
 

 

 

2021 birželio 2 d. – 75-osios Italijos Respublikos šventės metinės 

 

Vilnius, 2021 m. birželio 2 d. 

Mieli lietuviai, mieli tautiečiai, 
 
šiais antraisiais iš eilės Covid-19 pandemijos metais svarbi pažanga, kurią kiekvieną 
dieną stebime skiepijimo kampanijoje, ir teigiamos tendencijos, kurias nerimastingai 
sekame tiek sveikatos apsaugos, tiek ekonomikos statistikoje, dar neleidžia mums 
grįžti prie įprasto gyvenimo: be to, kad vis dar sukelia per daug mirčių, užsikrėtimo 
atvejų ir didelių ekonominių nuostolių, virusas smogia ir natūraliausiai mūsų 
asmeninių jausmų raiškai, socialiniams santykiams bei reikšmingiausiems viešojo ir 
institucinio gyvenimo renginiams, kokia yra Italijos Respublikos šventė, kasmet 
švenčiama birželio 2 d., kuri nuo referendumo, įvykusio tą pačią dieną 1946 m., kai 
mūsų šalis sugebėjo atgimti po fašizmo ir Antrojo pasaulinio karo nelaimių, sulaukė 
savo 75-ųjų metinių, tačiau, deja, galime švęsti tik virtualiu būdu. 
 
Žinoma, šie mano žodžiai negali jokiu būdu atstoti tikros tautos šventės, kokia 
tradiciškai kaip tik ir yra birželio 2 d., prasmės dėl svarbaus sprendimo, kurį priėmė 
mūsų tėvai pakloti naujus demokratijos ir laisvės pagrindus šalyje, kurioje nuo tada 
gyvename, taikiai, atmetus karą kaip tarptautinių ginčų sprendimo būdą, kaip skelbia 
1948 m. Konstitucija, ir įstojus į JTO, NATO ir Europos Sąjungą, įtvirtinant vis labiau 
reikalingus tarptautinius ryšius, kuriais mūsų šalis yra tvirtai susisaisčiusi.  
 
Leiskite man su jumis pasidalinti pasididžiavimo jausmu dėl to sprendimo, daug 
kartų patvirtinto su įsitikinimu, įsitvirtinusio Konstitucijoje ir veikiančioje 
daugiapartinėje politinėje sistemoje, kuri nuo tada susikūrė ir mums leidžia auginti 
savo šalį tiek socialinės-ekonominės, mokslo ir kultūros plėtros bei jos atsakingos 
vietos tarptautinėje arenoje požiūriu, kaip vieną svarbiausių saugumo garantų, 
aktyvią tarptautinės bendruomenės, Atlanto Aljanso ir Europos Sąjungos narę  - šie 
du esminiai sprendimai jau beveik du dešimtmečius mus vienija su Lietuva – bei G7 
ir G20 grupės, kuriai šiemet Italija pirmininkauja, prisidėdama prie pasaulinės 
darbotvarkės kūrimo, nustatant tikslus ir strategijas, dalyvę.  
 
Pandemijos iššūkiai ir galimybės, ES pirmą kartą skyrus neeilinius finansinius 
resursus, priėmus istorinį sprendimą dalintis tokiu inovatyviu sprendimu, dabar 



Vyriausybėms tenka didžiulė atsakomybė panaudoti juos greitai ir tinkamai, 
parengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, visų pirmą skirtus stiprinti žaliąją revoliuciją ir skaitmenizaciją bei 
įgyvendinti svarbias struktūrines reformas, mums suteikia progą nukreipti didelę 
energiją mūsų bendros ateities gerinimo link.  
 
Kaip buvo pabrėžta įvairiomis progomis per aukšto lygio, valstybių vadovų  
susitikimus ir galiausiai per neseniai įvykusį Lietuvos Užsienio reikalų ministro 
Gabrieliaus Landsbergio vizitą Romoje, Italija ir Lietuva – nors jų geografinė padėtis 
ir dydis bei demografinė situacija yra skirtingos – yra visiškai vienijamos Europos 
istorijos ir kultūros, suvokia ir atsako į tuos pačius prioritetus stiprinti bendrą 
saugumą bei skatinti gerovės augimą tiek atsižvelgiant į Atlanto Aljanso, kviečiamo 
adaptuoti savo mechanizmus prie naujų iššūkių, veikimą ir evoliuciją, tiek į Europos 
Sąjungos, kuri mums užtikrina bendrą pagrindą labai plačiam spektrui veiklų, tiek 
susijusių su bendra rinka, euro zona ir santykių su kitomis pasaulio šalimis plėtojimu 
(įtraukiant, žinoma, ir Rytų partnerystę, kuriai Lietuva skiria didelį dėmesį) bei, 
žinoma, su svarbiais dvišaliais santykiais – kurie praktiškai visada – turiu galvoje 
svarbius Vilniaus kontaktus su Roma ir Milanu, siekiančius viduramžius ir Renesansą 
– mus sieja stipriais ir tvirtais istoriniais, kultūriniais, politiniais, moksliniais, 
technologiniais ir ekonominiais-prekybiniais  saitais, stiprinimo procesus. 
 
Šią visų italų šventės dieną, kai prisimename Respublikos gimimą, noriu pasveikinti 
su nuoširdžiu pasigėrėjimu dinamišką ir gyvybingą italų bendruomenę, gyvenančią 
Lietuvoje, kurios augimas ir gebėjimas integruotis liudija tvirtą ir didėjantį bendrą 
abiejų šalių interesą, kurį stebiu su pasitenkinimu, konstatuodamas gausių verslo, 
pramoninių ir darbinių veiklų sėkmę, bei susipažindamas su daugeliu mišrių italų-
lietuvių šeimų, kurios sukurtos iš abiejų šalių piliečių meilės istorijų ir kuriose gimsta 
vaikai, suderinantys abi tapatybes, prisidėdami prie mūsų bendros Europos atkūrimo 
per būsimas kartas. Taip pat noriu prisiminti lietuvių bendruomenę Italijoje, kuri taip 
pat aktyviai prisideda prie asmeninių bei ekonominių santykių tarp mūsų abiejų šalių 
stiprinimo. 
 
Taip pat sveikinu tuos, kurie vykdo meninę, akademinę ir studijų veiklą, dėstytojus ir 
studentus, tuos, kurie dirba su moksliniais projektais, moko ir mokosi italų kalbos, 
dalyvauja Erasmus programoje, kuri teigiamai prisideda prie mūsų saitų Europoje 
konsolidavimo. 
 
Nuo pat savo atvykimo pernai rugsėjį visuomet labai stebiuosi ir nenustoju stebėtis, 
kiek yra sričių, kuriose mūsų šalimi labai domisi lietuviai, kiek Italijos sutinku 
Lietuvoje, nuo pramonės technologijų iki mados, gastronomijos, dizaino, muzikos, 



kalbos, vaizduojamųjų menų, kino, istorijos ir kultūros, iki turizmo bei virtualių 
pakaitalų, kurie jį iš dalies pakeitė pandemijos metu.  
 
Italų kultūros institutas Vilniuje vaidina nepakeičiamą vaidmenį kuriant galimybes ir 
paskatas abipusiam kultūrų pažinimui, kaip ir daug mokyklų, kuriose mokoma italų 
kalbos, pradedant nuo Dante Alighieri Kaune. 
 
Kai dėl ekonomikos ir prekybos srities, noriu paminėti Italijos prekybos agentūrą, 
kuri, bendradarbiaudama su Italijos-Lietuvos prekybos rūmais, rengia konkrečius 
susitikimus tarp abiejų šalių verslininkų ir realijų, ypač reguliariai rengdama Verslo 
forumą, kurį naujai numatoma surengti šio mėnesio pabaigoje atsinaujinančių 
energijos šaltinių tema. Ruošiama taip pat apvalaus stalo diskusija apie kibernetinį 
saugumą, kurią tikimės surengti rudenį, bendradarbiaujant kompetentingiems 
abiejų šalių dalyviams, siekiant išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes tokioje 
svarbioje veiklos srityje.  
 
Ryšiai tarp Italijos ir Lietuvos toliau plėtojami visose srityse ir palaipsniui stiprėja bei 
plečiasi ryšys, kuris jau mini savo trisdešimtmetį nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo: išties, 1991 m. rugpjūtį Italija pripažino naująją Lietuvą ir buvo atkurti 
dviejų šalių diplomatiniai santykiai.  
 
Baigiu linkėdamas visiems, lietuviams ir italams, greitai išsilaisvinti iš pandemijos 
primestų sveikatos apsaugos ir ekonominių suvaržymų sustiprinto Europos 
bendradarbiavimo kontekste ir visiškai atgaivinti veržlius dvišalius santykius, iš kurių 
įrodėme, jog galime gauti didelės naudos, ir kurie dar gali, netgi privalo augti, kad 
būtų visiškai išnaudotas tiek jau surastas platus bendradarbiavimo potencialas, 
laukiantis konkretaus įgyvendinimo, tiek naujas potencialas, kurį naujų žaliųjų, 
skaitmeninių ir atsinaujinančių technologijų plėtra mums suteikia bendros Europos 
ateities labui.  
 
Taigi 75-ųjų birželio 2 d. šventės metinių proga tegyvuoja Italijos Respublika, 
tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja tvirtas ir vaisingas esamas bei būsimas 
bendradarbiavimas tarp mūsų abiejų šalių NATO ir Europos Sąjungoje! 
 


