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tuonių darbo valandų. Darbu esu labai
labai patenkintas, tik savų trūksta,
nes išvykau ir iki dabar esu Olandijoje vienas.
O kaip šeima reagavo į Jūsų sprendimą gyventi ne Lietuvoje?
Abu sūnūs (vyresnis keli metai gyvena Anglijoje, jaunesnis – gimnazistas) bei žmona šį mano sprendimą
vertina tik teigiamai. Kažkaip apsipratome su tokiu gyvenimu. Parvažiuoju
trumpesnių ar ilgesnių atostogų, dažnai jie aplanko mane.

Lietuvis, pažinęs Olandiją
geriau, nei patys olandai

Dainius su žmona ir sūnumi 19 malūnų kaime Kinderdijk.

RASA SĖJONAITĖ
olitikas, literatas, visuomenininkas Dainius Žąsinas gimė vaizdingame rašytojų krašte, Anykščių rajone, Burbiškio kaime. Pagal išsilavinimą veterinarijos felčeris, tačiau
likimas lėmė profesinius įgūdžius iškeisti
į darbus mėsos perdirbimo srityje. Prisimindamas praeitį Dainius sako, kad
tas laikas, kai jis apsisprendė išvykti iš
Lietuvos, buvo nelengvas. Ekonominė
krizė ir mažas atlyginimas už daugybę
sunkių darbo valandų. Planavo trumpam, bet štai jau aštunti metai toli nuo
šeimos jis dirba ir gyvena Olandijoje.

P

Žinant Jūsų patriotinius jausmus Lietuvai ir visuomeninę veiklą, kyla klausimas,
ar kada nors būtumėte pagalvojęs, kad teks
brandžiame amžiuje gyventi kitoje šalyje?
Bet prieš daugybę metų net mintis
neateidavo išvykti nors trumpam užsidirbti į kokią Ispaniją ar Švediją. Bet
vieną 2010 m. rugsėjo rytą, galima sa-

Asmeninio albumo nuotr.

kyti „ant greitųjų”, prisėdau prie kompiuterio, užpildžiau CV, ir išsiunčiau į
įdarbinimo agentūrą. Tą pačią dieną
gavau atsakymą, ir greit išvykau Olandijon su mintimi keletą mėnesių padirbėti ir grįžti. Tačiau jau aštunti
metai bėga toje nuostabioje gėlių, malūnų ir dviračių karalystėje.
Ar sunkus buvo integracijos laikotarpis?
O gal žinojimas, kad tai tik laikinas gyvenimo tarpsnis, lengvino būtį svečioje šalyje?
Adaptacija, integracija buvo lengva. Nuo pirmų dienų pamėgau tą šalį.
Be to, apsigyvenau pas draugus lietuvius, kurie mane jau gal metai kvietė
pas juos atvykti. Žinoma, pradžioje
buvo ir sunkesnių momentų, bet tikrai
neteko vergauti kaip Lietuvoje. Praėjusiais metais pakeičiau darbovietę.
Viskas – tik į gerąją pusę. Lengvas darbas ne prie konvejerio, o fabrike esančioje mėsos parduotuvėje. Skamba muzika, olandų humoras, nepastebi aš-

Tarptautinė buriavimo regata Amsterdame, kurioje dalyvauja ir lietuviai.

Esate konservatorių-krikščionių partijos narys, aktyvus visuomenininkas, Lietuvos
patriotas ir daugelio Lietuvos istorinę skaudžią praeitį mininčių organizacijų narys, rašote eiles, dalyvaujate įvairiuose Lietuvos
istoriniuose sambūriuose. Ar netrūksta
Jums šios kasdienės, įprasminančios veiklos užsienyje?
Būdamas Lietuvoje buvau giliai
pasinėręs į visuomeninę, politinę veiklą. Rašiau ir dabar rašau eiles, iki šiol
esu Anykščių literatų klubo „Marčiupys” narys. Priklausau taip pat Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. Neslėpsiu, kartais slogu ir ilgu
tos lietuviškos bendrystės, dažnai jaučiu širdies graužatį juos palikęs. Kiek
renginių, sąskrydžių kartu su bendraminčiais, kiek prisidėta prie kryžių
žuvusiems statymo arba žygių laisvės
kovotojų takais. Bet glaudus bendravimas nenutrūko. Susisiekiame telefonu,
laiškais, internetu. Grįžęs stengiuosi
visada užsukti į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos fi lialą
Anykščiuose. Šiemet kaip niekad su pagarba ir jauduliu nešiau šios sąjungos
vėliavą per Vasario 16-osios minėjimą
Anykščiuose.
Lietuvybės esmę ir prasmę sėkmingai su kitais lietuviais garsiname
ir Olandijoje. Esu Olandijos Lietuvių
Bendruomenės narys. Turime čia ir lietuvišką mokyklėlę „Malūnėlis”, Liepos
6-ąją tautinę giesmę giedame plaukdami Amsterdamo kanalais. Garsiausias kasmetinis renginys – lietuvių
meno dienos „Ltart”. Kadangi Bendruomenė veikia prie Lietuvos ambasados Nyderlanduose, tai nuolat dalyvaujame ir garsiname mūsų diplomatinės atstovybės renginius.
Taip pat dalyvauju lietuvių katalikų sambūrio veikloje, organizuojame
šv. Mišias lietuvių kalba, kurias dažniausiai aukoja puikiai lietuviškai
kalbantis olandas vienuolis joanitas tėvas Elijas. Būna, kad retkarčiais atskrenda ir pamokslininkas kunigas
iš Lietuvos.
Kaip olandai vertina lietuvius ir kokia

DRAUGAS
jų nuomonė apie mūsų kraštą?
Dirbu su keliais vyresniais už
mane olandais. Neteko iš jų girdėti blogos nuomonės apie lietuvius. Olandai
puikiai žino, kokia sunki Lietuvoje
ekonominė padėtis. Beje, esu atvežęs
jiems nemažai mūsų gražios šalies fotografijų ir informacijos anglų kalba
apie Lietuvą.
Kas trikdo Jus iki šiol nyderlandietiškame pasaulyje? Gal yra dalykų, prie kurių
negalite priprasti?
Šiame nyderlandietiškame pasaulyje manęs tikrai niekas netrikdo. Patinka labai jis man. Visą šalį skersai
išilgai esu išraižęs traukiniais, autobusais, laivais, dviračiu. Mano draugų
olandų nuomone, aš Olandiją geriau žinau, negu jie patys.
Kokios Nyderlandų šalies vietos labiausiai Jus sužavėjo ir kokie tų kelionių
įspūdžiai labiausiai įsiminė?
Galvoju dabar, kas ta mėgstamiausia vieta šioje kerinčių lygumų karalystėje. Gal tai Hertogenbosch miesto Šv. Jono įspūdinga katedra? Gal
Drenthe provincijoje esantys 54 tūkst.
metų senumo dolmenai? Gal Den Helder švyturys, o gal 19 malūnų kaimas
Kinderdijk ar Keukenhof su 7 milijonais gėlių žiedų? Tikrai neatsakyčiau.
Didžiausia mano pramoga – minti dviračiu miestų gatvėmis, palei
Olandijos kanalus ar tiesiog važiuojant
traukiniu gėrėtis pralekiančiais vaizdais. O įspūdingiausia kelionės akimirka, manau, vis dar ateityje. Štai jau dabar mintyse kirba Texel sala, į kurią
dar šįvakar išvykstu.
Ar sekate gimtinės politinius įvykius ir
visuomeninius procesus? Jei taip, tai tuomet pabandykite atsakyti į šį klausimą: Lietuva netenka kasmet vis daugiau savo piliečių, ir demografinės krizės, bent jau iki
šiol, politinis elitas vis dar nepajėgus įveikti. Gal turite kažkokį „receptą” šiai mūsų „ligai” pagydyti?
Visada seku politinius įvykius
Lietuvoje. Grįžęs po darbo daug skaitau interneto spaudos, bendrauju su
gausybe žmonių socialiniuose tinkluose. Ką daryti, kad lietuviai miestais
nebėgtų į užsienius? Atlyginimų normalesnių, kainų ne beprotiškų. Ką čia
bepridursi, kai pamatai Anykščiuose
kai kurių produktų kainas, kurios didesnės nei Olandijoje. Bėgo ir bėgs dar
žmonės tikrai. Juk žuvis neria kur giliau, o žmogus kur geriau. Nauji rinkimai, ir vėl nauja partija valdžioje. Ir
vėl viską keičia iš naujo. Priima kvailus įstatymus arba kovoja ne su tuo, su
kuo reikia. Turbūt tokia pesimistine
gaidele ir baigsiu savo pamąstymus.

Aukštai ant šv. Martyno bažnyčios Zaltbommel miestelyje. Tolumoje – Maso upė.

