
Mišelė La Von Robinson
(Michelle La Vaughn Robinson)  

gimė 1964 m. sausio 17 d. pietinėje Čikagos dalyje, 

Ilinojuje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
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Mišelės tėvai, Fraseris Robinsonas ir Mariana Šilds, buvo 

paprasti žmonės ir dirbo paprastus darbus. Jos tėtis pri

žiūrėjo miesto vandentiekio siurblius, o mama buvo dra

bužiais prekiaujančios įmonės sekretorė.

Kol buvo maža, Mišelė turėjo dalintis svetainę su vy res

niuoju broliu Kreigu, nes jų šeima gyveno mažyčiame bute 

su vienu vieninteliu miegamuoju. Svetainę per pusę skyrė 

nuo lubų kabanti paklodė, kad vaikai turėtų truputį asme

ninės erdvės. Kreigas ir Mišelė buvo tokie artimi, kad dau

gelis manė, jog jie yra dvyniai, nors jis buvo beveik porą 

metų vyresnis.
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Mišelės šeima nebuvo turtinga, todėl mažyčiame butuke 

su vienu miegamuoju ir vonios kambariu turėjo gyventi 

visi keturi. Tačiau penktadieniais jie gardžiuodavosi 
pica, o vakarus ir savaitgalius leisdavo žaisdami stalo žai

dimus, skaitydami knygas ir bendraudami.



2016aisiais Mišelė jau buvo teisininkė, dviejų dukrų 

mama, rašytoja, labdaringos organizacijos, kovojan

čios su vaikų nutukimu, steigėja, autoritetas daugy

bei žmonių, neturtingųjų ADVOKATĖ, mados ikona 

ir pirmoji afroamerikietė, tapusi Jungtinių Amerikos 

Valstijų pirmąja dama.

Tad kaipgi ši miela, protinga pietų Čikagoje gyvenan

ti jaunesnioji sesutė, mėgstanti žaisti stalo žaidi

mus, žiūrėti televizorių ir valgyti picą, tapo viena 

įtakingiausių šių laikų moterų?

ADVOKATAS: asmuo, teikiantis teisinę 
pagalbą žmonėms ar organizacijoms.

4



5



„Kas rytą pabundu rūmuose, 

kuriuos pastatė vergai.  
Ir matau, kaip mano dukros – 

dvi gražios, jaunos,  
juodaodės moterys – 

išeidamos į mokyklą  
pamojuoja savo tėvui, 

jungtinių amerikos  
valstijų prezidentui, 

imigranto iš Kenijos sūnui. 
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Imigranto, atvykusio į Ameriką 

       siekti  išsilavinimo 
ir geresnės ateities.“
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Mišelės šeimos istorija

1850aisiais Pietų Karolinoje gyveno maža mergaitė, 

vardu Melvinija. Tuo metu jai tebuvo vos šešeri, bet ji 

priklausė vyrui, vardu Deividas Patersonas. Melvinija 

buvo jo vergė, todėl turėjo dirbti ūkyje ir daryti viską, kas 

liepiama.
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Melvinija  buvo beraštė –  ji nemokėjo nei  skaityti, nei rašyti.



10

1852aisiais Melvinijos šeimininkas mirė, 

todėl ji buvo atskirta nuo draugų ir visko, 

kas sava, ir perkelta gyventi pas naują šei

mininką į Džordžiją.

Čia jos laukė daugybė darbų. Reikėjo šerti 

karves, prižiūrėti avis, sėti kukurūzus ir 

medvilnę, pjauti kviečius. Tada Melvinijai 

tebuvo vos aštuoneri.
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1863-iaisiais  
Abraomas Linkolnas,  

tuometinis  
JAV prezidentas,  

išleido  
Emancipacijos  
deklaraciją,  
išlaisvinusią  

dalį  
afroamerikiečių  

vergų.


