki šiol Azijos 

menų centre vykusiuose renginiuose arabų kultūra nebuvo pristatoma, su šiuo meno centru, 

kaip institucija, siekiančia adekvačiai pristatyti Azijos kultūras Lietuvos visuomenei, galėtų būti 

vykdomi bendri kultūriniai projektai.

Tarpkultūrinis dialogas ir jaunimas

Nors 2014 - 2021 metų UNESCO prioritetu išliks Afrikos valstybės ir lyčių lygybės klausimas, 

ne mažiau svarbi bus ir jaunimo socialinė grupė bei jos aktualijos. Aktualu būtų vystyti 

projektus, skatinančius jaunimo įsitraukimą į taikos skatinimą.34 Turėtų būti orientuojamasi į 

18 - 35 metų amžiaus grupę, dėl to, kad tokio amžiaus jaunimas yra gerų iniciatyvų ir teigiamų 

pokyčių varomoji jėga.

Orientuojantis į jaunimo socialinę grupę būtų aktualu rengti audiovizualinių menų ar 

muzikinius projektus. Viena iš idėjų – jaunimo fotografijos ir vizualiųjų menų projektas, 

skirtas patirčių ir pasaulėžiūrų analizei dviejuose skirtinguose kontinentuose. Projekto metu 

jaunieji menininkai drauge su kultūros institucijomis galėtų bandyti išsiaiškinti, kokį poveikį 

skirtingoms pasaulio percepcijoms turi žiniasklaida, prekybiniai mainai ir technologijos. 

Projektas suvienytų menininkus iš Europos ir arabų šalių, plačioji visuomenė galėtų susipažinti 

su projektu per darbų ekspozicijas. 

Dabartiniame kultūrinių pokyčių ir technologinės revoliucijos kontekste kino produkcija gali 

būti vertinama kaip puiki tarpkultūrinio dialogo ir komunikacijos priemonė. Tai taip pat yra 

svarbi kultūrų įvairovės raiškos priemonė Viduržemio jūros regiono kontekste.  „Hi, you are 

making a film (HEH1P)35“ projektas, kuris buvo organizuojamas trijų organizacijų iš Ispanijos, 

34 UNESCO Draft medium term strategy 2014 -  2021
35 Plačiau apie projektą: http://holaestashaciendo1peli.org/
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Portugalijos ir Maroko, - tai puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys. Projekto metu 

jaunieji kūrėjai bendradarbiaudami kūrė filmą apie bendrą pasaulio suvokimą, išeinantį už 

pačių dalyvių identiteto ribų. Kiekviena jaunuolių grupė iš tam tikros šalies turėjo nufilmuoti 

vieną filmo epizodą nežinodama viso scenarijaus, o filmo idėją dalyviai sužinodavo tik jį 

pamatę filmo premjeros metu. Šis projektas įdomus tuo, kad filmas susidėjo iš epizodų, kuriuos 

nufilmuodavi žmonės, atstovaujantys skirtingoms kultūroms. Taigi, žiūrint filmą galima įžvelgti 

tam tikrų kultūrinių skirtumų arba atrasti neįtikėtinų panašumų.

Taip pat būtų galima suorganizuoti lietuviškų – arabiškų filmų festivalį, jaunųjų režisierių 

susitikimus, kurių metu būtų keičiamasi patirtimis ir bandoma statyti bendrus filmus, per 

kuriuos dalyviai gautų galimybę išreikšti savo vizijas, susijusias su įvairovės tema.

Ko gero, vienas paprasčiausių būdų sujungti skirtingas kultūras ir pritraukti plačiąją 

visuomenę yra projektai muzikos srityje. Kaip ir Norvegijos projekte, būtų galima suburti 

Lietuvos ir arabų šalių muzikantus, o jų bendrus koncertus rengti plačiajai visuomenei 

prieinamose vietose. Projektas „Ma Lituanie“, kurio metu susibūrę muzikantai iš Malio bei 

Lietuvos, remdamiesi savo skirtinga kultūrine patirtimi bei muzikiniu išsilavinimu, įrašė 

albumą, – tai puikus modelis, kurį būtų galima panaudoti ir siekiant arabų bei lietuvių 

ryšių plėtojimo. Taip pat šiandien egzistuoja daug projektų, kuriuose yra kuriama moderni 

muzika remiantis tradiciniais liaudies muzikos motyvais arba skirtingų kultūrų muzikinius 

motyvus sujungiant į vieną kūrinį. Šiame kontekste galėtų būti rengiami daugiadieniai jaunųjų 

muzikantų ir diskožokėjų iš Lietuvos, Europos šalių ir arabų valstybių kūrybiniai susitikimai.

Tarpkultūriniai jaunimo projektai padėtų įgyti kultūrų pažinimo kompetencijų šitaip reikalingų 

šiuolaikiniame pasaulyje. Tam, kad kultūrinių projektų įgyvendinimas jaunimo tarpe būtų 

lengvesnis, reikėtų ieškoti partnerysčių tokio tipo projektus jau rengusiose valstybėse.

Tarpkultūrinis dialogas ir IRT

Kadangi Lietuvoje nėra arabų kultūros centrų, o ir tokių centrų įkūrimas pareikalautų nemažai 

lėšų, būtų galima sukurti interneto tinklalapį, skirtą arabų žmonėms ir jų kultūrai. Būtų galima 

sukurti virtualų arabų kultūros muziejų ir duomenų bazę apie arabų istoriją ir jų meną. 

Egzistuojant arabų kultūros svetainei, joje būtų galima patalpinti katalogą „arabų kultūros 

vaizdai“, kuris būtų parengtas kaip mokymo priemonė, kuria švietimo specialistai ir mokytojai 

galėtų naudotis skatinant tarpkultūrinį dialogą savo institucijose. Pvz. vyresniųjų klasių 
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moksleiviai arba meno mokyklų studentai galėtų išvykti į arabų kraštus su tikslu surinkti kuo 

daugiau informacijos apie šių šalių kultūrą. Visa surinkta fotografija, video medžiaga galėtų 

būti patalpintos į šitokį katalogą. 

Taip pat, būtų naudinga sukurti duomenų bazę su visa informacija apie projektus ir su arabų 

šalimis bendradarbiaujančiomis organizacijomis. Su šitokia idėja būtų galima kreiptis į Annos 

Lindh fondą.

Informacinės ir ryšių technologijos yra nepamainomos tarptautinių projektų vykdyme. Naujieji 

internetiniai puslapiai gali ne tik suteikti informaciją, bet ir leisti komunikuoti projektų 

dalyviams, dalintis patirtimis, keistis idėjomis. 

Galimi partneriai 

Lietuvoje

Vyriausybinės organizacijos

• Jaunimo reikalų departamentas

• Lietuvos kultūros ministerija

Lietuvos liaudies kultūros centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

• Lietuvos užsienio reikalų ministerija

• Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Nevyriausybinės organizacijos

• Annos Lindh fondas

• Atviros Lietuvos fondas

• Kultūros centras in Actio

Universitetinės organizacijos

• Lietuvos teatro ir muzikos akademija

• VDU Regionistikos katedra

• Vilniaus dailės akademija

• VU studentų atstovybė

• VU Orientalistikos Centras
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• Azijos menų centras

Galimi partneriai užsienyje

• AEGEE(Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe / European Students' 

Forum, ang.)

AEGEE Europos studentų forumas  yra didžiausia tarpdisciplininė Europos jaunimo 

organizacija jungianti 40 šalių ir 200 miestų. Šis tinklas propaguoja idėją, kad geresnio 

pasaulio ateitis priklauso nuo jaunimo lyderių. Organizacija yra įsipareigojusi rengti 

tarptautinius projektus, kadangi šiandieniniame pasaulyje trūksta iniciatyvų, kurios 

jaunimas iš skirtingų kultūrų ir pasaulio regionų susiburtų dirbti dėl bendro tikslo. 2010 

-2011 metais organizacija prioritetiniu laikė bendradarbiavimą tarp Europos ir arabų 

šalių jaunimo. 2010-2011 metais buvo vykdytas projektas – „Už Europos – perspektyvos 

rytojaus pasauliui“36 (Beyond Europe – Perspectives for Tomorrow‘s World, ang.).

AEGEE turi atstovybę ir Lietuvoje – Kaune. Kadangi organizacija turi patirties rengiant 

mainų programas ir savanorystes su arabų šalimis, rengiant tarptautinius jaunimo 

projektus būtų aktualu užmegzti ryšius su generaline atstovybe per AEGEE Kauno 

skyrių.

• ALECSO (Arabų lygos švietimo, kultūros ir mokslo organizacija)

• Annos Lindh fondai

• Arab Thought Foundation (Arabų minties fondas)

• ISESCO (Islamo švietimo, mokslo ir kultūros organizacija)

• UNAOC (Jungtinių tautų civilizacijų aljansas) 

• UNESCO nacionalinės komisijos

Tarptautiniai paramos teikėjai

• Europos kultūros fondas (European Cultural Foundation, ang.)

Europos kultūros fondo dotacijos skatina tarpkultūrinį bendradarbiavimą, tarptautinius 

tyrinėjimus, bei menininkų ir kultūros veikėjų mobilumą. Taip pat šis fondas remia 

individualius ar organizacijų projektus, kurie yra pajėgūs pritraukti plačiąją auditoriją. 

36 Plačiau apie projektą: http://www.projects.aegee.org/beyondeurope/?page_id=79
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• Europos Taryba

Europos Jaunimo Fondas (European Youth Foundation, ang.)

Šis fondas finansuoja jaunimo projektus37 susijusius su taikos skatinimu, supratimo 

skatinimo ir bendradarbiavimo besilaikančius Europos Tarybos vertybių. Kadangi 

EYF finansuoja tik nevyriausybinių organizacijų projektus, Lietuvos nacionalinė 

UNESCO komisija bendrų projektų finansavimui į šią organizaciją galėtų nukreipti savo 

partnerius. Kultūros centras „in Actio“ ne kartą yra gavęs finansavimą savo projektams 

iš Europos Jaunimo Fondo.

Išvados

Šia studija buvo bandoma atsakyti į klausimą, koks yra tarpkultūrinio dialogo aktualumas su 

arabų šalimis. Nors Europos institucijų ir UNESCO kontekste tarpkultūrinio dialogo tema su 

arabų kraštais yra gvildenama nuo 2000-ųjų metų, Lietuva partnerystėmis su arabų kraštais 

tiek ekonominėje, tiek politinėje ar kultūrinėje srityse iki šiol rimčiau susidomėjusi nebuvo. 

Taip pat svarbu paminėti, jog arabų pasaulis šiandien yra itin įdomus ne tik dėl savo kultūros, 

bet ir dėl savo ekonominės ar politinės situacijos - arabų šalyse matomi dideli pokyčiai, dėl 

kurių nėra lengva užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ekonominius ar kultūrinius ryšius. Šis 

aspektas, kaip ir eilė kitų – bendrų istorinių saitų neturėjimas, itin maža arabų bendruomenė 

Lietuvoje, ryškūs kultūriniai skirtumai – galėtų būti lietuvių ir arabų menko bendradarbiavimo 

priežastys.

37Daugiau informacijos apie EYF finansuojamus projektus: http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
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Kaip ir buvo minėta anksčiau, Lietuvos plačioji visuomenė galimybės giliau susipažinti su 

arabų kraštais ir kultūra nėra turėjusi. Arabų tematika yra plačiau domimasi tik akademiniuose 

sluoksniuose, o populiariausiu informacijos šaltiniu plačiajai visuomenei apie arabus ir arabų 

kultūrą išlieka žiniasklaida. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad net ir Arabų Kultūros Dienų, kaip 

vieno svarbiausių kasmetinių renginių, susijusių su arabų kraštais, iškilimas negalėtų įtvirtinti 

visaverčio kultūrinio dialogo - jo puoselėjimui reikalingi ilgalaikiai projektai ir partnerystės 

su arabų valstybių organizacijomis. Taigi, vertėtų susirūpinti tokių partnerysčių užmezgimu 

galimam tolimesniam svarbesnių projektų vystymui demokratiškumo ugdymo ir lygių teisių 

srityse. 

Svarbu paminėti, jog Lietuva ratifikavo UNESCO konvencijas, skatinančias kultūrų įvairovės bei 

nematerialaus paveldo išsaugojimą – „Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija“ 

mūsų šalyje buvo patvirtinta 2004-iais, o „Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos 

ir skatinimo“ – 2006-iais. Dėl to kultūros raiškos įvairovės skatinimo ir apsaugos klausimai 

turėtų būti sprendžiami laikantis tų pačių teisinių nuostatų, kaip ir kitose prie konvencijų 

prisijungusiose šalyse. Nors šie nutarimai Lietuvoje ir buvo ratifikuoti, tačiau tarpkultūrinių 

santykių plėtojimo strategijos nėra – vis dėlto, jų priėmimas galėtų būti vertinamas kaip 

paskatinimas kultūrų įvairovės propagavimui mūsų šalyje.

Pats tarpkultūrinis dialogas su arabų kraštais atvertų ne tik platesnes Lietuvos užsienio 

politikos perspektyvas – jis taip pat leistų Lietuvos visuomenei praplėsti akiratį, kuris šiuo 

metu yra labiau sukoncentruotas į vakarietiškąją kultūrą, atsikratyti tam tikrų stereotipų 

apie arabų kraštus ir jų žmones, taip pat suteiktų galimybių plačiau susipažinti su viena 

turtingiausių pasaulio kultūrų. Visi šie aspektai yra itin svarbūs Lietuvos visuomenės 

tobulėjimui bei prisitaikymui prie vis labiau globalizacijos veikiamo pasaulio.
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dienas“: uki.vdu.lt/?p=5926 
18. Informacija apie al-Khawarizmi: http://lostislamichistory.com/al-khawarizmi
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