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Migracijos departamento duomenimis 
nuo 2005  m. iš Lietuvos išvyko daugiau 
nei 230 000 Lietuvos Respublikos pilie-
čių1. 2004–2013  m. laikotarpio statistinių 
duomenų analizė rodo, kad Lietuva išlieka 
migracijos kilmės šalimi. Tad emigraci-
ja yra vienas svarbiausių migracijos pro-
blematikos klausimų šalyje. Tačiau nuo 
emigracijos konteksto neatsiejama ir imi-
gracijos problema, o pastaraisiais metais 
augantys į šalį atvykstančiųjų skaičiai liu-
dija ir didėjantį migracijos proceso tyrimų 
aktualumą. 

Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti 2004–
2013  m. migracijos procesų kaitą Lietuvoje, 
didesnį dėmesį skiriant trečiųjų šalių piliečių 
imigracijai šeimos susijungimo pagrindu. Iš-
samesnė trečiųjų šalių piliečių atvykimo į šalį 
konteksto analizė pasirinkta neatsitiktinai. 
Statistiniai duomenys rodo augančius imigran-
tų iš šių šalių skaičius. Be to, dažniausia trečių-
jų šalių piliečių atvykimo į šalį aplinkybė yra 
šeimos susijungimas. Nepaisant to, kad savo 
populiarumu šis atvykimo tikslas neužleidžia 
pozicijų nuo pat 2004  m. (išskyrus 2008  m.), 
detalesnių tyrimų, analizuojančių, kas atvysta 
į šalį šeimos susijungimo pagrindu, įgyvendin-
tų nėra.

Giedrė BLAŽYTĖ

Migracijos procesų kaita ir imigracijos 
  šeimos susijungimo pagrindu tendencijos 
     Lietuvoje 2004–2013 m. laikotarpiu

Statistinių migracijos duomenų analizė 
yra svarbus metodas, siekiant suprasti emi-
gracijos ir imigracijos procesų šalyje konteks-
tą, jo kaitą ir tendencijas. Tokia informacija 
tampa neatsiejama išsamesnių ir detalesnių 
migracijos problematikos tyrimų dalimi. 
Straipsnyje analizuojami Migracijos departa-
mento prie Lietuvos Respublikos vidaus rei-
kalų ministerijos (toliau Migracijos departa-
mentas) 2005–2012 m. migracijos metraščiai, 
naujausi tarptautinės gyventojų migracijos 
rodikliai, prieinami Statistikos departamen-
to oficialios statistikos portale, bei detalesni 
2011 m. ir 2012 m. imigrantų iš trečiųjų šalių 
duomenys (trečiųjų šalių piliečių pasiskirsty-
mas pagal amžių, lytį, atvykimo pagrindą ir 
lytį, atvykimo pagrindą ir šalį, iš kurios atvy-
ko, ir kt.), pateikti Migracijos departamento 
specialiu Etninių tyrimų instituto prašymu.

Straipsnis pradedamas trumpa emigraci-
jos kaitos Lietuvoje 2004–2013  m. laikotar-
piu apžvalga. Toliau analizuojamos bendros 
imigracijos tendencijos, ypač atkreipiant 
dėmesį į atvykstančių trečiųjų šalių piliečių 
duomenis. Paskutinioji straipsnio dalis ski-
riama detalesnei atvykimo į Lietuvą šeimos 
susijungimo pagrindu statistinių duomenų 
analizei. Pabaigoje pateikiamos įžvalgos, 
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apibendrinančios migracijos procesų kaitą ir 
imigracijos tendencijas šeimos susijungimo 
pagrindu Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu.

Emigracijos kaita Lietuvoje 
2004–2013 m.

Nors per paskutinius metus pastebima 
mažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emi-
gracija ir didėjantys imigracijos srautai, tačiau 
Lietuva išlieka šalimi, kuri pasižymi vienu di-
džiausiu neigiamu migracijos neto tūkstančiui 
gyventojų. Neigiama neto migracija reiškia, 
kad iš šalies išvykstančiųjų skaičius viršijo į šalį 
atvykstančiųjų asmenų skaičių. Naujausi agen-
tūros „Eurostat“ duomenys skelbia, kad 2011 m. 
neto migracija tūkstančiui gyventojų Lietuvoje 
siekė beveik -13, aukštesniu rodikliu tarp Euro-
pos Sąjungos šalių narių pasižymėjo tik Epyro 
periferija Graikijoje2. Tiesa, reikėtų paminėti, 
kad šis rodiklis nuo 2010 m. mažėja. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis 2012 m. 
neto migracija tūkstančiui gyventojų sumažėjo 
iki -7 (2010 m. neto migracija buvo -25,2)3.

2013   m. emigracijos srautai sumažėjo 
nežymiai – iš šalies išvyko 40 391 asmuo4 
(2012 m. – 41 100)5. Dauguma išvykstančiųjų 
yra Lietuvos Respublikos piliečiai – 2012 m. 
jie sudarė 94 proc. visų iš Lietuvos emigravu-
sių asmenų (2011 – 96 proc.)6 (žr. 1 pav.).

Didžiausias iš šalies išvykstančiųjų Lietu-
vos Respublikos piliečių skaičius buvo fiksuo-
jamas 2010 metais. Šiuo laikotarpiu emigra-
ciją deklaravo beveik penkis kartus daugiau 
asmenų nei 2009 m. (žr. 1 pav.). Tačiau kalbėti 
apie didžiulę emigracijos bangą šiais metais 
nebūtų visiškai teisinga. Manoma, kad to-
kiam pokyčiui įtakos turėjo 2010 m. Lietuvos 
Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 17 
straipsnyje nustatyta prievolė nuolatiniams 
šalies gyventojams mokėti privalomojo svei-
katos draudimo įmokas. Tad, norėdami iš-
vengti prievolės mokėti privalomą sveikatos 
draudimą, išvykimą deklaravo ir jau anks-
čiau iš šalies emigravę, bet emigracijos nede-
klaravę Lietuvos gyventojai.

Daugiausiai užsienio šalių piliečių iš ša-
lies išvyko 2009 ir 2010 metais. Galima da-
ryti prielaidą, kad laikotarpiu, kai Lietuva 

Nuo 2010  m. tarp populiariausių emi-
gracijos tikslo šalių minima ir Norvegija. 
2012  m. į šią šalį išvyko 8 proc. emigrantų 
(2011 m. – 7 proc.)10. Manoma, kad į Norvegi-
ją reemigruoja ir Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, anksčiau išvykę ir savo gyvenimus kūrę 
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje ar kitose šiuo 
metu ekonominius sunkumus išgyvenančio-
se šalyse. 2012  m. Didžiojoje Britanijoje ne-
darbo lygis buvo didžiausias nuo 1996 m., be 
to, nuo 2014 m. sausio mėn. darbo rinka atsi-
vėrė Bulgarijos ir Rumunijos šalių piliečiams. 
Tad lietuviai renkasi šiuo metu geresnes so-
cialines garantijas bei didesnes įsidarbinimo 
galimybes galinčią pasiūlyti vakarų Skandi-
navijos valstybę. 

Moterų ir vyrų, deklaravusių išvykimą 
analizuojamu laikotarpiu, skaičius išlieka 
beveik vienodas. 2004–2013  m. moterys su-
darė 49,8 proc., o vyrai – 50,1 proc. bendro 
emigrantų skaičiaus. Naujausiais statisti-
niais duomenimis 2012  m. iš šalies išvyku-
sių moterų skaičius buvo nežymiai didesnis 
nei vyrų: išvykstančios moterys sudarė 50,4 
proc. (2011 m. – 50 proc.), o deklaravę išvyki-
mą vyrai – 49,6 proc. (2011 m. – 49,9 proc.) iš 
bendro 2012 m. emigravusių skaičiaus11.

2004–2013  m. laikotarpiu išvykimą iš ša-
lies dažniausiai deklaravo 20–29 metų jau-
nimas. 2011 m. šios amžiaus grupės asmenys 
sudarė 42,8 proc., o 2012  m.  – 40,6 proc. iš 
visų emigravusiųjų12. Tarp išvykstančių 2011 
ir 2012 m. daugiausiai buvo 20–24 metų am-
žiaus moterys ir 25–29 metų amžiaus vyrai.

Apžvelgus bendrus emigracijos konteksto 
duomenis Lietuvoje, reikėtų pastebėti, kad 
2008–2010  m. laikotarpiu augę emigracijos 
mastai pastaruosius metus mažėja. Tiesa, 
bendras tendencijas nusveria didžiąją šalies 
emigrantų dalį sudarantys Lietuvos Respu-
blikos piliečiai, kurių deklaruotas išvykimo 
skaičius mažėja nuo 2010 metų. Tuo tarpu 
naujausi 2012 m. statistiniai duomenys rodo 
nežymiai padidėjusį emigravusių užsienio 
piliečių skaičių. Populiariausiomis tikslo 

1 pav. Lietuvos Respublikos piliečių ir užsienio šalių piliečių emigracijos kaita 
2005–2013 m.
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išgyveno pasaulinę ekonomikos ir finansų 
krizę, užsieniečiai rinkosi ekonomiškai sti-
presnes ir stabilesnes valstybes arba grįžo į 
savo kilmės šalis.

Analizuojant emigracijos procesų dinami-
ką Lietuvoje, svarbu paminėti, kad po 2011 m. 
visuotinio gyventojų ir būsto surašymo buvo 
perskaičiuotas 2005–2009  m. iš šalies išvy-
kusių asmenų skaičius ir neto tarptautinė 
migracija. Lietuvos statistikos departamen-
tas pažymi, kad šis perskaičiavimas atliktas 
remiantis 2011  m. visuotinio gyventojų ir 
būsto surašymo rezultatais, o taip pat 2006–
2010  m. atliktų statistinių tyrimų, kuriais 
buvo įvertinti 2005–2009  m. nedeklaruotos 
emigracijos srautai, duomenimis7. Dabar 
pateikiami duomenys rodo daug didesnius 
emigracijos srautus, nei buvo manyta iki tol. 
Anksčiau buvo skelbiama, kad 2005–2009 m. 
laikotarpiu iš šalies išvykdavo vidutiniškai 
apie 16 tūkst. asmenų per metus8. 

Nuo pat analizuojamo laikotarpio pra-
džios daugiausia asmenų emigravo į Didžią-
ją Britaniją ir Airiją. Naujausiais Migracijos 
departamento duomenimis 2012 m. 48 proc. 
asmenų išvyko į Didžiąją Britaniją (2011 m. – 
45 proc.), Airiją tikslo šalimi pasirinko 9 
proc. emigrantų (2011 m. – 10 proc.)9. 2005–
2008  m. trečia pagal populiarumą valstybe 
tarp emigrantų buvo JAV, 2009 m. savo pozi-
ciją užleidusi Baltarusijai. 

2009 ir 2010  m. laikotarpiu išaugo emi-
gruojančių skaičius į Ispaniją, tuo metu kaip 
tik išgyvenusią didžiulį ekonominį pakilimą. 
Vokietija taip pat išlieka populiariausių emi-
gracijos iš Lietuvos tikslo šalių penketuke. O 
nuo 2011 m. gegužės mėn., Vokietijai atvėrus 
darbo rinką Lietuvos Respublikos piliečiams, 
šiems neliko ir jokių apribojimų čia įsidar-
binti. Tiesa, prognozuoto emigrantų antplū-
džio į šios šalies darbo rinką nefiksuojama, o 
pagrindine to priežastimi laikoma vokiečių 
kalbos nemokėjimas. 2012  m. į Vokietiją iš-
vyko 8 proc. asmenų nuo bendro emigrantų 
skaičiaus (2011 m. – 7 proc.). 
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šalimis išlieka Didžioji Britanija ir Airija, o 
paskutinius trejus metus vis daugiau emi-
grantų deklaruoja išvykimą į Norvegiją, 
kuri, manoma, tampa ir reemigruojančių 
Lietuvos Respublikos piliečių tikslo šalimi. 
Analizuojamo laikotarpio statistiniai duo-
menys rodo, kad iš šalies išvyksta beveik vie-
nodas moterų ir vyrų skaičius, kurių amžius 
dažniausiai svyruoja tarp 20 ir 29 metų. 

Imigracijos tendencijos Lietuvoje
2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 32 300 

užsieniečių, kurie sudarė 1,08 proc. bendro 
šalies gyventojų skaičiaus (2012  m.  – 31 300, 
kurie sudarė 1,04 proc.). Daugiausia užsie-
niečių gyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
apskrityse. Žvelgiant į šalyje gyvenančių už-
sieniečių skaičiaus dinamiką, galima būtų 
akcentuoti tris svarbesnius laikotarpius (žr. 
2 pav.). 2004  m., Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, užsieniečių skaičius augo iki 2006 
metų. 2006–2010  m. laikotarpiu šis pradė-
jo mažėti, o 2011  m. buvo fiksuojamas ma-
žiausias užsieniečių Lietuvoje skaičius nuo 
pat 2004 metų. Tai gali būti susiję su 2009 ir 
2010 m. išaugusia užsienio šalių piliečių emi-
gracija bei tuo laikotarpiu šalyje vyravusios 
ekonominės krizės padariniais. Nuo 2011 m. 

vėl pastebimas didėjantis užsieniečių Lietu-
voje skaičius, kurį galima sieti su prasidėjusiu 
šalies ekonomikos atsigavimu. Kaip bus apta-
riama vėliau, ekonominį šalies atsigavimą liu-
dija ir pastaruosius dvejus metus vėl augantys 
imigrantų, ketinančių dirbti ar užsiimti teisė-
ta veikla Lietuvoje, mastai. 

Imigruojančių į šalį skaičius, palyginus su 
iš šalies išvykstančių asmenų skaičiumi, yra 
nedidelis (žr. 3 pav.). Lietuva išlieka migra-
cijos kilmės, o ne tikslo šalimi. Iki 2008 m. 
atvykstančiųjų skaičius, nors ir nežymiai, ta-
čiau augo. 2008–2010 m. laikotarpiu, galimai 
dėl ekonominės situacijos šalyje, atvykstan-
čiųjų į šalį sumažėjo. Tuo tarpu nuo 2010 m. 
vėl pradėta fiksuoti augančius į Lietuvą 
imigruojančių asmenų skaičius. Lyginant 
statistinius imigracijos ir emigracijos duo-
menis, pastebima visiškai priešinga situaci-
ja – 2010 m. laikotarpiu fiksuojama pradėjusi 
augti imigracija ir pradėję mažėti emigra-
cijos srautai. 2013  m. į šalį imigravo ketu-
ris kartus daugiau asmenų nei 2010 metais. 
Migracijos departamento duomenimis, šiuo 
laikotarpiu į šalį atvyko 5123 asmenys, o 2013 
metais – 23 643 asmenys13 (žr. 3 pav.). 2012 m. 
tūkstančiui gyventojų tenkantis imigrantų 
skaičius išaugo iki 6,6 (2011 m. – 5,2 imigran-
to tūkstančiui gyventojų, 2010 m. – 1,7)14.

Statistiniai duomenys rodo, kad augantis imi-
grantų srautas šalyje smarkiai susijęs su į gimti-
nę grįžtančiais Lietuvos Respublikos piliečiais. 
Nuo 2010  m. fiksuojami didėjantys grįžtamo-
sios migracijos mastai (žr. 4 pav.) 2012 m. reemi-
gravę Lietuvos Respublikos piliečiai sudarė 80,7 
proc. visų į šalį imigravusių asmenų (2011 m. – 
89,3 proc., 2010 m. – 79,7 proc.)15. Tačiau Lietu-
vos gyventojų sugrįžimas į tėvynę kelia nemažai 
klausimų. Visų pirma, ar iš tiesų jų atvykimą į 
šalį galime vadinti grįžtamąja imigracija, nes 
nėra aišku, kiek iš tikrųjų į šalį grįžusių Lietuvos 

2 pav. Užsieniečiai Lietuvoje 2004–2013 m. (tūkst.)

Šaltinis – Migracijos departamentas.
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3 pav. Emigracijos ir imigracijos kaita 2004–2013 m.
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Bendros imigracijos tendencijos pagal į Lie-
tuvą atvykstančiųjų lytį rodo, kad į šalį atvyks-
ta beveik vienodas moterų ir vyrų skaičius (žr. 
5 pav.). Nuo pat analizuojamo laikotarpio pra-
džios, 2004  m., atvykstančiųjų vyrų skaičius 
buvo nežymiai didesnis už moterų imigrančių 
skaičių. Tačiau moterų ir vyrų pasiskirstymas 
diferencijuojasi, kai žvelgiame į jų atvykimo į 
šalį pagrindus. 2012 m. į Lietuvą atvyko 10 906 

vyrai (55 proc. nuo bendro imigrantų skaičiaus 
(2011 m. – 54 proc.)) ir 8937 moterys (45 proc. 
nuo bendro imigrantų skaičiaus (2011 m. – 46 
proc.)). Daugiausia imigruojančių asmenų yra 
20–29 metų amžiaus grupėje (2012 m. – 44,4 
proc. visų atvykusių, 2011  m.  – 46,5 proc.)16. 
Pagal amžiaus ir lyties pasiskirstymą tiek tarp 
moterų, tiek tarp vyrų didžiausias atvykstan-
čių skaičius yra 25–29 metų amžiaus grupėje17.

Didžioji dalis visų į šalį atvykusių užsie-
niečių – Europos Sąjungai ir Europos lais-
vosios prekybos asociacijai nepriklausan-
čių šalių (trečiųjų šalių) piliečiai. 2012  m. 
jie sudarė 69,3 proc. visų į Lietuvą imi-
gravusių užsieniečių (2011  m.  – 70 proc., 
2010 m. – 86 proc.)18. Didelis trečiųjų šalių 
piliečių pasiskirstymas tarp į Lietuvą at-
vykstančių užsieniečių yra viena priežas-
čių, kodėl detalesnė imigracijos Lietuvoje 
konteksto analizė atliekama pasirenkant 
Europos Sąjungai ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijai nepriklausančių šalių 
piliečių duomenis.

Imigrantų pasiskirstymo pagal pilietybę 
duomenys rodo, kad daugiausia tarp atvyku-
sių yra Rusijos (2012 m. – 526, 2011 m. – 373), 
Baltarusijos (2012 m. – 363, 2011 m. – 254) ir 
Ukrainos (2012 m. – 377, 2011 m. – 181) pilie-
čių19. Kodėl būtent šių šalių piliečiai renkasi 
Lietuvą migracijos tikslo šalimi galima aiš-
kinti atsižvelgiant ne tik į geografinę padėtį, 
bet ir į istorinį imigracijos kontekstą, tai yra 
„dėl po Sovietų Sąjungos žlugimo išlikusių 
socialinių, ekonominių ir kitokio pobūdžio 
ryšių su Lietuvos valstybe ir visuomene“20.

Statistiniai duomenys rodo, kad, kitaip nei 
įprasta manyti, Lietuva nėra tik tranzito ša-
lis imigrantams, norintiems patekti į Vakarų 
Europos valstybes. Didžioji dalis atvykusių-
jų yra ilgalaikiai šalies gyventojai. 2013  m. 
pradžioje 18 925 užsieniečiai turėjo Lietuvos 
Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimus 
gyventi Europos Bendrijoje (2012 m. – 19 142), 
tuo tarpu 10 851 užsienietis turėjo laikiną lei-
dimą gyventi šalyje (2012 m. – 9 130).

Dažniausiai 2011 ir 2012 m. laikotarpiu lai-
kini leidimai gyventi šalyje ir Lietuvos Res-
publikos ilgalaikio gyventojo leidimai buvo 
išduodami kitų Europos Sąjungai ir Europos 

5 pav. Imigrantų pasiskirstymas pagal lytį 2004–2012 m. 

Šaltinis – Statistikos departamentas.
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Daugiau atvykstančiųjų iš trečiųjų šalių 
nei išvykstančiųjų buvo tik analizuojamo lai-
kotarpio pradžioje, 2005–2007 metais. 2007–
2009  m. laikotarpiu trečiųjų šalių piliečių 
emigracija ypač augo, o 2009–2011  m. buvo 
fiksuojami mažėjančios emigracijos rodikliai. 
Tačiau 2012  m., nors ir neženkliai, bet skai-
čiai vėl pradėjo didėti. Didžiausias imigrantų 
srautas buvo 2008  m., kai ypač išaugo eko-
nominių migrantų skaičiai. Tačiau dėl šalies 
ekonominės situacijos 2008–2010  m. laiko-
tarpiu imigrantų iš trečiųjų šalių mastai ma-
žėjo, o nuo 2011 m. vėl pastebimos imigracijos 
augimo tendencijos (žr. 6 pav.).

6 pav. Trečiųjų šalių piliečių emigracijos ir imigracijos kaita 2005–2012 m.

laisvosios prekybos asociacijai nepriklausan-
čių Europos valstybių piliečiams (daugiausiai 
Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos). Šių šalių 
piliečiai tiek 2012  m., tiek 2011  m. pradžio-
je sudarė 72 proc. visų ilgalaikius Lietuvos 
Respublikos gyventojo leidimus turinčių 
užsieniečių. Antra pagal dydį imigrantų gru-
pė, 2012 metų pradžioje turėjusi ilgalaikius 
leidimus gyventi šalyje, buvo pilietybės ne-
turintys asmenys. Šie sudarė 22 proc. nuo 
bendro ilgalaikius leidimus turinčių asmenų 
skaičiaus (2011 m. – 22,6 proc.). Azijos vals-
tybių piliečiai sudarė 4,27 proc. (2011  m.  – 
3,98 proc.), Šiaurės Amerikos  – 0,98 proc. 
(2011 m. – 1,02 proc.), o Afrikos – 0,72 proc. 
(2011 m. – 0,14 proc.) nuo bendro užsieniečių, 
gyvenančių šalyje su ilgalaikio Lietuvos Res-
publikos gyventojo leidimu, skaičiaus21. 

Laikini leidimai gyventi šalyje, 2012  m. 
išduoti Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos pi-
liečiams, sudarė 83 proc. visų trečiųjų šalių 
piliečiams išduotų laikinų leidimų (2011 m. – 
81 proc.)22. 11,5 proc. laikinų leidimų buvo 
išduota imigrantams, atvykusiems iš Azijos 
valstybių (2011 m. – 12,5 proc.). Laikinus lei-
dimus turintys Šiaurės Amerikos valstybių 

Šaltinis – Migracijos departamentas.
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piliečiai sudarė 3 proc. (taip pat ir 2011 m.), o 
Afrikos valstybių  – 1,6 proc. (2011  m.  – 1,43 
proc.) visų laikinus leidimus turinčių trečiųjų 
šalių piliečių23.

Laikini leidimai gyventi šalyje yra išduo-
dami ir (arba) keičiami pagal atvykimo į šalį 
aplinkybes. Užsieniečių laikino leidimo gy-
venti Lietuvoje išdavimo ir keitimo nuostatos 
yra numatytos Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straips-
nyje. Pagal įstatymą yra numatyta 13 atvejų, 
kuriais remiantis asmenims, atvykusiems į 
Lietuvos Respubliką, yra išduodamas ar kei-
čiamas laikinas leidimas gyventi Lietuvoje24. 
Dažniausiai leidimai išduodami šeimos susi-
jungimo atveju (40 str. 1 d. 3 p.), asmenims, 
ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje 
(40 str. 1 d. 4 p.), asmenims, ketinantiems 
užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje 
(40 str. 1 d. 5 p.) bei asmenims, ketinantiems 
įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, 
stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profe-
siniuose mokymuose (40 str. 1 d. 6 p.). 

Šeimos susijungimas yra dažniausia tre-
čiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą aplin-
kybė nuo 2005  m., išskyrus 2008  m., kai 

daugiausia laikinų leidimų gyventi Lietuvo-
je buvo išduota ir (arba) pakeista asmenims, 
ketinantiems dirbti šalyje (žr. 1 lentelę). Šei-
mos susijungimo pagrindu 2012 m. atvykusių 
asmenų skaičius sudarė 39 proc. nuo bendro 
imigrantų skaičiaus (2011 m. – 46 proc.). Ly-
ginant pastarųjų dvejų (2011 ir 2012) metų 
duomenis, pastebima, kad 2012 m. nežymiai 
padidėjo asmenų, ketinančių dirbti ir už-
siimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, 
skaičius. 2012  m. ketinantiems dirbti buvo 
išduota ir (arba) pakeista 25 proc. visų laikinų 
leidimų gyventi Lietuvoje (2011 m. – 21 proc.), 
tuo tarpu ketinantiems užsiimti teisėta vei-
kla 2012  m. buvo išduota ir (arba) pakeista 
23 proc. visų laikinų leidimų gyventi šalyje 
(2011  m.  – 18 proc.). Ketinančių mokytis ar 
kelti savo kvalifikaciją Lietuvoje pastaruosius 
metus mažėjo – 2012 m. laikini leidimai šiuo 
pagrindu sudarė 11 proc. nuo bendro išduotų 
ir (arba) pakeistų laikinų leidimų skaičiaus 
(2011 m. – 13 proc.)25.

Migracijos departamento duomenimis 
laikini leidimai gyventi Lietuvoje 2012  m. 
buvo daugiausia išduodami 30–34 metų, o 
2011 m. 40–44 metų amžiaus vyrams. 2011 ir 

2012 m. daugiausia laikinus leidimus gyven-
ti šalyje gavusių moterų migrančių amžiaus 
grupė nekito, paprastai tai 25–29 metų am-
žiaus moterys26.

Vyrams laikini leidimai gyventi Lietuvoje 
dažniausia išduodami darbo ir šeimos su-
sijungimo pagrindu. 2012  m. 38 proc. vyrų 
atvyko ketindami dirbti šalyje (2011 m. – 33 
proc.), o 26 proc. gavo laikinus leidimus gy-
venti šeimos susijungimo pagrindu (2011 m. – 
34 proc.). Tuo tarpu moterys dažniausia į Lie-
tuvą atvyksta šeimos susijungimo pagrindu, 
ketina mokytis ar kelti kvalifikaciją, taip pat 
užsiimti teisėta veikla. 2012 m. laikinus leidi-
mus šeimos susijungimo pagrindu gavo 60 
proc. (2011  m.  – 64 proc.) moterų, užsiim-
ti teisėta veikla ketino 18 proc. (2011 m. – 13 
proc.), o mokytis – 15 proc. (2011 m. – 17 proc.) 
imigrančių27.

Apžvelgus imigracijos tendencijas Lie-
tuvoje, galima būtų apibendrinti, kad nuo 
2010  m. vėl pastebimi augantys imigracijos 
mastai. Tiesa, šie yra tiesiogiai susiję su į 
šalį reemigruojančiais Lietuvos Respublikos 
piliečiais, nors jų grįžimas į tėvynę kelia pa-
pildomų klausimų, tokių kaip, kiek iš tiesų 
grįžusių asmenų lieka šalyje, kokia dalis ren-
kasi kitas Europos Sąjungos valstybes? Tarp 
atvykstančiųjų, kurių amžius dažniausiai 
svyruoja tarp 20 ir 29 metų, nežymiai dau-
giau vyrų nei moterų, tačiau diferenciacija 
pagal lytį labiau pastebima, kai analizuojami 
duomenys pagal atvykimo pagrindus. Daž-
niausios imigracijos priežastys tarp vyrų  – 
ketinimas dirbti ir šeimos susijungimas, tarp 
moterų – šeimos susijungimas bei ketinimai 
užsiimti teisėta veikla ar studijuoti. Didžio-
ji dalis atvykstančių užsieniečių yra trečiųjų 
šalių piliečiai. Tiesa, nors pastaraisiais metais 
jų skaičius vėl auga, tačiau emigravusių šių 
šalių piliečių mastai išlieka didesni. Daugu-
ma jų atvyksta iš Europos Sąjungai ir Europos 
laisvosios prekybos asociacijai nepriklausan-
čių Europos valstybių – Rusijos, Baltarusijos 

ir Ukrainos, kurių piliečiams 2011 ir 2012 m. 
laikotarpiu taip pat išduota ir daugiausia lai-
kinų bei ilgalaikių leidimų gyventi Lietuvoje. 

 
Imigracija šeimos susijungimo 

pagrindu
Statistiniai duomenys rodo, kad šeimos 

susijungimo pagrindas yra vienas pagrindi-
nių migracijos kelių, kuriuo į Lietuvą atvyksta 
trečiųjų šalių piliečiai. Šis reiškinys kompleksi-
nis – Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės 
aktai išskiria, o įgyvendinti socialiniai tyrimai 
liudija įvairius galimus šeimos susijungimo 
atvejus (šeimos narių prisijungimas prie tikslo 
šalyje anksčiau įsikūrusio ir legaliai gyvenan-
čio migranto, tarptautinės santuokos, kt.).

Šeimos migracija yra laikoma svarbiu 
žingsniu sėkmingos migrantų integracijos 
tikslo šalyje link. Kaip įvardinama Europos 
Tarybos direktyvoje dėl šeimos teisės į šei-
mos susijungimą: „šeimos susijungimas yra 
būtinas, kad būtų galimas šeimos gyvenimas. 
Jis padeda kurti sociokultūrinį stabilumą, 
palengvinantį trečiųjų šalių piliečių inte-
graciją valstybėje narėje, o tai padeda siekti 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, vieno 
iš pagrindinių sutartyje nurodytų Bendrijos 
tikslų.“28 Tarptautiniai socialiniai tyrimai 
taip pat patvirtina, kad šeimos susijungimas 
gali pagerinti sociokultūrinį šeimos narių 
stabilumą bei socialinį šeimos gyvenimą pri-
imančioje visuomenėje29.

Atvykimą šeimos susijungimo pagrin-
du Lietuvoje reglamentuoja įstatymas „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“. Pagal šio įsta-
tymo 2 straipsnio 27 punktą šeimos susijun-
gimas  – tai „Lietuvos Respublikoje teisėtai 
gyvenančio užsieniečio, kuris nėra Europos 
Sąjungos pilietis, šeimos narių atvykimas ir 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje, kad būtų 
išsaugota šeima, nepaisant to, ar šeimos 
santykiai atsirado prieš atvykstant užsienie-
čiui, ar jam atvykus“30. Minėto įstatymo 43 

1 lentelė. 2005–2012 m. išduotų ir (arba) pakeistų laikinų leidimų gyventi Lietuvos Respu-
blikoje skaičius pagal išdavimo pagrindą

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Išsaugojo teisę į LR pilietybę 1 12 13 43 39 28 38 40

Lietuvių kilmės asmuo 1 6 20 42 25 31 47 56

Šeimos susijungimo pagrindu 2824 2917 3800 4478 4485 4645 4798 4876

Ketina dirbti LR 697 1723 2780 5124 3943 1807 2191 3142
Ketina užsiimti teisėta veikla 
LR 1281 548 663 845 1193 1348 1861 2816

Ketina įgyti išsilavinimą ir 
(arba) kelti kvalifikaciją 698 853 999 1450 1462 1603 1316 1331

Kiti pagrindai 57 1037 616 419 621 195 170 185

VISO 5559 7096 891 2 
401 1 768 657 10 

421 2 446

Šaltinis – Migracijos departamentas.
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straipsnio pirmos dalies, kurioje yra numa-
tyti visi galimi šeimos susijungimo atvejai, 5 
punkte yra patikslinta, kad laikinas leidimas 
išduodamas ne tik trečiųjų šalių piliečių, tu-
rinčių leidimą gyventi Lietuvos Respubliko-
je, artimiesiems, bet ir Lietuvos Respublikos 
piliečių sutuoktiniams ar partneriams, su 
kuriais sudaryta registruota partnerystė iš 
trečiųjų šalių. 

Be ir (arba) su santuoka ar registruota 
partneryste susijusių aplinkybių įstatyme 
taip pat numatyti tokie šeimos susijungimo 
atvejai, kai užsieniečiui išduodamas leidimas, 
nes Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio 
tėvai arba vienas iš jų, kurie yra LR piliečiai; 
nepilnamečio užsieniečio tėvai ar vienas iš jų 
arba vieno iš jų, globojančio nepilnametį už-
sienietį, sutuoktinis, kuris yra LR pilietis arba 
turi leidimą gyventi; užsieniečio vaikas, ku-
ris yra LR pilietis; užsieniečio vaikas, kuriam 
suteiktas pabėgėlio statusas ir išduotas leidi-
mas nuolat gyventi; jis yra užsieniečio, turin-
čio leidimą gyventi, pirmos eilės tiesiosios 
aukštutinės linijos giminaitis; užsieniečio 
tėvai, kurie yra nedarbingi dėl senatvės pen-
sijos amžiaus arba neįgalumo ir turi leidimą 

nuolat gyventi; atsiranda itin sunkių aplin-
kybių, susijusių su santuokos ar registruotos 
partnerystės nutraukimu arba šeimos nario 
mirtimi, reglamentuojamų teisės aktuose31.

Žvelgiant į išduodamų laikinų leidimų 
gyventi Lietuvoje dinamiką, šeimos susi-
jungimo pagrindas nuo pat 2004  m. (išsky-
rus 2008  m.) išlieka pagrindine trečiųjų ša-
lių piliečių atvykimo į šalį priežastimi (žr. 7 
pav.). Tiesa, nors kasmet išduodamų leidimų 
šeimos susijungimo pagrindu skaičius auga, 
tačiau procentiškai, lyginant su kitais atvyki-
mo pagrindais, nuo 2009 m. jis nežymiai ma-
žėja. 2012 m. laikinų leidimų gyventi šeimos 
susijungimo pagrindu buvo išduota 39 proc. 
nuo bendro laikinų leidimų skaičiaus, tai yra 
7 proc. mažiau nei 2011 metais32.

Išduodamų ir (arba) keičiamų laikinų lei-
dimų gyventi šeimos susijungimo pagrindu 
dinamika tiriamu laikotarpiu rodo, kad šios 
atvykimo į šalį aplinkybės neveikia ekono-
minė situacija šalyje. Kitaip nei buvo matyti 
analizuojant emigracijos ir imigracijos tenden-
cijas 2009–2010  m. laikotarpiu, kai buvo fik-
suojama padidėjusi emigracija ir mažėjantys 
imigracijos rodikliai, atvykusių šeimyninėmis 

aplinkybėmis skaičius nežymiai augo. Prie-
šingai nei imigrantams, ketinantiems dirbti 
šalyje ar užsiimti teisėta veikla, atvykstantiems 
šeimos susijungimo pagrindu, ekonominė 
šalies situacija nėra tokia svarbi. Imigracijos 
šiuo pagrindu kontekste svarbus aspektas yra 
socialiniai tinklai, kurie pasitelkiami priimant 
sprendimą migruoti, o dar svarbesniais tampa 
jau atvykus į tikslo šalį. 

Šeimos susijungimo atvejai, kai laikinas 
leidimas išduodamas užsieniečiui, kurio 
„sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudary-
ta registruotos partnerystės sutartis ir kuris 
yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsie-
nietis, turintis leidimą gyventi“33, pasitaiko 
dažniausia. 2005–2012 m. sprendimai išduo-
ti ir (arba) pakeisti laikinu leidimu tokiomis 
aplinkybėmis atvykusiems užsieniečiams 
vidutiniškai sudarė 60 proc. nuo bendro šei-
mos susijungimo pagrindu išduotų laikinų 
leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje skai-
čiaus (2012 m. – 56 proc., 2011 m. – 59 proc.)34.

Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ nuostatas, kai trečiosios šalies pi-
lietis atvyksta pas sutuoktinį ar asmenį, su 
kuriuo sudaryta registruotos partnerystės 

sutartis, Vidaus Reikalų Ministro nustaty-
ta tvarka „nustatyta ar sudaryta santuoka 
arba registruota partnerystė nėra fiktyvi“ 
(43 str. 4 d.). Jei yra rimtas pagrindas many-
ti, kad sudaryta santuoka yra fiktyvi, leidi-
mas gyventi užsieniečiui nėra išduodamas 
ar pakeičiamas. Per 2005–2012 m. laikotarpį 
kasmet buvo priimta vidutiniškai 12 neigia-
mų sprendimų išduoti ir (arba) pakeisti lai-
kinus leidimus gyventi šeimos susijungimo 
pagrindu atvykusiems migrantams. Palygi-
nus su 2011 m. laikotarpiu, 2012 m. neigiamų 
sprendimų sumažėjo beveik penkis kartus 
(2011 m. – 19 neigiamų sprendimų, 2012 m. – 
4 neigiami sprendimai)35.

Svarbu paminėti, kad šeimos susijungimo 
aplinkybėmis atvykę asmenys daug dažniau 
pateikia prašymus pakeisti laikinus leidimus 
gyventi nei asmenys, gavę laikinus leidimus 
kitais pagrindais, pavyzdžiui, ketinantys 
dirbti ar užsiimti teisėta veikla. Iš 2012  m. 
šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje gy-
venančių trečiųjų piliečių pateiktų prašymų 
net 87 proc. buvo nuspręsta pakeisti laikinus 
leidimus (2011 m. – 82 proc.). Teigiami spren-
dimai pratęsti laikinus leidimus gyventi buvo 

7 pav. Išduota ir (arba) pakeista laikinų leidimų gyventi šeimos susijungimo pagrindu 
2004–2012 m. 
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priimti 47 proc. asmenų, turintiems leidimus 
dirbti Lietuvoje (2011  m.  – 46 proc.) ir 49 
proc. užsieniečių, ketinantiems užsiimti tei-
sėta veikla (2011 m. – 52 proc.)36. Šie rodikliai 
rodo, kad atvykę šeimos susijungimo pagrin-
du dažniausiai yra linkę pasilikti šalyje ir 
toks atvykimas dažniausiai yra ilgalaikis.

Daugiausia laikinų leidimų gyventi šei-
mos susijungimo pagrindu yra išduodama 
Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams. 
2012  m. iš Rusijos atvykusiems asmenims 
buvo išduoti 1858 (2011 m. – 1808), iš Balta-
rusijos  – 1269 (2011  m.  – 1226), o iš Ukrai-
nos  – 691 (2011  m.  – 657) laikini leidimai 
gyventi šalyje (žr. 8 pav.)37. Tačiau reikėtų 
pažymėti, kad Baltarusijos ir Ukrainos pilie-
čiams išduoti laikini leidimai gyventi šalyje 
šeimos susijungimo pagrindu tesudarė apie 
30 proc. visų imigrantams, atvykusiems iš 
šių šalių, išduotų laikinų leidimų gyventi 
(2011 m. – 39 proc.)37. Iš Rusijos atvykusiems 
asmenims šeimos susijungimo pagrindu 

išduoti leidimai 2012 m. sudarė 58 proc. visų 
šios šalies piliečiams išduotų laikinų leidimų 
(2011 m. – 67 proc.)38.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nors Vakarų 
Afrikos šalių piliečiams išduodamų laikinų 
leidimų gyventi šeimos susijungimo pagrin-
du skaičius neprilygsta Baltarusijos, Rusijos 
ir Ukrainos piliečiams išduodamų leidimų 
skaičiui, tačiau didžioji dauguma Alžyro, 
Egipto, Maroko ir Tuniso piliečių atvyks-
ta į Lietuvą šeimos susijungimo pagrindu. 
Pavyzdžiui, šeimos susijungimo pagrindu 
2012  m. iš Alžyro atvykusiems asmenims 
buvo išduota 90 proc. nuo bendro šios šalies 
piliečiams išduotų laikinų leidimų gyventi 
skaičiaus (2011 m. – 100 proc.), Maroko pilie-
čiai, atvykę šeimos susijungimo tikslu, taip 
pat sudarė 90 proc. (2011 m. – 100 proc.), kiek 
mažiau, t. y. 85 proc., šeimos susijungimo pa-
grindu atvyko migrantų iš Tuniso (2011 m. – 
88 proc.) ir Egipto  – 77 proc. (2011  m.  – 76 
proc.) (žr. 9 pav.)39.

susijungimo pagrindu leidimai sudarė 49 
proc. visų šios šalies piliečiams išduotų lei-
dimų (2011 m. – 46 proc.). Reikėtų paminėti 
iš Šiaurės Amerikos regiono atvykusius mi-
grantus. Meksikos piliečiams 2012 m. išduota 
62 proc. (2011 m. – 79 proc.) laikinų leidimų 
gyventi šeimos susijungimo pagrindu nuo 
bendro šių šalių piliečiams išduotų laikinų 
leidimų gyventi šalyje. Leidimai Kanados 
piliečiams šeimos susijungimo pagrindu su-
darė 50 proc. visų išduotų leidimų skaičiaus 
(2011  m.  – 58 proc.), o JAV piliečiams  – 44 
proc. (2011 m. – 47 proc.)40.

Šeimos susijungimo pagrindu į Lietu-
vą moterys atvyksta dažniau nei vyrai. Tiek 
2011 m., tiek 2012 m. Rusijos ir Baltarusijos pi-
lietės sudarė apie 65 proc. visų migrantų iš šių 
šalių. Tuo tarpu iš Ukrainos atvykusių mo-
terų dalis sudarė apie 59 procentai. Taip pat 
daugiau moterų nei vyrų atvyksta iš Vietna-
mo (2012 m. – 69 proc. nuo bendro migrantų 
iš šios šalies skaičiaus (2011 m. – 60 proc.)41.

Kalbant apie anksčiau minėtus kitus pa-
saulio regionus, šeimos susijungimo tikslu 
dažniau atvyksta vyrai. Vakarų Afrikos ša-
lių  – Alžyro, Egipto, Maroko ir Tuniso pi-
liečiai vyrai, gavę laikinus leidimus gyventi 
šeimos susijungimo pagrindu, 2011 ir 2012 m. 
laikotarpiu vidutiniškai sudarė 86 proc. nuo 
bendro iš šių šalių atvykusių migrantų skai-
čiaus. Daugiau vyrų dėl šeimos susijungimo 
atvyksta ir iš Turkijos (2012 m. – 90 proc. nuo 
bendro iš šių šalių atvykusių migrantų skai-
čiaus, 2011 m. – 91 proc.), Meksikos (2012 m. – 
88 proc., 2011 m. – 82 proc.), JAV (2012 m. – 
74 proc., 2011  m.  – 70 proc.) bei Kanados 
(2012 m. – 69 proc., 2011 m. – 78 proc.)42.

Kaip minėta anksčiau, 2012  m. į Lietuvą 
daugiausia atvyko 30–34 metų amžiaus vyrų 
ir 25–29 metų amžiaus moterų. Migracijos 
departamento duomenimis šeimos susijun-
gimo pagrindu atvykstančių moterų ir vyrų 
amžius šiek tiek skiriasi43. Tiek 2011 m., tiek 
2012  m. daugiausia laikinų leidimų gyventi 
šeimos susijungimo pagrindu buvo išduota 

30–34 metų vyrams (2011 m. – 327 leidimai, 
2012 m. – 305 leidimai). Tačiau 2011 m. pagal 
išduotų leidimų skaičių antrą buvusią 25–29 
metų amžiaus vyrų grupę (275 leidimai) 
2012  m. pakeitė vyresnių, 35–39 metų am-
žiaus, vyrų grupė (260 leidimų)44.

2012 m. daugiausia laikinų leidimų gyven-
ti šeimos susijungimo pagrindu išduota 30–
34 metų moterims (427 leidimai), antra pagal 
išduotų leidimų šiuo pagrindu skaičių buvo 
25–29 metų amžiaus moterų grupė. Ši grupė 
vyravo 2011  m., kai laikinų leidimų gyventi 
buvo išduota 453 moterims, tuo tarpu antra 
liko 30–34 metų amžiaus moterų grupė. 

Įdomu pastebėti, kad tiek 2011   m., tiek 
2012  m. pakankamai didelę dalį išduotų lai-
kinų leidimų gyventi šeimos susijungimo 
pagrindu gavo 80 metų ir vyresnio amžiaus 
moterys (9 proc. nuo bendro 2011 ir 2012  m. 
moterims išduotų laikinų leidimų šeimos susi-
jungimo pagrindu skaičiaus). 

Apibendrinant šį poskyrį reikėtų pasaky-
ti, kad šeimos susijungimo aplinkybė išlieka 
dažniausia trečiųjų šalių piliečių atvykimo į 
šalį priežastimi. Iš visų Lietuvos Respublikos 
įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 
reglamentuojamų šeimos susijungimo atvejų 
daugiausia migrantų atvyksta pas savo sutuok-
tinius ar partnerius. Laikini leidimai gyventi 
šalyje šeimos susijungimo pagrindu dažniau-
sia išduodami Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos 
piliečiams. Vis tik nuo bendro šių šalių pilie-
čiams (išskyrus Rusijos) išduodamų leidimų 
gyventi skaičiaus šeimos susijungimo aplin-
kybė nėra pagrindinė atvykimo priežastis. Tuo 
tarpu beveik visi migrantai iš tokių Vakarų Af-
rikos valstybių kaip Alžyras, Marokas, Tunisas 
ar Egiptas atvyksta į šalį šeimos susijungimo 
pagrindu. Nors šeimyninėmis aplinkybėmis 
daugiausia migruoja moterys, tačiau iš minėtų 
Afrikos valstybių didžioji dalis atvykusiųjų yra 
vyrai. Galima daryti prielaidą, kad ne visų šių 
šalių piliečių tikslas yra atvykti pas savo šeimos 
narius. Daliai jų tai galimybė patekti į Euro-
pos Sąjungos valstybę ir pradėti kurtis gerovę 

9 pav. Išduotų ir (arba) pakeistų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos 
susijungimo pagrindu skaičius Alžyro, Egipto, Maroko ir Tuniso piliečiams 2004–2012 m.
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pagrindu išduoti leidimai sudarė 67 proc. nuo 
bendro išduotų leidimų skaičiaus (2011 m. – 
65 proc.), taip pat Turkiją  – 2012  m. šeimos 
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ekonomiškai ir socialiai stabilesnėje aplinkoje. 
Taip pat galima manyti, kad skiriasi ir galimi 
šių imigrantų šeimos susijungimo atvejai. Ru-
sijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai dažniau 
atvyksta pas artimuosius, kurie anksčiau įsikū-
rę ir yra legaliai gyvenantys migrantai (tai pa-
tvirtintų ir didelis šių šalių piliečiams išduoda-
mų ilgalaikio gyventojo leidimų skaičius), tuo 
tarpu imigrantai iš Vakarų Afrikos valstybių 
atvyksta kurti šeimų su Lietuvos Respublikos 
piliečiais. 

Išvados
Statistinių duomenų analizė rodo, kad 

migracijos procesų kaita 2004–2013  m. lai-
kotarpiu yra daug kompleksiškesnis ir išsa-
mesnių tyrimų reikalaujantis reiškinys, nei 
atrodo iš pirmo žvilgsnio. Bendri Lietuvos 
Respublikos ir užsienio piliečių migracijos 
rodikliai rodo mažėjančią emigraciją ir di-
dėjančius imigracijos skaičius. Tačiau, žvel-
giant detaliau, yra matoma, kad užsienio 
šalių piliečių emigracija iš šalies didėja. Tuo 
tarpu Lietuvos Respublikos piliečiai sudaro 
didžiąją dalį į šalį atvykstančių imigrantų, 
tačiau, kiek iš tiesų jų pasilieka šalyje, neaiš-
ku. Pastaruoju metu pastebima tendencija, 
kad savo gerovę Didžiojoje Britanijoje ar Ai-
rijoje kūrę Lietuvos emigrantai reemigruoja 
į didesnes socialines garantijas ir didesnes 
įdarbinimo galimybes galinčias pasiūlyti 
Skandinavijos valstybes. 

Nors Lietuva pirmiausia išlieka migracijos 
kilmės šalimi, tačiau, lyginant su 2010 m. lai-
kotarpiu, 2013 m. atvykstančių į šalį skaičius 
padidėjo daugiau nei 4 kartus ir šiuo metu 
tūkstančiui gyventojų tenkantis migran-
tų skaičius išaugo nuo 1,7 iki 6,6. Statistiniai 
duomenys taip pat rodo ir kasmet augančius 
imigrantų iš trečiųjų šalių mastus. Šie sudaro 
didžiąją dalį į šalį atvykstančių užsieniečių. 
Dauguma imigrantų yra 20–29 metų jauni-
mas, atvykstantis šeimos susijungimo tiks-
lu, taip pat ketinantys dirbti, užsiimti teisėta 

veikla bei studijuoti ar kelti kvalifikaciją. Pas-
taruosius dvejus metus pastebimas spartesnis 
darbo ir teisėtos veiklos pagrindu išduodamų 
laikinų leidimų augimas. 

Vis tik šeimos susijungimo pagrindu iš-
duodamų leidimų skaičius išlaiko savo pir-
maujančias pozicijas pagal populiarumą tiek 
tarp moterų, tiek tarp vyrų. Laikinų leidimų 
šeimos susijungimo pagrindu buvo išduota 
kiek mažiau tik 2008 m., kai ypač išaugo eko-
nominių migrantų skaičius. Šis, kaip ir pats 
faktas, kad lyginant su kitomis aplinkybėmis 
šeimos susijungimo pagrindu daug dažniau 
pateikiama prašymų pratęsti turimus laiki-
nus leidimus gyventi šalyje, rodo šio reiškinio 
problematikos aktualumą. Galima teigti, kad 
šeimos susijungimas nėra trumpalaikė atvy-
kimo į šalį aplinkybė, nes dauguma atvykusių 
dėl šių priežasčių yra linkę pasilikti šalyje il-
gesniam laikui.

Pastaruosius metus pastebima, kad šei-
mos susijungimo aplinkybę dažniau renkasi 
vyresni nei 30 metų migrantai: tarp mote-
rų vyrauja 30–34 metų, o tarp vyrų – 35–39 
metų amžiaus asmenys. Tarp asmenų, į šalį 
atvykstančiųjų šeimos susijungimo pagrin-
du, kaip ir kitais atvejais, daugiausia Europos 
valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai 
ir Europos laisvosios prekybos asociacijai, 
piliečiai. Tačiau šeimos susijungimo aplin-
kybė yra itin populiari ir tarp kai kurių Va-
karų Afrikos ir Šiaurės Amerikos valstybių, 
taip pat tokių Azijos valstybių, kaip Turkija 
ir Vietnamas, piliečių. Statistiniai duomenys 
rodo, kad nepaisant, jog bendrai šeimyninė-
mis aplinkybėmis daugiausia migruoja mo-
terys, tarp šių valstybių piliečių dominuoja 
vyrai. Manoma, kad skiriasi ir šalių piliečių 
šeimos susijungimo atvejai. 

Šeimos susijungimo aplinkybė yra kom-
pleksiškas ir daug klausimų keliantis reiš-
kinys. Be to, išlieka stabilus šiuo pagrindu į 
Lietuvą atvykstančiųjų asmenų skaičiaus di-
dėjimas, pagrindžiantis išsamesnių tyrimų 
šia problematika reikiamybę. 

Nuorodos
1  Apskaičiuota pagal Migracijos depar-

tamento prie VRM 2005  m., 2006  m., 
2007  m., 2008  m., 2009  m., 2010  m., 
2011 m. ir 2012 m. migracijos metraščius, 
Vilnius, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 
ir 2013.

2 Eurostat. Eurostat regional yearbook 2013: 
population. Luxembourg: Publications Offi-
ce of the European Union, ISSN 1830-9674, 
p. 32–50.

3 Statistikos departamentas. Neto migracija 
1000 gyventojų, atnaujinta 2014 m. sausio 9 
d. Daugiau informacijos: http://osp.stat.gov.
lt/temines-lenteles1. 

4 Lietuvos statistikos departamentas. Lie-
tuvos ekonomikos raida. Gyventojai ir 
socialinė statistika. Vilnius, 2014. Priei-
ga internete: www.osp.stat.gov.lt/docu-
ments/10180/601214/1_LER_Socialine_
stat_2013_12.pdf. 

5 Migracijos departamentas prie VRM. 
2012 m. migracijos metraštis, Vilnius, 2013.

6 Migracijos departamentas prie VRM. 
2011 m. ir 2012 m. migracijos metraščiai, Vil-
nius, 2012 ir 2013.

7 Lietuvos statistikos departamentas. Lie-
tuvos ekonomikos raida. Gyventojai ir 
socialinė statistika. Vilnius, 2014. Priei-
ga internete: www.osp.stat.gov.lt/docu-
ments/10180/601214/1_LER_Socialine_
stat_2013_12.pdf.

8 Apskaičiuota anksčiau Statistikos departa-
mento 2004  m. demografijos metraštyje ir 
remiantis Tarptautinė migracija 2006, 2007, 
2008 ir 2009 leidiniuose skelbtų statistinių 
duomenų analize.

9 Migracijos departamentas prie VRM. 
2011 m. ir 2012 m. migracijos metraščiai, Vil-
nius, 2012 ir 2013.

10 Migracijos departamentas prie VRM. 
2011 m. ir 2012 m. migracijos metraščiai, Vil-
nius, 2012 ir 2013.

11 Statistikos departamentas. Emigrantų skai-
čius, atnaujinta 2014  m. vasario 10 d. Dau-
giau informacijos: http://osp.stat.gov.lt/
temines-lenteles1. 

12 Ten pat.

13 Statistikos departamentas. Imigrantų skai-
čius, atnaujinta 2014  m. vasario 10 d. Dau-
giau informacijos: http://osp.stat.gov.lt/
temines-lenteles1.

14 Ten pat.
15 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-

to prie VRM 2011  m. ir 2012  m. migracijos 
metraščius, Vilnius, 2012 ir 2013.

16 Statistikos departamentas. Imigrantų skai-
čius, atnaujinta 2014  m. vasario 10 d. Dau-
giau informacijos: http://osp.stat.gov.lt/
temines-lenteles1. 

17 Ten pat.
18 Apskaičiuota pagal Migracijos departamento 

prie VRM 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. migra-
cijos metraščius, Vilnius, 2011, 2012 ir 2013.

19 Ten pat.
20 Žibas K. Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai 

Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių 
// Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 
2012/1–2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų 
centras / In Flexum, p. 146.

21 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-
to prie VRM 2011  m. ir 2012  m. migracijos 
metraščius, Vilnius, 2012 ir 2013.

22 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-
to prie VRM 2011  m. ir 2012  m. migracijos 
metraščius, Vilnius, 2012 ir 2013.

23 Ten pat.
24 Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos įstatymas 

„Dėl užsieniečių teisinės padėties“, 2004 m. 
balandžio 29 d., nr. IX-2206, aktuali redak-
cija nuo 2013 m. spalio 10 d., 40 str., 1 d.

25 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-
to prie VRM 2011  m. ir 2012  m. migracijos 
metraščius, Vilnius, 2012 ir 2013.

26 Migracijos departamento prie VRM duo-
menys pateikti Lietuvos socialinių tyrimų 
centro, Etninių tyrimų instituto prašymu 
2013 m. rugpjūčio 27 d.

27 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-
to prie VRM duomenis, pateiktus Lietuvos 
socialinių tyrimų centro, Etninių tyrimų 
instituto prašymu 2013 m. rugpjūčio 27 d.

28 Europos Taryba. Direktyva dėl teisės į šei-
mos susijungimą 2003/86/EB.

29 Huddlestonj Th., Tjaden J. D. Immigrant 
citizens survey. How immigrants experience 
integration in 15 European cities. Brussels: 
King Baudouin Foundation and the Migra-
tion Policy Group, 2012.



23

ISSN 1822-5152 (spausdintas)
ISSN 2351-6461 (internetinis)

22        LIE TUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS

30 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsie-
niečių teisinės padėties“, 2004 m. balandžio 
29 d., nr. IX-2206, aktuali redakcija nuo 
2013 m. spalio 10 d.

31 Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos įstatymas 
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“, 2004 m. 
balandžio 29 d., nr. IX-2206, aktuali redak-
cija nuo 2013 m. spalio 10 d.

32 Apskaičiuota pagal Migracijos departamen-
to prie VRM 2011  m. ir 2012  m. migracijos 
metraščius, Vilnius, 2012 ir 2013.

33 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsie-
niečių teisinės padėties“, 2004 m. balandžio 
29 d., nr. IX-2206, aktuali redakcija nuo 
2013 m. spalio 10 d., 43 str. 1 d. p. 5.
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The aim of this article is to make an 
overview of the changes of migration pro-
cesses in Lithuania during the period from 
2004 to 2013, with particular attention paid 
to immigration by third country nationals 
for reasons of family reunification. The ar-
ticle examines annual Migration Yearbooks 
published in from 2005 to 2013; additional 
statistical data from 2011 and 2012 provid-
ed by the Migration Department under the 
Lithuanian Ministry of the Interior; and the 
most current information concerning inter-
national migration from and to the country 
available on the official statistics portal run 
by Statistics Lithuania. An overview of the 
changes of migration processes during the 
chosen period is made by studying the con-
text of Lithuanian citizens’ and foreigners’ 

Giedrė BLAŽYTĖ

CHANGES IN MIGRATION PROCESSES IN LITHUANIA FROM 2004 
TO 2013

emigration and tendencies of immigration 
to Lithuania. Particular attention is paid to 
the data of immigration of third country 
nationals and the purposes of their arrival 
in Lithuania. Mostly third country nation-
als move to the country for family reasons, 
thus a more comprehensive analysis of im-
migration on grounds of family reunifica-
tion is presented in the article. In general, 
statistical data from the period under in-
vestigation shows that during the past year 
emigration is decreasing, while the number 
of persons who immigrate to the country is 
increasing. However, it seems a credible as-
sumption that behind these statistics there 
lie more complex phenomena of migration 
which therefore require more comprehen-
sive studies in the future.

Lietuvos vyriausybė Respublikos laikotar-
piu (1918–1940 m.) užmezgė ryšius su dauge-
liu pasaulio valstybių, tarp jų  – su keliomis 
egzotiškomis šalimis. Jose įkūrė savo atsto-
vybes: konsulatus, garbės konsulatus (Char-
bine, Tel Avive, Johanesburge ir Mechike). 
Bet kol kas išskirtinio tyrinėtojų dėmesį susi-
laukė didžiosios Europos valstybės, Lietuvos 
kaimynės, TSRS ir JAV. Tuo tarpu tarpvalsty-
biniai ryšiai su Azijos bei Lotynų Amerikos 
šalimis ir toliau lieka terra incognita, išskyrus 
kelis atvejus.

Tarybiniu laikotarpiu Lietuvos ryšiais su 
Azijos šalimis kaip mokslinio tyrimo objektu 
susidomėjo Vilniaus valstybinio pedagogi-
nio instituto doc. dr. Stanislovas Stašaitis. Jis 
1984 m. lapkričio 30 d. laikraštyje Tarybinis 
mokytojas paskelbė straipsnį Mongolija ir 
Lietuva (ko nėra vadovėlyje). Po kelerių metų 
S. Stašaitis publikavo mokslinį straipsnį apie 
Lietuvos ir Indijos santykius. Jonas Vaščėga 
domėjosi Lietuvos kultūriniais saitais su Ja-
ponija. 1990  m. Maskvos Rytų institute Ro-
mualdas Neimantas apgynė istorijos mokslų 
kandidato (dabar mokslų daktaro) disertaciją 
apie Lietuvos ir Indijos kultūros ryšių istori-
ją. Jis parašė populiarias knygas Nuo Nemu-
no iki Gango, Nuo Nemuno iki Fudzijamos, 

Juozas SKIRIUS

Lietuvos Respublikos ryšiai su Meksika XX a.

Gyvenimas ant ugnikalnio, monografiją Rytai 
ir Lietuva ir kt. Istorikas Petras Tomkus iš-
tyrė, kokia informacija apie Rytų šalis buvo 
pateikiama prieškario Lietuvos istorijos va-
dovėliuose1. Moksliniu lygmeniu Lietuvos ry-
šius su Afrika pradėjo aprašinėti Romualdas 
Neimantas, o išsamesnius tyrimus atliko Pe-
tras Tomkus2. Per paskutinius kelerius metus 
pasirodė kelios mokslinės publikacijos, skir-
tos ryšiams su Lotynų Amerika aptarti, VDU 
Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuose 
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studi-
jos. Tai E. R. Godliausko Zen, J. Skiriaus, A. 
Kazlauskaitės tyrimai3.

Politinės istorijos aspektu J. Skirius, pra-
dėjęs tyrimą Kubos atveju, atkreipė dėmesį 
į Lietuvos santykius su Meksika. Šalis, kuri 
nepasižymėjo savo išskirtinumu lietuvių 
išeivijos atžvilgiu (kaip Brazilija, Argentina 
ir Urugvajus), buvo vienintelė iš Centrinės 
Amerikos, kurioje veikė Lietuvos Garbės 
konsulatas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ko-
dėl buvo įkurtas Lietuvos Garbės konsulatas 
ir ką jis veikė, ko siekė Lietuvos valdžia Mek-
sikoje, aptarti dvišalės prekybos raidą bei su-
pažindinti su Lietuvos emigrantų padėtimi.

Tyrimas iš esmės naujas, istoriografi-
joje praktiškai nieko nėra, išskyrus keletą 

Diasporos istorija 
ir kultūra
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užuominų bendrame kontekste arba anali-
zuojant Lietuvos konsulinio tinklo plėtimą4. 
Pagrindinė šaltinių bazė  – tai archyviniai 
dokumentai, saugomi Lietuvos centriniame 
valstybės archyve (toliau  – LCVA): Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos fonde (f. 383) bei 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone ir Lietuvos 
generalinio konsulato Niujorke fonduose (f. 
656 ir f. 658). Tai – Lietuvos atstovų Ameriko-
je susirašinėjimas su Užsienio reikalų minis-
terijos Kaune vadovybe, su Meksikos amba-
sados darbuotojais garbės konsulo paieškų, 
Draugystės sutarties sudarymo klausimais; 
Lietuvos diplomatų B. K. Balučio, P. Žadeikio, 
J. Budrio susirašinėjimas su garbės konsulu 
Meksikoje Tomu Vilchisu. Svarbi medžiaga – 
pačių Lietuvos atstovų JAV tarpusavio susira-
šinėjimas garbės konsulo veiklos, prekybos, 
sutarčių sudarymo klausimais. Pagrindinė 
faktinė medžiaga, nagrinėjant Lietuvos ir 
Meksikos prekybą, buvo surasta daugiato-
miuose statistiniuose leidiniuose: Lietuvos 
statistikos metraštis ir Lietuvos užsienio pre-
kyba, publikuotuose Lietuvos Respublikos 
laikotarpiu.

1. Santykių su Meksika už-
mezgimas ir pirmieji kontaktai 

XX a. 3 dešimtmetyje
Meksikos vyriausybė viena iš pirmų-

jų Amerikos žemyne per Lietuvos atstovą 
Vašingtone Joną Vileišį oficialiai pranešė 
Lietuvos vyriausybei, jog 1921  m. gegužės 5 
d. pripažįsta Lietuvos valstybę de jure ir de 
facto5. Meksikos ambasadoriaus Vašingtone 
Manuelio Telfezo įteiktame rašte J. Vileišiui 
buvo rašoma, kad Meksikos vyriausybė pasi-
žada dėti visas pastangas, kad tarp abiejų res-
publikų tautų ir vyriausybių santykiai būtų 
visada draugiški6. Pats J. Vileišis, įvertinda-
mas šio diplomatinio žingsnio svarbą, para-
gino Lietuvos valdžią paskirti savo konsulus 
į Argentiną7 ir Meksiką, nes Lietuva galėtų 

su šiomis šalimis užmegzti prekybos ryšius. 
O taip pat, anot jo, būtų ir JAV vyriausybės 
paskatinimas sustiprinti prekybą su Lietuva, 
kad „visko nepaimtų Argentina ir Meksika“8. 
Praktiškai tuo klausimo sprendimas ir užsi-
baigė. Archyviniai dokumentai nefiksuoja 
jokių duomenų keletą metų. Būtina pasakyti, 
kad Lietuvai Meksikoje neoficialiai atstovavo 
Lietuvos pasiuntinys Vašingtone (šiandien 
tai jau oficialu).

Po kelių metų pertraukos, t. y. 1924 m., Lietu-
vos valdžia prisiminė Meksiką. Mat tais metais 
JAV vyriausybė įvedė apribojimų imigracijai – 
kiekvienai šaliai buvo nustatytos imigrantų įsi-
leidimo kvotos. Lietuva gavo mažytę (344 žmo-
nių, galinčių per metus imigruoti į JAV) kvotą, 
kuri 1929 m. liepos 1 d. buvo padidinta iki 366 
žmonių9. Todėl didžioji emigrantų iš Lietuvos 
dalis pasuko į Lotynų Amerikos šalis. 1924 m. 
gruodžio 10 d. Užsienio reikalų ministerijos se-
kretorius J. Brėdikis kreipėsi į Lietuvos pasiun-
tinybę JAV, prašydamas informacijos apie at-
vykusių svetimšalių galimybę įgyti Meksikos ir 
Kubos pilietybę, ir kiek tai užtrunka laiko10. Tai 
rodo, kad dalis emigrantų iš Lietuvos pasirenka 
šias šalis. Su tų šalių ambasadų darbuotojais mi-
nėtu klausimu bendravo      Lietuvos pasiuntiny-
bės sekretorius Henrikas Rabinavičius. Iš Mek-
sikos ambasados gautame memorandume buvo 
išdėstytos sąlygos: atvykėlis raštu pareiškia norą 
tapti Meksikos piliečiu, o po penkerių metų gali 
gauti pilietybės dokumentus11. Memorandumą 
persiuntė į Kauną.

Dar vieną idėją, susietą su lietuvių emigraci-
ja, Lietuvos valdžiai priminė Meksika. 1925 m. 
gruodžio 18 d. konfidencialiu laišku Lietuvos 
pasiuntinys Italijoje Voldemaras Čarneckis 
kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Mečislovą 
Reinį. Jis papasakojo, jog su juo buvo susitikęs 
ukrainietis kunigas Bodnyhas, kuris išdėstė 
planą, jog Meksikoje, San Luis Potosi valstijoje, 
emigrantai palengvintomis sąlygomis gali įsi-
gyti žemės. Ten jis žadėjo kviesti ukrainiečius, 
į teritoriją siūlė nukreipti ir lietuvių emigrantus. 
Pats Bodnyhas buvo nuvykęs apžiūrėti tų vietų 

ir metus ten gyveno. Jo manymu, minėtoje ko-
lonizacijai teritorijoje yra apie pusantro milijo-
no hektarų žemės, kur tilptų iki 20 tūkstančių 
šeimų12. V. Čarneckis į Kauną pasiuntė ir San 
Luis Potosi gubernatoriaus, vyskupo bei JAV 
konsulo laiškų, rašytų kunigui Bodnyhui, nuo-
rašus. Iš jų matyti, kad Meksikos vyriausybė 
tokių kolonistų atžvilgiu palankiai nusiteikusi 
ir suteiktų jiems geležinkelio ir muitų lengvatų, 
keliantis į tas vietas bei pervežant turtą. Ame-
rikiečiai pažadėjo, kad kolonistai gaus žemės, 
kurią be procentų galės išsimokėti per 10 metų. 
Numatyta galimybė gauti ir daugiau lengvatų, 
finansinės paramos pastatams pasistatyti, in-
ventoriui ir sėklai įsigyti. Tik tuo atveju, jei kolo-
nizacija susidomės ne kokia privati organizacija, 
bet, tarkime, Lietuvos valdžia. Kolonistais labai 
domėjosi ir JAV valdžia, kontroliavusi naftingus 
Meksikos plotus, kuriuos nuo likusios Meksikos 
žemių skyrė kolonizacijai numatyta teritorija. 
Tokiu būdu kolonistai taptų barjeru meksikie-
čių revoliucionieriams. Už tai, Bodnyho teigi-
mu, amerikiečiai žada paremti ukrainiečius 
jiems kovojant už nepriklausomybę, o Lietuvai, 
jo manymu, būtų suteikta paskola palankiomis 
sąlygomis13. Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
jos Politikos-ekonomikos departamento direk-
torius B. K. Balutis visus minėtus dokumentus, 
jų nuorašus (V. Čarneckio laiškas ir kunigui 
Bodnyhui skirtų laiškų nuorašai) konfidencialiu 
paketu išsiuntė į Vašingtoną, klausdamas pa-
siuntinio Kazimiero Bizausko, „kiek šis reikalas 
būtų svarstytinas“14. Kadangi tai buvo tik minis-
terijos užklausimas, bet nenurodymas, pasiun-
tinys nesivargino gilintis į šią problemą. Juolab, 
jog visos sąlygos buvo pakankamai nušviestos.

2. Garbės konsulo paskyrimas 
Meksikoje ir jo veikla  

1932–1940 m.
1930  m. vasario 1 d. generalinis konsulas 

Niujorke P. Žadeikis pranešė pasiuntiniui B. 
K. Balučiui, kad meksikietis Manuelis Urbino 

siūlosi būti Lietuvos garbės konsulu Meksikoje. 
Generalinis konsulas užsiminė, jog jeigu rei-
kėtų, jis galėtų apie Manuelį Urbino detaliau 
sužinoti iš gero pažįstamo p. Luiso Lupiano, 
kuris dirbo Meksikos užsienio reikalų minis-
terijoje ir buvo Meksikos konsulu Čikagoje 
bei laikinai ėjo generalinio konsulo Niujorke 
pareigas. Be to, paminėjo, jog 1929  m. pabai-
goje apie tai jam teko kalbėtis su Carlu Byoiru, 
kuris yra Havana Post redaktorius bei leidėjas 
Kuboje. Taip pat buvo diskutuota Lietuvos gar-
bės konsulato įkūrimo Havanoje klausimu15. Iš 
susirašinėjimo aiškėja ir pagrindinė priežastis, 
kodėl prireikė plačiau svarstyti garbės konsu-
latų steigimą Meksikoje ir Kuboje. Pirmiausia, 
ten jau atsirado išeivių iš Lietuvos, kurie reika-
lauja įvairios pagalbos ir dokumentų išdavimo. 
Antra, konsulatai ten reikalingi prekybos bei 
Lietuvos garsinimo sumetimu16. B. K. Balučio 
nuomone, Lietuvos garbės konsulas Meksikoje 
turėtų būti, bet kandidatą į šį postą geriausiai 
galėtų rekomenduoti Meksikos generalinis 
konsulas Niujorke. Rekomenduotus asmenis 
Lietuvos pasiuntinys numatė dar patikrinti 
Meksikos ambasadoje Vašingtone17. P. Žadei-
kis, nieko nelaukdamas, kreipėsi ne į Meksi-
kos generalinį konsulą, bet į jau minėtą savo 
pažįstamą Luisą Lupianą, kuris 1931  m. kovo 
8 d. laiške rekomendavo garbės konsulo parei-
goms Tomą Vilchį18. Tai sužinojęs B. K. Balutis 
kandidatui parašė laišką dėl patvirtinimo, kad 
šis sutinka būti Lietuvos garbės konsulu prie 
Meksikos vyriausybės. Taip pat buvo paprašy-
ta trumpos jo biografijos, iš kurios sužinome, 
kad Tomas Vilchis gimė 1894 m. spalio 20 d. 
Jonacatepec‘e, Morelos valstijoje. Studijavo 
Mechiko Aukštojoje komercijos ir administraci-
jos mokykloje, kurią baigė 1915 m. ir gavo „Viešo 
atskaitomybės tikrintojo diplomą“. Jo klientai: 
Meksikos bankas, Nacionaliniai geležinkeliai 
ir daugelis komercijos, industrijos ir kasyklų 
bendrovių. Nuo 1918 m. – Mechiko Viešų at-
skaitomybės tikrintojų instituto narys; nuo 
1922 m. – Aukštosios komercinės ir administra-
cijos mokyklos lektorius; tarp 1925 ir 1926 metų 
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buvo atskaitomybės ir organizacijos ekspertu 
Generalinėje nacionalinėje kontrolėje, kur jam 
buvo pavesta prižiūrėti vyriausybės komercijos 
reikalus; nuo 1927 iki 1929 metų buvo techni-
niu patarėju Finansų ir viešųjų kreditų ministe-
rijoje, dalyvavo reorganizuojant ministeriją ir 
Federalinį valstybės iždą. Nuo 1930 m. – Aukš-
tosios komercinės ir administracijos mokyklos 
direktorius, o taip pat paskirtas Nacionalinio 
universiteto Komercijos ir administracijos fa-
kulteto profesoriumi19. Taigi, sprendžiant iš jo 
biografijos, tai  – inteligentiškas žmogus, tu-
rintis ryšių Meksikos vyriausybės, komercijos 
ir mokslo sluoksniuose. Jo užimamos pareigos 
ir ryšiai nebekėlė jokių abejonių Lietuvos atsto-
vams JAV. 

1931 m. spalio 14 d. B. K. Balutis raštu krei-
pėsi į užsienio reikalų ministrą Dovą Zau-
nių rekomenduodamas T. Vilchį pristatyti 
Lietuvos prezidentui A. Smetonai ir paskirti 
Lietuvos garbės konsulu Meksikos Respubli-
koje20. Tiesa, dėl neaiškių priežasčių paskyri-
mo klausimas užsitęsė ir tik po pakartotino 
B. K. Balučio priminimo reikalas išsisprendė 
teigiamai. 1932 m. kovo 16 d. prezidentas pa-
skyrė T. Vilchį Lietuvos garbės konsulu Mek-
sikoje ir kreipėsi į Meksikos vyriausybę, pra-
šydamas pripažinti T. Vilchį šiose pareigose ir 
teikti jam reikalingą pagalbą savo funkcijoms 
atlikti, taip pat skirti visas teises bei privile-
gijas, kuriomis naudojasi ir kitų šalių garbės 
konsulai21. Iš Kauno gavęs reikiamus doku-
mentus, B. K. Balutis balandžio 25 d. infor-
mavo Meksikos ambasadą Vašingtone, kuri 
apie tai pranešė Meksikos užsienio reikalų 
ministerijai. Iš Meksikos vyriausybės pusės 
sprendimas buvo formalus, nes jos atstovai 
patys rekomendavo T. Vilchį į garbės konsu-
lus. Lietuvos pasiuntinybė per Meksikos am-
basadą gavo dokumentus – 1932 m. liepos 19 
d. Meksikos vyriausybės raštą ir vyriausybinį 
leidinį Diario Oficial liepos 18 d. nr. 15, iš ku-
rių matyti, kad Meksikos prezidentas patvir-
tino T. Vilchį kaip Lietuvos garbės konsulą 
Meksikoje. Tiesa, buvo atkreiptas dėmesys, 

kad, remiantis Meksikos įstatymais, Meksi-
kos pilietis, skiriamas kitos valstybės garbės 
konsulo pareigoms, dar turi gauti leidimą iš 
Meksikos Kongreso. Taigi oficialiai T. Vil-
chio paskyrimas patvirtintas šiek tiek vėliau, 
atlikus reikalingus formalumus Kongrese22.

Naujasis Lietuvos garbės konsulas iš pat 
pradžių parodė susidomėjimą savo pareigo-
mis. Jis kreipėsi į B. K. Balutį, prašydamas 
atsiųsti leidinių apie Lietuvą prancūzų ir 
anglų kalbomis, o taip pat lietuvių kompo-
zitorių kūrinių orkestrui. T. Vilchis norėjo 
supažindinti Meksikos visuomenę su lietuvių 
muzika, nes pats turėjo ryšių su žymiausiu 
Mechiko simfoniniu orkestru23. Pasiuntiny-
bė išsiuntė 13 knygų, 10 žemėlapių, Lietuvos 
himno anglišką versiją ir natas. Konsulas A. 
Kalvaitis iš Čikagos jam atsiuntė Lietuvos 
vėliavą ir antspaudą su įrašu „Lietuvos Kon-
sulatas Meksikoje“24. B. K. Balutis paprašė 
ministerijos išsiųsti T. Vilchiui Konsulato 
iškabą, atitinkamomis antraštėmis antspau-
duotus blankus ir vokus bei konsulinio tarifo 
įstatymą prancūzų kalba, taip pat užsienio 
pasams, leidimams ir vizoms išduoti taisy-
kles, nurodyti Meksikos peso ir lito santykį. 
Pažymėta, kad su garbės konsulu galima su-
sirašinėti ispanų, prancūzų ir anglų kalbo-
mis. Buvo nurodytas ir konsulato adresas: 
Av. Fco. l. Madero 1. Desp. 208 y 209, Apar-
tado Postal 2161, Mexico, D. F., MEXICO25. 
Tačiau įsteigus konsulatą garbės konsulo 
entuziazmas ir veikla išblėso. Pavyzdžiui, 
1939 m. kovo 8 d. pasiuntinys P. Žadeikis laiš-
ke Užsienio reikalų ministerijai rašė: „Turime 
garbės konsulą p. T. Vilchį, bet jis tiek mažai 
teveikia, kad, galima sakyti, konsulato Mek-
sikoje „nėra“.“26 Kodėl taip kategoriškai atsi-
liepė Lietuvos pasiuntinys Vašingtone? Nuo 
pat konsulato įsteigimo pradžios P. Žadeikis 
prašė T. Vilchio rašyti ekonominio pobūdžio 
pranešimus į Kauną, bet tokių pranešimų iki 
pat 1939 m. ministerija negavo. URM Ekono-
minio departamento direktorius J. Norkaitis 
tai bandė pateisinti, nes Lietuva su Meksika 

neturėjo prekybos sutarties. Tiesa, jis minė-
jo, jog prieš sudarant tokią sutartį reikėtų 
pastudijuoti Meksikos rinkos galimybes lie-
tuviškiems produktams27. Taigi, minėtų pra-
nešimų, kurių nebuvo, reikėjo analizuojant 
Meksikos importą, šalies poreikius. Išlikusi 
archyvinė medžiaga rodo, kad T. Vilchis do-
mėjosi Lietuvos muitų tarifais, imigracijos 
taisyklėmis. Jis kreipėsi į Lietuvos generalinį 
konsulatą Niujorke, prašydamas šių doku-
mentų28 . Naujai atvykęs generalinis konsulas 
Jonas Budrys suteikė pageidautą informaci-
ją, tik muitų tarifą nusiuntė vokiečių kalba, 
nes anglų kalba Generalinis konsulatas tarifo 
teksto neturėjo29. Kadangi T. Vilchis vokiečių 
kalbos nemokėjo, tai galėjo tapti priežasti-
mi, trukdžiusia detaliau įsigilinti į Meksikos 
ir Lietuvos prekybos galimybes. Kaip vėliau 
paaiškėjo, anglų kalbos jis taip pat gerai ne-
mokėjo. Matyt, tai turėjo įtakos ir T. Vilchio 
veiklai bei jo retam susirašinėjimui su Lietu-
vos atstovais Amerikoje ir su URM Kaune.

Visgi, galima teigti, kad T. Vilchis dėjo 
pastangų. 1934 m. pradžioje per Lietuvos pa-
siuntinybę Vašingtone jis kreipėsi į užsienio 
reikalų ministrą prašydamas suteikti jam 
teisę išduoti pasus Lietuvos piliečiams Mek-
sikoje. Tačiau į tokį pageidavimą ministeri-
ja sureagavo neigiamai, paaiškindama, jog 
„orientuotis, kam galima išduoti pasą, o kam 
negalima, nėra lengvas dalykas, todėl klai-
dingai išduotų pasų pasitaiko net gerai pri-
tyrusių karjeros konsulatų bei pasiuntinybių 
veikloje“30. Jam buvo ne kartą paaiškinta, kad 
garbės konsulams nėra suteikta teisė pratęsti 
pasų galiojimo laiką, nes pasai rašyti lietuvių 
kalba, o nežinančiam kalbos sunku orientuo-
tis31. Bet jis turėjo teisę išduoti vizas. Garbės 
konsului šioje veiklos srityje ne viskas sekėsi. 
Pavyzdžiui, URM pranešė Lietuvos pasiun-
tinybei Vašingtone, kad T. Vilchis 1936  m. 
balandžio 23 d. išdavė Meksikos piliečiui 
Maksui Tinowitzkiui vizą vykti į Lietuvą ne-
tinkamai surašydamas vizos tekstą ir paim-
damas tik 3 Lt vizos mokesčio, kai tuo tarpu 

viza kainavo 150 litų. Be to, vizą konsulas 
galėjo išduoti tik 2 mėnesiams, o ne metams. 
Taip numatė Užsienio pasų ir vizų taisyklės. 
Minėto piliečio, kuris reiškė daug nepasiten-
kinimo konsulo darbu, vizos terminą Vidaus 
reikalų ministerija pakeitė jau Lietuvoje ir pa-
pildomai iš jo paėmė 147 litus32. 

Ne visuomet garbės konsulo patvirtintus 
dokumentus, ypač palikimo klausimais, pri-
pažindavo Meksikos teisinės institucijos. Tai 
stebino Lietuvos karjeros diplomatus, kurie 
jam, kaip Lietuvos garbės konsului akredi-
tuotam prie Meksikos vyriausybės, rekomen-
davo dėl nesusipratimų kreiptis į Meksikos 
užsienio reikalų ministeriją33. 

Kai 1938  m. Lietuva pasirašė draugystės 
sutartį su Meksika, T. Vilchis informavo 
pasiuntinį P. Žadeikį, kad jis ruošia URM 
Kaune pranešimą apie Lietuvos ir Meksikos 
ekonominių santykių galimybes. Anot pa-
siuntinio, atsirado viltis, kad garbės konsulas 
„parodys savo veikimą“34. Tačiau nė URM, 
nė Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone ar 
Generalinio konsulato Niujorke archyvuose 
nepavyko užtikti kažko panašaus į minėtą 
pranešimą. Turbūt neatsitiktinai URM Poli-
tikos departamento direktorius E. Turauskas 
1940 m. gegužės 22 d. kreipėsi į pasiuntinį P. 
Žadeikį, prašydamas suteikti žinių apie T. 
Vilchio, kaip Lietuvos garbės konsulo, veiklą. 
Lietuvos URM, matyt, neturėjo pakankamai 
informacijos.

Nuo 1936  m. pabaigos generalinis kon-
sulas J. Budys su T. Vilchiu bandė palaikyti 
ryšį taip, kaip su generaliniu garbės konsulu 
Geraldu L. P. Grant-Suttie Toronte ir garbės 
konsulu Antanu Šalna Bostone, teikdamas 
jiems informaciją ir patardamas. Kartais į 
Meksiką jis siųsdavo brošiūrų ir knygų apie 
Lietuvą. Tačiau į eilę J. Budrio laiškų T. Vil-
chis atsiliepė tik 1939 m. liepos 18 d., dėkoda-
mas už atsiųstas knygas, taip pat paklausė, 
ar konsulas galėtų parūpinti 500 knygų apie 
Lietuvą ispanų kalba (išplatinti bibliotekoms, 
prekybos organizacijoms, besidominčioms 
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Lietuva)35. Tokio užsakymo, suprantama, 
J. Budrys negalėjo įvykdyti, bet jis surinko 
straipsnių apie Lietuvą ispanų kalba, kurie 
buvo publikuoti Havanoje Kubos spaudoje ir 
pasiuntė T. Vilchiui. Be to, J. Budrys glaustai, 
bet išsamiai pateikė informaciją apie Lietu-
vą: Klaipėdos praradimo ir Vilniaus krašto 
susigrąžinimo pasekmes valstybei. Taip pat 
kreipėsi į garbės konsulą, prašydamas rinkti 
aukas Meksikoje ir kitose Centrinės Ameri-
kos šalyse pabėgėliams iš Lenkijos ir Klai-
pėdos krašto bei nualintam Vilniaus kraštui 
paremti 36. Trijuose paskutiniuose T. Vilchio 
laiškuose (iki Lietuvos katastrofos), kurie 
buvo formalaus pobūdžio su mažai reikšmin-
ga informacija, nepavyko rasti duomenų apie 
aukas. Vienintelė finansinė „parama“ buvo 
ta, jog garbės konsulas surado tris užsaky-
mus būsimai atašė Aniceto Simučio, dirbusio 
Generaliniame konsulate Niujorke, knygai 
The Economic Reconstruction of Lithuania 
After 191837(suma  – 6 doleriai).

Įdomiausia tai, kad Lietuvos atstovai JAV 
ir kiti diplomatai taip ir nebuvo susitikę su 
T. Vilchiu, su juo niekuomet nebendravo net 
telefonu, archyve nepavyko rasti ir jo nuo-
traukos. Tai buvo retas (jeigu ne vienintelis) 
atvejis Lietuvos diplomatinių darbuotojų vei-
klos istorijoje.

3. Draugystės sutarties su Mek-
sika parengimas ir pasirašymas

1935 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos pasiuntiny-
bėje Vašingtone lankėsi Meksikos ambasado-
rius dr. don Francisko Castillo Najera, kuris 
Meksikos vyriausybės pavedimu pasiūlė Lie-
tuvos vyriausybei sudaryti draugystės sutartį 
ir įteikė preliminarų sutarties tekstą pran-
cūzų kalba. Pokalbio metu ambasadorius 
Lietuvos atstovui Mikui Bagdonui prasitarė, 
jog Meksikos vyriausybė yra linkusi suda-
ryti su Lietuva ir prekybos sutartį, paremtą 
didžiausio palankumo principu. Be to, buvo 

paliestas abiejų valstybių pasiuntinių akre-
ditavimo klausimas. Paaiškėjo, jog Meksikos 
vyriausybė norėtų, kad Lietuvos pasiuntinys 
Vašingtone gautų galimybę įteikti savo kre-
dencialus Meksikos vyriausybei, o Meksika iš 
savo pusės tokias pat pareigas galėtų pavesti 
atlikti savo pasiuntiniams Švedijoje ar Vokie-
tijoje pagal Lietuvos vyriausybės norą38.  M. 
Bagdonas šią informaciją pasiuntė į Kauną, 
prašydamas URM pozicijos minėtais klausi-
mais ir įgaliojimų pasiuntiniui. Tačiau ryšiai 
su Meksika Lietuvai nebuvo itin svarbūs ir 
minėtų klausimų svarstymas užsitęsė dau-
giau kaip dešimt mėnesių. Tik 1936 m. birže-
lio 19 d. į Vašingtoną išsiųstas URM raštas, 
kuriame buvo kalbama tik apie prekybos 
sutartį ir klausiama, ar Meksikos vyriausybė 
nenorėtų pasiūlyti sutarties projekto. Kitu 
atveju Lietuvos vyriausybė buvo pasirengusi 
pati parengti tokią sutartį. Liepos mėn. pra-
džioje  M. Bagdonas lankėsi Meksikos am-
basadoje ir patarėjui Leonui Luisui pranešė 
Lietuvos vyriausybės pageidavimą sudaryti 
prekybos sutartį. Patarėjas pažadėjo apie tai 
pranešti ambasadoriui dr. don Franciskui 
Castillo Najerai ir apie pasekmes informuo-
ti Lietuvos pasiuntinybę39. Tuo metu amba-
sadorius atostogavo, paskui išvyko į Lotynų 
Amerikos valstybių konferenciją Buenos 
Airėse (Argentinoje), iš kur žadėjo grįžti tik 
1937 m. pradžioje. Atkreiptinas dėmesys į tai, 
jog Lietuvos vyriausybė gana abejingai su-
reagavo į tai, ką pirmiausia siūlė Meksikos 
vyriausybė  – sudaryti Draugystės sutartį. Ši 
sutartis Lietuvai nebuvo svarbi, ypač su tokia 
tolima šalimi. Tai daugiau tarptautinės poli-
tikos padiktuotas reikalas – plečiant garsaus 
Briano-Kelogo pakto sutarčių tinklą. Bet Lie-
tuvos valdžios delsimas, reikia manyti, turėjo 
įtakos ir atsakomajam Meksikos diplomatų 
neskubėjimui. Aiškėjo, jog jeigu nebus pasi-
rašyta Draugystės sutartis, nebus ir prekybos 
sutarties. Pasiuntinys P. Žadeikis dar kartą 

paragino URM apsispręsti dėl Draugystės 
sutarties ir atsiųsti suderintos sutarties teksto 
nuorašą40.

1938 m. pradžioje Lietuvos ministrų ka-
binetas Meksikos vyriausybės pateiktam 
draugystės sutarties projektui pritarė šiek 
tiek jį papildžius. Pirmas sutarties varian-
tas, anot URM generalinio sekretoriaus 
Juozo Urbšio, buvo per daug bendro po-
būdžio. Pildant sutartį pasinaudota Mek-
sikos ir Estijos draugystės sutarties tekstu. 
Pildant sutarties III straipsnį pasinaudota 
1928  m. Acte General de Geneve sistema, 
kuri buvo priimta ir kitose Lietuvos sutar-
tyse41. Į Vašingtoną pasiuntinybei pasiuntė 
ne tik papildytą sutarties tekstą (naują pro-
jektą), Meksikos ir Estijos sutarties kopiją, 
bet ir prezidento A. Smetonos patvirtintą 
įgaliojimą P. Žadeikiui pasirašyti sutartį.

Vasario 14 d. pasiuntinys laišku informavo 
Meksikos ambasadorių apie Lietuvos vyriau-
sybės pozicijas. Kovo 15 d. ambasadorius dr. 
don Francisko Castillo Najera pranešė, kad 
Lietuvos sutarties tekstas Meksikos vyriau-
sybei yra priimtinas ir pasiūlyta sutarties 
ratifikacijomis apsikeisti Vašingtone42. Buvo 
numatyta, kad sutartis įsigalės po 30 dienų, 
kai bus pasikeista ratifikacijomis. Vienas 
sutarties egzempliorių, kuris teks Lietuvai, 
bus parengtas Meksikos vyriausybės, o an-
tras, tenkantis Meksikai, uždėjus atitinkamą 
antspaudą (URM arba pasiuntinybės Vašing-
tone), – Kaune43. URM pasiuntė du sutarties 
egzempliorius, parengtus pasirašyti, ir įga-
liojo P. Žadeikį savo asmeniniu pasiuntinio 
antspaudu pažymėti sutarties tekstą. Taip pat 
leido, jeigu iškils smulkių skirtumų meksi-
kiečių ir lietuvių parengtuose tekstuose, Lie-
tuvos pasiuntinybei, suderinus su Meksikos 
ambasada, perrašyti tekstą44. 

1938 m. gegužės 31 d. Vašingtone Lietuvos 
pasiuntinys P. Žadeikis ir Meksikos amba-
sadorius F. Castillo Najera pasirašė Lietuvos 
Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valsti-
jų Respublikos draugiškumo sutartį dviem 

egzemplioriais. Tai buvo trumpas tekstas 
(dviem kalbom parašyti 2 psl.), sudarytas iš 
įžangos ir keturių straipsnių. Pirmas punk-
tas gana formaliai fiksavo, jog „tarp abiejų 
šalių piliečių viešpataus nelaužoma taika 
ir nuoširdus bei amžinas draugiškumas“. 
Antrajame punkte daugiau dėmesio skirta 
šalių diplomatams ir konsulatų darbuoto-
jams, garantuojant jiems teises, privilegijas, 
imunitetus pagal tarptautinės teisės dėsnius. 
Trečiasis straipsnis buvo bene svarbiausias, 
liečiantis abiejų šalių galimus ginčus, kokie 
jie bebūtų ir kurių negalima sureguliuoti pa-
prastu diplomatiniu keliu. Tokius ginčus abi 
šalys pasižada pavesti išspręsti konsteliacijos 
ir arbitražo tvarka. Punkte nurodyti galimi 
ginčai lies: „sutarčių interpretavimą; kiekvie-
ną tarptautinės teisės klausimą; kiekvieną 
faktą, kuris, jei būtų konstatuotas, sudarytų 
tarptautinio pasižadėjimo pažeidimą; atly-
ginimo, mokėtino neištesėjus tarptautinio 
pasižadėjimo, pobūdį ir dydį“45. JAV spauda, 
konkrečiai Washington Post (1938 m. birželio 
2 d.), laibai trumpai paskelbė apie pasirašytą 
sutartį46. O dienraštis Lietuvos aidas pranešė 
visuomenei ne tik apie sutarties pasirašymą, 
bet ir trumpai supažindino su Meksika, jos 
ekonomine ir politine padėtimi, akcentuo-
dama tai, kad ši šalis turtinga savo naftos 
ištekliais47. Būtina pažymėti, kad ir pats P. 
Žadeikis rinko informaciją apie Meksikos 
ekonomiką ir finansinę padėtį iš JAV spau-
dos. Bylose, skirtose Meksikos klausimui 
nagrinėti, gausu laikraštinių iškarpų anglų 
kalba. Jų pagrindu pasiuntinys darė trumpas 
apžvalgas Užsienio reikalų ministerijai. Be 
to, reikia manyti, kad pasiuntinys savo keliu 
ruošėsi būsimai platesnei prekybai su šia Lo-
tynų Amerikos šalimi. Tai patvirtina jo laiš-
kai Lietuvos konsulams Niujorke ir Čikagoje 
tuojau po Draugystės sutarties pasirašymo. 
P. Žadeikio nurodymu, abu konsulai turėjo 
neatidėliodami pradėti tirti Lietuvos ekono-
minių santykių su Meksika galimybes48.
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1938  m. gruodžio 12 d. Meksikos Senatas 
ratifikavo sutartį, o Lietuvos vyriausybė rati-
fikuotą dokumentą į Vašingtoną pasiuntė tik 
1939  m. liepos 12 dieną. Pasiuntiniui išsiųstas 
ir formalus įgaliojimas pasikeisti ratifikuotais 
dokumentais49. Lietuvos ir Meksikos Drau-
gystės sutarties ratifikacijomis rugpjūčio 29 d. 
buvo pasikeista Meksikos ambasadoje Vašing-
tone. JAV lietuvių spauda, padedant pasiunti-
nybei, paskelbė sutarties punktu apibendrintas 
santraukas50. Dokumentų pasikeitimo proga 
ambasadorius dr. don Francisko Castillo Naje-
ra išreiškė viltį, kad Lietuvos vyriausybė Mek-
sikai galbūt jau paskirs savo atstovą, nors ir re-
ziduojantį Vašingtone, o Meksikos vyriausybė 
atsilygins panašiu paskyrimu51. Bet oficialaus 
paskyrimo taip ir nespėta įgyvendinti, nors ne-
oficialiai abiems šalims atstovavo tų šalių vy-
riausybių įgalioti asmenys Vašingtone.

Lietuvos pasiuntinybė spaudai išplatino 
informaciją, jog sutartis jau įsigaliojo nuo 
1939  m. rugsėjo 29 d. ir pranešė, kad vėliau 
bus paskelbtas sutarties turinys52. Taip po ilgo 
delsimo buvo pasirašyta politinio pobūdžio 
sutartis, kuri turėjo sudaryti sąlygas pareng-
ti praktiškesnę abiejų šalių prekybos sutartį. 
Būtina pažymėti, kad Draugystės sutartis ne-
buvo atspausdinta, matyt, nespėjo jos paruoš-
ti (URM išleistame 1940  m. antrame tome 
Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis).

4. Lietuvos prekyba su Meksika
Viena iš svarbiausių priežasčių palaikyti 

ryšius su Meksika buvo prekybos tarp abie-
jų šalių skatinimas. Kaip rodo skelbta Lietu-
vos užsienio prekybos statistika, prekyba su 
Meksika pradėta fiksuoti nuo 1926  m. ir jos 
apimtys, kalbant apie bendrą Lietuvos pre-
kių apyvartą, buvo labai nežymios. Pirmiau-
sia tai lėmė prekybos sutarties su Meksika 
neturėjimas.

Lietuva eksportavo: 1926  m. už 100 litų 
(0,00 % bendrame Lietuvos eksporte), 1927 – 
640,9 tūkst. Lt (?), 1928  – 701,4 tūkst.  Lt 

(0,27 %), 1929 – 301,2 tūkst. Lt (0,09 %), 1930 – 
700 Lt (0,00 %), 1931 – 45,1 tūkst. Lt (0,02 %), 
1932  – 18 tūkst. Lt (0,01  %), 1933  – 200 Lt 
(0,00 %), 1934 – 100 Lt (0,00 %), 1935 – 0,00 Lt 
(0,00 %), 1936 – 1,8 tūkst. Lt (0,00 %), 1937 – 
40,5 tūkst. Lt (0,02  %), 1938  – 12,6 tūkst. Lt 
(0,01  %)53. Kaip rodo statistinė medžiaga, 
1927, 1928 ir 1929 m. pagrindinė prekė, veža-
ma į Meksiką, buvo celiuliozė. Vėliau ekspor-
tavo kumpio, veršių odos, medžio šiaudelių 
degtukams, vilnonių audinių (labai mažais 
kiekiais), džiovintų grybų ir kitokių smul-
kmenų. Reikia manyti, kad tais išskirtiniais 
metais palyginus gausus lietuviškų prekių 
įvežimas į Meksiką paskatino Lietuvos diplo-
matų JAV susidomėjimą ir mintį kurti Gar-
bės konsulatą Mechike.

Lietuva importavo: 1926 m. už 1,8 tūkst. Lt 
(0,00 % bendrame Lietuvos importe), 1927 – 
36,5 tūkst. Lt (?), 1928 – 10 tūkst. Lt (0,00 %), 
1929  – 63,5 tūkst. Lt (0,02  %), 1930  – 20,2 
tūkst. Lt (0,01 %), 1931 – 19,3 tūkst. Lt (0,01 %), 
1932 – 17 tūkst. Lt (0,01 %), 1933 – 31,1 tūkst. Lt 
(0,22 %), 1934 – 33,2 tūkst. Lt (0,02 %), 1935 – 
26,1 tūkst. Lt (0,02  %), 1936  – 16,7 tūkst. Lt 
(0,01 %), 1937 – 14,0 tūkst. Lt (0,01 %), 1938 – 
19,3 tūkst. Lt (0,01 %)54. Importas iš Meksikos, 
palyginus su eksportu, buvo menkesnis. Tie-
sa, daugiausia įvežta 1929 metais. Tais metais 
Lietuva importavo iš Meksikos asfalto už 43,5 
tūkst. litų. Tarp įvežamų prekių: citrinos ir 
kiti pietų kraštų vaisiai, žalios kavos grūde-
liai, razinos, prieskoniai, gyvi dekoratyviniai 
augalai, plaušinė augalų medžiaga, natūra-
laus šilko ir vilnos audiniai, neišdirbta oda, 
švinas, mineralinis vaškas ir kita.

Vertinant prekybos balansą 1926–1938 m. 
laikotarpiu, 7 metus jis buvo teigiamas ir 7 
metus neigiamas55. Tačiau apskritai prekyba 
su Meksika Lietuvai buvo naudinga ir atnešė 
valstybei daugiau kaip 1,5 mln. Lt pelno. To-
dėl neatsitiktinai Lietuvos valdininkai labiau 
domėjosi galimybe sudaryti prekybos nei 
draugystės sutartį su Meksika.

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone archy-
ve yra išlikęs įdomus Meksikoje gyvenančio 
žmogaus, atvykusio iš Lietuvos, dokumen-
tas  – 1932  m. gruodžio 24 d. rašytas laiškas 
Lietuvos užsienio reikalų ministrui. I. L. Kirš-
nianskas-Kirsh, kuris Meksikoje gyveno 12 
metų, siūlė savo tarpininkavimą prekiaujant 
su šia šalimi. Laiške buvo rašoma, kad jį ste-
bina, jog niekas nesidomi šiuo reikalu, todėl 
kreipėsi į Meksikos užsienio reikalų ministrą, 
iš kurio sužinojo, kad jau yra Lietuvos garbės 
konsulas T. Vilchis. Susisiekęs su konsulu, I. 
L. Kiršnianskas-Kirsh įsitikino, jog T. Vil-
chis neturi aiškios informacijos apie ekono-
minę padėtį Lietuvoje, todėl pasisiūlė padėti 
konsului pagyvinti prekybą, nes turi ryšių 
su Meksikos ir Lietuvos pirkliais. Pageida-
vo žinių apie Lietuvos eksportą ir importą56. 
Minėtas laiškas buvo persiųstas į Vašingtoną 
Lietuvos pasiuntinybei. Tačiau informacijos, 
kaip į tai reagavo Lietuvos diplomatai, ne-
pavyko rasti. Matyt, I. L. Kiršniansko-Kirsh 
siūlomos paslaugos jų nesudomino arba tikė-
josi, kad su juo susitars pats T. Vilchis.

Iš Lietuvos atstovų generalinis konsulas 
Niujorke J. Budrys, aktyviausiai besirūpi-
nantis ekonominiais reikalais, nuo 1938  m. 
pradėjo daugiau dėmesio skirti prekybos su 
Meksika klausimams spręsti, ne kartą rašė 
garbės konsului T. Vilchiui. Tačiau šia sritimi 
jo taip ir nepavyko sudominti.

5. Iš Lietuvos atvykę gyventi į 
Meksiką

Ką nors detaliau pasakyti apie lietuvius 
Meksikoje praktiškai nėra galimybės. Statis-
tinė medžiaga apie lietuvių emigracija į šią 
šalį nebuvo fiksuojama, Draugijos užsienio 
lietuviams remti archyve nepavyko rasti jokių 
duomenų apie išeiviją šioje Lotynų Amerikos 
šalyje. Patys išeiviai Meksikoje neįkūrė jokios 
draugijos ar organizacijos. Taigi šį klausimą 
galima aptarti tik remiantis pavieniais faktais.

Prof. Kazys Pakštas, kuris domėjosi lie-
tuvių emigracija, 1938 m. rašė, jog Kuboje ir 
Meksikoje gyvena apie 400 lietuvių. Kurioje 
šalyje jų gyvena daugiau, profesorius nede-
talizavo57. Tiesa, K. Pakštas yra nurodęs, jog 
1926 m. į Meksiką iš Lietuvos išvyko 93 žmo-
nės, o 1927 m. – 106. Jis teigė, jog vykstantys 
į Meksiką turi tikslą slaptais, dažnai pavo-
jingais keliais patekti į JAV. Bet pasklidus 
žinioms, kaip rašo profesorius, kad daugelį 
tokių emigrantų pagauna JAV policija, ilgai 
laiko kalėjimuose ir grąžina Lietuvon, „šie 
eksperimentai, rodos, retėjo“58. 1940 m. gene-
ralinis konsulas Jonas Budrys, kuris pratęs-
davo Lietuvos piliečių Meksikoje pasus, savo 
laiške garbės konsului T. Vilchiui rašė, jog iš 
pratęstų pasų (jų skaičius nedidelis) aiškėja, 
kad dauguma piliečių yra žydai, kurių tiks-
las  – „apsigyventi Mechike visam laikui ir 
įgyti tos šalies pilietybę“59.

Meksika nepasižymėjo gausiu Lietuvos 
piliečių skaičiumi, bet būtent joje prisireikė 
Garbės konsulato. Mat iš ten Lietuvos pilie-
čiai gana dažnai kreipdavosi į Lietuvos at-
stovus JAV, prašydami paremti ar sutvarky-
ti dokumentus60. Akivaizdus pavyzdys, kai 
1930  m. Meksikos kasyklose žuvo Lietuvos 
pilietis Jonas Klimas. Jo giminaitis, gyvenan-
tis JAV, kreipėsi į generalinį konsulą P. Ža-
deikį, prašydamas padėti J. Klimo vaikams, 
gyvenantiems Lietuvoje, atgauti palaikus ir 
išmokėti kompensacijas. Generalinis konsu-
las pasiguosdavo Lietuvos pasiuntiniui, jog 
tai atlikti gana sudėtinga, kadangi Meksikoje 
neturime savo konsulo. Jis pažymėjo, jog pa-
našių reikalų pasitaiko ir daugiau61.

Lietuvos generalinis konsulatas Niujor-
ke, rinkdamas duomenis apie emigrantus, 
1940 m. gegužės 21 d. užklausė Lietuvos kon-
sulą Petrą Daužvardį Čikagoje, kiek Lietuvos 
piliečių į jį kreipėsi dėl paso reikalų Meksi-
koje. Paaiškėjo, kad nuo 1938  m. gegužės 1 
d. iki 1940 m. birželio 8 d. buvo pratęsta ar 
buvo prašoma išduoti pasus keturiems žmo-
nėms: I. Sandleriui, L. Putianskiui, Antanui 
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Antanauskui ir Scholem Vygderowich62. 
Sąrašą papildė garbės konsulas T. Vilchis 
1940  m. birželio 26 d. atsiųsdamas tokias 
pavardes: Sam Gary, Mejer Odinec, Jaime 
Shalkov, Chaim Simenčik, Jakob Land ir Iz-
rael-Abel Freidberg63. Parengto viso Lietuvos 
piliečių ar buvusių piliečių sąrašo Generali-
nio konsulato Niujorko archyve nepavyko 
rasti. Iš skurdžių duomenų galima matyti, 
kad emigrantai iš Lietuvos buvo išsibarstę po 
Meksiką, bet nemaža dalis jų gyveno sostinė-
je Mechike.

6. Lietuvos garbės konsulato 
Meksikoje likimas po 1940 m.

Okupuotoje Lietuvoje buvo pradėtas Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos likvida-
vimo procesas  – Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulatai turėjo būti perduoti artimiau-
sioms TSRS diplomatinėms ir konsulinėms 
įstaigoms. Apie tai pasiuntinius ir konsulus 
informavo naujoji URM vadovybė, kuriai di-
rigavo komunistas Pijus Glovackas. 1940 m. 
rugpjūčio 13 d. T. Vilchis gavo telegramą iš 
Kauno, kurioje pasakyta, kad Lietuva įstojo 
į TSRS, todėl Garbės konsulato veikimas nuo 
rugpjūčio 18 d. sustabdomas, o visą konsulato 
turtą ir archyvus tuojau reikia perduoti arti-
miausiai TSRS atstovybei64. T. Vilchis nieko 
nelaukdamas kreipėsi į Lietuvos pasiuntinį P. 
Žadeikį ir į generalinį konsulą J. Budrį, klaus-
damas, kaip jam pasielgti65. 

Apie Lietuvos okupacijos ir aneksijos fak-
tą bei Lietuvos diplomatų užsieny reakciją 
daugiau ar mažiau buvo informuoti Lietuvos 
garbės konsulai užsienio valstybėse. J. Budrys 
1940 m. liepos 30 d. laišku informavo T. Vilchį, 
jog visi Lietuvos atstovai užsienio valstybėse 
nepripažino Lietuvos liaudies seimo sprendi-
mą prisijungti prie TSRS ir nutraukė ryšius 
su „liaudies valdžia“. Be to, eilė šalių vyriau-
sybių Lietuvos atstovams leido ir toliau likti 
suverenios Lietuvos valdžios pasiuntiniais ir 

konsulais. Laiške buvo pabrėžta, jog JAV vy-
riausybė pasmerkė Baltijos kraštų okupaciją. 
J. Budrys pasidomėjo T. Vilchio „asmeniniu 
nusistatymu ir apsisprendimu“ esant tokiai 
situacijai Lietuvoje66. Bet, kadangi garbės 
konsulas kreipėsi patarimo, tai J. Budrys, pa-
žymėdamas, jog jo patarimai nėra privalomi, 
nurodė tris konsulato išlaikymo galimybes: 
1) jeigu Meksikos vyriausybė pritars tolimes-
niam veikimui Lietuvos garbės konsulatui, 2) 
jeigu mes patys nuspręsime likviduoti konsu-
latą arba jį perkelti į Niujorką ar Vašingtoną 
arba 3) įvykdyti tai, ko reikalauja Lietuvos 
okupantai telegramoje67. J. Budrys P. Žadeikio 
vardu diplomatiškai pagyrė T. Vilchį už pozi-
tyvumą ir informavo, kad Lietuvos pasiunti-
nys apie sudėtingą Lietuvos padėtį jau rugpjū-
čio 20 d. yra pranešęs Meksikos vyriausybei 
per jos ambasadą Vašingtone68. Praktiškai 
buvo duota suprasti, kad viskas priklauso nuo 
Meksikos vyriausybės pozicijų.

Meksikos charge d‘affaires Vašingtone 
1940  m. spalio 18 d. pranešė pasiuntiniui P. 
Žadeikiui, kad jo vyriausybė, vadovaudamasi 
tarptautinės politikos pagrindiniais dėsniais 
ir 1938 m. gegužės 31 d. Draugystės sutartimi, 
ir toliau pripažįsta Lietuvos garbės konsulą T. 
Vilchį Meksikoje69. Taigi tokiu būdu pavyko 
išsaugoti dar vieną nepriklausomos Lietuvos, 
kad ir simbolinę, instituciją. Simbolinę ta pra-
sme, kad praktiškai ji ir toliau nebuvo veikli. 
1941  m. kovo 13 d. laišku T. Vilchis užklausė 
J. Budrio apie Lietuvos piliečių pasų pratęsi-
mo galimybes70 ir iki 1948 m. susirašinėjimas 
nutrūko, nors meksikiečiui jis nuolat siųsdavo 
Generalinio konsulato leidžiamus biuletenius. 
P. Žadeikis vienu metu net kreipėsi į J. Budrį, 
klausdamas, ar susirašinėja su garbės konsulu, 
ar „jis tebeveikia, ar bus veikimą sustabdęs“71.

Dar vienas (paskutinis) T. Vilchio laiškas J. 
Budrį pasiekė 1948 m. birželio 2 d., į kurį atsilie-
pė pats pasiuntinys P. Žadeikis, trumpai apibū-
dindamas Lietuvos okupacijos nepripažinimą iš 
didžiųjų valstybių, tarp jų ir iš Meksikos pusės. 
Atkreipė dėmesį į Lietuvos piliečių Meksikoje 

likimą – raginimą iš TSRS atstovybės pusės per 
Meksikos spaudą juos registruoti kaip TSRS 
piliečius. P. Žadeikis prašė pasidomėti, ar vis-
kas vyksta su Meksikos vyriausybės žinia72. Tai 
buvo labai svarbu aiškinantis Meksikos vyriau-
sybės pozicijas okupuotos Lietuvos atžvilgiu. 
Tačiau garbės konsulas į tai nesureagavo.

Įdomu pastebėti, kad kai tapytojas Adomas 
Galdikas 1956  m. panoro apsilankyti Meksi-
koje, konsulas Vytautas Stašinskas Niujorke 
jam pranešė, jog Meksikos konsulatai nega-
li duoti įvažiavimo vizų daugelio Europos 
valstybių, tarp jų ir Lietuvos, piliečiams, ne-
atsiklausus savo Vidaus reikalų ministerijos. 
Tokiam atsiklausimui ir leidimui iš ten gauti 
reikėjo laukti apie du mėnesius73. Bet įdomiau-
sia tai, kaip pastebėjo V. Stašinskas: „Reikalas 
būtų pagreitintas, jei kas iš vietos gyvenančių 
kreiptųsi tiesiai į Vidaus reikalų ministeriją 
(...) dėl Tamstos vizos“74. Kur dingo garbės 
konsulas T. Vilchis ir ar jis dar veikė kaip Lie-
tuvos garbės konsulas? Tai pamėgino išsiaiš-
kinti 1972 m. pradžioje JAV Gynybos depar-
tamento darbuotojas Bronius Aušrotas, slapta 
paprašytas dr. Stasio Bačkio Vašingtone. Tuo 
metu B. Aušrotas su žmona lankėsi Meksikos 
sostinėje. Gana ilgai ieškojo T. Vilchio, nes jis 
keletą kartų buvo pakeitęs gyvenamąją vietą. 
Pavyko rasti jo telefono numerį. 1972 m. vasa-
rio 3 d. B. Aušrotas jam paskambino ir paprašė 
susitikti. Tačiau T. Vilchis aiškiai pasakė, anot 
B. Aušroto, jog „nėra jokio reikalo susitikti ir 
eikvoti jo ir mano laiko, nes visos bylos ir visi 
jo turėti dokumentai, kurie lietė konsulišką jo 
veiklą mūsų naudai buvę perduoti į Užsienio 
reikalų ministeriją, kur aš galiu viską surasti“. 
T. Vilchis negalėjo prisiminti metų, kada jo 
garbės konsulo pareigos buvo Meksikos vy-
riausybės panaikintos, spaudžiant Maskvai75. 
B. Aušrotas visiškai nesuprato buvusio Lietu-
vos garbės konsulo nenoro susitikti ir pasikal-
bėti. O blogiausia buvo tai, kad sunkiai su juo 
sekėsi susikalbėti, nes T. Vilchis prisipažino 
nemokantis anglų kalbos, o B. Aušroto ispanų 
kalbos žinios buvo gana silpnos. 

Vikipedijos duomenų bazėje ispanų kalba 
pateikta glausta T. Vilchio biografija ir kar-
jeros aprašymas, nurodyta, kad jis Lietuvos 
garbės konsulu išbuvo iki Lietuvos prijungi-
mo į TSRS. Tomas Vilchis mirė 1975 m. gruo-
džio 20 d. Mechiko mieste76.

Išvados
Meksikos vyriausybė buvo viena iš pirmų-

jų Lotynų Amerikos šalių vyriausybių 1921 m. 
gegužės 5 d. pripažinusių Lietuvos valstybę de 
facto ir de jure. Meksikos vyriausybė ir jos di-
plomatai Vašingtone išsiskyrė savo aktyvumu, 
siūlydami bendradarbiauti ir pasirašyti sutar-
tis. Tai buvo viena iš svarbesnių priežasčių, ko-
dėl Mechike atsirado Lietuvos Garbės konsula-
tas. Vašingtonas neoficialiai tampa abie jų šalių 
atstovavimo vieta.

Lietuvos atstovams pasiūlius, o Meksikos 
diplomatams rekomendavus, Lietuvos pre-
zidentas 1932  m. kovo 16 d. paskyrė garbės 
konsulu Meksikoje vietinį profesorių, teisės 
specialistą Tomą Vilchį, kuris šias pareigas 
ėjo maždaug iki 6-ojo dešimtmečio. Tiksli 
jo pasitraukimo iš pareigų data nėra žinoma. 
Jo, kaip konsulo, veikimas nepasižymėjo ak-
tyvumu, dažnai sulaukdavo Lietuvos atstovų 
JAV nepasitenkinimo, kad jis nenori susira-
šinėti, nors kadencijos pradžioje T. Vilchis 
bandė garsinti Lietuvą Meksikoje. Silpnas 
veikimas paaiškinamas labai mažu emigran-
tų iš Lietuvos skaičiumi Meksikoje bei men-
ka tarpvalstybine prekyba. Garbės konsulo 
prastas anglų kalbos mokėjimas buvo rimta 
kliūtis bendraujant su Lietuvos diplomatais, 
kurie jo asmeniškai nepažinojo ir nebuvo 
sutikę.

Lietuvos valdžiai Meksika nebuvo itin įdo-
mi ir dėl jos nerodomo didesnio susidomėji-
mo gana ilgai užsitęsė abiejų šalių Draugystės 
sutarties sudarymas ir pasirašymas 1938  m. 
gegužės 31 d. bei ratifikavimo dokumentų 
pasikeitimas 1939 m. rugpjūčio 29 dieną. Aiš-
kėjo, kad Meksikos vyriausybė be Draugystės 
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sutarties nesudarys ir Prekybos sutarties, kuri 
Lietuvai buvo svarbesnė. Prekybos sutarties 
Lietuvos vyriausybė taip ir nespėjo sudaryti.

Po Lietuvos okupacijos ir aneksijos Lietuvos 
garbės konsulas T. Vilchis nepakluso Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos komunistinei va-
dovybei, nepanaikino konsulato ir neperdavė 
jo turto ir archyvų artimiausiai TSRS diploma-
tinei atstovybei. Tam įtakos turėjo ir tai, kad 
Meksikos vyriausybė nepripažino Lietuvos 
okupacijos. Karo metais ir pokariu formaliai 
gyvavęs Lietuvos Garbės konsulatas Meksiko-
je buvo vienas nepriklausomos Lietuvos sim-
bolių. Uždarius konsulatą jo archyvą perėmė 
Meksikos užsienio reikalų ministerija.
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The government of Mexico was one of the 
first in Latin America to recognize the Lithu-
anian state both de facto and de jure on May 
5, 1921. The Mexican government and its di-
plomats in Washington were especially active 
in offering cooperation and in being open to 
signing treaties. These factors were among 
the more important reasons why Mexico City 
became the site of an honorary consulate of 
Lithuania charged with solving problems ari-
sing for the none-too-numerous of emigrants 
from Lithuania and with strengthening 
economic ties between the two countries. 
Washington unofficially served as the locati-
on at which both countries were represented 
and signed mutual agreements. 

At the suggestion of Consul General in 
New York Povilas Žadeikis and Minister 
Plenipotentiary Bronius K. Balutis and upon 
the recommendation of Mexico‘s diplomats, 
the President of Lithuania on March 16, 1932 
appointed Tomas Vilchis (1894–1975) as Ho-
norary Consul in Mexico. This lawyer and 
professor at a local Mexican university served 
until the 1950s; the exact date he ended servi-
ce is not known. As a consul, Vilchis was not 
very active; from 1935 onwards the represen-
tatives of Lithuania in the U. S. – the Minis-
ter Plenipotentiary Žadeikis and the Consul 
in New York Jonas Budrys – often complai-
ned that he was slow at corresponding and 
at informing the Lithuanian Foreign Minis-
try in Kaunas about the economic situation 
in Mexico. Yet Vilchis did try to promote 
Lithuania in Mexico. However, Lithuania’s 

diplomats were unable to fulfill his requests 
for literature about Lithuania in the Spanish 
language, while his knowledge of English was 
very limited. The modest scale of his activi-
ties may also be explained by the fact that the 
number of emigrants from Lithuania, most 
of whom were Jewish, was indeed small, and 
the volume of trade between Lithuania and 
Mexico was low as well. Still, the balance of 
trade from 1926 to 1938 was in Lithuania‘s fa-
vor and brought a profit of 1.5 million litas. 
Nevertheless, the Lithuanian government 
showed little interest in Mexico; that’s why it 
took so long to conclude and sign a Frienship 
Treaty on May 31, 1938 and to exchange ra-
tification documents on August 29, 1939. It 
turned out that in the absence of a Friendship 
Treaty the Mexican government would not 
conclude a Commerce Treaty, which was 
more important to Lithuania; and Lithuania 
ran out of time to conclude the latter. 

After Lithuania’s occupation by, and incor-
poration into, the Soviet Union, Tomas Vilchis 
refused to obey the order of the now Commu-
nist-controlled Lithuanian Foreign Ministry 
to abolish the consulate and turn its assets and 
archives over to the nearest diplomatic service 
of the USSR. The fact that Mexico did not reco-
gnize the Soviet take-over of Lithuania played a 
role here. During World War II and in the post-
war years the Honorary Consulate of Lithuania 
in Mexico served as a symbol of Independent 
Lithuania. When the consulate was closed, its 
archives were taken over by Mexico‘s Ministry 
of Foreign Affairs. 

Juozas SKIRIUS

THE REPUBLIC OF LITHUANIA’S TIES TO MEXICO IN THE 20TH 
CENTURY
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Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV) lietuvių diasporą 
sudarė per 300 000 asmenų1. 1914  m. kilęs 
Pirmasis pasaulinis karas sustabdė emigraci-
ją, nes dauguma Rusijos caro valdomoje Lie-
tuvoje likusių vyrų buvo mobilizuoti ir tapo 
kariais. Šio karo metu išeivijos lietuviai su 
tautiečiais Europoje palaikė dar glaudesnius 
ryšius, JAV lietuviai itin užjautė kaizerinės 
Vokietijos okupacijos replėse atsidūrusius 
tautiečius. Nors JAV gyvenantys lietuviai 
buvo ideologiškai itin susiskaldę, tačiau vienu 
klausimu jie visi daugiau mažiau sutarė – rei-
kia kuo skubiau ir kuo efektyviau padėti karo 
alinamai Tėvynei. JAV lietuvių diaspora ren-
gė įvairius Tėvynės gelbėjimo planus, rėmė ją 
finansiškai (vien ko verta Lietuvių dienos ak-
cija, kuomet 1916 m. lapkričio 1 d. visoje JAV 
buvo renkamos aukos karo baisumus ken-
čiantiems lietuviams)2, kėlė pavergtos Lietu-
vos klausimą JAV politiniuose sluoksniuose 
ir kita. 1918 m., Lietuvai paskelbus nepriklau-
somybę, 1919 m. iš Lietuvos pasitraukus oku-
pacinei Vokietijos kariuomenei, atsivėrė ga-
limybės JAV lietuviams sugrįžti į Tėvynę ir 
padėti jai atkurti per ketverius karo metus 
nualintą krašto ūkį. Jaunai valstybei labai 
trūko iniciatyvių, gyvenimiškos patirties 

Mindaugas BALKUS

Reemigrantų patirtys Lietuvos visuomenėje 
  (XX a. 3-ojo dešimtmečio pirmoji pusė) 

demokratiškame krašte turinčių žmonių, ga-
linčių ne tik ženkliai prisidėti keliant krašto 
ūkį, bet savo demokratinio gyvenimo, ben-
druomeniškumo patirtimis praturtinti Lie-
tuvos visuomeninį gyvenimą. Nuo 1919  m. 
į Lietuvą pradėjo plūsti reemigrantai iš JAV, 
tikėję, jog savo turimu kapitalu, iniciatyva ir 
idėjomis čia jie sugebės susikurti tiek asmeni-
nę gerovę, tiek padėti karo nualintai Tėvynei.

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti reemi-
grantų patirtis Lietuvos visuomenėje XX a. 
3-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje. Šiam tiks-
lui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 1) iša-
nalizuoti reemigrantų paliktus paliudijimus 
apie Lietuvos visuomenę (jos pasiekimus, 
socialines negeroves ir kt.); 2) atskleisti vietos 
lietuvių požiūrį į reemigrantus; 3) išsiaiškinti 
galimas reemigrantų nepritapimo Lietuvoje 
priežastis.

Nors lietuvių emigracijos, išeivijos istori-
jos klausimai yra susilaukę ganėtinai didelio 
istorikų dėmesio, tačiau po Pirmojo pasau-
linio karo vykusios reemigracijos proble-
matikos istoriografija nėra plačiau palietusi, 
mažai tyrinėtos reemigrantų patirtys Lie-
tuvoje, jų požiūris į Lietuvos visuomenę ir 
kita. JAV lietuvių istoriją tyrinėjęs Antanas 
Kučinskas-Kučas3 reemigrantų problemoms 
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Lietuvoje apžvelgti teskyrė vos keletą pusla-
pių. JAV lietuvių verslininkų bandymus įsi-
tvirtinti Lietuvoje aptarė sovietmečiu rašęs 
Laurynas Kapočius4, tačiau jo tyrimas buvo 
ganėtinai ideologizuotas, į daugelį dalykų jis 
pažvelgė per daug primityviai (vien per eko-
nominę-finansinę prizmę). Vincentas Liule-
vičius savo darbuose nagrinėjo JAV lietuvių 
indėlį atkuriant ir plėtojant Lietuvos ūkį po 
Pirmojo pasaulinio karo5. Alfonsas Eidintas 
savo studijoje Lietuvių kolumbai: lietuvių 
emigracijos istorijos apybraiža6 vieną skyrių 
paskyrė reemigracijos reiškiniui aptarti (ta-
čiau jis analizavo reemigraciją į Lietuvą tik 
iki Pirmojo pasaulinio karo). Autorius taip 
pat nagrinėjo išeivių bendrovių steigimą Lie-
tuvoje po Pirmojo pasaulinio karo, tačiau pa-
čių reemigrantų patirčių Lietuvoje išsamiau 
netyrinėjo. Vitalija Kasperavičiūtė reemigra-
cijos problemą glaustai nušvietė savo dak-
taro disertacijoje7. Neseniai pasirodžiusioje 
solidžioje Egidijaus Aleksandravičiaus mo-
nografijoje Karklo diegas: lietuvių pasaulio 
istorija8 taip pat buvo paliestas reemigracijos 
į Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo klausi-
mas, tačiau dėl specialių tyrimų trūkumo ši 
problema negalėjo būti išsamiau apžvelgta.

Šio darbo šaltinių bazę sudaro XX a. 3-aja-
me dešimtmetyje Lietuvoje ir JAV išleista pe-
riodinė spauda bei amžininkų atsiminimų 
medžiaga, kurioje išdėstyti trumpiau ar ilgiau 
Lietuvoje XX a. 3-ajame dešimtmetyje gyve-
nusių ir iš JAV sugrįžusių lietuvių įspūdžiai. 
Apie iš JAV atvykusių lietuvių patirtis, įspū-
džius Lietuvoje pasirodydavo publikacijų JAV 
lietuvių spaudoje: dažniausiai atskleisti reemi-
grantų patirti sunkumai sustabarėjusioje ar 
korumpuotoje biurokratinėje Lietuvoje. Tuo 
tarpu Lietuvos spaudoje apie reemigrantus, 
jų įsitvirtinimą Tėvynėje buvo rašoma retai 
(išimtimi galėtume laikyti dienraštį Lietuvos 
žinios, kuriame dažnai pasirodydavo pub-
likacijų, apžvelgiančių reemigrantų proble-
mas). Pastebėtina, jog tiek JAV, tiek Lietuvoje 
leistoje spaudoje yra kur kas daugiau tokių 

publikacijų, kuriose atskleidžiamos visuo-
menės gyvenimo ydos ir negerovės, tuo tarpu 
tekstų apie sėkmingą reemigrantų įsitvirtini-
mą yra nedaug. Šiame straipsnyje iš JAV leistų 
spaudos leidinių daugiausia pasinaudota Vie-
nybės (buvusi Vienybė lietuvninkų, tuomet ji 
atstovavo tautiškai krypčiai), Draugo (katali-
kų laikraštis), Sandaros (tautinės krypties lai-
kraštis), Keleivio (kairiosios krypties leidinys) 
laikraščiais. Tuo tarpu iš Lietuvoje leistų lei-
dinių iš esmės remtasi Lietuvos žinių (kairio-
sios krypties laikraštis) publikacijomis. Itin 
svarbus Kazio Gineičio veikalas9, kuriame jis 
amžininko žvilgsniu kritiškai įvertino reemi-
gracijos nesėkmes Lietuvoje. Jo darbą galima 
laikyti vienu iš pirmųjų gerai argumentuotų 
aiškinimų, kodėl daugelis reemigrantų Lie-
tuvoje patyrė nesėkmę. Šiam tyrimui taip pat 
itin pravertė Julės Pranaitytės atsiminimai iš 
1923  m. kelionės po Lietuvą10. Ji plačiai nu-
švietė reemigrantų padėtį, negailėjo kritikos 
Lietuvos valdžiai bei biurokratijai. Rengiant 
straipsnį taip pat pasitarnavo Algirdo Šeš-
toko-Margerio kelionės įspūdžiai11 (užrašyti 
lankantis Lietuvoje 1931  m.): daugeliu atvejų 
paliestos tos pačios problemos, trukdžiusios 
reemigrantams įsitvirtinti Lietuvoje XX a. 
3-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje.

Nors pirmieji pavieniai reemigrantai (ar jų 
grupelės) į Lietuvą ėmė sugrįžti pasibaigus Pir-
majam pasauliniam karui, tačiau didesni srautai 
į Lietuvą ėmė plūsti tik apie 1920–1921 m., kuo-
met didžiumoje Lietuvos teritorijos baigėsi karo 
veiksmai. Gausesnė reemigracija iš JAV tetruko 
vos keletą metų, nes per spaudą ir asmeninę ko-
respondenciją pasklidusios žinios apie pirmųjų 
reemigrantų įsikūrimo nesėkmės Lietuvoje nei-
giamai paveikė JAV likusių lietuvių nuotaikas ir 
daugelį jų sulaikė nuo grįžimo į Tėvynę. Todėl 
šiame straipsnyje pasirinkta nagrinėti XX a. 
3-ojo dešimtmečio pirmąją pusę, kuomet iš JAV 
grįžtančių reemigrantų srautai buvo didžiausi.

Nors šio straipsnio pavadinime pavarto-
tas terminas „reemigrantai“, tačiau iš tikrųjų 
daugelis darbe minimų iš JAV sugrįžusių lie-
tuvių nebuvo reemigrantai tikrąja šio žodžio 

prasme (t. y. sugrįžę į savo gimtąją šalį ir joje 
ilgam įsikūrę asmenys). Dauguma autorių, 
kuriais remtasi šiame darbe, XX a. 3-ajame 
dešimtmetyje nebuvo ilgam įsikūrę Lietuvo-
je, bet tik ilgiau ar trumpiau (keletą mėnesių, 
pusmetį ar pan.) viešėjo Lietuvoje. Tačiau 
neretas iš jų savo rašytuose tekstuose gana 
plačiai aptarė reemigrantų patirtis Lietuvo-
je, kurios daugeliu atvejų buvo nuspalvintos 
niūromis spalvomis. 

Straipsnyje nenagrinėsime reemigrantų 
refleksijų, susijusių su priešiškų partinių ar 
ideologinių grupių veikimu Lietuvoje ar JAV. 
Taip pat verta paminėti, jog sąvokos reemi-
grantai, sugrįžėliai, „amerikiečiai“, „ameri-
konai“ vartojamos sinonimiškai.

Tikslių reemigracijos iš JAV į Lietuvą 
duomenų neturime, tačiau kaip savo darbe 
rašo Antanas Kučinskas-Kučas, remdamasis 
Lietuvos Respublikos atstovybės Vašingtone 
duomenimis, iki 1922 m. pradžios į Lietuvą iš 
JAV išvyko apie 20 000 asmenų, iš jų – apie 
15 000 nuolatinai apsigyveno Lietuvoje12. Tad 
XX a. 3-ojo dešimtmečio pradžioje Lietuvo-
je ilgesniam ar trumpesniam laikui apsisto-
jo (kiti ir ilgam įsikūrė) apie kelias dešimtis 
tūkstančių reemigrantų, pragyvenusių JAV 
kelis, keliolika ar net keliasdešimt metų. 
Keliasdešimt tūkstančių reemigrantų kieky-
bės atžvilgiu nebuvo itin daug (iš pilietinio 
karo nusiaubtos Rusijos sugrįžo keliolika 
kartų daugiau)13, tačiau kokybine prasme tai 
buvo didelė paspirtis jaunai valstybei, nes 
reemigrantai, gyvendami ir dirbdami JAV, 
buvo sukaupę daug vertingos gyvenimiškos 
patirties, kurią galėjo sėkmingai panaudoti 
Lietuvoje.

Iki šiol istoriografijoje daugiausia rašyta 
apie iš JAV sugrįžusių lietuvių ekonominę 
veiklą. Vincentas Liulevičius savo knygoje 
Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo darbe apžvelgė JAV lietuvių įsteig-
tas bendroves, vykdžiusias veiklą Lietuvoje. 
Kai kurioms iš jų pavyko įsitvirtinti Lietuvos 
rinkoje (Amerikos lietuvių akcinė prekybos 

bendrovė, „Drobė“ ir kt.). Tačiau daugelis 
panašių JAV lietuvių Tėvynėje įsteigtų ben-
drovių patyrė nesėkmes (Lietuvos atstatymo 
bendrovė, „Rūbo“ bendrovė ir kt.)14. Pasak 
Alfonso Eidinto, 1920–1925 m. Lietuvoje JAV 
lietuviai įsteigė 17 akcinių bendrovių, kurių 
pagrindą sudarė apie 18 mln. auksinų15. V. 
Liulevičiaus duomenimis, JAV lietuvių įkur-
tos bendrovės galėjo Lietuvoje investuoti į 
įvairias įmones apie 1,352 mln. dolerių16. Šios 
investicijos buvo ženkli paspirtis Pirmojo 
pasaulinio karo metu nuniokotam Lietuvos 
ūkiui atkurti.

Daugelis rašiusių apie į Tėvynę grįžtančius 
reemigrantus minėjo jų kilnius patriotinius 
jausmus bei siekį padėti atkurti po karo nu-
alintą Lietuvą. Dar prieš reemigracijos iš JAV 
bangą 1919  m. išleistoje knygelėje kunigas 
Tomas Žilinskas teigė neabejojęs, jog JAV lie-
tuviams rūpėjo ne pelnas, o Tėvynės gerovė. 
Esą daugybė Amerikos lietuvių buvo pasiry-
žę grįžti į Tėvynę, kaip tik atsidarys keliai17. 
JAV lietuvė Viktorija Vencius taip pat minėjo,  
kad lietuviai grįžo vedami gilių patriotinių 
jausmų, kurių ypač reikėjo Lietuvos „išban-
dymo metu“18. Anot Steigiamojo Seimo nario 
Kazio Zubausko, į Lietuvą sugrįžę „energin-
giausieji visuomenės darbininkai“ buvo nu-
siteikę „nešti nors ir sunkiausią naštą“ dėl 
Lietuvos19. Visi šie paliudijimai rodo didelį 
reemigrantų idealizmą, kurio taip reikėjo ša-
lies lūžio laikotarpiais, kada iš karo griuvėsių 
atkuriamas valstybės gyvenimas.

Nemažoje dalyje tiek pačių reemigrantų, 
tiek vietinių lietuvių rašytuose tekstuose 
užsimenama, jog tarp skirtingą gyvenimo 
patirtį turinčių žmonių trūko tarpusavio 
supratimo ir siekio betarpiškai pažinti vie-
niems kitus. Pasak Lietuvos diplomato Ka-
zio Gineičio (ne vienerius metus praleidusio 
JAV), Lietuvoje liko nesuprasta reemigran-
tų „dvasia“, kuria jie „užsikrėtė“ Amerikoje 
„nuo didžiai pozitingų vyrų, Amerikos pi-
onierių“20. Jo teigimu, esminė vietinių lie-
tuvių klaida buvo ta, jog jie iš reemigrantų 
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tikėjosi tik pinigų, o reemigratų „dvasia“ ne-
buvo rūpinamasi, nebuvo siekiama pažinti jų 
vertybių, pasaulėžiūros21. Kai kurie iš jų net 
išvažiuodavo iš Lietuvos, skųsdamiesi, kad 
„Lietuvos liaudis jų nesuprato...“22 Lietuvos 
žiniose buvo apgailestaujama, jog Lietuvos 
visuomenė (ypač inteligentai ir valdininkai) 
nesuprasdavo „amerikiečių“, o pastarieji – 
Lietuvos visuomenės bei krašto ekonomikos 
sąlygų23. Tačiau spaudoje aptinkame ir ma-
žorinio tono balsų. Štai vienos Telšių gimna-
zistės Vienybėje publiktuotame straipsnyje 
rašyta, jog Lietuvos visuomenė (ypač jau-
nimas) laukė iš Amerikos sugrįžtančių lie-
tuvių, kurie buvo „visi tikri Tėvynės sūnūs, 
tautos mylėtojai“. Esą grįžusieji „pilnai mus 
atjaučia, mums teikia savo širdį duodami 
tikrą brolišką pagalbą, rūpindamosi mūsų 
reikalais ir kiekvieną valandą stengdamosi 
mūsų kūrimo darbe padėti“24. Pasak Lietu-
vos žinių, norint reemigrantus sulaikyti nuo 
išvykimo atgal į JAV, reikėjo suteikti jiems 
daugiau „draugijinio intereso apsigyventi 
Lietuvoje“25. Būtent visuomeninis interesas 
turėjo rišti reemigrantus su Lietuva, t. y. 
paskatinti juos jaustis čia laukiamais ben-
dradarbiais asmeniniam ir visuomeniniam 
gerbūviui kurti.

Anuometinėje spaudoje buvo užsimena-
ma, jog vietos lietuviai neparodydavo ree-
migrantams ir jų idėjoms didesnio dėmesio. 
Pasak Julės Pranaitytės, sugrįžę į JAV reemi-
grantai skųsdavosi, jog dažnai netgi giminės 
juos Lietuvoje sutikdavo šaltai26. Pasak Vik-
torijos Venciaus, neretai reemigrantai nuo-
gąstavo, jog Lietuvos žmonės jų nemėgo, juos 
pajuokdavo, laikydami tik „vaikščiojančiais 
doleriais“27. Fortunatas Bagočius buvo dar 
kategoriškesnis. Anot jo, Amerikos lietuviai 
su entuziazmu grįžę į Lietuvą nesulaukė su-
sidomėjimo iš tėvynainių, o kartais vietoj to 
sulaukdavo net pašaipų, pasityčiojimų, kad 
jie turi daugiau dolerių negu proto28. Spaudo-
je randame užuominų, jog tėvynainiai buvo 
išsiilgę ne tiek savo seniai nematytų tautiečių, 

kiek jų parsivežamų pinigų. Pasak Keleivio, į 
reemigrantus Lietuvoje daugelis žiūrėjo kaip 
į „doleriais prikimštą maišą“29. Toks požiūris 
neretai lėmė nemoralų elgesį su ką tik atvyku-
siais reemigrantais, juos apgaudinėjant, iš jų 
prašant nepagrįstai aukštų kainų už atliktas 
paslaugas ar įsigytas prekes ir taip verčiant 
juos keliariopai permokėti30. Pasak Kazio Zu-
bausko, reemigrantai, kurie grįždavo į Lietu-
vą, atsidūrė gana keblioje padėtyje, kadangi 
„nerado tokios lietuvių užuojautos, kokios 
buvo nuo savo brolių laukta“31. Tačiau būta ir 
ne tokių minorinių gaidų reemigrantų ir vie-
tos lietuvių santykių vertinime. Minėta JAV 
lietuvė Viktorija Vencius teigė, jog pašiepian-
čių reemigrantus Lietuvoje buvo nedaug, esą 
dauguma lietuvių džiaugdavosi pamatę su-
grįžusį iš JAV lietuvį, ketinantį dalyvauti Lie-
tuvos atkūrimo darbe, nes vietos lietuviai su-
prato, kad reemigrantas su savo pažangiomis 
demokratinėmis idėjomis, su savo moderniu 
požiūriu į žemės ūkį, taip pat jo atsivežtas ka-
pitalas yra labai svarbūs ir vertingi krašto kul-
tūrai32. JAV lietuvis F. Bagočius, bandydamas 
užimti vietinių lietuvių apologeto vaidmenį, 
teigė, jog tarp grįžusių reemigrantų ir vietinių 
įvyko nesusipratimas todėl, kad sunkiu Lie-
tuvai metu vietiniai lietuviai dirbdami šalies 
labui tiesiog neturėjo kada parodyti pakan-
kamo dėmesio grįžusiems iš Amerikos lietu-
viams. Bet, anot jo, JAV lietuvių „minios“ to 
nesuprato33. Numanu, jog tarpusavio santykių 
šaltumo atmosferą galėjo lemti: viena vertus, 
vietinių lietuvių elgesys (jie per mažai rodė 
dėmesio ir supratimo savo tautiečiams reemi-
grantams), kita vertus, patys sugrįžėliai turėjo 
pernelyg didelių lūkesčių apie išsiilgusius ir jų 
laukiančius tėvynainius.

Vietos lietuvių ir reemigrantų santykius 
temdė ir finansinių klausimų komplikacijos. 
Amerikos lietuvių istorijos tyrinėtojas A. 
Kučas savo veikale rašė, jog neretai vietiniai 
lietuviai rodė šaltumą reemigrantų atžvilgiu, 
būkštaudami, kad „amerikiečiai“ nepareika-
lautų jiems priklausančios Lietuvoje likusios 

turto dalies34. Emigrantų daugumą prieš 
Pirmajį pasaulinį karą sudarė jauni nevedę 
vyrai, kurie išvykdami už Atlanto palikda-
vo gimtuosius namus, tuo tarpu kiti šeimos 
nariai neretai manydavo, jog gali pasidalinti 
išvykusiajam priklausančią turto dalį ir taip 
padidinti savo palikimą. Tokiu atveju vietos 
lietuvių nenoras, kad į gimtinę sugrįžtų ree-
migrantai, būtų visiškai suprantamas. Pasak 
Kazio Gineičio, reemigrantų ir lietuvių san-
tykiams ir geram jų klostymuisi ypač daug 
pakenkė įtarinėjimas, kad „amerikiečiai“ 
grįžta į Lietuvą neva tik pasipelnymo tikslais. 
Pasak jo, pats pelno siekimas nėra savaime 
smerktinas dalykas, bet ne pelnas, o „kūrybi-
nis darbas“ dažniausiai rūpėjo grįžtantiems 
į Tėvynę35. Anot K. Gineičio, daugelis iš re-
emigrantų JAV turėjo pelningą užsiėmimą, 
tačiau ten jautėsi svetimi ir vyko į Lietuvą, 
turėdami daug planų, idėjų, kaip plėtoti 
Lietuvos ūkį36. Vietos lietuviai reemigrantų 
grįžimą neretai siejo su pragmatinėmis pas-
katomis, tuo tarpu patys reemigrantai buvo 
linkę save laikyti idealistais, atskubančiais į 
pagalbą Tėvynei.

Sugrįžę reemigrantai išvysdavo daug džiu-
ginančių ir pozityvių pokyčių Lietuvos visuo-
meniniame gyvenime. Sandaroje rašyta, jog 
grįžusieji į Lietuvą nebegali pažinti savo gim-
tosios šalies. Esą Lietuvoje gyvenimas virte 
virė – ne tik Lietuvos miestai, bet ir kaimai 
jau buvo atkutę. Visur vyko judėjimas, gau-
sėjo ir plėtėsi organizacijos: „Piliečiai savo 
laisve neatsidžiaugia ir tautos dvasios ener-
gija pratrykšta tūkstančiais srovių srovelių 
įvairiuose krypsniuose.“37 Neslėpdama susi-
žavėjimo Julė Pranaitytė aprašė apeigas Karo 
muziejaus sodelyje: „Visi čia susirinkę žmo-
nės stovi nulenkę galvas, vyriškiai  – net ir 
žydai – be kepurių: moterų blakstienai rasoti, 
jų skarelės darbe...“38 V. Vaišnoras Vienybėje 
apibūdino Lietuvos žmonės kaip linksmus, 
malonius, dosnius. Esą Lietuvos liaudis buvo 
daug geresnė negu prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą39. 1931  m. Lietuvoje lankęsis Algirdas 

Margeris-Šeštokas džiaugėsi, jog Lietuvos 
studentai domėjosi ir aktyviai veikė visuo-
meniniame gyvenime. Jo teigimu, žmogų tu-
rėjo motyvuoti kilnūs idealai, bet ne pinigai 
(kaip neretai nutikdavo JAV)40. Tuometinis 
itin didelis aktyvumas visuomeniniame gy-
venime, kurį ir pastebėjo sugrįžusieji, buvo 
Lietuvos visuomenės raidos fenomenas, prie 
kurio suklestėjimo, numanu, nemažai prisi-
dėjo ir reemigrantų įvairiais būdais Lietuvoje 
paskleistos teigiamos patirtys.

Reemigrantai Lietuvoje pastebėdavo ne-
mažai šalies viešojo gyvenimo ydų. Pranai-
čių Julė minėjo, jog visuomenėje buvo itin 
paplitęs savo valdžios keiksnojimas ir kone-
veikimas41. Tai rodė tuometinės visuomenės 
politinės kultūros nebrandumą, atsineštą iš 
carinės Rusijos valdymo laikų, kuomet buvo 
priprasta iš valdžios tikėtis malonių, o jų 
negavus ją kuo nuožmiausiai keikti. Tačiau 
reemigrantai bandė suprasti ir nusivylusiųjų 
valdžia jausenas, jie matė nuolatinę partijų 
kovą ir nesutarimus, lemiančius dažną val-
džios kaitą ir politinį nestabilumą. Dėl to J. 
Pranaitytė ragino vietos politikus mažiau 
vaidytis ir „daugiau dėmesio kreipti į tautos 
bei valstybės gyvus reikalus, kad nelikus va-
dai – be minios...“42 Ji itin nusistebėjo, kuomet 
reemigrantus JAV piliečius Lietuvos valdi-
ninkai vadino „Amerikos pavaldiniais“. Jos 
manynu, tai rodė carinės Rusijos mentaliteto 
atgyvenas Lietuvoje43. Reemigrantams žodis 
pilietis asocijavosi su laisvu, demokratiškame 
krašte gyvenančiu žmogumi, o sąvoka paval-
dinys priminė autokratinės Rusijos imperijos 
biurokratinio mechanizmo užguitą žmoge-
lį. Pasak J. Pranaitytės, Lietuvoje lietuviams 
trūko pasiryžimo vieningai dirbti valstybės 
kūrimo, ypač kultūrinį, darbą. Brangus lai-
kas buvo eikvojamas ginčams, peštynėms dėl 
atskiro asmens interesų. Jos manymu, praėjus 
ketveriems metams nuo nepriklausomybės 
atkūrimo „toji seniai mūs laukiama palaimos 
šviesa – aukščiau rytų orbitos ir nepakilo...“44 
„Rytų orbitos“ simbolis veikiausiai reiškė iš 
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Rusijos imperijos paveldėtą politinę kultūrą 
ir visuomenės mentalitetą. Drauge teigta, jog 
reemigrantams buvo skaudu, kad Lietuvoje 
„patriotizmas labai nupuolęs“. Esą „lietuvių 
tautos žadintojai“ buvo nusišalinę nuo vals-
tybės kūrimo darbo, o dėl lietuvių miestiečių 
trūkumo „internacionalas užėmė įstaigas“. 
Esą valstybės aparate buvo daug rusofilų, ku-
rie stengėsi pritraukti rusų specialistus45. To-
kios mintys kėlė susirūpinimą, jog lietuviai 
neva paleido valstybės kūrimo iniciatyvą iš 
savo rankų, o ją perėmė kitataučiai. Panašiai 
manė ir F. Bagočius. Pasak jo, Lietuvoje daug 
padaryta valstybės kūrimo prasme, tačiau 
lietuviai tebebuvo apsileidę, nepakankamai 
intensyviai dirbo46. Tikėtina, jog tokius ver-
tinimus lėmė reemigrantų lūkesčiai, sieti su 
Lietuva. Jie buvo daug didesni negu faktinė 
tikrovė, su kuria jie susidūrė grįžę Tėvynėn.

Neretai reemigrantų paliktuose paliudiji-
muose apie Lietuvą nemažai vietos skiriama 
vietinės lietuvių inteligentijos kritikai. Kaip 
teigia V. Širvydas, Lietuvos inteligentija buvo 
nutolusi nuo liaudies, ji kultūriškai izolia-
vosi nuo likusios visuomenės, nors, jo ma-
nymu, kultūra turėtų būti lygiai prieinama 
visiems47. Viešojo gyvenimo, kultūros, švieti-
mo demokratiškumo akcentavimas buvo vie-
na iš pagrindinių reemigrantų pasaulėžiūros 
nuostatų. Keleivyje piktintasi, esą „Nerangu-
mas, tingėjimas, kvaila fanaberija  – tai visų 
Lietuvos inteligentų ypatybė“. Itin kritikuota 
tuometinės Lietuvos inteligentijos nuomonė, 
kad inteligentui turi būti gėda dirbti fizinį 
darbą48. Kritikos strėlės smigo į inteligentijos 
kūną ir dėl jos polinkio į kitatautišką (rytie-
tišką, t. y. rusų) kultūrą. Taip pat buvo pažy-
mima lietuvių inteligentų kitataučių žmonų 
neigiama įtaka savo vyrams49. Daug kritikos 
kliuvo ir dėl nedemokratinių bendravimo 
manierų. V. Vaišnoras pastebėjo, jog Lietuvos 
inteligentija buvo labai išdidi, bendraujant 
reikėdavo nusiimti kepurę ir pabučiuoti mo-
teriai ranką. Jo manymu, Lietuvos inteligenti-
ja buvo paveldėjusi daugumą carinės Rusijos 

biurokratijos ydų50. Su šiais priekaištais dau-
geliu atvejų reikėtų sutikti. Carinėje Rusijoje 
galiojusios bendravimo normos paveikė dau-
gumą lietuvių inteligentų (juk didžioji dalis 
jų baigė Rusijos universitetus).

Absoliučioje daugumoje nagrinėtų šalti-
nių, užfiksavusių reemigrantų įspūdžius Lie-
tuvoje, neigiami epitetai buvo siunčiami Lie-
tuvos valdininkijos adresu. Apie tai ne kartą 
minėta ir istoriografijoje. Pasak A. Kučo, 
reemigrantai Lietuvoje turėjo daug vargo su 
valdžios įstaigomis, kur valdininkai be reika-
lo siuntinėdavo juos vieni pas kitus, kartais 
pasitaikydavo, jog susierzinę reemigrantai 
dėl to netgi įsiveldavo į konfliktus su biuro-
kratais51. Anot K. Gineičio, JAV valdininkas 
jautėsi „žmonių tarnas“, tuo tarpu Lietuvo-
je „rusų dvasios pagauti valdininkai dažnai 
jautėsi gubernatoriukais“, su žmonėmis el-
gėsi nemandagiai, imdavo kyšius52. Keleivyje 
rašyta, jog į Lietuvą grįžusiam JAV lietuviui, 
pripratusiam prie demokratinio gyvenimo, 
buvo sunku toleruoti „Lietuvos valdininkėlių 
nerangumą ir panieką, su kokia jie atsineša į 
paprastus piliečius“53. Lietuvos žiniose minė-
ta, jog ne „vargingas Lietuvos gyvenimas, bet 
nesusiartinimas Lietuvos įstaigų ir Lietuvos 
žmonių su amerikiečiais“ juos iš Lietuvos iš-
stumdavo. Sugrįžę į JAV reemigrantai buvo 
nepatenkinti, kad Lietuvos įstaigose buvo 
daug nelietuvių, kurie priešiškai nusiteikę 
„amerikiečių“ atžvilgiu54. 1931  m. Lietuvoje 
lankęsis Algirdas Margeris-Šeštokas buvo 
kur kas geresnės nuomonės apie Lietuvos 
valdininkus. Jis biurokratus charakterizavo 
teigiamai, kurie esą darbštūs, rūpestingi bei 
atsakingi (visgi ne visi), tačiau pripažino, jog 
kyšininkavimo problema Lietuvoje  – vieša 
paslaptis55. Šią lietuviškosios biurokratijos 
ydą reemigrantai dažniausiai siejo su carinės 
Rusijos biurokratijos mentaliteto reliktais. 
Tačiau būta ir priešingų, pačius reemigran-
tus diskredituojančių pastebėjimų. JAV lie-
tuvis A.  M. Martus lankydamasis Lietuvo-
je pastebėjo, jog įvairių Amerikos lietuvių 

bendrovių atstovai, atvykę į Lietuvą, buvo 
pernelyg susireikšminę ir norėdavo, kad jų 
reikalai būtų tvarkomi pirmiausia. Teigta, 
jog kai kurie Amerikos lietuviai buvo tokie 
„nachalai“, kad eidavo į ministerijas klausti 
įvairių absurdiškiausių dalykų, pavyzdžiui, 
kur geriausia nusipirkti karčemą56?

Daugelis lietuvių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvendavo susitelkę lietuviškose 
kolonijose, stengėsi išlaikyti tautinį atskiru-
mą, todėl reemigrantai neretai pasižymėdavo 
itin kritišku požiūriu į kitataučius Lietuvoje. 
Neretai jie neigiamai atsiliepdavo apie Lietu-
vos valstybėje buvusią plačią toleranciją tau-
tinėms mažumoms. Pasak Julės Pranaitytės, 
Lietuvos valdžia per mažai imdavosi veiks-
mų, siekdama pažaboti lenkų mokyklas Kau-
ne (Lietuvoje). Tautinėms mažumoms Lie-
tuvoje buvo per didelė tolerancija57. Panašiai 
manė ir kun. V. Bartuška. Anot jo, Lietuvoje 
tautinės mažumos  – lenkai, gudai, žydai  – 
turėjo per daug teisių (netgi atskiras minis-
terijas)58. Ne vienam „amerikiečiui“, besi-
lankiusiam Lietuvoje, užkliuvo, kad į šalį po 
Pirmojo pasaulinio karo atvyko daug žydų 
ir „baltųjų“ rusų emigrantų. Julė Pranaitytė 
manė, jog šiems asmenims pilietybė buvo su-
teikiama per daug laisvai. Su apgailestavimu 
pridūrė, jog jeigu taip lengvai pilietybę būtų 
įgiję iš JAV sugrįžę lietuviai, tai Lietuva būtų 
kur kas „lietuviškesnė ir pati valstybė svei-
kesnė“. Jos teigimu, prekybinės patirties JAV 
sukaupę „amerikiečiai“ būtų galėję „bent 
prekybą paimti į savo rankas“, kol arši žydų 
konkurencija dar nebuvo sustiprėjusi59. JAV 
lietuvių spaudoje reemigrantų įsitvirtinimas 
Lietuvos verslo aplinkoje buvo vertinamas 
kaip Lietuvos nepriklausomybės ramstis. 
Antai Vienybėje publikuotame straipsnyje 
rašyta apie bendrovę, kuri siekė „įkurdyti lie-
tuvius į mūsų krašto prekybą ir pramonę“60. 
Netgi vietos lietuvių akimis reemigrantai 
buvo matomi kaip potenciali atsvara iš kitų 
šalių (daugiausia sovietinės Rusijos) į Lietuvą 
gausiai plūstantiems užsieniečiams61.

Kaip rodo dauguma nagrinėtų šaltinių, 
reemigrantai laikėsi itin griežtos pozicijos 
valstybinės lietuvių kalbos vartojimo vie-
šajame gyvenime klausimu. Julė Pranaitytė 
karštai gynė nuostatą, jog Lietuvoje viešose 
įstaigose iškabos būtų tik valstybine lietu-
vių kalba62. Į Lietuvą atvykusi JAV lietuvė 
V. Vencius itin nustebo, jog Kaune gatvių 
pavadinimų lentelės buvo trimis kalbomis 
(lietuvių, lenkų ir jidiš), o mieste labai daug 
žmonių kalbėjo rusiškai bei lenkiškai (net 
lietuviai Lietuvos kariuomenės karinin-
kai)63. Drauge apgailestauta, kad Lietuvos 
kariuomenės karininkai lietuviai tarpusa-
vyje neretai kalbėdavosi rusiškai64. Vincas 
Bartuška Drauge piktinosi, jog lietuviai ka-
rininkai, valdininkai, vedę kitatautes mote-
ris (lenkes, ruses), nutautėdavo, pradėdavo 
nevertinti savo kalbos. Jo nuomone, reikėtų 
griežtai elgtis su svetimtaučiais, jeigu jie ne-
gerbia lietuvių kalbos, tuomet pašalinti juos 
iš valstybinių įstaigų. Jis ragino didžiuotis, 
kad „lietuviais esame gimę“, branginti, visur 
ir visuomet vartoti savo kalbą65. V. Bartuška 
taip pat kritikavo Lietuvos valdžią, kuri, jo 
nuomone, labai pakančiai žiūrėjo į užsienio 
kalbų vartojimą viešoje erdvėje, netgi valsty-
bės įstaigose66. Lietuvoje 1931 m. lankęsis Al-
girdas Margeris-Šeštokas apie užsienio kal-
bų paplitimą viešojoje erdvėje atsiliepė taip 
pat neigiamai. Jo manymu, valstybinės kal-
bos viešumoje vengimas netgi kelia pavojų 
valstybės nepriklausomybei. Anot jo, „Lie-
tuvos spauda, valdžios ir privatinės įstaigos 
privalo būtinai reikalauti iš savo tarnautojų 
bei darbininkų visur kalbėti lietuviškai“67. 
Vyresniosios kartos reemigrantai veikiau-
siai prisimindavo gūdžius Rusijos caro val-
dymo laikus, kuomet lietuviškas žodis buvo 
persekiojamas ir niekinamas, todėl jie ypač 
jautriai reaguodavo į visus lietuvių kalbos 
dominavimo viešojoje erdvėje pažeidimus. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose keliolika 
ar keliasdešimt metų pagyvenę lietuviai su-
kaupdavo neįkainojamos patirties, kurios 
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perdavimas Lietuvoje likusiems tautiečiams 
turėjo būti itin naudingas. Anot K. Ginei-
čio, drąsūs, turį daug laisvo žmogaus būdo 
bruožų reemigrantai galėjo pamokyti vieti-
nius lietuvius daugeliu atvejų būti geresniais 
patriotais, pavyzdžiui, mažiau toleruoti rusų 
kalbą laikinojoje sostinėje68. Be to, JAV lie-
tuviai turėjo modernių idėjų apie žemės ūkį, 
verslus bei daugelį kitų sričių, svarbių tautos 
gyvenime. Pasak V. Venciaus, reemigrantų 
patirtis, įgyta JAV, ir naujos idėjos būtų ga-
lėjusios tapti branduoliu tolimesniam tautos 
atsikūrimo darbui69. Pasitaikydavo atvejų, 
jog demokratinio gyvenimo patirčių pasisė-
mę reemigrantai dėl ideologinių priešpriešų 
buvo varžomi savo patirtis paskleisti Lietu-
voje. Lietuvos žiniose JAV lietuvis Vytautas 
Širvydas retoriškai klausė, dėl kokio tikslo 
reikėjo „smerkti ir persekioti“ reemigran-
tus, kurie „išaugę ir pagyvenę šalyje, laisvoje 
nuo sąžinės varžymo ir poniškumo, sten-
giasi ir savo tėvų žemėje tokį pat gyvenimą 
įsteigti?“70 Julė Pranaitytė apgailestavo, kad 
kuriant Lietuvos laivyną nebuvo kviečiami 
Amerikos lietuviai specialistai, bet buvo no-
rima tik jų pinigų. Ji teigė, jog vertėjo lietuvių 
inteligentams mesti savo pasipūtimą ir „ne 
vien dolerius kviestis talkon į bendrą Lietu-
vos valstybės statymo darbą, bet ir jų [JAV 
lietuvių  –   M. B.] smegenis  – jų prityrimą, 
sujungtą su neabejotina Tėvynės meile“71. 
Pasak K. Gineičio, reemigrantai buvo kupini 
veiklumo ir sklidini siekio tobulinti ir gerinti. 
Jo teigimu, šios „amerikiečių“ būdo savybės 
buvo „didelis kapitalas“, kurio Lietuvoje – 
mokama „įkinkyti į valstybės darbą“, taip pat 
nemokėta tinkamai panaudoti jų atvežtų do-
lerių72. Nepakankamas reemigrantų iniciaty-
vos ir idėjų išnaudojimas atkuriant Lietuvos 
valstybę gali būti laikomas rimtu priekaištu 
vietiniams lietuviams, kurie galbūt bijodami 
konkurencijos varžė reemigrantų iniciatyvą 
tam tikrose gyvenimo srityse. Turbūt rei-
kėtų sutiki su K. Gineičio mintimi, jog dėl 
ne itin vykusio reemigrantų įsikūrimo ir jų 

teigiamų gyvenimiškų patirčių nepanaudoji-
mo Tėvynėje daugiausia pralaimėjo ne jie, bet 
Lietuva73.

Tuometinės Lietuvos įstatyminės bazės 
trūkumai gali būti siejami su reemigrantų 
įsikūrimo Tėvynėje komplikacijomis. Pasak 
Lietuvos žinių, reemigrantai pageidavo, kad 
jiems būtų palengvintai suteikti leidimai pa-
viešėti Lietuvoje, įsigyjant žemės sklypus, na-
mus ar įsteigiant kokį nors verslą74. Pasak JAV 
lietuvio V. Širvydo, reemigrantams Lietuvoje 
nebuvo leidžiama pirkti žemės, o atvykus į 
Tėvynę iš jų imdavo mokestį kaip iš „svetim-
šalių“75. Kaip teigia Kazys Pakštas, Lietuvos 
valdžia neišleido nė vieno „gero įstatymo“, 
kuris būtų skirtas specialiai reemigrantams, 
neįsteigė nė vienos įstaigos, kuri rūpintųsi 
reemigrantų reikalais Lietuvoje, duotų pata-
rimų, kaip jiems joje įsikurti76. A. Karsokas 
siūlė įsteigti amerikiečiams skirtą departa-
mentą, kuris teiktų informaciją norintiems 
reemigruoti apie įsikūrimo sąlygas Lietu-
voje77. Amerikos lietuvių suvažiavime Kau-
ne J.  Strimaitis iškėlė klausimą, jog patiems 
„amerikiečiams“ būtina įstaiga, kuri padėtų 
reemigrantams įsikurti Lietuvoje78. Pasak K. 
Pakšto, nesirūpindama reemigrantais ir jų pi-
nigais, Lietuvos valdžia juos pavedė „Laisvės 
alėjos „juodajai biržai““79. Pirmaisiais poka-
rio metais sugrįžėliams iš tiesų trūko objek-
tyvios informacijos apie verslo, nuosavybės 
įsigijimo sąlygas Lietuvoje. Reemigrantų ne-
žinojimu naudodavosi nedori žmonės, kurie 
nuskriausdavo „amerikiečius“, o tokios patir-
tys daugeliui ilgam neigiamai paveikė požiūrį 
į Lietuvos visuomenę.

Pilietybės klausimo sprendimas reemi-
grantams nepalankia linkme taip pat sukėlė 
nemažą jų nepasitenkinimą. Lietuvos žinio-
se rašyta, jog JAV lietuviai labai pasipiktino, 
kodėl su jais šiuo klausimu nebuvo pasitarta. 
Pagal 1922 m. birželio 24 d. Steigiamojo Sei-
mo išleistą įstatymą, asmuo turėjo pragyven-
ti Lietuvoje 10 metų, kad būtų galima jam 
suteikti Lietuvos pilietybę80. JAV lietuviai 

piktinosi 1922  m. Lietuvos Konstitucijos 
nuostata dėl pilietybės suteikimo emigran-
tams81 ir siekė, kad Lietuvoje gimę ir iš Ru-
sijos imperijos valdomos Tėvynės pasitraukę 
lietuviai, jeigu jie JAV buvo įgiję pilietybę iki 
1918  m. vasario 16 d., nebūtų pripažįstami 
svetimos valstybės piliečiais, nebent patys 
atsisakytų Lietuvos pilietybės82. 1922 m. Lie-
tuvos Konstitucija buvo kritikuojama, esą ji 
turėjo daug carinės Rusijos teisinės kultūros 
ydingų bruožų ir esą šiai Konstitucijai buvo 
suteikta „ne savo dvasia“83. Be to, JAV lietu-
viai nesuvokė, kodėl asmenys, priėmę JAV 
pilietybę, netekdavo teisės įsigyti Lietuvoje 
nekilnojamąjį turtą84. Pasak labai vykusio K. 
Gineičio pastebėjimo, JAV lietuviai, atvyk-
dami į Lietuvą ir duodami savo lėšų Lietu-
vai atkurti, tikėjosi realių galimybių priimti 
sprendimus Lietuvoje85, tačiau prie sprendi-
mų priėmimo (nesuteikus jiems pilietybės) 
jie nebuvo prileisti. Tokiu būdu, pasak Julės 
Pranaitytės, JAV piliečiai lietuviai pasijuto 
„bastuoliais be Tėvynės, išmestais už gim-
tinės slenksčio“. Esą Steigiamasis Seimas 
„amerikiečiams“ pastatė „neperlipamą tvorą 
į tėvų šalį“, tuo tarpu į Lietuvą iš negandų 
kamuojamos sovietinės Rusijos plūdo įvairūs 
abejotinai lojalūs Lietuvos valstybei asme-
nys86. Julės Pranaitytės teigimu, tokie „dra-
koniški įstatymai“ buvo parengti „aukštųjų 
valdininkų“, kurie išsigando, kad grįžtantys 
reemigrantai „su demokratingesniais šūkiais 
bei prityrimais, negu jų atsineštieji iš Rusijos“ 
nepašalintų jų nuo valstybės vairo. Esą dėl to 
ir buvo nuspręsta tokiomis priemonėmis už-
tikrinti „sau, savo giminaičiams bei sėbrams 
ramų viešpatavimą Lietuvoje“87. Manytume, 
jog toks situacijos vertinimas yra per daug 
hiperbolizuotas ir dramatiškas, tačiau tam 
tikro vietinių lietuvių nenoro įsileisti reemi-
grantus galėjo būti. Apie tai sovietmečiu yra 
rašęs ir Laurynas Kapočius88, tačiau jis tą vie-
tos lietuvių nenorą įsileisti reemigrantus siejo 
su čionykščių lietuvių baime dėl konkurenci-
jos ūkio sektoriuje.

Reemigrantų nesėkmių Lietuvoje ša-
knys taip pat galėjo glūdėti ir tame, jog iš 
JAV grįžę lietuviai, sukaupę amerikietiškos 
patirties, turėjo ne visai tikrovei adekvačių 
įsitikinimų apie verslo ir gyvenimo sąlygas 
ką tik nepriklausomybę atgavusioje Lietu-
voje. A. Kučas Amerikos lietuvių istorijoje 
rašė, jog Lietuvoje reemigrantai imdavosi 
prekybos ar amato „amerikonišku būdu“, 
nepažinoję skirtingų nei JAV ūkinių sąlygų 
ir dėl to dažniausiai bankrutuodavo89. Kar-
tais vietos lietuviai reemigrantų nepritapi-
mo Lietuvoje priežastis matė tame, jog JAV 
dauguma lietuvių dirbo samdomą darbą, 
tuo tarpu Lietuvoje jiems reikėjo patiems 
imtis iniciatyvos kurti verslus, patiems tapti 
darbdaviais. Esą reemigrantai turėdavo pi-
nigų, bet neturėjo iniciatyvos bei reikalingų 
žinių, kaip pradėti ir plėtoti verslą90. Mūsų 
manymu, verslo iniciatyvų reemigrantai 
veikiausiai turėjo, tačiau komplikuota vers-
lo aplinka, kurioje jie atsidurdavo, tą inicia-
tyvą gerokai „paralyžuodavo“. Drauge buvo 
teigiama, jog reemigrantams dėl gyvenimo 
sąlygų permainų ir nesugebėjimo prie jų 
prisitaikyti Lietuvoje iškildavo įvairių ne-
susipratimų91. Siekiant, kad taip nenutiktų, 
pasak K. Zubausko, sugrįžę į Lietuvą ree-
migrantai pirmiausia turėjo susipažinti su 
vietinėmis gyvenimo sąlygomis. Teigta, jog 
tie reemigrantai, kurie vėl emigravo iš Lie-
tuvos, joje buvo patyrę nesusipratimų, nes 
„neinėjo į tikrąją jos gyvenimo vagą“92. Pa-
sak Lietuvoje besilankiusio A. M. Martaus, 
turint noro ir „pagal išgales“ Lietuvoje buvo 
galima gyventi, tačiau reikėjo turėti tam 
tikrą supratimą apie vietos gyvenimo sąly-
gas. Jo teigimu, Lietuvoje geriau sekdavosi 
tiems reemigrantams, kurie turėjo „sveiką 
nuovoką“, t. y. suprantimą, jog kuriantis 
valstybei „darbo ir sunkumų yra daugiau 
negu įprastai“93. Verslo ir apskritai visuo-
menės gyvenimo sąlygų neįvertinimas gali 
būti laikomas viena iš daugelio reemigrantų 
neįsitvirtinimo Lietuvoje priežasčių. 
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Nepakankamas šalies politinis stabilu-
mas bei galimos grėsmės iš užsienio (Len-
kijos) taip pat gali būti siejamos su prie-
žastimis, dėl kurių daugelis reemigrantų 
nepanoro likti Lietuvoje. 1921 m. Vienybėje 
rašyta, jog Lietuvos politinė padėtis buvo 
neaiški, dėl to esą „nėra galima ką nors rim-
tai Lietuvoje pradėti“94. Anot Lietuvos žinių, 
atvykusieji į Tėvynę reemigrantai manyda-
vo, jog Lietuva ilgai neišsilaikys95. Many-
mas, jog dėl vidinio politinio nestabilumo 
ar priešiškų užsienio jėgų Lietuva galėtų 
netekti savo valstybingumo, iš tiesų dalį 
reemigrantų galėjo paveikti neigiamai, dėl 
to jie atsisakydavo minties ilgiau apsistoti 
Tėvynėje.

Lietuvoje išgyventų neigiamų patirčių 
kompleksas lėmė daugelio reemigrantų 
apsisprendimą sugrįžti atgal į JAV. Pasak 
A. Kučo, „nors ir be piktos valios jų patri-
otizmas buvo prigesintas, širdyse pasiliko 
skriauda, o materialinių nuostolių jiems 
niekas negalėjo atlyginti“96. Kaip teigia K. 
Zubauskas, nusivylusiems gyvenimu Lietu-
voje reemigrantams atrodydavo, kad Lietu-
vos santvarka nevykusi ir kad joje tuomet 
buvo „priespauda, betvarkė, kaip ir seniau 
silpnesniųjų luomų pavergimas“97. Anot Ju-
lės Pranaitytės, iš JAV sugrįžę lietuviai Tė-
vynėje negalėjo pakeisti esamos padėties. 
Išvydę skurdą, valdžios nepastovumą savo 
pinigus į bankus dėti bijodavo, daugelis jų 
net nenorėdavo čia įsikurti ar įsigyti kokio 
nors turto98. Pasak jos, reemigrantai „pa-
matę priešais save, konstituantos parioglin-
tas spygliuotų gairių barikadas ant Tėvynės 
sienos“ grįždavo atgal į JAV „po Dėdės Samo 
jaukiais skvernais“ ir manydavo, jog „matu-
tė Lietuva jų išsižadėjo“99. Taip pat paminė-
tina, jog 1920–1922 m., kuomet reemigrantų 
srautai į Lietuvą buvo didžiausi, šalis patyrė 
itin didelę tuometinės valiutos (auksino) 
infliaciją. Atvykę į Lietuvą reemigrantai tu-
rėjo išsikeisti JAV dolerius (stabilią valiutą) 

į sparčiai nuvertėjusius auksinus, todėl pa-
tirdavo daug finansinių nuostolių. Lietuvos 
žiniose teigta, jog dauguma reemigrantų 
„karštų patriotų“ praradę savo pinigus bėgo 
iš Tėvynės ir „atsižadėjo Lietuvos ant vi-
sados“100. Kartais reemigrantai jausdavosi 
kaip svetimi tarp savųjų, tarsi būtų nepagei-
daujami vietinių lietuvių ir priversti apleis-
ti gimtąjį kraštą. Pasak K. Zubausko, tarp 
vietinių lietuvių ir reemigrantų pasireiškė 
kova dėl būvio. Esą buvo negalima kaltinti 
reemigrantų, kad pamatę Lietuvos santvar-
kos ydas, jie vėl išvažiuodavo į užsienį. Jo 
manymu, šioje situacijoje kalčiausi buvo 
vietos lietuviai, kurių pareiga   – „ištiesti 
savo brolišką ranką grįžusiems iš tolimų 
kraštų lietuviams101. Reemigrantų nusivy-
limą anuomet pastebėjo ir vietinė lietuvių 
spauda. Lietuvos žiniose rašyta, jog „ameri-
kiečiai“ neradę „atatinkamų sąlygų“ verslui 
išvykdavo atgal į JAV, paskleisdami negeras 
nuotaikas tarp JAV lietuvių102. Didėjantis 
Lietuva nusivylusių reemigrantų grįžimas 
neigiamai paveikė JAV gyvenančią lietuvių 
išeiviją. Pasak Vienybės, reemigrantų išvy-
kimas iš Lietuvos, neskaitant jų pačių dva-
sios nupuolimo“, tarp JAV lietuvių sukėlė 
nepasitenkinimą Tėvynėje likusiais tautie-
čiais, pasigirdo kaltinimų, esą jie nemokėjo 
tvarkytis valstybėje ir dėl tokio „nevykusio 
šalies sutvarkymo“ nesuteikė galimybės 
reemigrantams apsigyventi Lietuvoje103. 
Į JAV grįžę reemigrantai skųsdavosi, kad 
negreitai dar Lietuvoj būsianti laisvė bei 
išsakydavo kitas savo nuoskaudas. Pasak 
F. Bagočiaus, tokie nusivylusių reemigran-
tų žodžiai labai paveikė JAV lietuvius, juos 
„atšaldė“104. Tad apie 1923–1924  m. sumen-
kusi JAV lietuvių finansinė parama Lietuvai 
(ypač pasireiškusi Lietuvos laisvės paskolos 
bonų pirkimo sumažėjimu) taip pat galėjo 
būti sąlygota neigiamų reemigrantų patir-
čių Lietuvoje, kurias jie išsakydavo tautie-
čiams grįžę į JAV.

Išvados
Iš JAV sugrįžę reemigrantai atkreipė dė-

mesį, jog Lietuvos visuomenėje vis dar buvo 
gausu iš carinės Rusijos paveldėtų visuome-
ninio gyvenimo negerovių (biurokratizmas 
valstybės įstaigose, valdininkijos atotrūkis 
nuo visuomenės ir kt.). Lietuvos inteligen-
tija kritikuota dėl neveiklumo ir iškreipto 
požiūrio į darbą. Nors reemigrantai vertino 
Lietuvoje nueitą valstybės atkūrimo kelią, 
tačiau taip pat konstatavo nepakankamą 
lietuvių veiklumą, dažną valdžios kaitą, 
tarpusavio nesutarimus ir nesugebėjimą 
susivienyti bendram tikslui, taip pat peikė 
pernelyg dideles tautinėms mažumoms su-
teiktas teises.

Didžiuma Lietuvoje gyvenančių lietuvių į 
reemigrantų grįžimą Tėvynėn pirmiausia žvel-
gė per ekonominę prizmę, tikėdamiesi, jog iš 
JAV atvežtas reemigrantų kapitalas bei novato-
riškos verslo idėjos padės atkurti Lietuvos ūkį. 
Čionykščiai lietuviai (ir ne tik jie) neretai at-
kreipdavo dėmesį į tai, jog reemigrantai atvyk-
dami į Tėvynę turėjo neadekvačių įsitikinimų 
apie gyvenimo, verslo ir kt. sąlygas Lietuvoje. 
Neretai reemigrantų ir vietos lietuvių bendra-
vimą apsunkindavo pernelyg skirtingos jų gy-
venimiškos patirtys (gyvenimas autokratinėje 
Rusijos imperijoje ir demokratiškoje JAV).

Reemigrantų nepritapimą Lietuvoje ga-
lėjo lemti begalė priežasčių. Sugrįžusiųjų iš 
JAV lūkesčiai dažnai neatitikdavo Lietuvos 
socialinės-ekonominės tikrovės realijų, ne-
retai jie neturėdavo jokios konkrečios infor-
macijos apie verslo kūrimo, žemės įsigyjimo 
ir kt. sąlygas Lietuvoje. Dažni konfliktai su 
biurokratais, nepalankios valstybės įstatymi-
nės bazės nuostatos (dėl Lietuvos pilietybės, 
žemės įsigijimo ir kt.) kėlė reemigrantų nepa-
sitenkinimą Lietuvos valstybe. Jų įsikūrimą 
bei investicijas Lietuvoje taip pat komplikavo 
sparti auksinų infliacija, nepakankamas ša-
lies politinis stabilumas bei galimos grėsmės 
iš užsienio.
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Mindaugas BALKUS

THE EXPERIENCES OF RETURNEES TO LITHUANIA IN THE EARLY 1920S

The article analyses the experiences, in Li-
thuania, of the re-emigrants who returned 
from the USA in the period from 1920 to 1925. 
These returnees noted that Lithuanian society 
still had many of the social problems inherited 
from Tsarist Russia (such as bureaucracy in state 
institutions and others). Although the re-emi-
grants appreciated the work that had been done 
in re-establishing the Lithuanian state, they 
also noted an insufficient level of activities, too 
frequent changes in government, too much 

political discord, and an inability to unite for 
common purposes. Lithuanians living in Lithu-
ania believed that the capital brought back by 
re-emigrants would help restore the Lithuanian 
economy. The re-emigrants themselves often 
had unrealistic prior beliefs about conditions of 
life and business in Lithuania. The integration of 
re-emigrants into Lithuania was also aggravated 
by unfavorable provisions in the laws relating 
to them with respect to Lithuanian citizenship, 
land acquisition etc.
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Kęstas RAŠKAUSKAS 

Londono lietuvių katalikų bendruomenė ir
     marijonai 1931–1946 m.

Šis straipsnis  – straipsnio Londono lietu-
vių katalikų bendruomenės savivaldos raida 
1896–1930 m.1 tęsinys. Vienu pagrindinių at-
spirties taškų lieka Kazimiero Aloyzo Matu-
laičio studija Londono lietuviai2, kurioje ypač 
gausu detalių iš 1930-ųjų visuomeninio-reli-
ginio gyvenimo (nėra išlikusių šaltinių, todėl 
ji pati tapusi šaltiniu). Antras šaltinių kom-
pleksas  – platus marijonų korespondencijos 
korpusas iš 1933–1939  m. laikotarpio3. Taip 
pat svarbi medžiaga, leidžianti sekti visus re-
liginio ir visuomeninio gyvenimo ciklo įvy-
kius, yra sukaupta kas savaitę rektorių vesto-
se Pastabų knygose (beveik vienintelis šaltinis 
karo laikotarpiu)4. 

Visuomeninės veiklos  
įpėdinystės krizė

Londono lietuvių bendruomenė 1930-ai-
siais kiekybiškai beveik nekito. Rektoriai 
kiekvienų metų pradžioje tiksliai stengda-
vosi suskaičiuoti katalikus ir spėdavo nuo 
kalbinės lietuvybės nutolusių ar nekatali-
kų lietuvių skaičių. 1930  m.5 fiksuota 1 629, 
1938  m.6  – 1 681 katalikas. Absoliuti jų dau-
guma priklausė šv. Kazimiero parapijos 
draugijai. Veikė dar apie tuziną katalikybės 

principų nekvestionuojančių draugijų. Ben-
druomenė nerodė senėjimo ženklų, nors ir 
pradėjo gausėti pirmosios kartos imigrantų 
mirčių – 1930 m. jaunuolių iki 21 m. būta 28 
%, 1938  m.  – 31 %. Už lietuvių katalikiškos 
bendruomenės ribų 1930 m. spėta esant apie 
150, o 1939 m. – apie 200 lietuvių7. Absoliuti 
dauguma kaip ir anksčiau gyveno nuomoja-
muose butuose East Ende, vertėsi iš siuvimo, 
baldininkystės ar odininkystės. Labiau pra-
kutę pradėjo keltis į akiai malonesnius rezi-
dencinius Londono rajonus. Vaikai dažniau-
siai lankė katalikiškas mokyklas ir integravosi 
į anglakalbę bendraamžių terpę, perimdami 
aistrą kinui ir sportui bei nuosaikesnius nei jų 
tėvų alkoholio vartojimo įpročius. Spartėjanti 
vaikų integracija į nelietuvišką aplinką vedė 
prie kokybinių pokyčių bendruomenėje, pir-
miausia susijusių su tėvų ir vaikų pasaulėjau-
tų skyrybomis. Į tai galima pažvelgti vienu – 
dalyvavimo lietuviškame visuomeniniame 
gyvenime aspektu. 

1930-aisiais Londono lietuvių visuomeni-
ninkų branduolio kaita vyko labai ribotai, 
įsitraukiant į visuomeninio gyvenimo sceną 
gimusiems 1904–1918  m., o ne pasitraukiant 
jo veteranams. Dalis lietuvių misijos steigė-
jų, gimusių 1870–1880  m., toliau dalyvavo 
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draugijiniame gyvenime. Visgi aktyvumu 
juos užgožė tie, kuriems marijonų atėjimo 
metu buvo apie keturiasdešimt: Petras Ke-
valaitis (1892–1965), Juozas Sleznikas (1890–
1940), Aleksandras Rudzevičius (1890–1964) 
ir Petras Bulaitis (1895–1975). Pastarieji trys 
(ir Vaclovas Degėsis, 1882–1940) buvo pani-
rę į ypač pastebimą tarpusavio konkuren-
cinę kovą dėl įtakos ir vadovavimo lietuvių 
bendruomenei. Varžybas dėl vadovavimo 
šv. Kazimiero draugijai galiausiai laimėjo P. 
Bulaitis – nuo 1935 m. dvidešimt dvejus me-
tus jis kasmet buvo renkamas jo pirminin-
ku (taip pat jis pirmininkavo 1925–1926  m. 
ir 1929–1931  m.). Panašu, jog pagrindinis jo 
konkurentas buvo A. Rudzevičius, vadova-
vęs parapijos draugijai 1920–1923 ir 1932–1933 
metais. P. Bulaitis tuo nesitenkino ir kartu su 
kitais ambicingesniais veikėjais išsikovodavo 
vadovaujančias pozicijas kitų draugijų valdy-
bose. Pasaulėžiūrinės diferenciacijos nebuvo, 
visos draugijos nekvestionavo glaudžios ka-
talikiškumo ir lietuvybės santuokos. Tiesa, 
būta keliolikos nesusiorganizavusių „bolše-
vikuojančių“, t. y. kairiųjų pažiūrų vyrų bei 
nesėkmingo mėginimo įsteigti jaunalietuvių 
kuopelę. Daugumos asociacijų vadovai tra-
diciškai kasmet keisdavosi, bet ši kaita vyko 
keliolikos tų pačių žmonių, prisilaikančių 
identiškų pažiūrų ir dirbančių vienodu sti-
liumi, rate. P. Bulaičio atvejis, atskleidžian-
tis atsiradusią tendenciją atsisakyti rotacijos 
principo, nebuvo vienintelis  – nuo 1930  m. 
ketvirtį amžiaus šv. Onos draugijai vadovavo 
Ona Liūdžiuvienė (1888–1967), kuri pakreipė 
draugijos veiklą didesnio visuomeninio akty-
vumo linkme. 

Jaunuoliai, kuriuos traukė formalizuotos 
visuomeniškumo formos ir poreikis vado-
vauti (tokių buvo apie 30) pradėjo nuo Sporto 
klubo. Jį tvarkė tik jauni žmonėms (vadova-
vo tik vyrai), jame netrūko nonkonformiz-
mo nusistovėjusios lietuviškumo sampratos 
atžvilgiu. Jie nematė racijos vyresniųjų pri-
mestame draudime nepriimti į klubą anglų 

ir nekatalikų ir stengėsi, jog lietuvių spor-
tininkai neatrodytų kaip gentinė egzotika. 
Kita jaunimo saviraiškos erdvė buvo „Rūtos“ 
draugijos meno sekcijos, nors jos vadovybė ir 
buvo „senųjų“ rankose. Kaip matyti iš drau-
gijų valdybų sąrašų K. A. Matulaičio Londono 
lietuviuose, jaunieji visuomenininkai nesiver-
žė į giliai katalikišką ir pabrėžtinai lietuvišką 
tapatybę akcentuojančių draugijų gretas. Tai 
lėmė, jog šv. Kazimiero lietuvių savišalpos, šv. 
Vincento ir šv. Onos draugijų vadovybėse ne-
atsirado jaunimo, o šv. Kazimiero parapijos 
draugijos valdyboje tik trumpam šmėkštelėjo 
iš visuomenininkų šeimos kilęs Juozas Baru-
lis (1904–?). Kita visuomeniškumo instinktą 
turinčių jaunuolių nesusiejimo su katalikiš-
komis draugijomis priežastimi galėjo būti jų 
pasaulėžiūros atsiribojimas nuo tėvų religi-
jos ir tapsmas pakraščio (vartojant sociologo 
Josepho Fichnerio terminiją) parapijiečiais. 
Galiausiai jaunimo abejingumo pagrindi-
nėms lietuvių asociacijoms priežastimi galėjo 
būti vyresnių veikėjų grupelės dominavimas 
valdybose ir nenoras užleisti pozicijų. 

Taigi karo išvakarėse katalikiškos ben-
druomenės struktūrų vadovybėse jaunimo 
nebuvo. Prasidėjus karui absoliuti dauguma 
jaunų Londono lietuvių vyrų atsidūrė karinė-
je tarnyboje. Kaip matyti iš bažnyčios Pastabų 
knygų, 1943 m. pavasarį rektorius bažnyčioje 
iškabino 286 karių sąrašą, bet buvo pabrėžta, 
jog tokių yra daugiau. Bendruomeninio gy-
venimo gyvastingumą karo metais palaikė 
merginos, bet jam toliau vadovavo karinei 
tarnybai netinkantys šešiasdešimtmečiai, 
tarp jų ir rektorius. Pasibaigus karui demobi-
lizuoti kariai jau nebesidomėjo ir lietuvišku 
sportu; jie laikėsi dar atokiau nuo organizuo-
to lietuvių bendruomenės gyvenimo, nebent 
tai būtų pasibuvimai geriant alų Lietuvių klu-
be. Anot šios kartos visuomenininkės Vero-
nikos [Liūdžiūtės] Jurienės (g. 1921), „tuoj po 
karo daug lietuviukių, kurios buvo aktyvios 
[visuomenininkės], negrįžo. Jos apsivedė su 
anglais. Ir vyrukų kažkaip mūsų parapijoj 

išnyko. Jie atprato. Apsivedė, toliau [nuo baž-
nyčios] gyveno ir jie jau retkarčiais tik per 
šventes pasirodydavo“8. Katalikiškoms struk-
tūroms iki 1950-ųjų pabaigos toliau vadovavo 
žmonės, kurių vaikams ir anūkams etnolin-
gvistinė lietuvybė jau nebuvo tapatybės dalis. 

Marijonų įsikūrimo aplinkybės 
ir pirmojo jų sielovados  
dešimtmečio kontekstai

1926  m. rugpjūčio pabaigoje Londone lan-
kėsi marijonų vienuolijos atgaivintojas arki-
vyskupas Jurgis Matulaitis. Galbūt dar anks-
čiau jo giminaitis, Londono misijos rektorius 
Kazimieras Jurgis Matulaitis, buvo pasiūlęs 
Lietuvos provincijos marijonams perimti 
Londono lietuvių sielovadą. Vizito metu buvo 
sutarta, jog tai įvyks artimoje ateityje, o patį 
susitarimą patvirtino Londono arkivyskupas9. 
Pora dešimtmečių Londone išdirbęs rektorius 
ruošėsi atsistatydinti ir dėjo pamatus sielova-
diniam stabilumui  – galbūt įsivaizduota, jog 
kunigų vienuolija galės užtikrinti bendruo-
menei geresnę sielovadinę priežiūrą, nei kad 
pačios bendruomenės atsitiktinai surandami 
ganytojai. Šis susitarimas faktiškai likvidavo 
katalikiškos bendruomenės vadovų teisę atei-
tyje pasirinkti ganytojus – nesunku buvo įsi-
vaizduoti, jog marijonų vadovybė nenorės ir 
negalės atsižvelgti į pasauliečių pageidavimus. 
Nežinia, kokių tarp londoniečių būta reakcijų į 
šį susitarimą, bet tikėtina, jog ilgamečio rekto-
riaus autoritetas lėmė, jog dauguma parapijie-
čių į šį sprendimą žiūrėjo palankiai. 

Marijonų bendruomenė tuo metu išgyve-
no plėtros bumą. 1918 m. joje buvo 57 nariai, o 
1927  m.  – 319; iš jų 84 priklausė Lietuvos pro-
vincijai. 1918  m. marijonai turėjo tik tris vie-
nuolynus, o 1927  m. kongregacijai priklausė 
13 vienuolynų (namų) ir 4 rezidencijos, aptar-
nautos 8 parapijos ir 7 neparapijinės bažnyčios, 
vadovauta 5 vidurinėms ir 2 pradinėms moky-
kloms10. Globalaus misionieriško masto veiklos 

savimonę atspindėjo generalinės kapitulos įsi-
kūrimas šv. Sosto papėdėje – 1927 m. įsteigtuose 
Romos namuose, o stiprino namų įsteigimas 
tokioje egzotiškoje vietoje kaip Harbinas. Lon-
donas marijonus domino kaip bazė, iš kurios 
būtų galima lengviau išvystyti misijas Britani-
jos imperijoje, o angliškai kalbančios lietuvių 
ir lenkų bendruomenės – kaip galima būsimų 
misionierių rekrutacijos terpė. Atsižvelgiant į šį 
aspektą, logiška buvo tikėtis, jog sielovadininkai 
(jau vien dėl anglų kalbos mokėjimo) į Londoną 
turėtų vykti iš JAV marijonų bendruomenės ir 
Londono bei Ilinojaus bendruomenės sukurtų 
marijonų „atlantinės“ erdvės. 

Lietuvos provincijos marijonų vadovybė tu-
rėjo savų interesų. Amerikos marijonai kartais 
apsigyvendavo Marijampolėje, tad buvo gali-
ma tikėtis, jog ir Lietuvoje nepritrūks angliškai 
kalbančių sielovadininkų. Lietuvoje vyko vidi-
nė vienuolijos plėtra, kuri savo viršūnę pasie-
kė 1927 m., kuomet buvo įsteigti namai Pane-
vėžyje, Ukmergėje ir Žemaičių Kalvarijoje. Iš 
užuominų kiek vėlesnėje marijonų korespon-
dencijoje matyti, jog Kaune nejaukiai jaustasi 
mažoje šv. Gertrūdos bažnyčioje („dabartinėje 
galima apsiriboti tik davatkėlėmis, o jokis po-
niškesnis žmogus nenori eiti“11) ir svajota apie 
reprezentatyvesnės bažnyčios statybą sosti-
nėje. Ambicijas stabdė tik finansinė realybė. 
1930-aisiais Londone rektoriavusių marijonų 
korespondencija su Lietuvos provincijolais ir 
ekonomais leidžia kelti prielaidą, jog dar prieš 
įsikeliant į Londoną buvo tikėtasi, jog tenykš-
čiai lietuviai leisis įkalbami dėti savo santaupas 
į Lietuvos provincijos kasą, kurias bus galima 
panaudoti statybų tikslams. Išties 1932 m. Lie-
tuvos marijonų provincijos vadovybė paprašė 
paskolos iš Londono lietuvių ir ją gavo. Pasko-
los „buvo duotos nepasiturinčių asmenų, o kai 
kurių jos sudarė visą jų turtą“12. Jų dydis neati-
tiko lūkesčių, todėl kilo nesutarimų, nes sko-
lintojai pradėjo reikšti nepasitenkinimą dėl per 
mažų procentų ir pradėjo atsiiminėti paskolas. 
Vis dėlto 1939 m. marijonai iš šių paskolų dar 
disponavo virš 1000 svarų sterlingų13. 
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Marijonų, kaip ir daugumos uždarų ben-
druomenių, vidinis gyvenimas nebuvo idiliš-
kas, Andrejaus Cikotos (1891–1952) generola-
vimo kadencija (1933–1939) išsiskyrė ypatinga 
įtampa, kuri paralyžavo vienuolijos plėtrą ir 
vidaus santarvę. Šis laikotarpis ir šis marijo-
nų istorijos aspektas nėra tirtas. Platesniam 
vaizdui atskleisti reikia ne vien Lietuvos pro-
vincijos šaltinių bazės likučių, kuriais remta-
si rašant darbą, bet ir medžiagos iš marijonų 
kongregacijos archyvo, esančio Romos būs-
tinėje. Mano tikslas nėra pateikti šios krizės 
analizę remiantis prieinamais šaltiniais, o 
atskleisti, kaip jos rezultatai nulėmė mari-
jonų planų neįgyvendinamumą Londone ir 
pastoracines problemas. Visgi surizikuosiu 
pateikti keletą išankstinių apibendrinimų, 
leidžiančių pažvelgti į tuos krizės aspektus, 
kurie susiję su Lietuvos marijonų provincija14. 

A. Cikoto stengėsi marijonų vienuolijoje 
sustiprinti vienuoliško dvasingumo idealų 
pavidalus, kuriems grėsmę kėlė sparti plėtra, 
savo ruožtu reikalaujanti greito kongrega-
cijos narių skaičiaus augimo. Jis bene pusę 
kadencijos praleido lankydamasis Lietuvoje, 
Lenkijoje, Latvijoje, JAV ir Mandžiūrijoje. Vi-
zitų tikslas – siekis tenykštėse bendruomenė-
se įvesti griežtesnę vidaus drausmę (pvz., už 
rūkymą grėsė pašalinimas iš kongregacijos), 
sugriežtinti noviciatų veiklos taisykles, suma-
žinti marijonų įsitraukimą į ūkinę veiklą, su-
stiprinti generolo galias, prižiūrėti provincijų 
finansus bei pakeisti jo vizijoms besiprieši-
nančius provincijų tarybų narius. Provincijų 
tarybų nariai nebuvo nusistatę prieš reformas, 
nes pašaukimo neturinčių vienuolių skaičiaus 
augimas buvo tapęs problema. Jie priešinosi 
generolo tvirtos rankos politikai todėl, kad 
manė, jog pozityvios reformos yra sumišusios 
su siekiu apriboti provincijų autonomiją, ypač 
finansinėje srityje. 

Ryškiausias konfliktas 1934–1937  m. vyko 
su Lietuvos provincijos vadovybe. A.  Cikoto 
palaužė beveik vieningą Lietuvos provincijos 
tarybos nusistatymą iš Marijampolės perkelti 

noviciatą į veltui jiems siūlomą dvarą Saldu-
tiškyje. Lietuvos marijonų vadovai nenorėjo 
per daug investuoti į seniai planuotą novicia-
to perkėlimą ir ilgai nepritarė generolo įrodi-
nėjimams, jog naujo noviciato statyba nekels 
grėsmės provincijos finansiniam stabilumui. 
Naujo noviciato statyba 1938 m. pradėta Pa-
nevėžyje, bet greitai paaiškėjo, jog generolo 
patvirtinta pradinė statybos sąmata buvo per 
daug optimistinė. A. Cikoto kaip tuštybės 
apraišką atkakliai blokavo Lietuvos marijonų 
planus tapti matomesniais Kaune. Plintan-
čias opozicijos apraiškas jis sekė reikalauda-
mas, jog vadovaujančias pareigas užimantys 
marijonai reguliariai rašytų dienoraščius, 
kuriuose nevengtų fiksuoti apkalbų ir juos 
asmeniškai siųstų generolui. Bergždžiai pra-
dėta reikalauti, jog vadovaujančių organų 
sprendimai būtų įslaptinti. Marijonų vidi-
niai skilimai lėmė, jog posėdžių detalės vos 
ne tą pačią dieną laiškuose būdavo perduo-
damos bendraminčiams. Besipriešinantys 
jo vizijoms Lietuvos provincijolai Vincentas 
Gergelis (1933–1935) ir Antanas Petrauskas 
(1935–1937) neišlaikę įtampos atsistatydino. 
Ryškiausiai besireiškiantis opozicionierius is-
torikas Jonas Totoraitis, vadovavęs noviciatui 
Marijampolėje, prieš savo valią buvo išsiųstas 
į Romą rinkti archyvinės medžiagos. Lietu-
vos provincija buvo „pacifikuota“, kuomet 
1938 m. sausyje provincijolu tapo trejus me-
tus iki tol Romoje vadybinės patirties sėmęsis 
Juozas Vaišnora. Atkaklios generolo pastan-
gos nuodugniai ištirti kiekvieno vienuolio ar 
naujoko tinkamumą 1938  m. pavasarį šoki-
ravo, kuomet atskleidė Lietuvos provincijoje 
egzistuojančią homoseksualų grupę. Šis įvy-
kis privertė opozicionierius prigesinti nepa-
sitenkinimo raišką, nes metė šešėlį ant Jono 
Totoraičio, kaip noviciato vadovo, autoriteto. 

Autoritatyvus generolo vadybos stilius, 
konfliktai vadovybėje, įsikerojusi nepasitikė-
jimo atmosfera, o ypač viešai linksniuojami 
homoseksualizmo atvejai paskatino masinį 
pasitraukimą iš marijonų gretų. 1937 m. pats 

generolas skaičiavo, jog per šešerius metus 
kongregacija prarado 65 % narių15. Pagal tarp 
opozicionierių pasklidusią informaciją pa-
čiame krizės įkarštyje, t. y. 1938 m., Lietuvos 
provinciją apleido 50 vienuolių16, o novicijų 
atsirado tik du17. Amerikos provincijoje nuo 
1933 iki 1939 m. vienuolių sumažėjo nuo 100 
iki 64, o klierikų  – nuo 34 iki 1718. Sąlygos 
krizei baigtis buvo sukurtos 1939  m. liepą, 
kuomet marijonų generalinės kapitulos metu 
opozicionieriai sėkmingai užginčijo naują 
vadovavimo stilių. Regis, pagrindinis vai-
dmuo čia teko tuomet Romoje teisę studijuo-
jančiam, o prieš tai Lietuvos provincijos eko-
nomu buvusiam Jonui Aleksai, kuris parengė 
detalizuotą Pro memoria, kur įrodinėjo, jog 
generolas rimtai nusižengė marijonų konsti-
tucijai. A. Cikoto generolo poste pakeitė nuo-
saikus jo kritikas vyskupas Petras Pranciškus 
Būčys (1872–1951, marijonų generolu buvęs 
1927–1933 ir 1939–1951). J. Vaišnora taip pat 
atsistatydino iš Lietuvos provincijolo parei-
gų. Visgi prasidėjęs karas įšaldė kongregaciją 
kiekybinio nuosmukio būsenoje. 

Marijonų veiklos Londone  
pavidalai 

1930  m. laikotarpiu rektorius Kazimieras 
Jurgis Matulaitis buvo suparalyžuotas, pa-
rapijos taryba pakvietė ir įgaliojo rektoriaus 
pareigas eiti Liuvene studijavusį Antaną Si-
daravičių (1902–1951). Šis nenorėjo užsibū-
ti Londone ir priminė marijonų vadovybei 
pažadą perimti Londono lietuvių sielovadą19. 
Tuometinis generolas P. P. Būčys pavedė šią 
misiją neseniai įsteigtai Amerikos marijonų 
provincijai, nes Lietuvoje nebuvo angliškai 
kalbančių kandidatų. Į Londoną 1931 m. lap-
kritį atvyko Kazimiero Jurgio Matulaičio sū-
nėnas Kazimieras Aloyzas Matulaitis (1894–
1976), kurį londoniečiai pažinojo, nes jis ne 
kartą lankėsi pas savo dėdę. K. A. Matulaitis 

prieš tai ėjo Čikagos marijonų vienuolyno 
vyresniojo ir „Draugo“ redaktoriaus parei-
gas20. Tai buvo akademinių interesų žmogus, 
uoliai atlikęs jam pavestus darbus, bet palai-
kęs atstumą su parapijiečiais. Pusmetį tru-
kęs pirmasis jo rektoriavimas nepaliko šilto 
įspūdžio – po kelerių metų Londone lankęsis 
Juozas Vaišnora pastebėjo, jog „jis čia žmonių 
tarpe didesnių simpatijų neturi. Žmoneliai 
sako: jis mums per mokytas“21. 

Užtat jo įpėdinis Vladislovas Mažo-
nas (1881–1945), Londone rektoriavęs 1932–
1934 m., paliko ryškų braižą ir atsiminimus. 
Jis ėmėsi bekompromisių ir bevaisių pastan-
gų pašalinti anglų kalbą iš lietuvių visuome-
ninio gyvenimo praktikos ir inicijavo fakul-
tatyvinių lietuvių kalbos pamokų įvedimą 
į keletą East Endo mokyklų. Tarp Londono 
lietuvių neatsirado diplomuotų mokytojų, 
tad pamokas vesdavo jis pats. Šis užsidegimas 
liudijo lietuvių imigracijos Vakaruose sąlygų 
nepažinimą ir nebuvo būdingas darbo Ame-
rikoje patirtį turėjusiems marijonams. Be 
deramo takto jis ne kartą bergždžiai priminė 
Lietuvos valdžiai apie šios moralinę pareigą 
finansiškai remti lietuvišką švietimą Londo-
ne22. Be to, Mažonas turėjo motyvų nemokėti 
įnašų į marijonų Lietuvos provincijos kasą23. 
Galbūt pats jautėsi ne savo vietoje, nes kuo-
met generolas A. Cikoto jam pasiūlė vykti į 
Harbiną, šis greitai sutiko24, mat buvo įpratęs 
prie misionieriavimo rusiškoje aplinkoje. 

Per kelerius metus marijonai lyg ir primir-
šo planus suformuoti Londone lokalinę ma-
rijonų bendruomenę, vadintą namais. Tokiai 
vitam commune reikėjo bent trijų asmenų. Šį 
reikalą 1934 m. pavasarį išjudino generolas A. 
Cikoto, kurio pagrindinis tokios bendruo-
menės sukūrimo motyvas buvo moralinis: 
„Vienas kunigas vienuolys su šeimininke tam 
pačiam name, kur kambariai šalia viens kito, 
gyventi negali“.25 Birželyje buvo sutvarkyta 
dauguma formalumų, o gruodyje Londo-
no Namo, po svyravimų priskirto Lietuvos 
provincijai, steigimą patvirtino Šv. Sosto 
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Religinių reikalų kongregacija26. Papildomų 
dvasininkų išlaikymas Londone nebuvo šv. 
Kazimiero parapijos draugijos rūpestis – pa-
gal įstatus ji buvo įsipareigojusi išlaikyti tik 
rektorių. 

Namo steigimas sutapo su rektorių kai-
ta – 1934–1935 m. Londone rektoriavo iš mi-
sijų JAV atšauktas Antanas Petrauskas (1881–
1944). Lietuviams jis įsiminė religinėmis 
iniciatyvomis – bažnyčioje atsirado iš Romos 
atvežtų relikvijų27, įvestos papildomos va-
karinės pamaldos. Tam, kad žmonės neišsi-
vaikštinėtų per pamokslą, jis pradėtas sakyti 
mišių pradžioje, o „savo parapijiečius su viso-
kiomis pamaldomis, pamokslais, pamoks-
lėliais, novenomis ir karunkomis, sakyčiau, 
tiesiog išpaikino. Jis visą laiką praleisdavo 
bažnyčioje, vis ką nors nauja surasdamas“28. 
Marijonų kongregacijoje jau buvo prasidėjęs 
egzodas, tad iškilus reikalui Londono Namui 
suformuoti Lietuvos provincijolai nepajėgė 
rasti tokių vienuolių, kurie jų ir Londono rek-
torių akyse būtų be priekaištų. A. Petrauskas 
1934  m. gruodyje susilaukė dviejų pagalbi-
ninkų – angliškai nemokančių vargonininko 
Prano Naruševičiaus ir buvusio „Šaltinio“ 
redaktoriaus Kazimiero Čibiro. Vienuolių 
trijulė nesugebėjo sugyventi po vienu stogu 
ir po pusmečio abu pagalbininkai pasiprašė 
ne tik į Lietuvą, bet ir leidimo išstoti iš ma-
rijonų29. Tuo tarpu A. Petrauskas puoselėjo 
svajas apie didesnę vienuolių bendruomenę ir 
planavo statyti naują pastatą, skirtą vienuo-
liams. Būtent dėl to jis spyriojosi mokėti įna-
šus į Lietuvos provincijos kasą. Be to, matyt, 
nusivylęs pagalbininkais iš Lietuvos, puose-
lėjo idėją Londono Namą atskirti nuo šios 
provincijos ir, pagal Rygos ir Harbino namų 
analogiją, paversti autonomiška30. 

1935  m. vasarą Antanas Petrauskas buvo 
išrinktas Lietuvos provincijolu, o į Londoną 
rektoriauti antrą kartą paskirtas Kazimieras 
Aloyzas Matulaitis. Vienu pagrindinių jo rū-
pesčių tapo namų steigtis. Idealioje savo vizi-
jų versijoje būsimus kandidatus jis matė kaip 

anglakalbius, galinčius dirbti su lietuviškai 
jau sunkiai išpažintis sugebančiu atlikti jau-
nimu. Matulaitis nesiekė sugrąžinti vaikų ir 
jaunimo į kalbinę lietuvybę, o mokyklos ir 
aplinkos daromą įtaką tautinei tapatybei lai-
kė neapgręžiama. Natūralu, jog tokių kunigų 
buvo galima rasti tik tarp Amerikos provin-
cijos marijonų, kuriuos gerai pažinojo. K. A. 
Matulaičio paieškos šia kryptimi nebuvo sė-
kmingos, nes marijonų vadovams paminėtos 
kandidatų, ne kartą įspėtų dėl vienuolyno 
drausmės laužymo, pavardės nebuvo priim-
tinos31. Įsibėgėjanti krizė lėmė, jog Lietuvos 
provincijolas A. Petrauskas galėjo į Londoną 
1937  m. pasiųsti tik brolį Pranciškų Saulį. Jį 
1939  m. pakeitė kitas brolis Juozapas Pakal-
nis. Jie tik iš dalies galėjo sumažinti rekto-
riaus pareigų krūvį, nes nebūdami kunigais 
neturėjo autoriteto bendruomenėje ir nega-
lėjo padėti teikiant sakramentus. Subliuško 
pradinis marijonų įsivaizdavimas, jog Lon-
dono lietuvių jaunuoliai rinksis vienuolišką 
pašaukimą. Pavyko aptikti užuominų tik apie 
pora tokių jaunuolių, bet ir tie, su rektoriaus 
rekomendacijomis išvykę studijuoti į JAV, pa-
sirinko ne patrauklumą prarandančius mari-
jonus. Natūralu, jog, esant tokiai situacijai, 
K. A. Matulaitis nepuoselėjo savo pirmtako 
idėjos statyti naują pastatą būsimiems vie-
nuoliams ir nepriekaištingai mokėjo įnašus į 
Lietuvos provincijos kasą. 

Iš pradžių K. A. Matulaitis palaikė opo-
zicionierių Andrejų Cikoto, bet po šio vi-
zitacijos Londone 1937  m. rugpjūtį ėmėsi 
aktyvios veiklos. K. A. Matulaitį įžeidė kate-
goriškas generolo draudimas skolinti pinigų 
Marijampolės parapijos salei statyti, nes „jis 
neturi teisės paimt kurios nors Provincijos 
ar Namo turtus ir directe pats valdyt“32. Ne-
pritardamas A. Cikoto vadybos stiliui, K. A. 
Matulaitis prisibijojo, jog ateityje Londono 
Namo finansai ar londoniečių paskolos Lie-
tuvos marijonams bus naudojamos nesiskai-
tant su jų interesais. Londono rektorius ėmėsi 
užkulisinės veiklos  – ragino provincijolą A. 

Petrauską nepasiduoti spaudimui33, į opozi-
cionierių pusę patraukė kai kuriuos JAV pro-
vincijos vadovus34, prašė įsikišti vyskupą P. P. 
Būčį35. „Matydamas juridinę netvarką ir iš to 
sekančią Kongregacijai nelaimę ir pažemini-
mą,  – nebegaliu ištylėti“36,  – grindė jis savo 
veiksmus. 

Naujas Lietuvos provincijolas J. Vaišnora 
1938  m. vasarį pareiškė, jog, „esant tokiam 
žmonių trūkumui Lietuvoje, kol kas nenu-
matome Londono Namą didinti“37. K. A. Ma-
tulaitis tuoj pat ėmė ieškoti galimybių atskirti 
Londono Namą nuo Lietuvos provincijos ir 
integruoti į Amerikos provinciją38. Pastaro-
sios taryba įsiklausė į du K. A. Matulaičio 
argumentus – būtinybę Londono Namą už-
pildyti anglakalbiais vienuoliais, kad šie pri-
stabdytų jaunimo sekuliarizaciją, bei galimy-
bę plėtoti misijas britų imperijoje – ir gegužę 
pareiškė neprieštaraujanti į savo jurisdikciją 
paimti Londono Namą39. Dėl šio amerikiečių 
sprendimo Lietuvos provincijai grėsė prarasti 
finansinį stabilumą. Juozas Vaišnora trukdė 
K. A. Matulaičio planams 1938 m. rugsėjį pa-
siųsdamas į Londoną ten besiveržiantį Praną 
Gasparavičių, kurį iš karto charakterizavo 
kaip niekur nepritampantį, nepastovaus cha-
rakterio neurasteniką, kuriam reikia nuolat 
duoti kokio nors darbo40. Šiuo žingsniu, kuris 
daugiau buvo padiktuotas ne sielovadinių, 
bet finansinių interesų, Londono Name su-
formuota trijų marijonų bendruomenė. 

P. Gasparavičius išsiskyrė ekscentriška 
išvaizda, kurios svarbiausias akcentas buvo 
„raudoni pantapliai“ (jų nenusiaudavo net 
laikydamas Mišias41). Savo ekscentriškumo 
jis nevengė demonstruoti Lietuvos pasiunti-
niui Kaziui Balučiui, kuris buvo ypač jautrus 
svarstant viešą lietuvių elgesį Londone. K. 
Balutis po susitikimo su P. Gasparavičiumi 
pasikvietė K. A. Matulaitį ir „prašė pagelbė-
ti kun. Pranui greičiau išvykti į Lietuvą, nes 
didmiestyje rodytis su tokiais pantapliais 
ir su keistomis idėjomis nesą sveika nei jam 
pačiam, nei Lietuvių kolonijai, nei niekam“42. 

Nepritapimo apraiškos didėjo  – P. Gaspa-
ravičius vis dažniau prarasdavo pusiausvy-
rą, pykosi su artimiausia aplinka ir pradėjo 
šalintis lietuvių. „Moterys ir vyrai nuolat 
manęs klausia, ar svečias dar ilgai pasiliks. 
Mat su nieku jis nesikalba, nuo visų bėga, 
tai žmonėms nepatinka“, – provincijolui rašė 
rektorius43. Dėl padėjėjo negebėjimo dirbti 
su vaikais išsiskirstė katechezės grupelė44. 
Nerasdamas vietos tarp lietuvių ir pramokęs 
angliškai P. Gasparavičius slaptai pasiprašė 
priimamas į Westminsterio arkivyskupijos 
kunigus45. Už tai jis buvo atšauktas į Lietu-
vą. Visą 1939 m. birželio mėnesį nesėkmingai 
ieškojo būdų likti D. Britanijoje ir galiausiai, 
pagrasinus prievartine deportacija, išvyko46. 
Taigi krizės marijonų kongregacijos viduje ir 
jos neįgalumo užtikrinti darnesnę pastoraci-
ją jau nebuvo įmanoma paslėpti nuo lietuvių 
bendruomenės.

K. A. Matulaitis dar 1938  m. pabaigoje 
apsisprendė 1939 m. vasarą vykti į Ameriką, 
nes buvo JAV pilietis ir, norėdamas išsaugoti 
pilietybę, privalėjo kas kelerius metus pasiro-
dyti toje šalyje. Lietuvoje buvo ieškoma pa-
maina rektoriui. Paieškų rezultatai atskleidė 
marijonų krizės gelmę. Kandidatu į Londoną 
1939 m. birželį parinktas Konstantinas Zajan-
čkauskas (1904–1976), kuris tik prieš pusmetį 
marijonų vadovybės buvo nubaustas visiška 
izoliacija nuo išorinio pasaulio. To priežas-
timi tapo suklupimas vidinėje kovoje tarp 
seksualumo ir vienuoliško pašaukimo, kurio 
rezultatas buvo viešas skandalas47. Skubus K. 
Zajančkausko išsiuntimas į Londoną puikiai 
žinant, jog jam teks gyventi vienuose namuo-
se su šeimininke, panašus į siekį „atsikratyti“ 
problemišku vienuoliu, per daug nekreipiant 
dėmesio į galimas pasekmes tiek jam pačiam, 
tiek marijonų autoritetui Londone, jei panaši 
istorija pasikartotų. 

Išties nepraėjo nei metai ir Londono lietu-
vių bendruomenė susidūrė su tokio sprendimo 
pasekmėmis. Šaltinių nuotrupos, tiksliau re-
zervuotos užuominos tose nuotrupose, leidžia 
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teigti, jog tarp parapijiečių mėgstamo rektoriaus 
ir šeimininkės įsižiebė meilės jausmas, kurio 
nepavyko ilgai slėpti. Augant įtampai 1940  m. 
spalį K. Zajančkauskas pareiškė atsistatydinąs, 
nes „dėl mano grynai asmeninių reikalų para-
pijoje prasideda nesutarimai“ 48. Parapijos komi-
tetas, tarpininkaujant pasiuntiniui K. Balučiui, 
nepriėmė šių ketinimų, nes karo metais nebuvo 
galimybės greitai pakeisti rektorių. Iš okupuotos 
Lietuvos ar karo stovyje su Britanija esančios 
Italijos marijonai negalėjo atvykti. Kaip tik tuo 
metu vokiečių povandeniniai laivai paralyžavo 
civilinį susisiekimą su JAV, o Londonas kasdien 
buvo bombarduojamas. Galbūt aštuonis mėne-
sius trukęs Blitzas nukreipė parapijiečių dėmesį 
nuo asmeninio rektoriaus gyvenimo. Kaip ma-
tyti iš bažnyčios kronikos knygų, pamaldos ir 
toliau buvo laikomos kasdien, nesutriko religi-
nių ir tautinių švenčių ritmas, vyko rekolekcijos 
ir religinių brolijų susirinkimai, krikštynos ir 
tuoktuvės, o 1941 m. pavasarį, per pačius nuož-
miausius bombardavimus, naktimis vyrai bu-
dėdavo bažnyčioje49. 

Krizei likviduoti marijonų vadovybė iš 
JAV į Londoną trečią kartą pasiuntė K. A. 
Matulaitį, kuris atvyko tik 1941  m. rugpjū-
tį. K. Zajančkauskas dar pusmetį buvo jo 
padėjėju. Būta nepasitenkinimo ne vien tik 
skandalo herojumi, bet apskritai marijonų 
kunigais. Tai užfiksuota kiekvieną sekma-
dienį vestoje bažnyčios kronikoje. 1942  m. 
vasario 1 d. K. A. Matulaitis išsakė pastabą: 
„Girdžiu, kad kai kas skaudžiai teršia mano 
vardą parapijoj. Jei kam esu asmeniniai, ar 
kaip Klebonas nusikaltęs,  – ateikite ir pa-
sakykite į akis. Išsiaiškinsime klaidas. [...] 
Jei kam neįtinku,  – rašykite mano vyriau-
sybei; adresą mielai įteiksiu kiekvienam“50. 
Visgi dėl šaltinių trūkumo nėra galimybės 
konkretizuoti šio trumpalaikio nepasiten-
kinimo apraiškų ir masto. K. Zajančkauskas 
pasitraukė iš marijonų, įsikūrė Londone, 
pasikeitė pavardę į Zanys, vedė buvusią šei-
mininkę, vėliau tapo smulkiu verslininku ir 
„Draugo“ korespondentu. 

Kunigų autoriteto palaikymo 
priemonės

Marijonų atėjimą palaimino neginčija-
mą autoritetą turintis parapijos suvienyto-
jas ir bažnyčios statytojas Kazimieras Jurgis 
Matulaitis ir tai buvo pakankama priežastis 
branduolio parapijiečiams juos sutikti su 
pasitikėjimo kreditu. Savo ruožtu marijonai 
nesistengė keisti formalios galių pusiausvy-
ros, užfiksuotos parapijos įstatuose. Nebūta 
ir kartų trinties tarp pasaulietinių parapijos 
vadovų ir pirmųjų rektorių  – K. A. Matu-
laitis buvo gimęs 1894 m., V. Mažonas ir A. 
Petrauskas – 1881 metais. Tik K. Zajančkaus-
kas (g. 1904 m.) tiko kai kuriems iš jų į sūnus. 
Pasitikėjimo marijonais kreditas dėl aprašytų 
aplinkybių palaipsniui tirpo, bet vargu, ar 
buvo svarstoma alternatyva sugrįžti prie ne-
vienuolių kunigų samdymo praktikos. 

Pirmieji jų rektoriai užsibūdavo Londone 
trumpai ir vienas būdų pagrįsti ar sustiprinti 
savo autoritetą tarp parapijiečių buvo kalėdo-
jimai. Kartu tai buvo galimybė pažinti para-
pijiečius jų kasdienėje aplinkoje. Kalėdodavo 
vasario ir kovo mėnesiais. Šie mėnesiai buvo 
pasirinkti dėl to, kad sausį vakarais mies-
tą apgaubdavo tankus rūkas. Bažnyčioje iš 
anksto būdavo paskelbiama, kokią apylinkę 
rektorius aplankys. Rektorius kalėdodavo 
kasdien apie tris savaites. Iš anksto sudary-
davo važinėjimo ir vaikščiojimo schemas po 
konkrečius miesto rajonus ir keletas ar kelio-
lika lietuvių šeimų, paskendusių tarp kelioli-
kos tūkstančių apylinkės gyventojų, būdavo 
vadinamos „kolonija“. Per vienos dienos po-
pietę aplankydavo vieną koloniją. Su toliau 
gyvenančiais lietuviais tardavosi asmeniškai 
iš anksto. Antra proga specifinė – nuo 1931 m. 
vyko rinkliava K. J. Matulaičiui paremti. Fak-
tiškai tai buvo antras kalėdojimas – rektorius 
asmeniškai apvažiuodavo visas kolonijas. 
Pagal parapijiečių susitarimą buvo privalu 
surinkti ir išsiųsti į Marijampolę, kur ilgame-
tis londoniečių rektorius gyveno, 52 svarus 

sterlingų. Likusią sumą skirdavo parapijos 
reikmėms. 1940 m. neliko galimybės persiųs-
ti pinigų bažnyčios statytojui, bet rinkliavos 
parapijos naudai vykdavo ir toliau. 

Rektoriai paveldėjo neginčijamą autoritetą 
ne tik religinio, bet ir visuomeninio ar ben-
druomenės ekonominio gyvenimo sferose. 
Pvz., pirmojo marijonų rektoriaus Kazimiero 
Aloyzo Matulaičio iniciatyva 1932 m. įkurta 
Londono Lietuvių Federacija, kurios tiks-
las buvo koordinuoti visų Londono lietuvių 
draugijų veikimą51. Tas pats rektorius 1938 m. 
iškėlė iš JAV lietuvių visuomeninio gyveni-
mo patirties nusižiūrėtą Didžiosios Britanijos 
lietuvių Seimo idėją52. Seimas įvyko Glazge, 
o jo rengėjai ir konservatyvių rezoliucijų tu-
rinių prižiūrėtojai buvo Londono ir Škotijos 
sielovadininkai. Seime sukurta D. Britanijos 
lietuvių taryba, kurios svarbiausios veiklos 
kryptys – derinti visų krašto kolonijų visuo-
menines pastangas 53. Jau minėta apie išskir-
tinę, bet trumpalaikę Vladislovo Mažono 
iniciatyvą įvesti lietuvių kalbos pamokas į 
katalikiškas rytų Londono mokyklas. Neįgy-
vendintas lietuvių mėginimas 1935–1940  m. 
nusipirkti pastatų aplink bažnyčią ir įkurti 
juose Lietuvių namus taip pat buvo neįsi-
vaizduojamas be rektoriaus dalyvavimo. 
Londono Lietuvių namo statybos komitetas 
surinktas aukas atiduodavo K. J. Matulaičio 
priežiūrai. Visi rektoriai (išskirtinai A. Pe-
trauskas) gynė skolintojų Lietuvos marijonų 
provincijai interesus ir nesėkmingai spaudė 
jos tarybą naudoti depozitus taip, kad iš to 
būtų nauda ne tik marijonams, bet ir sko-
lintojams. Taigi marijonų rektoriai ir toliau, 
kaip ir K. J. Matulaičio laikais, išliko Londo-
no lietuvių patikėtiniai finansinėje sferoje. 

1930-aisiais dvasininkai turėjo pareigą va-
dovauti lietuvių reprezentacijoms Londono 
erdvėse. Lietuviai nuo misijos įsteigimo da-
lyvaudavo katalikų religinėse procesijose per 
Dievo Kūno šventę (devintines) East Endo 
gatvėse. Ketvirto dešimtmečio antroje pusėje 
šios procesijos išsitęsdavo iki pusės mylios ir 

trukdavo apie pora valandų. Jose dalyvauda-
vo visos lietuvių draugijos su savo vėliavo-
mis54. 1930 m. sausio mėn. Soho aikštėje prie 
Šv. Patriko bažnyčios kasmet pradėtos rengti 
atskirų tautų pamaldos Trijų Karalių oktavo-
je. Lietuviai priėmė pasiūlymą ir lietuviškos 
giesmės ir pamokslas kartą metuose pradėjo 
skambėti vienoje iš Londono centro bažny-
čių55. Kai kada lietuviai dalyvaudavo masinė-
se Londono katalikų akcijose. Pvz., 1938  m. 
rugsėjo 18 d. vyko „tylioji vyrų procesija“, 
kuria „norima parodyti, kad Londono vyrai 
tiki Dievą ir viešuoju aktu nori atsiteisti už 
bedievių piktžodžiavimus. Kaip žinome, rug-
sėjo mėnesį Londone bedievių sąjunga ruošia 
savo suvažiavimą. Katalikai vyrai savo tyliąja 
eisena ir religiniu aktu nori bent dalinai at-
sverti daromą žalą Londono krikščionims 
ir katalikams“, – referavo K. A. Matulaitis56. 
Procesijoje dalyvavo apie 40 000 vyrų iš 267 
parapijų ir apie 400 kunigų. Lietuvių buvo 
apie šimtą. 

Šv. Kazimiero draugija ir toliau išlaikė 
rektorių ir bažnyčią. Pvz., 1937 m. daugumą 
jos išlaidų (55 %) sudarė alga rektoriui – apie 
4 svarai sterlingų per savaitę. Taip pat buvo 
mokamos nedidelės sumos vargonininkui 
(vidutiniškai pusė svaro sterlingo per savai-
tę) ir zakristijonui, apmokami mokesčiai 
(apie dešimtadalis visų išlaidų), padengia-
mos švenčių ir remontų išlaidos57. Atlygis 
rektoriui buvo įšaldytas trejetą dešimtmečių, 
neatsižvelgiant į pragyvenimo lygio kilimą. 
Visgi rektoriai neprašė jo didinti, nes pa-
pildomos jų pajamos susidėjo iš visų aukų 
kalėdojant, renkant aukas per Velykas ir Se-
kmines, krikštynas, vestuves ir laidotuves. 
Parapijiečiai neretai palikdavo ir palieka dalį 
savo turto bažnyčiai pagal testamentus. Iš šių 
lėšų būdavo mokami įnašai į marijonų Lietu-
vos provincijos kasą ir kaupiamos Londono 
namų santaupos. 

Anot Josepho Fichnerio, „Katalikų bažny-
čios galios struktūroje paskirtas kunigas pri-
valo užimti prižiūrėtojo poziciją visų parapijos 
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draugijų atžvilgiu. [...] Jis ex officio yra kaip 
visų oficialiai parapijoje įsteigtų draugijų 
superprezidentas“58. Londono lietuvių misi-
jos atveju „superprezidentavimo“ privilegija 
buvo įtvirtinta ne tik parapijos, bet ir visų kitų 
asociacijų atžvilgiu. Beveik visų Londono lie-
tuvių draugijų valdybų posėdžių arba visuoti-
nių susirinkimų laikas būdavo skelbiamas iš 
ambonos, o rektoriai, kaip bendruomenės au-
toritetai, turėjo juose dalyvauti. Rektoriai for-
maliai ir faktiškai, naudodami švelnios galios 
mechanizmus, kontroliavo jų veiklą. Tik jau-
nimas, susibūręs į Sporto klubą, bodėjosi šia 
globa. Žvelgiant iš darbo krūvio perspekty-
vos, tokia užduotis jiems buvo nemenka naš-
ta. Pvz., 1936 m. 8 lietuvių asociacijos turėjo 50 
posėdžių59. Rimtais visuomeniniais darbais 
užsiiminėjo „vyriškos“ draugijos (išimtis  – 
šv. Onos draugija), pamaldumą puoselėjo iš 
esmės „moteriškos“ religinės draugijos. Pvz., 
Šv. Sakramento brolija nuolat turėjo apie 50 
narių, iš kurių tik 6–8 buvo vyrai. Marijonai 
inicijavo tretininkių kongregacijos ir Marijos 
dukterų Sodalicijos įsisteigimą 1934 ir 1936 
metais. Rektoriai kiekvieną mėnesį turėjo pa-
reigą rengti joms konferencijas ir rekolekcijas 
bei duoti bendrą Komuniją. 

Išvados
Lietuvių bendruomenėje Londone 1930-ai-

siais vyko tėvų ir vaikų pasaulėjautinio išsis-
kyrimo procesai. Visuomeninius polinkius 
turintis jaunimas nesijungė į katalikiškų ir 
kalbinį lietuviškumą akcentuojančių draugijų 
valdybas ir rado saviraiškos terpę sporto ir mė-
gėjiško teatro draugijose. Šv. Kazimiero parapi-
jos bei kitų katalikiškų draugijų valdybose do-
minavo 1880–1890 m. gimę visuomenininkai. 
Viena iš tokios situacijos priežasčių gali būti 
ambicingų vyresnės kartos visuomenininkų 
nenoras įsileisti į savo tarpą jaunesnius žmo-
nes. Pasibaigus karui demobilizuotas jaunimas 
nutolo nuo lietuviško visuomeninio gyvenimo 
ir jo formuotojais liko jų tėvai. 

Rektorius Kazimieras Jurgis Matulai-
tis 1926  m. pavedė Londono lietuvių misiją 
marijonų globai. Marijonų rektoriai jos sie-
lovadą perėmė 1931  m., o vietinė marijonų 
bendruomenė, vadinama namais, formaliai 
buvo įsteigta 1934 metais. Parapija priskir-
ta Lietuvos marijonų provincijai. Tuomet 
marijonų kongregacija klestėjo ir Lietuvos 
provincijos marijonai ypač domėjosi galimy-
be perimti Londono sielovadą. Iš tenykščių 
lietuvių tikėtasi ir gauta finansinių paskolų 
abiem pusėm palankiomis sąlygomis. 1933–
1939  m., vadovaujant generolui Andrejui 
Cikotai, marijonų vienuolija patyrė krizę, 
kurios pasekmė buvo didesnės dalies kon-
gregacijos narių pasitraukimas. Ši aplinkybė 
lėmė, jog marijonų namas Londone nebuvo 
suformuotas bei galiausiai buvo sunku rasti 
rektorių tenykštei parapijai aptarnauti. Taip 
pat dvasininkų trūkumas marijonams ne-
leido išplėtoti pastoracinės veiklos tarp nuo 
katalikybės tolstančio jaunimo. 

Londone rektoriavę marijonai  (Ka-
zimieras Aloyzas Matulaitis (1931–1932, 
1935–1939, 1941–1946), Vladislovas Mažonas 
(1932–1934), Antanas Petrauskas (1934–1935) 
ir Konstantinas Zajančkauskas (1939–1941) 
paliko ryškius individualius įspaudus ben-
druomenės gyvenime. Sielovadines parei-
gas jie derino su lietuvių bendruomenės 
interesus atitinkančiomis visuomeninėmis 
iniciatyvomis. V. Mažonas išsiskyrė siekiu 
stabdyti kalbinį Londono lietuvių nutau-
tėjimą. K. A. Matulaitis pirmenybę teikė 
jaunosios kartos išlaikymui katalikybės 
orbitoje ir neakcentavo etnolingvistinių 
vertybių. Jis ir A. Petrauskas laikėsi nuos-
tatos, jog marijonų namus verta prijungti 
prie Amerikos marijonų provincijos, kuri 
gali užtikrinti angliškai kalbančių mari-
jonų veiklą Londone. Šis projektas nebuvo 
įgyvendintas, o rektorių pagalbininkai, at-
siųsti iš Lietuvos, pasirodė netinkami vie-
nuoliškam pašaukimui. Tas pats nutiko su 
rektoriumi K. Zajančkausku. 

Šv. Kazimiero misiją perėmus marijo-
nams, parapijos komitetas prarado teisę 
rinktis kunigus. Visgi marijonų rektoriai 
formaliai buvo traktuojami kaip samdomi 
kunigai, kuriems mokėtas nedidelis atlygi-
nimas, o parapijos komitetas toliau išlaikė 
bažnyčią. Taip pat išliko K. J. Matulaičio su-
formuotas neformalus galių pasiskirstymas 
tarp rektorių ir parapijos komiteto. Pagal ka-
talikiškose struktūrose nusistovėjusią tradi-
ciją dvasininkai toliau kontroliavo visų kata-
likiškų lietuvių asociacijų veiklą. Jų vaidmuo 
buvo esminis steigiant Londono ir Britanijos 
lietuvius jungiančias draugijas. Jie išliko ir 
parapijiečių patikėtiniais tvarkant finansi-
nius reikalus. 
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Formed from 1896 to 1898, the Lithuanian 
community in London experienced stability 
in the 1930s. About ten organizations, all of 
them Catholic, were active. Their leadership 
came from the ranks of several dozen elderly 
community activists born sometime around 
the 1880s. Younger people with civic interests 
did not join the boards of these Catholic so-
cieties accentuating linguistic Lithuanianism 
and instead preferred to express themselves in 

London to the Marian Fathers. This con-
gregation was re-established on 1911; and in 
the first decade after the end of World War 
I it became active in Lithuania, Poland, La-
tvia, the United States, and Manchuria. The 
Marian rectors took over the spiritual care 
of London Lithuanians in 1931, and the local 
Marian Congregation (House) was formal-
ly founded in 1934, with the London parish 
being assigned to the Lithuanian Marian 
Province. In the early 1930s the entire Marian 
Congregation prospered and the Marians of 
the Lithuanian Province especially were inte-
rested in taking over the London pastorate. It 
was expected that local Lithuanians would be 
financial lenders to the Marian Fathers under 
mutually acceptable conditions  – and they 
were indeed. In addition, the Marian lea-
dership in Rome imagined that London was a 
good base from which to develop new missi-
ons throughout the British Empire. But from 
1933 to 1939, under the leadership of General 
Andrejus Cikota, the Marian Congregation 
experienced a crisis, with the result that a 
large part of its membership left it. This was 
the reason why the establishment of a Marian 
House in London was never fully completed 
and it became ever more difficult to find a 
rector to serve the local parish. The shortage 
of priests also prevented the Marians from 
expanding their pastoral activities among the 
young people drifting away from Catholicism 
and unable to confess in Lithuanian. 

The Marian Fathers serving as rectors in 
London  – Kazimieras Aloyzas Matulaitis 
(1931–1932, 1935–1939, 1941–1946), Vladislovas 
Mažonas (1932–1934), Antanas Petrauskas 
(1934–1935), and Konstantinas Zajančkaus-
kas (1939–1941) – all left individual traces in 

Kęstas RAŠKAUSKAS

LONDON’S LITHUANIAN CATHOLIC COMMUNITY AND THE 
MARIAN FATHERS FROM 1931 TO 1946

sports clubs or amateur theater groups. One 
reason for this state of affairs might have been 
the reluctance of ambitious older generation 
civic leaders to admit younger people into their 
ranks. After the demobilization following the 
end of World War I, many young people tur-
ned away from Lithuanian community life, the 
activities of which were left to their parents. 

Rector Kazimieras Jurgis Matulaitis in 
1926 entrusted the Lithuanian Mission of 

the life of the community. They all conjoined 
their religious duties with community ini-
tiatives corresponding to Lithuanian inte-
rests. Father Mažonas was especially active in 
trying to preserve the use of the Lithuanian 
language; he initiated voluntary Lithuanian 
classes in some East End schools. Father 
Matulaitis emphasized the preservation of 
Catholicism and did not stress ethnolinguis-
tic volumes. He and Father Petrauskas advan-
ced the view that the Lithuanian Marians 
should be joined to the U. S. Marian Province 
in order to help the activities of English-spe-
aking Marians in London, but this project 
was not implemented. Rectors‘ assistants sent 
from Lithuania proved to be unsuitable for 
monastic life, as turned out to the case with 
Rector Zajančkauskas, too. 

With the St. Casimir misson having 
been taken over by the Marian Fathers, the 
parish committee lost the right to choose 
the priests serving them. Even so the Ma-
rian rectors were formally treated as hired 
priests to whom small stipends continued 
to be paid while the committee maintained 
the church building. The informal division 
of powers between the rectors and the pa-
rish committee that had been introduced 
by Father Matulaitis remained in force; and 
according to traditional Catholic practice 
the priests continued to control the activi-
ties of all Catholic Lithuanian associations. 
Their role was crucial in establishing socie-
ties joining together Lithuanians in London 
and Great Britain. Parishioners continued 
to trust these priests as authorities in the 
financial field, and they preferred to entrust 
their savings to the Marians rather than de-
posit them in British banks. 
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Lietuvių išeivijos vienuolijų istorija – vie-
na menkiausiai iki šiol tyrinėtų sričių. Kiek 
daugiau žinoma apie keturias didžiąsias mo-
terų kongregacijas, įsikūrusias JAV XX a. pir-
moje pusėje, marijonų ir pranciškonų veiklą. 
Vis dėlto ir šių vienuolijų veiklai skirti pasku-
tiniai istorikų darbai dažniausiai datuojami 
6–8 dešimtmečiu1, tuo metu apdairiai ven-
giant net užsiminti apie kokius nors ryšius su 
Lietuvoje pogrindyje veikusiomis vienuolijo-
mis. Iš užuominų istoriniuose tekstuose ga-
lima sužinoti, kad nuo XIX a. pab. išeivijoje 
būta nemažai lietuviškų vienuolijų steigimo 
iniciatyvų (vyrų ir moterų). Šios realizuotos 
ir nerealizuotos* lietuvių pastangos steigti sa-
vus vienuolynus ir net atskiras kongregacijas 
yra gana perspektyvi tyrimo sritis, galinti at-
skleisti išeivijos religinį bei kultūrinį potenci-
alą, tautinę emancipaciją.

XIX a. pab. – XX a. pr. išaugusi ir susitel-
kusi lietuvių išeivija suvaidino svarbų vai-
dmenį Lietuvos istorijoje – jos intelektualiniu 
potencialu pasinaudota abu kartus atgims-
tant Lietuvos valstybei, kaip ir finansiniu 
rezervu, renkant aukas Bažnyčiai, organiza-
cijoms, mokykloms, įvairiems projektams. 
Kai kuriose srityse išeivija įstengė pademons-
truoti Lietuvai kultūrinius proveržius. Viena 

Regina LAUKAITYTĖ

Išeivijos vienuolijų ryšiai su Lietuva

tokių sričių buvo vienuolijos. Mat lietuviškų 
katalikų vienuolijų istorija prasidėjo JAV 
1907  m., įsteigus kazimieriečių kongregaciją 
(tuomet Lietuvoje gyvavę keli vyrų ir moterų 
vienuolynai buvo caro valdžios izoliuoti nuo 
visuomenės, jų liturginiame bei kasdieniame 
gyvenime vartotos lotynų ir lenkų kalbos). 

Šio darbo tikslas  – išeivijos vienuolijų 
ryšių su Lietuva aplinkybių bei priežasčių, 
„varomųjų jėgų“ analizė, trumpai supažin-
dinant su išeivijoje gyvavusiomis ir iki šiol 
gyvuojančiomis lietuviškomis vienuolijo-
mis, pateikiant pagrindinius enciklopedinius 
duomenis (žr. lentelę „Išeivijos vienuolijos“). 
Suprantama, kad šimtais ir tūkstančiais kilo-
metrų nutolusių vienuolijų ryšius labiausiai 
lėmė ne tiek atstumas, kiek politinės aplin-
kybės, Lietuvos izoliacija 1940–1990 metais. 
Pastarųjų padiktuotos sąlygos, o taip pat pa-
čių vienuolijų raidos kryptys (išsaugant lie-
tuviškumą ar nuo jo tolstant) skatina išskirti 
kelis pagrindinius istorinius etapus: 

1) pirmaisiais 30–40 veiklos metais, iki An-
trojo pasaulinio karo, lietuviškoms vienuoli-
joms buvo būdingas veržlus augimas – jos iš-
augo*, sutvirtėjo, galima sakyti, savo rankose 
sukoncentravo jaunosios kartos švietimą bei 
ugdymą. Tačiau jau 3-iajame dešimtmetyje 
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buvo susidurta su pirmuoju dideliu iššūkiu – 
lietuvių išeivijos nutautėjimo pavojumi ir 
savo tapatumo išsaugojimu; 

2) antras veiklos plėtojimo ir kiekybinio 
augimo laikotarpis prasidėjo po 1948  m., 
paskatintas emigrantų bangos. Išeivijoje vei-
kiančių lietuviškų vienuolijų skaičius išaugo 
dvigubai – iki dešimties (žr. lentelę „Išeivijos 
vienuolijos“). Naujos jų šakos atsirado ne tik 
JAV, bet ir Kanadoje, Pietų Amerikos šalyse. 
Spaudos duomenimis, po karo išeiviją pa-
pildė 21 vienuolis bei 4 klierikai (marijonai, 
jėzuitai, pranciškonai ir saleziečiai) ir 26 
vienuolės4. Vis dėlto lietuvių bendruomenės 
atgijimas po Antrojo pasaulinio karo netapo 
stabiliu vienuolijų klestėjimo garantu. Kilo 
daug didesnis pavojus: maždaug po 15–20 
metų jos pajuto jaunimo pašaukimo į vienuo-
linį gyvenimą stygių, po Antrojo Vatikano 
susirinkimo išryškėjo jau niekuomet nenu-
trūkusi vienuolynų tuštėjimo tendencija; 

3) Lietuvos valstybingumo atkūrimas 
1990  m. sužadino daug vilčių išeivijos vie-
nuolijose. Tikėtasi, kad tautinis atgimimas 
sutaps su religiniu, atsiras kandidatų, tačiau 
šios viltys nepasiteisino. Jau praėjo keli de-
šimtmečiai, kai išeivijos vienuolijų nepapildo 
nauji nariai iš lietuvių bendruomenės, jų lie-
tuviška veikla baigėsi arba pastebimai gęsta. 

Vienuolijų ryšiai su Lietuva 
XX a. pirmojoje pusėje. 

Kaip jau minėta, išeivijos vienuolijos su-
vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos Bažnyčios 
ir atskirų vienuolijų gyvenime. Jos visuomet 
buvo ir yra per žingsnį priekyje nuo Lietuvos 
vienuolijų. Būtent išeivijoje pirmiausia reali-
zuota tai, ką Lietuvoje kunigai XX a. pradžioje 
tik projektavo – įsteigtos pirmos grynai lietu-
viškos diecezinės teisės moterų kongregacijos**. 
Jas steigiant lietuviai kunigai ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje kėlė aiškius lietuviškumo kriterijus – 
vienuolijų narėmis galėjo tapti tik lietuvaitės, 

pasiryžusios dirbti savo tautiečių labui para-
pijose, mokyklose, prieglaudose ir panašiose 
įstaigose. JAV susikūrusios išeivijos parapijos 
su mokyklomis, prieglaudomis ir šiose įstai-
gose dirbančiomis seserimis* buvo pirmasis 
„veikiantis“ idealus lietuviškumo puoselėjimo 
išeivijoje modelis. 

Vis dėlto toks modelis galėjo gyvuoti ir 
atlikti lietuvių bendruomenės lituanistinio 
švietimo darbus gana ribotą laiką  – bėgant 
metams ir vienuolijas papildant išeivijoje 
gimusioms merginoms, vis labiau integruo-
toms į visuomenę, tolta nuo gyvos lietuvių 
kalbos. Todėl ne atsitiktinai išeivijos vienuo-
lijų vadovės pradėjo ieškoti ryšių su Lietuva. 
Pirmoji šią problemą ėmė spręsti kazimie-
riečių kongregacija, dar Pirmojo pasaulinio 
karo metais nutarusi steigti savo vienuolyną 
Lietuvoje. Tiesa, jos  – pirmosios lietuviškos 
vienuolijos – padėtis ir Amerikoje, ir Lietu-
voje buvo išskirtinė. Seserų atvykimas į Lie-
tuvą buvo ne tik pačios kongregacijos, bet ir 
Lietuvos Bažnyčiai aktualus projektas. Kai 
senosios lenkiška kultūra persmelktos Lie-
tuvos moterų vienuolijos (kotrynietės ir be-
nediktinės) vargo su savo tautiniu identitetu, 
lietuvėjo, o naujai besisteigiančios (lietuvai-
tės vargdienių seserys, pranciškonės) ieškojo 
savo vienuolinio identiteto, kūrė konstituci-
jas, kazimierietės 1920 m. pasirodė Lietuvoje 
kaip subrendusi, darbui pasirengusi, beveik a 
priori pavyzdine laikoma vienuolija. Tikėtasi, 
kad jos galės „galutinai sutvarkyti“ minėtus 
carų laikus išgyvenusius Krakių kotryniečių 
ir Kauno benediktinių vienuolynus, parodyti 
jiems socialinės veiklos pavyzdį7. 

Tad tarpukariu išeivijos vienuolijų ryšių 
su Lietuva „varomoji jėga“ buvo jų pastangos 
puoselėti tautinį identitetą, įsitraukti į lietu-
višką veiklą. JAV nesant kokybiškų lituanis-
tinių studijų, kur vienuolės būtų galėjusios 
pasirengti darbui mokyklose, lietuviškos 
spaudos leidyklose, stengtasi siųsti jas studi-
juoti į Lietuvą: antai, prieš Antrąjį pasaulinį 
karą dvi pranciškietės, viena kazimierietė ir 

dvi Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, pasinau-
dodamos „Motinėlės“ draugijos stipendijo-
mis, studijavo Kauno VDU8. Dar daugiau – iš 
Amerikoje įkurtų vienuolijų kazimierietės 
ir pranciškietės tarpukariu suskubo įsikurti 
Lietuvoje, pirmosios – 1920 m. Pažaislyje, an-
trosios 1936–1941 m. veikė Kaune ir Vilniuje. 
JAV ir Didžiosios Britanijos lietuvių para-
pijose tarpukariu dirbusiems marijonams 
lietuviškų studijų problema nebuvo tokia 
aktuali – šios kongregacijos pajėgas išeivijoje 
nuolat papildydavo iš Lietuvos atvykstantys 
kunigai, be to, kandidatams į dvasinį luomą 
parengti JAV buvo atidaryta berniukų kole-
gija ir vienuolijos dvasinė seminarija. 

Tiesioginiai ryšiai su Lietuva, gebėjimas 
neatitrūkti nuo tėvų krašto kultūros ir puo-
selėti ją išeivijoje greičiausiai buvo svarbiau-
sia trijų pačių gausiausių vienuolijų ypač sė-
kmingos socialinės bei pastoracinės veiklos 
tarpukariu priežastis. 

Vienuolijų ryšiai sovietmečiu 
(1944–1990 m.) 

Sovietiniais metais išeivijos vienuolijų ry-
šiai su Lietuva buvo daug artimesni, nei buvo 
galima tikėtis. Tiesa, jie atgijo tik 6-ame de-
šimtmetyje. Iki tol, ypač stalinizmo metais, 
kai Lietuvoje vienuolijos buvo naikinamos, 
išsklaidytos ir prarado visą nuosavybę, ryšiai 
faktiškai buvo nutraukti – įbauginti žmonės 
vengė susirašinėti su į užsienio šalis pasitrau-
kusiais šeimos nariais, giminėmis. Tačiau 
postalininiu laikotarpiu, režimui sušvelnėjus, 
jie ėmė ieškoti vieni kitų, ryšiai atgijo. Vie-
nuolijų nariai pradėjo susirašinėti, išeivijoje 
gyvenę vienuoliai ėmė morališkai bei mate-
rialiai remti Lietuvoje atgijusias ir pogrindžio 
sąlygomis veikusias bendruomenes, persekio-
jamą Bažnyčią. Materialinė parama kasmet 
augo – pvz., 1959 m. padėti Lietuvos seserims 
vargdienių seserų šaka JAV išleido 1 700 dol., 
1960 ir 1961 m. – daugiau kaip po 2 500 dol., 

sušelpdama 54 seseris. Remiamos vertingais 
siuntiniais šios kongregacijos vienuolės Lie-
tuvoje dar 1964 m. įsigijo namą ir automobi-
lį; 1980–1984 m. Lietuvos seserims išleista 71 
707 doleriai9. Aukojo lietuvių bendruomenė, 
ieškota įvairių šalpos fondų paramos10. Kitų 
vienuolijų materialinė parama, matyt, buvo 
mažesnė, apsiribojo individualiais ryšiais, 
mat išsklaidytų vyrų vienuolijų nariai sovie-
tų okupuotoje Lietuvoje vertėsi lengviau (jų 
kunigai ėjo dvasines pareigas parapijose), tik 
vargdienių seserų ir kazimieriečių šakos buvo 
persipynusios ilgamete bendra istorija. 

Užkoduotais tekstais buvo pasikeičiama 
vienuolijų naujienomis, pranešama apie „dė-
des“ – žinomus kunigus ir kita. Patikimesnių 
žinių apie Lietuvą kanalas atsivėrė 1963  m. 
Romoje susirinkus II Vatikano Susirinkimui. 
Į jį atvykę Lietuvos dvasininkai, greičiausiai, 
perdavė pirmąją informaciją apie realią vie-
nuolijų padėtį Lietuvoje. „Daug metų bemaž 
nieko aiškaus vieni apie kitus nežinojome. 
Tik vykstant II Vatikano Susirinkimui keli 
Lietuvos dvasininkai gavo leidimą nuskris-
ti per Maskvą į Romą. Grįždami jie, ypač 
mons. Česlovas Krivaitis, parvežė tikslių ži-
nių apie mano kolegas Romoje ir kitur pasau-
lyje“11, – rašė marijonas Vaclovas Aliulis apie 
atsinaujinusius ryšius, pradėjęs susirašinėti 
su Romoje ir JAV gyvenusiais marijonais. II 
Vatikano Susirinkimo sesijose dalyvavęs Č. 
Krivaitis tapo savotišku kurjeriu – suteikė ne 
tik informacijos apie vyrų bei moterų vienuo-
lijas, bet ir pargabendavo joms į Lietuvą išei-
vijos vienuolijų knygų, maldaknygių, pinigų.

7-ajame dešimtmetyje išeivijos lietuviai ėmė 
kone masiškai važinėti į Lietuvą kaip turistai. 
Tarp jų  – nemažai vienuolių. Nors pirmosios 
kelionės būdavo trumpos ir kupinos įtampos, 
jos labai sutvirtino vienuolijų bendradarbia-
vimą. Antai vargdienių seserų kongregacijos 
šakos tiesioginius ryšius atnaujino 1973 m., pra-
bėgus 5–6 metams jos kartu pradėjo redaguoti 
savo konstitucijas, reguliarių kelionių metu 
gaudavo Lietuvoje gyvenusios kongregacijos 
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vadovės nurodymų, nuo 1980 m. delegatės nu-
vykdavo į kiekvieną Lietuvoje vykusią visuotinę 
kapitulą12. Kazimieriečių ryšiai su Lietuva atgijo 
1978 m.13, 1982 m. Lietuvą pirmą kartą aplankė 
šios kongregacijos generolė. Net ir grįžusi į Či-
kagą ji vengė pasakoti apie savo susitikimus su 
seserimis Lietuvoje14. Panašiai elgėsi vargdienių 
seserys Amerikoje: vienuolės būdavo įspėjamos 
neminėti spaudoje ar dokumentuose Lietuvos 
seserų pavardžių, nuošaliai laikyti su jomis su-
sijusius kongregacijos raštus. Atsargumo laiky-
tasi ir vėliau, kai nuo 9-ojo dešimtmečio vidurio 
atsivėrė Lietuvos sienos, nes vienuolynuose būta 
daug saugumą dominančios informacijos apie 
išeivijos veikėjų bendradarbiavimą su bažnyti-
niu pogrindžiu Lietuvoje, šalpos organizavimą, 
slaptus religinės literatūros, „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos“ pergabenimo būdus.

Sunku pasakyti, kokia būtų išeivijos vienuo-
lijų situacija, jei ne Lietuvos sovietinė okupacija. 
Jas tikriausiai būtų papildę daugiau jaunuolių 
iš Lietuvos, o pačios vienuolijos atidariusios čia 
savo padalinius ar atskiras atšakas (kaip kazi-
mierietės – atskirą kongregaciją), mokslinusios 
savo narius. Vis dėlto nuo 7-ojo dešimtmečio, 
matyt, vis tiek būtų išryškėjusi visoms dabar-
tinėms Vakarų šalių vienuolijoms būdinga 
tendencija  – narių mažėjimas, vis didesnė pa-
šaukimų į vienuolių luomą stoka. Tiesa, sovie-
tų režimas konsolidavo lietuvių išeiviją, labai 
pristabdė jaunosios kartos nutautėjimo proce-
są, bet pats procesas nesustojo ir skaudžiai pa-
lietė visas išeivijos vyrų bei moterų vienuolijas. 
Jose ėmus vyrauti po karo įstojusių vienuolių 
kartai, kitataučiams, atsisakyta lietuvių kalbos 

noviciatuose, liturgijoje. Tačiau ir nuo lietuvių 
bendruomenės kiek nutolusios, ir tokių tenden-
cijų išvengusios vienuolijos (ypač Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų) sovietų 
režimo žlugimo sulaukė tebebūdamos lietuviš-
kos, gyvai susidomėjusios padėtimi atgimstan-
čioje Tėvynėje.

Ryšiai po 1990 m. 
Atkūrus Lietuvos valstybingumą, išeivijos 

vienuoliai ir vienuolės pastebimai prisidėjo 
prie vienuolinio gyvenimo ir vienuolijų soci-
alinės veiklos atkūrimo. Tačiau išeivijos vie-
nuolijoms pačioms jau buvo būtina Tėvynės 
parama tapatumo tęstinumui. Kaip minėta, 
iš išeivijos moterų vienuolijų tik vargdienių 
seserys liko lietuviška. Kitos metams bėgant 
ėmė priiminėti ir vietines merginas, nuolat 
siaurino savo lietuviškąją socialinę veiklą, li-
turgines praktikas, kol galiausiai liko tik lie-
tuviškos šaknys. Kai kurios jų ant išnykimo 
ribos. Antai, 1991 m. rudenį vargdienių seserų 
Šiaurės Amerikos provincijos Taryba gavo 
lietuvaičių Nukryžiuotojo Jėzaus seserų laišką 
su pageidavimu susijungti. Suvokiant skirtin-
gą steigėjų dvasią, toks pageidavimas varg-
dienių seserims neatrodė įmanomas15. Nesu-
laukusios naujų kandidatų, senstančios vyrų 
vienuolijos taip pat atsisakė nemažai anksčiau 
joms būdingų veiklos sričių, kai kurios pra-
rado ryšį su dabartine lietuvių išeivija (pvz., 
2006 m. pastaroji galėjo tik spėlioti, kiek pa-
grįsti gandai apie nuo 1930 m. JAV gyvavusios 
lietuviškos marijonų provincijos sujungimą 
su lenkiška šios kongregacijos provincija16).

Pastaraisiais dešimtmečiais visos vienuo-
lijos tiek Europoje, tiek Amerikoje išgyvena 
pašaukimų mažėjimo laikotarpį. Tai lemia ir 
demografinė situacija (šeimų mažėjimas, sens-
tanti visuomenė), ir visuomenės sekuliarumas. 
Posovietinėje Lietuvoje pašaukimų krizė pra-
sidėjo daug vėliau, tačiau beveik visų, net ir 
didžiausių, vienuolijų noviciatai bei postulatai 
ištuštėjo, liko tik po 2–3 laikinuosius įžadus da-
vusius asmenis (žr. lentelę „Vienuolių skaičius 
Lietuvoje 1940–2013 m.“). Antra vertus, nema-
ža dalis šiandieninės Lietuvos vienuolių  – iš 
įvairių užsienio šalių atvykę kitataučiai.

Tokia situacija ilgainiui išsklaidė išeivijos 
vienuolijų viltis sulaukti pagalbos iš Lietuvos. 
Jos buvo gana gyvos pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais. Tuomet į išeivių kolonijas išvyko 
palyginti nemažai įvairių kongregacijų vienuo-
lių, siekusių užsienyje studijuoti, įgyti socialinio 
darbo patirties. Kita vertus, pačios išeivijos vie-
nuolijos ieškojo galimybių kurtis Lietuvoje.

Vienuolijų ryšių „varomoji jėga“ šiuo laiko-
tarpiu buvo pagalba Lietuvai, sumišusi su vil-
timi sulaukti jaunų kandidatų ir po daugelio 
metų vėl atidaryti noviciatus. Tačiau merginos 
iš Lietuvos paprastai atvykdavo tik padėti, studi-
juoti; pvz., prie JAV vargdienių seserų prisijun-
gė tik viena sesuo iš Lietuvos provincijos, nors 
JAV ir Kanadoje studijavo, vienuolijos įstaigose 
kurį laiką padirbėjo 1418. Į išeivijos pranciškonų, 
jėzuitų vienuolynus taip pat atvyksta nemažai 
kunigų iš Lietuvos, talkinančių pastoracijoje ir 
socialiniame darbe, tęsiančių studijas, tai – svar-
biausia jų gyvybingumo priežastis. 

Vienuolijų ryšiai su Lietuva plėtoti ir indivi-
dualiai, ir įsteigiant Vienuolijų pagalbos vienuo-
lijoms Lietuvoje asociaciją (Religiuos Supporting 
Religiuos in Lithuania). Pastaroji įkurta nuo pat 
Sąjūdžio laikų Lietuvoje daug dirbusios varg-
dienių sesers Ignės Marijošiūtės iniciatyva 
1992 m. gruodį. Jos nariais tapo Amerikoje gy-
vuojančios lietuvių kazimieriečių, Nukryžiuo-
tojo Jėzaus, pranciškiečių, vargdienių seserų ir 
jėzuitų vienuolijos, siekusios koordinuoti savo 
veiksmus, keistis informacija19. 

Asociacija nemažai prisidėjo sprendžiant 
atsikuriančių Lietuvos vienuolijų kanonines 
problemas – atnaujinant jų konstitucijas pa-
gal II Vatikano Susirinkimo dvasią, 1983 m. 
Kanonų teisės kodeksą. Jos pastangomis 
1991–1999 m. čia keletą kartų lankėsi kanonų 
specialistės iš JAV, kurios konsultavo Lietuvos 
vienuolijas, surengė kanonų teisės, susijusios 
su pašauktuoju gyvenimu, kursus (paskaitos 
vyko Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiau-
liuose20). Sunku būtų pervertinti tokių kursų 
naudą iš pogrindžio išėjusioms vienuolijoms.

Kasmetiniuose asociacijos narių atstovų 
susirinkimuose koordinuota pagalba Lietuvos 
vienuolijoms*. Asociacija veikė iki 2000  m. 
pavasario, kol per dešimtmetį vienuolijos ne-
priklausomoje Lietuvoje sutvirtėjo, nusisto-
vėjo jų santykiai su užsienyje veikiančiomis 
šakomis. Antra vertus, akivaizdu, jog bėgant 
metams vienuolijų ryšių „varomosios jėgos“ 
seko  – žmonių amžius nebeleido aktyviai 
keliauti, bendrauti. Pvz., 2011–2012 m. dvi be-
veik 20 metų Utenoje dirbusios pranciškietės 
grįžo į JAV atlikusios savo misiją22, iš moterų 
vienuolių toliau aktyviau bendradarbiauja tik 
vargdienių seserys ir vyresniosios kartos lie-
tuvės kazimierietės. Jaunų vienuolių pajėgų 
labai reikia Lietuvoje, kur Bažnyčiai atsivėrė 
plačios socialinio darbo perspektyvos.

Visuomet buvusios per žingsnį nuo Lietu-
vos, dauguma išeivijos vienuolijų artėja prie 
savo saulėlydžio, baigia kitados aktyvią misiją. 
Kadangi tokia situacija būdinga Vakarų šalių 
Katalikų Bažnyčioje, kuriasi daug katalikiškų 
pasaulietinių organizacijų, perimančių sociali-
nes vienuolijų įstaigas (prieglaudas, mokyklas, 
leidyklas) ir toliau tęsiančių jų socialinę bei kari-
tatyvinę veiklą. Akademinei bendruomenei pri-
klausantys vienuolijų nariai aktyviai diskutuoja 
apie katalikų vienuolijų ateitį, prognozuodami, 
kad XXI a. Vakarų šalių Bažnyčioje augs pasau-
liečių institutų vaidmuo23. Daugeliui Lietuvos 
vienuolijų, ypač mažųjų, tokios diskusijos ir 
išeivijos vienuolijų patirtis greičiausiai bus nau-
dinga sprendžiant savos egzistencijos klausimus.

Vienuolių skaičius Lietuvoje 1940–2013 m.*

1940 m. 1997 m. 2012 m.

281 įžadus davę vienuoliai
120 novicijų, klierikų

490 įžadus davusių moterų 
vienuolių
149 novicijos, kandidatės

136 įžadus davę vienuoliai

954 įžadus davusios vienuolės
46 novicijos

90 vyrų vienuolių

669 vienuolės
14 novicijų
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Išvados
Išeivijoje veikusios ir tebeveikiančios lietu-

vių vienuolijos XX–XXI a. susidūrė su dviem 
dideliais iššūkiais  – lietuvių bendruomenės 
nutautėjimu ir pašaukimų į vienuolių luomą 
stygiumi. Lietuvių bendruomenės nutautė-
jimas nuo XX a. 7–8 dešimtmečio iš esmės 
pakeitė vienuolijų įsteigtų lietuviškų moky-
mo įstaigų (mokyklų, kolegijų, seminarijų) 
veiklos pobūdį  – jos liovėsi būti lietuviškos 
arba buvo uždarytos. Nuo 7–8 dešimtmečio 
lietuviškos vienuolijos iš esmės nustojo augti 
ir buvo priverstos arba priimti kitataučių (iki 
minimumo siaurinant lietuvišką veiklą, ta-
čiau išsaugant gyvybiškumą), arba likti nyks-
tančiomis lietuviškumo oazėmis.

Prigimtinė išeivijos vienuolijų orientacija į 
lietuvių visuomenę visuomet skatino jas ieš-
koti ryšių su Tėvyne. Ryšiai su Lietuva joms 
buvo nepaprastai svarbūs puoselėjant savo ta-
patybę, įsitraukiant į lietuvišką veiklą. Todėl 
nutraukti stalininio režimo nuo 6–7 dešim-
tmečio jie atgijo ir buvo plėtoti slapta. Išeivi-
jos vienuolijų patirtis bei materialinė parama 
pastebimai paspartino vienuolinio gyvenimo 
ir vienuolijų socialinės veiklos atkūrimą Lie-
tuvoje po 1990  m., atgavus nepriklausomy-
bę. Vienuolijos keitėsi patirtimi, žmonėmis, 
siekdamos išspręsti su tapatumo tęstinumu 
ir pašaukimų krize susijusias problemas. Ne 
visi lūkesčiai pasitvirtino: atgimusi Lietuva ir 
nauja „ekonominių“ išeivių banga neįstengė 
pakeisti prieš kelis dešimtmečius išryškėjusių 
išeivijos vienuolijų raidos tendencijų.

Nuorodos
1 Matulaitis K. Lietuvių vienuolijų įnašas mūsų 

išeivijai, Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo 
darbų, Roma, 1964; Matulaitis K. Londono 
lietuvių bažnyčios auksinis jubiliejus, 1902–
1952, London, 1952; Končius J. Švento Kazi-
miero seserų kongregacija, (1907–1932), Mo-
unt Carmel, 1932; Kučas A. Kunigas Antanas 
Staniukynas, Roma, 1965; Dievo Apvaizdai 

dėka. Šv. Pranciškaus seserų vienuolyno is-
torija, Pittsburgh, 1932, p. 19–42; Sužiedėlis 
S. Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija, 
Brockton, 1950; Pauliukonis Pr. Nekalto Pra-
sidėjimo kongregacijos sukakčiai paminėti, 
Aidai, 1958, nr. 10, p. 476–479; Garšva P. Ne-
gęstanti šviesa. Marijonų veikla Amerikoje, 
Chicago, 1964; Yla S. Vienuolija  – žmonių 
ir Dievo kūrinys, Laivas, 1968, nr. 22, p. 3–5; 
Stebėtinu keliu. 1936–1986. Nekaltai Pradėto-
sios Marijos Seserys 50 metų Šiaurės Ameri-
koje, parengė O. Mikailaitė, Putnam, 1986.

* Kunigas Augustinas Zaicas dar apie 1890  m. 
JAV organizavo lietuvių pranciškonų kon-
ventualų vienuolyną, kuriame buvo 12 lie-
tuvių (Kučas A. Kelias į lietuvių mokyklas 
Amerikoje, Aidai. Prieiga internete: http://
www.aidai.us/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=4380&Itemid=312); 
1924  m. popiežiaus pripažinimą gavo nauja 
Nukryžiuotojo Jėzaus ir Sopulingosios Mo-
tinos vargdienių seserų kongregacija, kurią 
įsteigė iš Lietuvos kilęs kunigas Alfonsas 
Urbonavičius – pirmosios 5 vienuolės (iš 6) 
buvo lietuvaitės (Ratnikaitė I. Amerikos lie-
tuvių piligrimystė. Šiaulių vyskupas aukojo 
šv. Mišias už Broktone gyvenančias vienuo-
les, XXI amžius, 2006, nr. 77).

* Pirmosios lietuvių išeivių vienuolijos susikūrė 
ir suformavo socialinės veiklos modelį JAV. 
Pamatai joms buvo padėti XX a. 1–3 dešim-
tmetyje, kai patriotiškai nusiteikę kunigai 
inicijavo trijų lietuviškų moterų kongrega-
cijų atsiradimą ir 1913  m. išeivių parapijose 
JAV savo veiklą išplėtojo iš Lietuvos atvykę 
marijonai. 1936  m. jie pasikvietė į pagalbą 
vargdienių seseris. 

4 Kiek buvo dvasininkų, Draugas, 1949, nr. 
199, p. 6.

** Tarpukariu Lietuvoje vienuolijos tik kūrėsi, 
nes carų laikais beveik visos buvo sunaikin-
tos. Iki XX a. pr. išliko tik Krakių kotrynie-
čių, Kauno ir Vilniaus benediktinių, Kretin-
gos pranciškonų ir Marijampolės marijonų 
vienuolynai.

* 1907 m. įsteigta šv. Kazimiero seserų vienuoli-
ja, 3-iojo dešimtmečio pradžioje atsirado dar 
dvi lietuviškos moterų vienuolijos  – iš len-
kiškos Šv. Nazareto Šeimos kongregacijos iš-
ėjusių lietuvaičių grupės 1922 m. Pittsburghe, 

Išeivijos vienuolijos*

Eil. 
nr. Vienuolija Šalys, kuriose veikia arba 

veikė Juridinis statusas
Maksimalus 
lietuvių vie-
nuolių skaičius

Lietuvių 
vienuolių 
skaičius 
išeivijoje 
pastarai-
siais metais

1. Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija

Įkurta JAV 1907 m., 1937 m. 
įsteigė misiją Meksikoje, 
1941m. – Argentinoje

Savarankiška 
kongregacija

1955 m. apie 
500 seserų ?

2.
Šv. Pranciškaus sese-
rų kongregacija Įkurta JAV 1929 m., Brazilija

Bolivija
Savarankiška 
kongregacija

1961 m. apie 
250 seserų ?

3.

Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų 
kongregacija Įkurta JAV 1927 m. Savarankiška 

kongregacija
1964 m. 112 
seserų 2003 m. – 46

4.

Nekaltai Pradėto-
sios Švč. Marijos 
vargdienių seserų 
kongregacija

Veikia JAV nuo 1936 m., 
Kanadoje – 1948–2009 m.

1980 m. įkurta pro-
vincija, 2008 m. per-
organizuota į Šiaurės 
Amerikos skyrių

1972 m. buvo 
43 amžinuo-
sius ir viena 
laikinuosius 
įžadus davusi 
sesuo

2008 m. – 16

5. Benediktinių 
vienuolynas

1948–1998 m. dirbo JAV Vietos vyskupui pa-
valdus vienuolynas 5 seserys –

6. Kotryniečių 
vienuolynas

1949–1955 m. dirbo Ka-
nadoje, vėliau Vokietijoje, 
Italijoje

Vietos vyskupui pa-
valdus vienuolynas 4 seserys –

7. Marijonų 
kongregacija

Atvyko į JAV 1913 m.,
1931–1999 m. dirbo 
Londone
Kanada
Argentina
Australija

1930–2006 m. JAV 
gyvavo lietuvių ma-
rijonų šv. Kazimiero 
provincija

1946 m. JAV – 
57 kunigai, 
26 klierikai, 
17 brolių, 4 
novicijai, 11 
kandidatų

?

8. Pranciškonų ordinas Atvyko į JAV 1941 m.
Kanada

1946 m. įkurtas Šv. Ka-
zimiero komisariatas; 
nuo 1953 m. kustodija 
su provincijos teisė-
mis; nuo 1971 m. – Šv. 
Kazimiero vikarija

JAV ir Kana-
doje buvo 32 
kunigai, 13 
brolių ir kele-
tas klierikų

2012 m. – 12

9. Jėzuitų ordinas

Atvyko į JAV 1946 m., 
Kanada nuo 1946 m., Uru-
gvajus (1950 m.), Brazilija 
(1955–1978 m.)

Išeivijoje atsidūru-
siems vienuoliams 
1949–1990 m. vado-
vavo neoficialiai ren-
kamas provincijolas

30 1998 m. – 15

10.
Saleziečių 
kongregacija

Atvyko į JAV 1955 m.
Italija
Brazilija

Atskiri vienuolynai, 
į kuriuos įstojo kitų 
tautybių vienuolių

? –
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PA, įsteigta Šv. Pranciškaus seserų vienuolija 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, kurių pir-
masis vienuolynas 1924  m. buvo atidarytas 
Elmhurste, PA.

7 Lietuvon važiuoja vienuolės, Vienybė, 1920, 
nr. 30, p. 231.

8 Amerikos lietuvių istorija, red. A. Kučas, 
Boston, 1971, p. 440. „Motinėlės“ draugija, 
įkurta Amerikoje 1899 m., parėmė apie 100 
aukštųjų mokyklų studentų.

9 Plačiau žr.: Laukaitytė R. Marijos Nekalto-
jo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos 
šaka Amerikoje, Vilnius, 2012, p. 50, 74. 

10 Apie pastarųjų pagalbą Lietuvos Bažnyčiai 
plačiau žr.: Streikus A. Išeivijos ir užsienio 
organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, Genocidas ir 
rezistencija, 2006, nr. 1(19), p. 12–14.

11 Aliulis V. Lengva ranka rašyti atsiminimai 
(Atsiminimai apie autorių); Rimšelis V. Nuo 
Murmų iki Čikagos, Kaunas, 2012, p. 229.

12 Laukaitytė R. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų vienuolijos šaka Ameriko-
je, p. 64–67.

13 Žemaitytė J. Pažaislio seserys, Katalikų pa-
saulis, 1995, nr. 10, p. 14.

14 Brizgys V. Gyvenimo keliu, Vilnius, 1993, p. 
306.

15 Laukaitytė R. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų vienuolijos šaka Ameriko-
je, p. 77.

16 Bindokienė D. Kodėl reikėjo slėpti?, Drau-
gas, 2006. Prieiga internete: http://www.
draugas.org/marijonai.html (žiūrėta 2013 09 
14). 2006 m. spalio mėn. susijungusios lenkų 
ir lietuvių marijonų provincijos pasivadino 
nauju Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo 
Motinos vardu. 

* Lentelė sudaryta remiantis Elenchus omnium 
ecclesiarum et universi cleri provinciae ec-
clesiasticae Lituanae pro anno Domini 1940, 
[Kaunas, b.m.], p. 254–288; Katalikų kalen-
dorius žinynas 1997, Vilnius, 1996, p. 236–251; 
Katalikų žinynas 2013, Vilnius, 2012, p. 174–213; 

18 Laukaitytė R. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų vienuolijos šaka Ameriko-
je, p. 84–85.
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1999 04 27. Prieiga internete: http://www.
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ta 2013 09 12).

* Antai, 1998 m. kovą į pasitarimą susirinku-
sios moterų vienuolijų atstovės pasidalijo 
žiniomis apie pagalbą Lietuvai. JAV ka-
zimierietės toliau padėjo savo seserims 
Tėvynėje, finansavo vienos jų teologijos 
studijas; pranciškietės buvo pasiuntusios 
tris savo seseris į Uteną (jos ten dirbo Šv. 
Klaros ligoninėje ir Saulės gimnazijoje; ši 
kongregacija pasiuntė seseris į Lietuvą dar 
1992  m., greičiausiai viliantis įsikurti, su-
laukti pašaukimų į vienuoliją); Nukryžiuo-
tojo Jėzaus seserys rinko dideles siuntas 
vargstantiesiems šelpti. Vargdienių sese-
rys neabejotinai labiausiai buvo susijusios 
su lietuviškais projektais: viena jų padėjo 
organizuoti 1997  m. Kaune vienuolių su-
važiavimą, kita nuvykusi mokė novicijas, 
vienuolijos šaka finansavo trijų seserų 
studijas, be to, parėmė dvi eucharistietes, 
kurios studijavo teologiją JAV ir Kanado-
je (JAV seserų pasitarimas Lietuvos seserų 
paramos reikalais, Bendradarbis, 1998 pa-
vasaris, vol. 41, nr. 1, p. 11.).

22 Šukienė O. Utenoje prabėgo patys gražiau-
si gyvenimo metai..., Utenos diena, 2011 
11 15. Prieiga internete: http://www.ute-
nos-diena.lt/index.php?psl=straipsnis&da-
ta=2011-11-15&id=2590 (žiūrėta 2013 09 19).

23 Wittberg P., C. S. The rise and Fall of Catholic 
religious orders. A social movement perspecti-
ve, New York, 1994; m. D. Ukeritis m. D. CSJ, 
What has happened since the FORUS study 
gave religious life 10 years to make life-sa-
ving changes, Horizon, 2001 01 27, p. 9–14 ir 
kita.

* Lentelė sudaryta remiantis Matulaitis K. A. 
Lietuvių vienuolijų įnašas mūsų išeivijai, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suva-
žiavimo darbai, t. 5, p. 436, 439; Garšva P. 
Negęstanti šviesa, p. 212, išeivijos spauda, 
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This article analyzes the ties that Lithua-
nian religious orders active in the diaspora 
in the 20th century maintained with their Li-
thuanian homeland during three historical 
periods: the first half of the 20th century; the 
period from 1944 to 1990; and the period after 
1990 when Lithuanian independence was res-
tored. What were the social and political for-
ces driving these ties?

To the convents and monasteries in the Li-
thuanian diaspora ties to Lithuania were vital-
ly important; it was thanks to them that these 
religious congregations could maintain their 
national identity far from the Homeland and 
foster Lithuanian culture. Prior to 1940 the first 
Lithuanian religious women’s congregations 
founded in the United States made efforts to 
send some of their members to study in Lithu-
ania and to establish separate convents there so 
as to ensure continuous renewal. After roughly 
the first decade of Soviet occupation disrupted 
relations were able to be renewed and later they 

got stronger each year: those religious orders 
that were active in the Lithuanian undergro-
und and had branches in the emigration ex-
changed their most important documentary 
information and were materially supported by 
émigré organizations. After the restoration of 
Lithuanian statehood in 1990, the monks and 
nuns living in the diaspora played a large part 
in resuscitating congregation life as well as the 
social activities of monasteries and convents in 
post-Soviet society. But these diaspora congre-
gations themselves now needed the help of the 
Homeland in keeping up their own existence: 
they hoped to receive new candidates and after 
years of standstill or attrition to open up novi-
tiates again and take in new members. But not 
all these hopes materialized: a newly reborn 
Lithuania and a new wave of economic immi-
grants were not able to change the tendencies, 
several decades in the making, that marked the 
fate of convents and monasteries in the Lithu-
anian diaspora.

Regina LAUKAITYTĖ

RELATIONS OF LITHUANIAN DIASPORA RELIGIOUS OR-
DERS WITH LITHUANIA
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Giedrė MILERYTĖ 

Lietuvių ir lenkų santykių metmenys  
    XX a. 8–9 dešimtmečių spaudoje

Lietuvių ir lenkų santykius po Antrojo 
pasaulinio karo būtų galima suskirstyti į tris 
laikotarpius. Pirmasis prasidėjo iškart po 
karo veiksmų Europoje nutraukimo ir tęsėsi 
iki 6-ojo dešimtmečio pradžios. Šis laikmetis 
pasižymėjo bandymu užmegzti tarpusavio 
kontaktus ir susitarti dėl ateities sienų. Pa-
grindiniai pirmojo penkmečio veikėjai buvo 
politinės lietuvių ir lenkų organizacijos Va-
karuose, kurios atstovavo ar bent jau stengėsi 
atstovauti tiek išeivijos bendruomenei, tiek 
okupuotiems kraštams. Iš lenkų pusės tokia 
organizacija buvo Lenkijos Respublikos egzili-
nė vyriausybė Londone. Lietuviams atstovauti 
bandė tiek Lietuvos diplomatinė tarnyba, tiek 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas1. 
Abiems pusėms daug nerimo kėlė ateities 
Vilniaus ir Vilniaus krašto priklausomybės 
klausimas. Lenkai jokiu būdu neketino susi-
taikyti su politine realybe, įtakojusia Vilniaus 
priklausomumą Lietuvai. Savo ruožtu lietu-
viai visaip stengėsi išgauti lenkų pasižadėjimą 
ateityje nekvestionuoti pokario sienų status 
quo. Šie diametraliai priešingi požiūriai į te-
ritorinę miesto ir krašto priklausomybę tar-
si užprogramavo nesusikalbėjimą. Ilgainiui 
atsirado suvokimas, kad Trečiasis pasaulinis 
karas taip greitai neprasidės, todėl ir derybos 
atidėtos neribotai į ateitį. 

Pasibaigus realių kontaktų ir bandymų su-
sitarti, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis 
laikotarpiui lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 
įgavo visiškai kitokią formą. Nuo 6-ojo dešim-
tmečio pradžios buvo stengiamasi apmąstyti 
susidariusią tarpusavio padėtį ar išgvildenti is-
torinius nesutarimus viešoje erdvėje. Abiejų pu-
sių intelektualai spaudoje ėmė svarstyti galimus 
ateities scenarijus. Vienas tokių leidinių buvo 
Jierzy Giedroyco2 redaguojamas ir Paryžiuje lei-
džiamas mėnraštis Kultura. Būtent jo aplinkoje 
buvo subrandinta ir leidinio puslapiuose plačio-
sios visuomenės kritikai pristatyta vadinamoji 
ULB koncepcija (Ukraina, Litwa, Bialoruś). Šis 
Juliuszo Mieroszewskio3 sukonstruotas ateities 
Lenkijos modelis brėžė būsimos nepriklauso-
mos valstybės ribas jau be tų teritorijų, kurios 
kažkada priklausė ikikarinei Lenkijai. Redak-
toriaus ir Londono bendradarbio vizijoje buvo 
teigiama, jog tauta turi suvokti, kad jos šalies 
egzistenciją lemia būtent santykiai su Rusija, 
nesvarbu, kokia forma būtų ir kaip vadintųsi. 
Norėdama išsilaisvinti iš jo priklausomybės, eg-
zistuoti ir net vaidinti tam tikrą svarų vaidmenį 
regione, Lenkija privalo atsisakyti pretenzijų į 
buvusias teritorijas, kurios dėl Antrojo pasau-
linio karo ir SSRS įtakos buvo prijungtos prie 
Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos4. 
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Ši koncepcija išprovokavo daug diskusijų 
lenkų ir lietuvių emigraciniuose sluoksniuo-
se. Palaipsniui Kultura aplinka imta laiky-
ti vienintele, su kuria įmanomas dialogas. 
Paryžius sudarė atsvarą Antrojo pasaulinio 
karo revanšui pasiruošusiam lenkiškam 
Londonui. Tačiau ilga emigracija darė savo, 
o keičiantis politiniams vėjams, keitėsi ir 
lietuvių bei lenkų santykių pobūdis. XX a. 
8–9 dešimtmečiais vėl nuo vizijų laikotar-
pio ir minimalaus lietuvių ir lenkų bendra-
darbiavimo palaipsniui atsigręžta į tiesioginį 
bendradarbiavimą. 

Įvykiai Lenkijoje leido susikurti Solida-
rumui, kuris išjudino lenkų pogrindžio or-
ganizacijų tinklą. Kai kurios iš jų buvo su-
interesuotos užmegzti santykius su lietuvių 
išeivija ir juos išlaikyti, todėl stengėsi išgry-
ninti vaizdinius, suteikti jiems realaus pa-
grindo. Dešimtmečius kai kurių lenkų emi-
gracijos sluoksnių kartotą rytinių pakraščių 
susigrąžinimo idėją ėmė keisti balsai iš pačios 
Lenkijos, kurie skelbė ateities susitarimo bū-
tinybę. Tačiau apie tai vis dar tyli šiandieninė 
istoriografija. Aptariant 8–9 dešimtmečio len-
kų išeivijos ryšius su kaimyninių tautų emi-
gracija minima tik ULB koncepcija. Atrodo, 
jog daugiau nieko nėra ir nebuvo5. Toks situa-
cijos apibendrinimas nėra jos neigiamas įver-
tinimas. Kontaktų paprasčiausiai buvo tiek 
mažai ir jie turėjo tokią minimalią reikšmę, 
kad išlikę pavieniai dokumentai praktiškai 
net neleidžia susidaryti bendresnio vaizdo. 
Todėl pasakojimą tenka pasukti kitu rakursu, 
į politinio žaidimo areną įtraukiant ir naujų 
žaidėjų. Lietuvių pusę reprezentuoja Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenė ir jos didžiausia 
sudėtinė dalis  – JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Rašant šį straipsnį daugiausia remtasi PLB ar-
chyvine medžiaga. VDU Lietuvių išeivijos ins-
titute saugomas PLB, arba Vytauto Kamanto6 
fondas7, kuriame yra šaltinių ir apie lietuvių 
išeivijos mėginimus tartis su lenkais praėju-
sio amžiaus pabaigoje. Labai svarbų vaidmenį 
santykiams suvaidino ir PLB Visuomeninių 

reikalų taryba, kuri ėmėsi aktyvių veiksmų 
būsimos Lietuvos sienų, arkivyskupijos bei 
bendrai lietuvių ir lenkų santykių reguliavi-
mo srityse. Konkrečiai PLB lietuvių ir lenkų 
santykių klausimu rūpinosi vos keletas asme-
nų. Pasidalinus darbais ši sritis perduota teisi-
ninkui Algimantui Gureckui8, kuris per gerą 
dešimtmetį sugebėjo puikiai reflektuoti su-
sidariusių situacijų svarbą ir laiku bei vietoje 
imtis veiksmų. Šis straipsnis remiasi daugiau-
sia PLB ir A. Gurecko archyvine medžiaga9. 
Kita vertus, A. Gureckas ne veltui išeivijoje 
vadintas neoficialiu užsienio reikalų minis-
tru. Jis buvo tas asmuo, kurio veikla, straips-
niai spaudoje, viešos paskaitos, gausi kores-
pondencija formavo lietuvių ir lenkų santykių 
įvaizdį. Žinių gausa, gyliu ir racionaliu ver-
tinimu bent jau tarp JAV lietuvių išeivių jam 
nebuvo lygių.

Vieši lietuvių ir lenkų santykių 
svarstymai

8-ajame dešimtmetyje lenkų politinė išei-
vija dar kartą suskilo į dvi dalis. Atsirado du 
prezidentai ir dvi egzilinės vyriausybės. Vie-
na, vadovaujama prezidento Kazimierzo Sa-
bbato10, nesulaukė net pačių lenkų platesnio 
pripažinimo11. Antrajai vadovavo prezidentas 
Juliuszas Nowina-Sokolnickis12. Kai kurių 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narių tei-
gimu, nė viena jų nebuvo nusiteikusi derėtis 
būsimų sienų klausimu13, todėl nei su viena iš 
jų lietuvių išeivija perdėm nesistengė palai-
kyti ryšių. 

Atsiliepdama į laikmečio situaciją išei-
vijoje susikūrė lenkų organizacija Pomost14. 
Jos daliniu tikslu tapo ryšių tarp krašto ir 
emigracijos palaikymas, neapsiribojęs vien 
tik lenkiškąja, bet taip pat kreipęs dėmesį ir į 
kaimynus, įsikūrusius Vakaruose iš lietuviš-
kų, ukrainietiškų, gudiškų15 teritorijų. 

XX a. 8–9 dešimtmečių sandūra leido vėl 
persvarstyti situaciją. Lenkų išeivijoje iki tol 

labai svarbus lietuviams politinis veiksnys – 
Lenkijos Respublikos egzilinė vyriausybė ir jos 
prezidentas – reguliuojant santykius tapo be-
veik šalutiniais. Vidinės peripetijos su dviem 
prezidentais vienu metu, kategoriškas nusis-
tatymas sienų klausimu nedomino lietuvių 
politinių veiksnių. Derybos tarp egzilinės 
vyriausybės ir lietuvių emigracijoje vis ma-
žiau reiškiančio VLIK praktiškai sustojo. Tuo 
tarpu į politinę areną įsiveržė Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė. Didelės jos narių dalies 
požiūrį į lietuvių lenkų santykius A. Gurec-
kas nusakė taip: 

Yra ir lenkų, kurie Vilnių Lietuvai pripažįs-
ta. Su jais bendradarbiaukim, juos stiprinkim, 
kad jų įtaka lenkų tarpe plistų ir stiprėtų tiek 
pačioj Lenkijoj, tiek lenkų išeivijoj. Iki šiol visų 
mūsų veiksnių ir visuomenės laikysena len-
kų atžvilgiu berods buvo vienoda  – Vilniaus 
klausimą laikyti išspręstu Lietuvos naudai ir 
lenkams jo nekeliant mums patiems jo nekelti, 
tačiau lenkams pareiškus ar parodžius pre-
tenzijas į Vilnių, griežtai protestuoti ir, jei tai 
nepadeda, santykius nutraukti.16 

Taip pat jis išskyrė dvi nuomones, vyra-
vusias 9 dešimtmetyje lietuvių išeivijoje: 1) 
Vilniaus klausimas jau galutinai išspręstas, 
todėl nebėra pagrindo ginčui su lenkais ir jie 
dabar gali būti vertingi sąjungininkai prieš 
rusus; 2) lenkais negalima pasitikėti, nes jie 
buvo ir liko nusiteikę siekti savo valstybės di-
dybės grobdami savo kaimynų žemes, o išsi-
laisvinę jie ir vėl gali bandyti užimti Vilnių ar 
net visą Lietuvą17. Paties A. Gurecko požiūrį 
būtų galima apibūdinti kaip trečią, daugiau 
vidurio variantą  – jis laikėsi nuomonės, jog 
reikia būti atsargiems, nes istorija parodė, 
jog ne kartą lietuvių pasitikėjimas buvo nu-
viltas, tačiau jie gali būti geri sąjungininkai 
prieš sovietus. Vis tik Vilniaus krašto klausi-
mas dar nėra galutinai išspręstas, o kad taip 
būtų, reikia jau dabar dėti visas įmanomas 

pastangas susitarti. Kadangi yra lenkų, kurie 
atsisako užmačių į Vilnių, lietuvių uždavi-
nys – palaikyti su jais ryšius, juos remti, plėsti 
jų požiūrį18. 

Vis tik, kodėl dialogas išeivijoje nesimez-
gė? Pirmiausia, kalbant apie PLB, ji buvo 
labai aiškiai nusistačiusi, jog verta bendra-
darbiauti tik su tomis lenkų organizacijomis, 
institucijomis, grupėmis ar asmenimis, kurie 
buvo viešai ir aiškiai pasisakę dėl Vilniaus 
priklausomybės Lietuvai, visiškai atsižadėję 
bet kokių pretenzijų į kraštą19. 9-ajame de-
šimtmetyje tokios deklaracijos buvo galimos, 
kadangi lenkų išeivijos tarpe jau egzistavo 
taip galvojantys sambūriai. Tokiomis laiky-
tos Pomost ir J. Giedroyco redaguojamos Kul-
tura aplinka. 

Atsinešdama visą daugiau nei penkiasde-
šimt metų bandymo susitarti su lenkais bagažą, 
šio laikotarpio lietuvių išeivija ėmės vadovautis 
šūkiu: „Pirmą kartą apgavus – gėda apgavikui, 
antrą – apgautajam.“20 Lietuviai visad įsivaiz-
davo, jog santykiai su lenkais priklausė nuo 
pačių lenkų. Idėja, kad jie privalo atiduoti tai, 
„kas lietuviams priklauso“, buvo neginčijama. 
Pačioje išeivijoje diskutuota tik apie tai, kas iš 
tiesų tiems lietuviams priklauso. 

Pačių santykių esminiai vaizdiniai vie-
šojoje erdvėje jau buvo išgeneruoti. Tarsi 
apibendrindami lietuvių požiūrius 1982  m. 
Akiračiai pateikė dvi versijas: pesimistinę ir 
optimistinę21. Pirmajai atstovavo Liūtas Moc-
kūnas22, antrajai – Tomas Venclova. Vadina-
mieji pesimistai išryškino tris kertinius daly-
kus, kurie, jų manymu, apsunkina santykius 
su lenkais: 

Pesimistai mano, jog Vilniaus klausimas 
dar nėra galutinai išspręstas, jog pasitaikius 
progai, kuri įvyktų tik Sovietų Sąjungai suby-
rėjus, bus vėl reiškiamos Lenkijos teritorinės 
pretenzijos į Lietuvos sostinę. [...] Pesimistai 
sutinka, kad Lenkijos intelektualų sluoksniai, 
tarp jų Nobelio premijos laureatas Czeslawas 
Miloszas, žurnalas Kultura ir taip toliau, 
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nuoširdžiai pripažįsta Vilnių Lietuvai, tačiau 
masės, o ypatingai nacionalistinė kat. Bažny-
čia, yra kitokio nusistatymo. [...] Pesimistai 
mano, jog lemiantis veiksnys ateities Lenkijoje 
bus masių nusistatymas ir kat. Bažnyčia, o ne 
intelektualai.23

T. Venclova, į emigraciją išvykęs tik 
1976 m., lietuvių ir lenkų santykius matė ki-
taip. Galėdamas reflektuoti krašte esančias 
nuotaikas, jis išdėstė savo optimistinę pozici-
ją. Akiračiuose rašyta:

Vilniaus miestas [....] šiandien yra labai 
atlietuvėjęs. [...] Pilsudskio ir Želigovskio lai-
kais dauguma lenkų stačiai netgi nesuvokė, 
jog Lietuva yra atskiras etninis vienetas su 
savo valstybinėmis aspiracijomis. [...] Dabar 
šis nesusipratimas tikrai praeityje. Per eilę 
dešimtmečių dauguma lenkų išmoko supras-
ti mūsų atskirumą ir netgi mus gerbti. [...] 
Lenkijos masės šiuo metu daug labiau domisi 
intelektualų ir Kulturos skelbiama programa, 
negu senais nacionalistiniais šūkiais. [...] Len-
kų Bažnyčioje tikrai likę nacionalizmo, tačiau 
ir Bažnyčios pozicija intelektualų poveikyje 
gali pasikeisti.24

Gali būti, jog optimistiniam ir pesimis-
tiniam požiūriams pirmiausia įtakos turėjo 
skirtingos patirtys. Nepaisant liberalių pa-
žiūrų, L. Mockūnas užaugo Vakaruose, kur 
tarp lietuvių išeivių vyravo priešiškumas len-
kams. Ir net jei per metų tėkmę šio priešiš-
kumo buvo atsisakyta, atsargumas, pasitikė-
jimas „su rezervu“ vis tik išliko. T. Venclova 
į Vakarus atvyko iš Sovietinės Lietuvos, ku-
rioje „lenkų klausimas“ jau buvo periferinis. 
Stebėdamas lietuvių išeivijoje plėtojamas 
mintis, su sarkazmu pažymėjo:

Nesvarbu, kad Lenkijoje atsirado Lech Wa-
lęsa, kad lenkas Wojtyla virto popiežiumi Jonu 
Pauliu II, kad žymiausias šių dienų lenkų ra-
šytojas Czeslawas Miloszas kiekviena proga 

reiškia savo simpatijas lietuviams. Nepaly-
ginti svarbiau, kad generolas Želigovskis kaž-
kada sulaužė Suvalkų sutartį; kad Pilsudskis 
prieš penkiasdešimt metų vasarodavo Drus-
kininkuose ir vis žvilgčiodavo į nepriklauso-
mos Lietuvos teritoriją anapus Nemuno, kad 
pasiuntinys Charvatas prieš keturiasdešimt 
ketverius metus kalbėjo (gal nevisai rimtai?) 
apie Kauno vaivadystę... Žodžiu, kas pasauly-
je beatsitiktų – tupi lenkas už kalniuko, žiba 
akys kaip velniuko.25

Atrodo, jog tokiam sarkazmui T. Venclova 
9 dešimtmečio pradžioje jau tikrai neturėjo 
pagrindo. Štai 1980 m. antroje pusėje Lenki-
joje prasidėjo darbininkų streikai. Neramu-
mai, trukę beveik metus, baigėsi karo stovio 
įvedimu. Žinios apie įtemptą padėtį Lenki-
joje pasiekdavo Vakarus ir juose gyvenančią 
išeiviją26, todėl JAV lietuvių bendruomenė 
išreiškė solidarumą su krašte kenčiančiais 
lenkais. JAV didžiausia lenkų organizacija 
buvo Amerikos Lenkų Kongresas. Organiza-
cija, įkurta dar 1944 m., JAV vienijo didžiąją 
dalį vadinamosios Polonijos27. Vien jos stei-
giamajame susirinkime dalyvavo virš 2600 
narių, atstovavusių įvairioms lenkų išeivijos 
organizacijoms28. 1980  m. gruodį Čikagos 
priemiestyje buvo suorganizuotas JAV LB 
atstovų susitikimas su Amerikos lenkų kon-
greso centro valdybos vicepirmininku ir po-
litinių reikalų komisijos pirmininku. Valan-
dos trukmės pasitarime apžvelgta Lenkijoje 
susiklosčiusi situacija ir tartasi, ką lietuvių 
išeivija galėtų padaryti Sovietų Sąjungos ka-
rinių pajėgų įvedimo į Lenkiją atveju. Abi 
pusės susitarė dėl galimų veiksmų. Jei taip 
atsitiktų, nuspręsta siųsti viešas peticijas JAV 
valdžios atstovams29. Nors nei dėl jų turinio, 
nei kitais klausimais jokių nutarimų nebuvo 
priimta, vis tik žinia apie patį susitikimą pa-
siekė net Lenkijos prezidentą emigracijoje30. 
Nors į artimesnį bendradarbiavimą šia JAV 
LB – Amerikos lenkų kongreso linija nenuei-
ta, santykiai palaikyti ir ateityje. Pavyzdžiui, 

lenkų leidžiamas žurnalas Pomost31 ne tik 
buvo siunčiamas lietuviams, jame spausdinti 
ir lietuvių tekstai. 1981  m. leidinyje pasiro-
dė interviu su Simu Kudirka32, A. Gurecko 
tekstai, dažnai atspindėję JAV LB poziciją 
įvairiais klausimais. O po 1981 m. rugpjūčio 
lietuvių susitikimo su Amerikos lenkų kon-
greso vadovu Zdisławu Dziekonskiu33 lenkų 
organizacija net pasiuntė telegramas JAV se-
natoriui C. Perciui ir kongreso nariui C. Co-
llinsui, ragindama suaktyvinti JAV lietuvio 
Vytauto Skuodžio34 išlaisvinimo akciją35. Taip 
pat šiuo klausimu lenkų vardu buvo išleistas 
pranešimas spaudai36. 

Vis tik visuomenė nebuvo tokia vieninga, 
kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Infor-
mavus lietuvius, kad imta tartis su lenkų or-
ganizacijomis ruošiantis bendrai kovoti prieš 
komunizmą, gerų santykių oponentai netru-
ko „įkasti“. Naujienos rašė: „Lietuvių bajorų 
jau tokia lemtis – jie įsipainioję jei ne į vieno, 
tai į kito kaimyno „draugystės“ voratinklius, 
iš kurių išsivadavimo viltį skaidrina tikėji-
mas laisvės laime tuojau po mirties.“37

Tačiau JAV LB neketino nuleisti rankų. 
1980  m. gruodžio mėn. jos Krašto valdyba 
kreipėsi į visų apygardų ir apylinkių pir-
mininkus bei radijo valandėles, ragindama 
gruodžio 21 d. minėti kaip „Maldos dieną 
už Lenkiją“. Kreipimuose siūlyta tartis su 
klebonais, jog šv. Mišių metu sukalbėtų pa-
našią maldą: „Dieve, apsaugok Lenkiją nuo 
Raudonosios Armijos įvedimo ir suteik Len-
kijai, Lietuvai ir visoms rusų pavergtoms 
tautoms visišką laisvę ir nepriklausomybę.“38 
Tačiau įvykiai Seinuose, t. y. nesutarimai dėl 
galimybės lietuviams Seinų katedroje laiky-
ti lietuviškas pamaldas, darė įtaką kai kurių 
lietuvių elgesiui emigracijoje. Pavyzdžiui, 
generalinis konsulas JAV Anicetas Simutis39 
laiške krašto valdybos pirmininkui apgailes-
tavo: „Kol skriauda Seinų lietuviams nebus 
atitaisyta, kol jiem lenkų dvasiškių nebus 
leista viešai melstis, tol panašiose mišiose jis 
nedalyvaus.“40 Minėti veiksmai (raginimas 

melstis ir susitikimas su lenkų atstovais) tu-
rėjo ir rimtesnių pasekmių. Sužinojęs apie 
tokį sprendimą JAV LB Bostono apygardos 
atstovas, Visuomenių reikalų tarybos narys 
Algirdas Budreckis41 atsistatydino iš minėtos 
tarybos savo veiksmą motyvuodamas tuo, 
jog nebuvo informuotas anksčiau42. Katego-
riškai prieš tokius JAV LB veiksmus spaudoje 
pasisakė ir Antanas Juodvalkis43. Jis Dirvoje 
rašė: „Net Vilniaus ir jo apylinkių tremties 
lenkai dar nėra atsižadėję ir tebesisavina. Ar 
už tai lietuviai turi melstis ir prašyti lenkams 
stiprybės, kad būdami stiprūs, progai pasitai-
kius, ne tik Vilniaus kraštą, bet ir visą Lietuvą 
prisijungtų!? Kur nueisime taip tardamiesi!“44 

Nepaisant to, kad lietuviai buvo pasibai-
sėję realia Sovietų Sąjungos karinės invazijos 
grėsme į Lenkiją, tačiau ir toliau nemanė, kad 
tai kaip nors galėtų paveikti jų nusistatymą 
visos tautos atžvilgiu. J. Giedroyco propa-
guota ULB koncepcija buvo ypač sveikintina, 
tačiau baimintasi, jog taip mąstančių lenkų 
skaičius yra per mažas, o ateityje sprendžiant 
sienų klausimą šie asmenys gali nevaidin-
ti visai jokio vaidmens. Taip pat nerimauta, 
kad emigraciniams politiniams dariniams 
bus lemta atkurti būsimą Lenkiją, o tai savo 
ruožtu institucionalizuos ir jų elgseną Vil-
niaus klausimu. 

Pesimistines lietuvių nuotaikas išeivijoje 
kurstė vis dar egzistuojanti Lenkijos Respu-
blikos egzilinė vyriausybė. Kol pastaroji neat-
sisakė minties susigrąžinti Lenkiją su 1939 m. 
rugsėjo 1 d. sienomis, tol tarp Lietuvos išeivių 
atsirasdavo „kovotojų“. Dar ir 1986  m. buvo 
lietuvių dalyvavimu Londono lenkų rengi-
niuose besipiktinančių asmenų45.

Vis tik populiarėjo nusistatymas, jog ša-
lims išsilaisvinus nauji konfliktai nebegresia. 
Sovietinėje Lietuvoje lankęsis PLB atstovas 
gydytojas Jonas Prunskis46 lietuvių ir lenkų 
konflikto kurstyme įžvelgė sovietų vykdomą 
propagandą. Jo nuomone, Lietuvoje konflik-
tas su lenkais yra visiškai išblėsęs ir ateityje 
reikia laukti geresnių santykių tarp šių dviejų 
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tautų. Mintis, jog Lietuvai išsivadavus lenkai 
kėsinsis į jos teritoriją, J. Prunskis vadino so-
vietų skleidžiamais gandais, kurie mažina 
lietuvių kovingumo dvasią už laisvą Lietuvą, 
pratina prie rusų okupacijos47. J. Prunskis taip 
pat buvo įsitikinęs, jog, nors ir netiesiogiai, 
bet, kovodama už savo nepriklausomybę, 
Lenkija ateityje padės ir Lietuvai48, mat „...
išvijus rusus iš Lenkijos ir lietuviai išvys juos 
iš Lietuvos“49. Nors straipsnyje nėra rašoma, 
tačiau susidaro įspūdis, jog J. Prunskis buvo 
įsitikinęs, kad ateities Lietuvos ir Lenkijos 
klausimus spręs krašte esantys gyventojai, o 
ne išeivija, kuriai paliktas kovotojos už Lietu-
vos okupacijos nepripažinimą vaidmuo. 

Vis dėlto palaipsniui įsivaizdavimas kito. 
Pradėta dairytis terpės, kurioje būtų galima vėl 
sėsti prie derybų stalo. Nepaisant to, kad vienas 
iš Lenkijos prezidentų emigracijoje Juliuszas 
Nowina-Sokolnickis net apdovanojo sau pa-
lankius pavienius lietuvius ordinais50, nė viena 
lietuvių išeivių organizacija neįsitraukė į lenkų 
išeivijos vidines peripetijas. Tačiau nauja kon-
taktų užmezgimo galimybė atsirado 1984  m., 
kai gruodžio mėnesį keturios Lenkijos pogrin-
džio organizacijos: Organizacja Wolność Sparie-
dliwość Niepodleglość51, politinis judėjimas Wyz-
wolienie52, Niepodległość53 ir politinė grupė Wola 
pateikė lietuviams, gudams ir ukrainiečiams 
pasiūlymą užimti bendrą poziciją dėl valstybių 
sienų54. Pasiūlyme buvo rašoma: 

Plėtojantis dialogui ir atsirandant tarp-
tautinio bendradarbiavimo perspektyvai, 
yra būtina galutinai išsiaiškinti klausimą 
dėl Lenkijos sienų su Ukraina, Gudija ir Lie-
tuva. Kadangi sienų problemos pagal pačią 
savo prigimtį visada reikalauja abiejų pusių 
sutarimo, siūlome suinteresuotų tautų nepri-
klausomiems visuomeniniams bei politiniams 
centrams pasirašyti drauge su mumis žemiau 
pateiktą dokumentą.55

Susitarimo esmę sudarė minėtų organi-
zacijų pristatyta ateities sienų pozicija, kuria 

siūlyta įsipareigoti išsaugoti tuometines sie-
nas tarp Lenkijos ir Ukrainos, Lenkijos ir 
Gudijos bei Lenkijos ir Lietuvos. Pareiškimu 
buvo smerkiami visi padalijimai, užgrobimai, 
aneksijos, okupacijos ir pasiskirstymai „įta-
kos sferomis“, ypač atlikti Stalino iniciatyva. 

Besikreipiančioji pusė dėstė mintį, kad nie-
kada visi teritoriniai ginčai nebūna išspręsti iki 
galo, todėl visad kuri nors pusė jaučiasi labiau 
nuskriausta. Vis tik laikas keičia esamas sąly-
gas ir istorija pateikia naujų regiono situacijos 
modelių. Grįžimas prie „senojo“ teisingumo 
tampa neįmanomas, kadangi „...daugelio mies-
tų ir kaimų tradicijos šiandien jau kitokios, 
negu buvo ilgus amžius, ir jei bandytume jiems 
grąžinti senąjį identitetą, turėtume sunaikinti 
naująjį, vėl nuskriausti aibes žmonių, sugriauti 
naujojo gyvenimo paminklus“56.

Tekstas įpareigojo remtis to meto esamo-
mis gyvenimo sąlygomis, nesistengti grąžin-
ti praeities, nes tik tokiu atveju būtų galima 
natūrali evoliucija. Kitaip ir vėl tektų grįžti 
į išeities pozicijas ir iš naujo keliant senus 
konfliktus dabar jau „skaudinti“ naujus žmo-
nes. Kreipimesi išskirtinis dėmesys sukon-
centruotas į regiono gyventojus, kurie pra-
eityje patyrė žudynes, deportacijas, tautinius 
persekiojimus. Ateities valstybėse pirmiausia 
turėjo būti užtikrinta, jog nieko panašaus ne-
pasikartos, o visos tautinės mažumos priva-
lės naudotis visomis teisėmis, įgalinančiomis 
išlaikyti tautinį identitetą ir plėtoti tautinę 
kultūrą. Buvo bandoma nuoširdžiai kaimy-
nus įtikinti, kad ateityje nepasikartos „tarpu-
kario klaidos“, o saviems pasakyti, jog atsidū-
rę už valstybės sienų tautiečiai bus apsaugoti. 

Pirmą kartą dokumentas viešai paskelbtas 
1985 m. pavasarį lenkų žurnale Kontakt, kurį 
Paryžiuje leido naujoji lenkų emigracija57. Nors 
oficiali data po dokumentu nurodė 1984  m. 
gruodžio 16 d.58, platesniuose lietuvių sluoks-
niuose jis išplito tik po metų – 1985 m. rudenį. 

Lietuvių emigracija apie šį kreipimąsi ži-
nojo. Jis buvo skelbtas Akiračiuose59 ir Pa-
saulio lietuvyje60, minimas Draugo, Dirvos, 

Tėviškės žiburių straipsniuose. Vis tik plates-
nio dėmesio ir gilesnės analizės nesusilaukė. 
Tai ypatingai nestebina. Pirma, pats tekstas 
suponavo, kad kreipimasis skirtas krašte 
gyvenantiems asmenims ir organizacijoms. 
Tik pasiklausus sužinota, kad laukiamas at-
sakymas ir iš išeivijos organizacijų. Antra, 
kad ir kokie geranoriški galėjo būti Lenkijos 
pogrindžio organizacijų siekiai, ilgametė ne-
pasitikėjimo aura lietuviams tarsi pirštu grū-
mojo, kad neverta taip aklai pasikliauti net ir 
gražiausiais teiginiais. Štai žurnalistė Aurelija 
Balašaitienė61 komentuodama straipsnį rašė: 
„...yra daroma prielaida, kad „rytinė Lietu-
vos dalis“ moraliniai ir istoriniai priklausanti 
Lenkijai, bet kilnumas reikalautų jų „atsisa-
kyti“ ir pasiaukoti savo kaimynų labui.“62

Tik 1986 m. vasarą vykusiame PLB Visuo-
meninių Reikalų Komisijos posėdyje buvo 
svarstomas atsakymo lenkų pogrindžio orga-
nizacijoms projektas. Kaip ir reikėjo tikėtis, 
atsakomybė jį paruošti atiteko A. Gureckui63, 
kuris buvo įpareigotas pasitarti su S. Lozorai-
čiu64. Taip pat tartasi ir su kitais PLB nariais65.

Projektas, išbraukus iš jo lenkų sulaužytų su-
tarčių su lietuviais išvardijimą66, buvo priimtas 
1986 m. rudenį. Ir nors oficialiame PLB pareiški-
me teigiama, kad bendruomenė tikrąja Lenkijos 
ir Lietuvos siena laiko istorinę ribą, kuri galiojo 
iki 1795 m. Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, 
kartu ji taip pat sutiko, kad esamos faktinės to 
meto sienos turi pasilikti nepažeistos iki tol, kol 
laisvos ir nepriklausomos valstybės po išsivada-
vimo galės naujai susitarti67. Toks pareiškimas 
rodė, kad PLB užėmė nuosaikesnę poziciją dėl 
būsimos teritorijos ir kategoriškai nebereikala-
vo sau Suvalkų ir Seinų. Taip pat nepasisakyta 
dėl būsimos Karaliaučiaus srities priklausomy-
bės apdairiai suvokiant, kad toks sakinys veltų 
į naujas diskusijas ir apsunkintų susitarimą dėl 
Vilniaus ir Vilniaus krašto. Atsakydami į lenkų 
pogrindžio kreipimąsi, PLB nariai vėl tikėjosi 
„puolimo“ lietuviškos išeivijos spaudoje, mat 
parengtas tekstas leido plačiai interpretuoti PLB 
užimamą poziciją dėl Suvalkų ir Karaliaučiaus. 

Vis tik A. Gurecko teigimu, „...dabartines sienas 
laikyti nepažeidžiamomis šią dilemą išspren-
džia, nes tai nereiškia, kad jos pripažįstamos 
teisėtomis ar nekeičiamomis“68. 

PLB įpareigotas A. Gureckas susirašinėjo 
su lenkų pogrindžio organizacijos Niepodle-
głość ryšininku Jerziu Targalskiu69 Prancūzi-
joje. Pastarasis mokėjo lietuvių kalbą. Buvo 
tikimasi, kad Lenkiją tekstas pasieks per porą 
mėnesių, todėl neskubėta jo platinti lietu-
viškoje spaudoje, leidžiant pirma susipažinti 
adresatui. Ilgainiui stengtasi, jog informaci-
ja apie dialogą pasklistų plačiai – abiejų pa-
reiškimų turiniai turėjo būti perskaityti per 
Amerikos balso ir Laisvosios Europos radiją70. 

Visgi intensyvesnis dialogas su Lenki-
jos pogrindžiu nebuvo išvystytas. Ko gero, 
tai buvo neįmanoma atsižvelgiant į tai, kad 
nuo kreipimosi iki atsako praėjo dveji me-
tai, tačiau PLB tekstas tapo puikia parankine 
medžiaga kalbantis su lenkų išeivijos sluoks-
niais, kas ypač aktualu turint omenyje Lenkų 
egzilinės vyriausybės nusistatymus. 

Kaip vėliau pažymėjo ir pats A. Gureckas, 
lietuvių visuomenė nebuvo pakankamai in-
formuota apie PLB pastangas išsiaiškinti lie-
tuvių ir lenkų santykius su Lenkijos pogrin-
džio organizacijomis71. Jo manymu, apie tai 
per mažai rašė lietuviškoji spauda. 

Kaip pastebėjo Akiračiai, toks požiūris į 
būsimos Lenkijos teritorijas 9 dešimtmečio 
viduryje jau buvo būdingas nemažai Lenkijos 
jaunosios kartos daliai72. Mintis, jog vieninte-
lė teisinga ateities santykių forma gali būti tik 
tuometinės sienos, vis labiau įsigalėjo ir len-
kiškoje vaizduotėje. Neabejotinai tam įtakos 
turėjo importuotos tokios vizijos injekcijos iš 
Vakarų, bene labiausiai iš Paryžiaus. 

Apibendrinimas
8–9 dešimtmečiais prasidėjęs naujas lietuvių 

ir lenkų santykių etapas buvo pasaulinių poli-
tinių pokyčių ir laiko pasekmė. Lietuvių išei-
vijos gyvenime įsitvirtinus Pasaulio Lietuvių 
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Bendruomenei, naujuoju Popiežiumi išrinkus 
lenką ir Lenkijoje prasidėjus Solidarumo judė-
jimui pradėta jausti, jog išsivadavimas iš sovie-
tų imperijos gali ateiti greitai, todėl pats laikas 
dar kartą aptarti būsimus ateities valstybių 
santykius. PLB nuostata palaikyti ryšius tik su 
tomis lenkų organizacijomis, kurios pripažino 
teritorinį status quo lėmė tiesioginį bendradar-
biavimą su Lenkijoje esančiais asmenimis ir 
pogrindžio organizacijomis. 
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The new stage in Lithuanian-Polish relati-
ons that began in the 1970s and 1980s was a 
result of global political transformations and 
changing times. With the ascendancy, in the 
Lithuanian diaspora, of the World Lithuanian 
Community; the election of a Polish pope; and 
the emergence of the Solidarity movement in 
Poland, the feeling became palpable that libe-
ration from the Soviet empire might become 
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a reality in the not-too-distant future and that 
it was time therefore to return seriously to the 
topic of future relations between the states of 
Lithuania and Poland. The policy of the World 
Lithuanian Community to engage with only 
those Polish organizations that recognized the 
territorial status quo paved the way for ente-
ring into direct contact with persons in Poland 
and with underground organizations.  

Tarptautinė masinė turkų migracija išryš-
kėjo XX a. ir buvo nukreipta į tokius tikslo 
regionus kaip Šiaurės Amerika, Vakarų Eu-
ropa, Skandinavija, Arabų pasaulis ar Aus-
tralija. Šio straipsnio teritorijos pasirinkimo 
motyvas siejamas su turkų pasklidimu po 
įvairius žemynus XX amžiuje. Amžiaus pra-
džioje buvo labiau pastebimos turkų migraci-
jos tendencijos į Šiaurės Ameriką, o nuo XX 
a. II pusės – ir į Vakarų Europą. Pagrindinėse 
tikslo šalyse  – Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Nyderlanduose  – per XX a. susiformavo iš-
skirtinius bruožus ir religinę, organizacinę 
struktūrą turinčios turkų diasporos. 

Termino „turkų diaspora“ apibrėžimas iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti paprastas ir 
aiškus, tačiau iki XXI a. iš Turkijos Respubli-
kos išvykę piliečiai nebuvo laikomi diaspo-
ros dalimi, o tik laikinais emigrantais, todėl 
minėta sąvoka turkams pradėta taikyti gana 
vėlai. Apibūdinimo sudėtingumą lėmė ir tas 
faktas, kad „diasporos“ terminu galima įvar-
dyti ne tik etninius turkus, kurių dauguma 
yra musulmonai sunitai (nedidelė dalis ši-
itai – aleviai), bet ir kurdus, čerkesus, kurie 
taip pat yra musulmonai, šneka panašia kalba 
į turkų ir kartais save su jais tapatina. Sąvokos 

Gintarė LUKOŠEVIČIŪTĖ

Turkų migracijos tendencijos ir diaspora 
  Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos  
     valstybėse XX a.

apibrėžimo problemiškumą rodo ir tai, kad 
neaišku, ar iš Turkijos emigravusius graikus, 
armėnus, žydus taip pat reikia priskirti prie 
turkų (tiksliau – Turkijos) diasporos, ypač ži-
nant tai, kad kai kurie jų priskiria sau dvigu-
bą tapatybę. Visgi, siekiant didesnio aiškumo, 
šiame straipsnyje „turkų diaspora“ laikomi 
Anatolijos regiono turkai, kurie emigravo iš 
Turkijos Respublikos dėl socialinių ar ekono-
minių priežasčių1. Sąvoka neapibūdina šios 
tautybės žmonių, kurie dabar gyvena Centri-
nėje Azijoje ar Kaukaze: jie priskiriami „tur-
kų liaudies“ (Turkish people) kategorijai. Taip 
pat tų, kurie liko gyventi Šiaurės Kipre, Grai-
kijoje, Bulgarijoje, Sirijoje, Irake, Rumunijo-
je, Kosove po Osmanų imperijos žlugimo ir 
Turkijos Respublikos įkūrimo. Jiems galima 
taikyti „turkų čiabuvių“ (Turkish native) pa-
vadinimą. Nors straipsnio objektu pasirink-
ti turkai musulmonai iš Anatolijos regiono, 
tačiau sąvokos komplikuotumas ir kai kurių 
tyrėjų atskirų etninių grupių neskyrimas su-
daro kliūčių ieškant statistinių duomenų ir 
kitos informacijos apie jų diasporą.

Temos aktualumą lemia tai, kad nėra nuo-
seklių ir apibendrinančių tyrimų, skirtų turkų 
diasporos istorijai XX a. pasirinktuose regio-
nuose atskleisti. Nors jų emigracijos priežastys 
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ir kryptys yra analizuojamos kai kurių užsie-
nio autorių darbuose, tačiau diasporos istorijai 
skirtų tyrimų yra nedaug2. Sunkumų išskirti 
pagrindinę istoriografiją sukelia tai, kad įpras-
tai autoriai savo tyrimo objektu pasirenka 
turkų diasporos vienoje valstybėje atvejį. Li-
teratūra, kurioje aptariami turkų imigracijos 
procesai, minimaliai apimant diasporos for-
mavimosi aplinkybes ar istoriją tam tikroje ša-
lyje, pateikiama anglų ir turkų kalbomis. Nors 
nuo XX a. pabaigos į turkų tikslo valstybes 
įtraukiamos ir buvusios Sovietų Sąjungos šalys 
(tai suponavo turkų imigrantų atsiradimą ir 
gausėjimą Lietuvoje3), tačiau vis dar jaučiamas 
tokių mokslinių tyrimų lietuvių kalba trūku-
mas4. Tema yra aktuali ir šių dienų visuomenei, 
nes didėjantis turkų imigrantų skaičius Euro-
poje ir Amerikoje rodo, kad šią diasporą svar-
bu pažinti iš istorinės perspektyvos. 

Straipsnio chronologinės ribos santykinai 
prasideda nuo 1923 m. ir žymi turkų migra-
cijos iš naujosios Turkijos Respublikos į JAV 
pradžią. Labiausiai akcentuojamas laikotar-
pis nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio, kurio metu 
išryškėjo masinė turkų imigracija į Vakarų 
Europos ir Šiaurės Amerikos šalis. Straips-
nis užbaigiamas simbolinėmis ribomis XX 
a. 10-ąjį dešimtmetį, kada turkų diaspora 
jau yra susiformavusi, turinti skiriamuosius 
bruožus, organizacinę ir religinę struktūrą 
aptariamose valstybėse. Atsižvelgiant į na-
grinėjamų valstybių atvejus, siekiant aptarti 
migracijos etapus arba pateikti statistinę me-
džiagą, kartais ribos yra peržengiamos.

Straipsnio tikslas – atskleisti turkų diasporos 
istoriją Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos 
valstybėse XX amžiuje. Darbo eigoje aptaria-
mos turkų emigracijos priežastys ir kryptys XX 
a., siekiama nustatyti migracijos mastus, etapus 
į Šiaurės Ameriką ir Vakarų Europą bei identi-
fikuoti diasporos padėtį, veiklas, bendruomeni-
nio, organizacinio, religinio gyvenimo formas 
daugiausia turkų tautybės gyventojų turinčiose 
šių dviejų žemynų valstybėse. Bandoma ieškoti 
atsakymų į šiuos probleminius klausimus: kodėl 

XX a. prasidėjo masinė turkų migracija ir kas 
paskatino juos įsikurti svetimose valstybėse? 
Kaip formavosi turkų diaspora JAV, Kanadoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose? Ko-
kiais būdais ši mažuma stengėsi puoselėti savo 
kultūrinę tapatybę?

1. Turkų migracijos tendencijų 
XX a. apžvalga

Paskelbus Turkijos nepriklausomybę 1923 m., 
šalyje vyko vidiniai judėjimai iš kaimų į dides-
nius, labiau industrializuotus miestus. Didelė 
turkų populiacija liko gyventi už naujosios Res-
publikos ribų, todėl buvo keičiamasi gyventojais 
su Graikija ir kitomis šalimis. Todėl daugelis 
tautiečių grįžo į valstybę iš kitų žemių, anksčiau 
priklausiusių Osmanų imperijai. Minėti proce-
sai lėmė, kad laikui bėgant atsirado gyventojų 
perteklius ir didelė konkurencija dėl darbo vie-
tų. Prie stūmos veiksnių prisidėjo ir politinis ne-
stabilumas, nesutarimai tarp partijų, visuotiniai 
gyventojų streikai, kurie taip pat vargino Turkiją 
visą XX a. laikotarpį5. Ekonominis nuosmukis, 
infliacijos, padidėję mokesčiai skatino žmones 
ieškotis ekonomiškai geresnių gyvenimo sąlygų 
svetur6. Be to, turkų emigraciją lėmė ir Pirmasis 
penkerių metų Turkijos vystymosi planas (1961–
1966). Buvo manoma, kad gyventojų pertekliaus 
išvykimas, nekvalifikuotų darbininkų išsiunti-
mas į Europą, padės sumažinti nedarbingumo 
lygį7. Tuo tarpu Europos ekonomikai trūko 
darbo jėgos. Dėl šių priežasčių nuo XX a. 7-ojo 
dešimtmečio prasidėjo masinė turkų darbo mi-
gracija į Europą, Ameriką ir kitur. Buvo pasira-
šytos dvišalės įdarbinimo sutartys su Europos 
valstybėmis – Vokietija, Austrija, Nyderlandais, 
Belgija, Prancūzija ir Švedija. Tai lėmė, kad XX 
a. II pusėje turkai tapo didžiausia musulmonų 
imigrantų grupe Vakarų Europoje8. 

Žinoma, ankstesniaisiais metais turkai taip 
pat emigravo, tačiau iki 1960  m. jų emigracija 
dažniausia buvo individuali, sąlygota įvairių 
priežasčių. Tuo tarpu nuo 7-ojo dešimtmečio, 

Turkijai tapus viena pagrindinių dalyvių tarp-
tautinės darbo migracijos arenoje, prasidėjo 
masinė jų emigracija ne tik į Europą, bet ir Ame-
riką, kur pasiekė viršūnę 8-ojo dešimtmečio 
pradžioje. Kaip tik tuo metu Europoje prasidėjo 
ekonominė krizė, atsirado įdarbinimo ribojimų. 
Tai lėmė, kad 8-ajame dešimtmetyje naujomis 
darbo migracijos kryptimis buvo pasirinktos 
Arabų šalys ir Australija9. Sovietų Sąjungos žlu-
gimas irgi pritraukė nemažai turkų investuotojų 
ir darbininkų į naujai besikuriančias valstybes10. 
1980 m. atsirado dar viena migracijos kryptis – 
Libija, bet 10-ojo dešimtmečio pradžioje iš jos 
buvo reemigruojama, nes tarp šalių sumažė-
jo bendradarbiavimas11. Per visą XX a. su tam 
tikrais netolygumais (mažėjimo ir didėjimo 
mastais) toliau tęsėsi imigracija į Europą. Nuo 
8-ojo dešimtmečio – daugiausia per šeimų su-
sijungimą, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 
srautus. Visi šie faktai rodo, kad XX a. II pusėje 
turkų darbininkai pasklido ne tik po Europą ar 
Ameriką, bet ir po Arabų šalis, Australiją bei ki-
tas valstybes.

Kalbant apie XX a. turkų emigrantus, išski-
riami 4 pagrindiniai jų tipai12. Pirmasis apima 
individualią migraciją, kuri prasidėjo Osmanų 
imperijos gyvavimo pabaigoje, buvo sąlygota 
įvairių asmeninių priežasčių, nedidelio masto, 
tačiau nekito kelis dešimtmečius. Šio periodo 
metu daugiausia emigrantų vyko į JAV. Skai-
čiuojama, kad apie 80 % asmenų, emigravusių 
šiuo laikotarpiu, buvo krikščionys, o turkų mu-
sulmonų skaičius galėjo siekti apie 150 00013. Po 
Antrojo pasaulinio karo nemažai turkų speci-
alistų  (daktarų, inžinierių ir kitų kvalifikuotų 
darbininkų) emigravo į JAV. Visgi reikia pami-
nėti, kad pagal statistinius duomenis kvalifika-
ciją turinčių asmenų skaičius neviršijo 20 000. 

Kitas tipas – priverstiniai emigrantai. Jie šiam 
darbui neturi didelės reikšmės, kadangi apėmė 
daugiausia ne musulmonų mažumų emigraciją iš 
Turkijos.  Tuo tarpu trečiasis, t. y. darbo migrantų 
tipas, susiformavo XX a. 7-ajame dešimtmetyje, 
kada dėl ekonominių priežasčių atsirado masinė 
emigracija. Nors su įvairiomis Europos šalimis 

buvo pasirašytos darbo sutartys, nė viena iš jų ne-
tapo svarbesne imigracijos kryptimi už Vokietiją. 
1972 m. prasidėjęs nuosmukis, naftos krizė lėmė, 
kad Vakarų imigracijos šalys, tarp jų ir Vokietija, 
numatė naujų apribojimų ekonominių migran-
tų atvykimui (vizų politika), kas sudarė sąlygas 
ieškoti naujų migracijos krypčių į kitas pasaulio 
valstybes. Nepaisant visų ribojimų, turkų imigra-
cija į Europą nesumažėjo iki 8-ojo dešimtmečio 
pabaigos. Skaičiuojama, kad 1979  m. ten galėjo 
būti 1 660 000, kai dar 1970 m. buvo 900 000 tur-
kų tautybės imigrantų.

Šiuo metu taip pat prasidėjo nedidelė mi-
gracijos banga į Australiją ir Arabų valstybes. 
Skaičiuojama, kad prieš 1980 m. į Arabų šalis 
atvyko apie 77 000 turkų darbininkų14. Ši mi-
gracija augo iki 1991 m. Persijos įlankos karo, 
po to jos mastai sumažėjo. Manoma, kad 
1981–1992 m. į Arabų pasaulį atvyko daugiau 
nei pusė milijono turkų darbininkų. Ekono-
minių migrantų kryptys į JAV bei Kanadą 
irgi būdingos šiam periodui, tačiau, lyginant 
su Arabų šalimis ar Europa, mastai į abi mi-
nėtąsias valstybes buvo mažesni.

 Ketvirtasis tipas – nereguliarūs migran-
tai. Ši banga apima didelį skaičių prieglobsčio 
prašytojų ir nelegalią migraciją, kuri prasi-
dėjo 1980  m. kaip militarinės intervencijos 
Turkijoje rezultatas15. Skaičiuojama, kad nuo 
1980 iki 2010 m. beveik 1 milijonas turkų pra-
šė prieglobsčio įvairiose šalyse16. Tarp prie-
globsčio prašytojų buvo nemaža dalis nelega-
lių migrantų. Manoma, kad apie 10 % turkų 
imigrantų tikslo šalyje buvo nelegalai.

2. Turkų diaspora  
Šiaurės Amerikoje

2.1 JAV atvejis
Turkų imigraciją į Jungtines Amerikos 

Valstijas galima suskirstyti į keletą etapų: 
ankstyvąjį  – 1820–1950  m., „Protų nutekėji-
mą“ – 1950–1980 m. ir skirtingų grupių migra-
ciją nuo 1980  m.: specialistų, kvalifikuotų ir 
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nekvalifikuotų darbininkų, pabėgėlių17. Trum-
pai apibūdinant kiekvieną iš periodų, svarbu 
akcentuoti, kad turkų imigracija į JAV buvo 
mažesnio masto negu į Vakarų Europos vals-
tybes. Pastebima, kad tarp 1820–1860 m. į JAV 
atvyko tik keletas turkų. Imigravę iki 1900 m. 
įprastai apsistodavo Niujorke, Čikagoje, De-
troite, Filadelfijoje, San Franciske18. Manoma, 
kad tik apie 10 % žmonių, kurie ankstyvuoju 
etapu emigravo iš Osmanų imperijos (nuo 
1923 m. Turkijos) į JAV, buvo turkai musulmo-
nai. Netikslius migrantų statistinius duomenis 
lėmė ir tas faktas, kad emigracija iš Osmanų 
imperijos buvo neleistina. 

Vieni pirmųjų turkų migrantų buvo iš 
Pietryčių Anatolijos. Dauguma jų turėjo sun-
kumų prisitaikant prie Amerikos visuome-
nės, nes maždaug pusė jų buvo neraštingi ir 
nemokėjo anglų kalbos. Savo šalyse dauguma 
vertėse žemės ūkiu, buvo smulkūs ūkininkai, 
nematę didelių miestų. Jie atvyko iš tokių 
kaimelių kaip Harputas, Hesimas, Samsunas, 
Trabzonas, Antepė, Siverekas19. JAV gyveno 
pigiuose nuomojamuose kambariuose, dir-
bo prastus, mažai apmokamus darbus odos 
gamybos fabrikuose, geležies ir plieno sek-
toriuose, elektros, geležinkelių, automobilių 
pramonėje. Daugumą išeivių sudarė vyrai ir 
pagrindinis jų tikslas buvo taupyti uždirbtas 
lėšas, siųsti jas į namus ir galiausiai patiems 
sugrįžti į kilmės šalį. Pirmieji turkų išeiviai 
manė esą laikini gyventojai JAV, todėl nesie-
kė integruotis į visuomenę ir išsaugojo savo 
kalbinį, religinį identitetą. 

Akivaizdu, kad 1917 m. raštingumu parem-
tas imigracijos apribojimo aktas ir Pirmasis 
pasaulinis karas sumažino turkų atvykėlių į 
JAV skaičių. Svarbu paminėti, kad turkų ir 
kitų tautybių žmonių imigracija į JAV dar 
labiau buvo apribota 3-ojo dešimtmečio vi-
duryje, kada nuo 1925 iki 1965 m. kvota į šalį 
atvykti leido tik 100 migrantų iš Turkijos per 
metus. Tai lėmė, kad 1931–1940 m. iš Turki-
jos į JAV imigravo tik 1 065 turkų tautybės 
asmenys20. Galima pridurti, kad po 1923 m., 

kada įkurta Turkijos Respublika, dauguma 
tautiečių, skatinami naujosios Respublikos, 
reemigravo į savo valstybę. Turkijos valdžia 
prisidėjo prie jų grįžimo į gimtinę  – buvo 
siunčiami laivai jiems parsigabenti. Kiek yra 
žinoma, maža dalis, kuri liko, asimiliavosi 
prie Amerikos visuomenės.

Šiuo periodu nepavyko įkurti stabilių ir il-
galaikių turkų asociacijų: 1909–1914 m. veikė 
„Gyvenamųjų vietų musulmonams suteiki-
mo asociacijos“. Tie, kurie liko JAV po Pirmo-
jo pasaulinio karo, tapo labiau organizuoti, 
todėl buvo įsteigtos maždaug 25 turkų aso-
ciacijos Čikagoje, Detroite, Niujorke, Massa-
chusettse. Taip pat buvo pradėti leisti infor-
maciniai leidiniai: Hemşehrı („Kraštiečiai“), 
Sedai-Vatan („Tėvynė“), Birlik („Vienybė“). 
Galima išskirti ir 2 pagrindines asociacijas 
nuo 1922 m.: „Turkų pagalbos bendruomenė“, 
įsikūrusi Niujorke, ir „Raudonojo pusmėnu-
lio“. Jų tikslas  – lėšų kaupimas, materialinė 
ir kitokia pagalba turkų kilmės asmenims, 
ypač našlaičiams, tiek Amerikoje, tiek Tur-
kijoje. 1933 m. įkurta „Kultūrinė Niujorko ir 
turkų našlaičių sąjungos asociacija“. Jos tiks-
las – materialiai remti Turkijoje gyvenančius 
našlaičius, kurie prarado savo tėvus Turkijos 
nepriklausomybės karų metais 1919–192321. 

Antruoju migracijos periodu daugėjo spe-
cialistų, atvykstančių į JAV. Skaičiuojama, 
kad per 7-ąjį dešimtmetį į šalį atvyko apie 2 
000 turkų kilmės inžinierių, 1 500 fizikų. Po 
1965  m., kai Amerikos imigracijos politika 
tapo liberalesnė, turkų imigrantų statistika 
JAV ženkliai padidėjo (2 000–3 000 per me-
tus22). Pastebima, kad tie, kurie atvyko nuo 
7-ojo dešimtmečio, daugiausia buvo smulkūs 
arba vidutiniai verslininkai, fizikai, inžinie-
riai, mokslininkai ar studentai. Nuo 6-ojo 
dešimtmečio suintensyvėjo ir moterų imi-
gracija. 6–7-ajame dešimtmetyje daugiausia 
imigravo jauni, turintys specialybę, profesiją 
ir gerus anglų kalbos įgūdžius asmenys. Vis 
dėlto kartu su kvalifikuotais darbo migran-
tais keliavo nemaža dalis pusiau kvalifikuotų 

darbininkų, tokių kaip siuvėjai, kurie atvyko 
su šeimomis maždaug 7–8 dešimtmečių san-
dūroje. Šiuo etapu pastebimi maži reemigra-
cijos mastai, o tie, kurie grįždavo į savo kil-
mės valstybę, dažnai dėl ten egzistuojančio 
darbo vietų trūkumo, ekonominių ir politi-
nių problemų vėl sugrįždavo atgal į JAV. 8-ojo 
dešimtmečio pabaigoje JAV buvo apie 100 
000 turkų23. Į skaičių pateko ir natūralizavęsi 
asmenys, nuolatiniai gyventojai bei nelegalai. 
1970  m. gyventojų surašymo duomenimis 
užfiksuota ir 54 534 JAV gimusių kūdikių iš 
mišrių turkų šeimų. Dauguma šio periodo 
migrantų apsistojo Detroite, Niujorke, Čika-
goje, Los Andžele, Filadelfijoje, San Franci-
ske, Marylande, Virdžinijoje, Konektikute24.

Nuo 1950  m. pabaigos turkų asociacijos 
kartą per menesį leido savo periodinius leidi-
nius anglų ir turkų kalbomis: Anavatan („Tė-
vynė“), Yankı („Aidas“), Türk evı („Turkiški 
namai“), Türk dünyası („Turkų bendruome-
nė“) ir kitus. 1956 m. įkurta „Turkų amerikie-
čių asociacijų federacija“, kurios tikslas – vie-
nyti ir paremti bendruomenę. Nuo 1979  m. 
nacionaliniu lygmeniu veiklą pradėjo poli-
tiškai orientuotų turkų ir amerikiečių orga-
nizacija, pasivadinusi „Turkų ir amerkiečių 
organizacija“. Apskritai, 8-ojo dešimtmečio 
pabaigoje JAV buvo apie 100 turkų klubų ir 
organizacijų, įskaitant ir studentų sąjungas, 
tačiau šiuo periodu jos dar nebuvo itin akty-
vios ir gerai organizuotos25.

Paskutinysis, dabartinis imigracijos peri-
odas, apima skirtingų grupių turkų kilmės 
asmenų migraciją: specialistų, studentų, pu-
siau kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbinin-
kų. Be to, per šį laikotarpį padaugėjo nelega-
liai atvykstančių ir asmenų be dokumentų. 
Galima pažymėti, kad nuo 1981  m. Turkijos 
konstitucijos pataisa numatė galimybę įgyti 

dvigubą pilietybę, todėl nemažai turkų, ku-
rie atvyko į Jungtines Valstijas dirbti ar stu-
dijuoti trumpam periodui, įsikūrė ir tapo 
piliečiais. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, jog 
ši imigrantų banga pradėjo labiau rūpintis 
religiniu identitetu: kūrė tikybines organiza-
cijas, islamo išpažinėjų kultūrinius centrus, 
rūpinosi maldos namų (mečečių) statymu. 
Religiniu ir kultūriniu gyvenimu susirūpinta 
dėl Turkijos valdžios sprendimo, akcentuoto 
1981 m. Konstitucijos 62 straipsnyje: rūpintis 
piliečiais, kurie dirba užsienyje, jų vienybe, 
vaikų lavinimu, kultūrine, religine veikla26.

2000 m. turkų populiacija JAV siekė maž-
daug 200 000 žmonių. Skaičiuojama, kad 
nuo 1901 iki 2000  m. į JAV atvyko 415 627 
imigrantai iš Turkijos (žr. 1 lentelę).

2.2 Kanados atvejis
Kaip ir JAV, galima išskirti 3 pagrindinius 

turkų imigracijos į Kanadą etapus: 1) 1945–
1960 m. – specialistų ir studentų migracija – 
„protų nutekėjimas“, 2) 1960–1980 m. – kvali-
fikuotų darbininkų migracijos etapas, 3) nuo 
1980 m. – visų grupių migracija: specialistų, 
pusiau kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbi-
ninkų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų.

Reikia pažymėti, kad dideli imigracijos į 
Kanadą mastai pastebimi tik nuo 1960 metų28. 
Iki to laiko valdžia turkus priskyrė „azijiečių“ 
kategorijai, kuri buvo nepageidaujama, to-
dėl imigracija nebuvo žymi. Pavyzdžiui, nuo 
1900 iki 1925 m. Kanadoje buvo tik 400 turkų. 
Nors vėliau skaičiuojama, kad prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą šalyje galėjo būti nuo 500 iki 
1 000 turkų imigrantų, tačiau į šį skaičių ga-
lėjo patekti ir kitų grupių asmenys iš Osmanų 
imperijos. Taigi šioje vietoje nesunku įžvelgti 

1 lentelė. Turkų imigrantai JAV XX a.27

Metai 1901–
1910

1911–
1920

1921–
1930

1931–
1940

1941–
1950

1951–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

Skaičius 157 369 134 066 33 824 1 065 798 3 519 10 142 13 399 23 233 38 212
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turkų grupių etniškumo problemą, galutinai 
nesusiformavusį savo tapatumo jausmą, tau-
tinės savimonės stygių. 

Tik nuo 1960 m. imigracijos mastai didėjo, 
nes Turkijos valdžia rėmė asmenis, norinčius 
išvykti dirbti ar studijuoti į užsienį. 7-ajame 
dešimtmetyje į Kanadą iš Turkijos (ir Vokieti-
jos) pradėjo vykti daugiau kvalifikuotų turkų 
darbininkų. Daugiausia jie įsikūrė Montrea-
lyje ir Toronte, nedidelės bendruomenės pas-
tebimos Kalgaryje, Vankuveryje, Edmontone, 
Londone, Otavoje29. Po 1980 m., kaip ir į JAV, į 
Kanadą imigravo skirtingų kategorijų žmonių, 
nemaža dalis jų buvo pabėgėliai ar prieglobsčio 
prašytojai. Skaičiuojama, kad 1986 m. iš Turki-
jos atvyko 2 000 ekonominių pabėgėlių, tačiau 
daugelis jų buvo priversti grįžti į kilmės šalį30. 
Galima atkreipti dėmesį, kad 1991 m. Kanados 
gyventojų surašyme daugiau kaip 12 000 žmo-
nių tapatino save su turkų etnine kilme: 8 525 
asmenys teigė, jog jie yra tik turkų kilmės, kiti 3 
525 esą turkai iš dalies31. 

Turkai išlaikė glaudžius ryšius su savo 
kilmės šalimi. Tai padėjo jiems neprarasti 
savojo identiteto bruožų. Turkiškos kultūros 
plitimas pastebimas leidžiamuose laikraš-
čiuose, organizacijose, muzikoje, šokant tau-
tinius šokius, gaminant nacionalinius vagius, 
švenčiant šventes. Ko gero, anksčiausia turkų 
bendruomenės organizacija Kanadoje buvo 
įkurta Toronte 1964 m. ir vadinosi „Kanados 
turkų draugystės asociacija“32. Ją įkūrė turkai, 
atvykę į Kanadą iš Vokietijos. Jų organizaci-
jos būstinė veikė kaip naujai atvykusių imi-
grantų priėmimo centras, o iki 1980 m. – ir 
kaip bendruomenės namai. 

Svarbu pridurti, kad didėjant bendruo-
menei, daugėjo ir organizacijų. Nuo 1970 m. 
pabaigos atsirado daugiau turkų organizaci-
jų, pavyzdžiui, „Londono turkų kanadiečių 
asociacija“, „Kanados turkų kultūros asocia-
cija Hamiltone“ ir kitos. Įvairioms asociaci-
joms visoje Kanadoje ėmė atstovauti skėtinė 
organizacija – „Kanados turkų asociacijų fe-
deracija“, įkurta Toronte 9-ojo dešimtmečio 

viduryje. Organizacijos leido įvairius leidi-
nius trimis kalbomis (turkų, anglų ir prancū-
zų): nuo 8-ojo dešimtmečio vidurio Sesimiz 
(„Mūsų balsas“), nuo 1991 m. – Bu Magazin 
(„Žurnalas“), nuo 1994 m. – Bizim Anadolu 
(„Mūsų Anatolija“) ir kitus33. 1976 m. Toron-
te įkurta „Kanados turkų kultūros ir folkloro 
draugija“. Jos tikslas  – skatinti žinias ir su-
pratimą apie Turkiją per jos kultūrą. Grupė 
organizuodavo liaudies šokių pamokas, par-
odas ir vaidinimus. Taip pat leido informa-
cinius leidinius. Be abejo, šalyje atsirado ir 
kitų turkų kultūrinių draugijų, tačiau dėl ri-
botos straipsnio apimties, jos aptartos nebus. 

Dar vienas reikšmingas aspektas, atsklei-
džiantis siekį išlaikyti savo kultūrinę tapa-
tybę, – religinės praktikos. Kaip ir JAV, nuo 
9-ojo dešimtmečio Kanadoje pagyvėjo reli-
ginė veikla: buvo statomos mečetės, aktyviai 
kviečiama dalyvauti konfesinėse praktiko-
se, švenčiamos tikybinės šventės. Taip pat 
įkurtos religinės ir islamo kultūrinį paveldą 
saugančios organizacijos34. Buvo rūpinama-
si ir vaikų švietimo klausimu, nes mečetėse 
dvasininkai mokydavo juos turkų kalbos ir 
istorijos: buvo stengiamasi išsaugoti kultūri-
nį identitetą.

 
3. Turkų diaspora  
vakarų europoje

Profesorius Robin Cohen išskiria 6 turkų 
migracijos į Europą XX a. etapus35. Pirmasis 
prasidėjo maždaug XX a. viduryje ir truko iki 
1961 m. Tai buvo pavienių, indivualių, kvalifi-
kaciją turinčių vyrų įdarbinimas per tarpinin-
kus. Šiuo periodu iš Turkijos išvyko tik apie 2 
700 žmonių. Antrasis etapas pasižymi masiniu 
nekvalifikuotų darbininkų išvykimu. Buvo 
tikimasi, kad jie išvyks kontrakte numatytam 
laiko tarpui, o vėliau grįš įgiję naujų įgūdžių 
ir prisidės prie šalies industrializacijos. Jo pa-
baigoje į Europos valstybes, su kuriomis buvo 
pasirašytos darbo sutartys, buvo išvykę apie 

600 000 turkų. Trečiojo etapo metu suprasta, 
kad laikina darbo jėga tampa nuolatine. Nuo 
1973  m., per naftos krizę, kada visos darbo 
sutartys buvo nutrauktos, prasidėjo nelegalių 
darbuotojų antplūdis. Ketvirtasis etapas susi-
jęs su šeimų susijungimu. Jį paskatino Vakarų 
Vokietijos politika, kuri numatė atlygio skir-
tumus gyvenantiems šalyje su vaikais ir be jų. 
Pastebima, kad šiuo periodu susirūpinta darbi-
ninkų integracija.

 Penktąjį etapą žymi įvairių organiza-
cijų, asociacijų kūrimas, vizų įvedimas ir 
prieglobsčio prašytojų daugėjimas. Taip pat 
priimančiose šalyse didėjo baimė dėl savos 
visuomenės nedarbo, atsirado prieš turkus 
nukreiptų judėjimų, padaugėjo diskrimi-
nuojančių, rasistinių išpuolių prieš kitatau-
čius. Šeštoji, dabartinė fazė, siejama su tur-
kų darbininkų įsikūrimu Europoje, siekiais 
ten steigti savo verslus. Taip pat galima pa-
stebėti, kad šio etapo metu vis didėja turkų 
studentų skaičius Vakarų Europos universi-
tetuose, tačiau toliau egzistuoja baimė, kad 
musulmonai imigrantai užims darbo vietas 
ir nesugebės integruotis į krikščioniškąją 
Europos kultūrą.

Kalbant apie turkų diasporą, galima pa-
stebėti tam tikrų visai Vakarų Europai bū-
dingų bruožų. Pirmiausia, reikia akcentuoti, 
kad didelio masto turkų imigracija į šį regi-
oną pastebima nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio. 
Pagrindinės priimančiosios šalys – Vokietija, 
Prancūzija, Nyderlandai, Belgija ir Austrija. 
Dideli turkų imigrantų skaičiai lėmė, kad jie 
tapo didžiausia musulmonų imigrantų grupe 
Vakarų Europoje. Skaičiuojama, kad iki XX a. 
pabaigos rodiklis joje pasiekė apie 3,5 milijono 
(žr. 1 diagramą)36.

 Daugiausia tai buvo darbininkų diaspora, 
kuri palaikė ryšius su kilmės šalimi, finansiš-
kai rėmė šeimas ir tikėjosi sugrįžti namo. Per tą 
laikotarpį, kol dirbo ir gyveno svetimose vals-
tybėse, turkai stengėsi išlaikyti savo kultūrinį, 
kalbinį, religinį identitetą. Be to, vienijosi, steigė 
pasaulietines ir religines organizacijas. 

1 diagrama.37 

3.1 Vokietijos atvejis
1961 m. naujoji Turkijos Konstitucija sutei-

kė piliečiams galimybę legaliai išvykti į užsie-
nį. Tais pačiais metais buvo pasirašyta dvišalė 
darbo sutartis tarp Vakarų Vokietijos ir Tur-
kijos. Tai lėmė didelius ekonominių imigran-
tų mastus į šią Europos valstybę. Skaičiuoja-
ma, kad nuo sutarties pasirašymo iki 8-ojo 
dešimtmečio Vokietijos kompanijos įdarbino 
apie 1 milijoną laikinų turkų darbininkų38. 

Dažniausia tai buvo jauni, mažai išsilavinę 
arba visai neišsilavinę vyrai (dauguma jų vedę). 
Pirmąjį dešimtmetį  – iš kaimiškų Anatolijos 
sričių, Pietų ir Rytų Turkijos39. Iš pradžių šie 
asmenys manė esą laikini migrantai, gyveno 
prastuose bendrabučiuose ir siųsdavo pajamų į 
gimtinę. Vis dėlto darbo kontraktui pasibaigus 
dažnai suprasdavo, kad uždirbo nepakanka-
mai. Be to, kartais grįžimą į kilmės valstybę at-
grasindavo ten vykstantys neramumai ir eko-
nomikos recesija. Taip jie iš laikinų migrantų 
tapdavo Almanci, kas reiškė, kad jų įsikūrimas 
Vokietijoje iš laikino tapo nuolatiniu40. Paste-
bima, kad iki 9-ojo dešimtmečio reemigruoda-
vo nedaug turkų, o 8-ajame dešimtmetyje dėl 
anksčiau minėtos politikos asmenims, turin-
tiems šalyje vaikų, mokėti didesni atlyginimai, 
prasidėjo šeimų susijungimo procesai41.

Kalbant apie imigrantų integraciją, pas-
tebima, kad Vokietija ja nesirūpino iki 9-ojo 
dešimtmečio, nes traktavo šiuos asmenis kaip 
laikinus darbuotojus. Dar 1983 m. tuometinis 
Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis paskelbė 
„Savanoriško grįžimo skatinimo aktą“, kuris 

Turkų pasiskirstymas Vakarų Europoje XX a. pab.

Vokietija 
65 %

Prancūzija  
10 %

Nyderlandai 
9 %

Kitur 16 %
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siūlė migrantams finansinį apmokėjimą už 
grįžimą namo42. Jis priimtas todėl, kad buvo 
manoma, jog turkai niekada negalės integruo-
tis į Europos krikščioniškąją visuomenę. Skai-
čiuojama, kad iki 1984 m. vidurio maždaug 250 
000 užsieniečių, daugiausia iš jų turkai, paliko 
Federalinę Respubliką. Kita vertus, reikia užsi-
minti, kad dar 1980 m., po karinės intervenci-
jos Turkijoje, Europą užplūdo nemaži pabėgė-
lių ir prieglobsčio prašytojų srautai, prasidėjo 
grandininė migracija43. Nėra pateiktų tikslių 
statistinių duomenų apie šiuos asmenis Vokie-
tijoje, tačiau vien dėl to, kad tuo metu ten buvo 
daugiausia turkų imigrantų, ko gero, galima 
daryti prielaidą, kad ir šių grupių asmenys savo 
kryptimi įprastai pasirinkdavo Vokietiją.

Nei šalies valdžia, nei visuomenė nepripa-
žino, kad Vokietija tapo imigracijos šalimi, 
todėl nevykdė efektyvios integracijos poli-
tikos iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos. Tik 
vėliau, XX a. pabaigoje, įvestas privalomas 
vokiečių kalbos mokymas. Be to, XX a. pa-
baigoje – XXI a. pradžioje viena integracijos 
priemonių buvo pilietybės kaita iš Jus sangui-
nis į Jus soli principą44. Tai suteikė turkams 
didesnę galimybę įgyti Vokietijos pilietybę ir 
greičiau integruotis į šalies visuomenę.

Kalbant apie reemigraciją, galima paste-
bėti, kad tie, kurie grįždavo į Turkiją laikinai 
aplankyti savo šeimos narių ar visam laiko-
tarpiui, parsiveždavo naujų idėjų. Pavyzdžiui, 
Juodosios jūros Anatolijos regione buvo pra-
dėti statyti vokiško stiliaus namai45. Kai ku-
rie turkai Vokietijoje įkūrė savo verslus. Buvo 
nustatyta, kad iki 1983 m. šalyje sukurtos 322 
jų verslo įmonės, kurias sudarė 345 000 tur-
kų akcininkų, dalis iš jų gyveno Vokietijoje, 
kiti – Turkijoje46. 

Turkų diaspora Vokietijoje XX a. sudarė 
apie pusę visoje Europoje esančios jų diaspo-
ros (žr. 1 diagramą). Svarbu akcentuoti, kad jie 
išlaikė savo identitetą per kalbą, kultūrą ir re-
ligiją. Vokietijoje buvo kuriamos pasaulietinės 
ir religinės turkų organizacijos. „Religinių rei-
kalų taryba“ Turkijoje – tai valdžios institucija, 

kuri rūpinosi religiniais reikalais, mečečių sta-
tymu ir imamų skyrimu iki 1983  m., kol jos 
funkcijas perėmė „Religinių reikalų turkų isla-
mo sąjunga“ Vokietijoje47. Laikui bėgant šalyje 
kūrėsi turkų migrantų asociacijos. Viena pa-
grindinių – „Turkų bendruomenė Vokietijoje“. 
Jos tikslas  – apsaugoti turkų migrantų teises 
visuomenės, politikos, ekonomikos bei kultū-
ros sferose. Tuo tarpu pagrindinė diasporos or-
ganizacija („Turkų ir vokiečių sveikatos auko-
jimo“) šalyje įsteigta nuo 1988 metų. Jos siekis 
susijęs su pagrindinių problemų, su kuriomis 
susidurdavo turkai, sprendimu: aprūpinimas 
medicinos priemonėmis, gydymo lengvatos. 
Egzistavo ir kitų organizacijų bei asociacijų, ta-
čiau dėl jų gausos šiame straipsnyje paminėtos 
ir aptartos nebus.

Kalbos vaidmuo ir bendruomeninis gy-
venimas  – taip pat labai svarbūs identiteto 
išlaikymo aspektai. Galima pažymėti, kad 
turkai palaikė tik minimalius ryšius su vo-
kiečiais. Tai buvo daugiausia darbo santy-
kiai, rečiau  – mišrių santuokų saitai. Daž-
niausia turkai įsikurdavo šalia kitų savo 
etninės bendruomenės narių, kas lėmė va-
dinamųjų „getų“ susiformavimą šalyje. Pa-
grindinės vietos Vakarų Vokietijoje, kurio-
se dažniausia įsikurdavo šie asmenys, buvo 
Kelnas, Diuseldorfas, Duisburgas, Maincas, 
Frankfurtas. Amžiaus pabaigoje šalyje įkur-
tos pradinės turkų mokyklos, kuriose buvo 
mokoma krašto istorijos ir kalbos. Tuo tar-
pu, kol dar neegzistavo etninės mokyklos, 
vaikai šių dalykų buvo mokomi namuose ir 
mokyklėlėse prie mečečių.

3.2 Prancūzijos atvejis
Moderni turkų migracija į šią šalį pra-

sidėjo 1965  m., kada gegužės mėnesį buvo 
pasirašytas dvišalis darbuotojų telkimo su-
sitarimas. Visgi praktiškai Prancūzija dar-
bininkus iš Turkijos pradėjo rekrūtuoti nuo 
8-ojo dešimtmečio, kol 1974 m. liepą tai buvo 
sustabdyta.

Dauguma migrantų atvyko iš Turkijos 
provincijos vietovių, Centrinės Anatolijos 
dalies. Remiantis statistiniais duomenimis, 
galima pastebėti, kad iki 1968 m. šalyje buvo 
8 000, 1975 m. – 55 710 turkų darbininkų, o iki 
1990  m.  – maždaug keturis kartus daugiau, 
t. y. 198 000. Daugiausia jų susitelkė Šiaurės 
Rytų Prancūzijoje48. Pagal turkų imigran-
tų šioje šalyje skaičių Prancūziją linkstama 
laikyti antrąja Vakarų Europos turkų tikslo 
valstybe XX a. (žr. 1 diagramą).

Remiantis istoriografine medžiaga, gali-
ma teigti, kad turkai – mažiausiai integruota 
imigrantų bendruomenė Prancūzijoje49. Pir-
miausia, tai lėmė stiprus jų prisirišimas prie 
savo kilmės šalies kultūros, kalbos ir religi-
nių praktikų. Antra, tiek Prancūzijoje, tiek 
kitose valstybėse jie linkę išlaikyti glaudžius 
bendruomeninius saitus su savo tautiečiais – 
su prancūzai bendravo minimaliai (dėl dar-
bo arba studijų). Pastebėta, kad turkų vyrai 
prisitaikydavo greičiau, didesnių sunkumų 
iškildavo moterims, nes įprastai jos būdavo 
mažiau išsilavinusios50. Apskritai, galima 
manyti, kad turkai išlaikė tvirtus ryšius su 
savo kilmės šalimi ir rečiau mokėdavo pran-
cūzų kalbą negu kiti musulmonai imigrantai. 
Be to, jų mečetėse pamaldos dažniausiai vyk-
davo turkų, o ne prancūzų ar arabų kalba51. 

8–9-ojo dešimtmečio sandūroje, turkai 
pradėjo kurti religines ir pasaulietines or-
ganizacijas. Kultūrinių reikalų puoselėjimu 
užsiėmė „Turkų kultūros centras“ ir „Turkų 
islamiškasis kultūros centras“. Kalbant apie 
maldos namus, iki 8-ojo dešimtmečio buvo 
meldžiamasi įvairiose patalpose, kurios tu-
rėjo specialiai įrengtus maldų kambarėlius52. 
Tikriausiai tai galėjo lemti tas faktas, kad 
šalyje buvo tik kelios mečetės, be to, jos pri-
klausė kitiems musulmonams, kurie įprastai 
konfesines praktikas alikdavo arabų ar pran-
cūzų, o ne turkų kalba. Turkijos valdžiai pa-
brėžus religinių klausimų aktualumą, 1985 m. 
Prancūzijoje įkurta „Religinių reikalų tur-
kų islamo sąjunga“, kuri aktyviai rūpinosi 

imamų lavinimu, mečečių statymu ir kitais 
konfesiniais reikalais. Nors Prancūzijoje XX 
a. atsirado žymiai daugiau pasaulietinių ir re-
liginių organizacijų, tačiau dėl panašių funk-
cijų ir gausos jos lieka nepaminėtos.

3.3 Nyderlandų atvejis
Pirmieji turkų migrantai į Nyderlandus 

atvyko XX a. 7-ajame dešimtmetyje53. Olan-
dų ekonomikos poreikiai lėmė, kad tuo metu 
trūko darbo jėgos, todėl 1964 m. buvo pasira-
šyta darbo sutartis su Turkija ir kitomis šali-
mis54. Nuo to laiko turkų darbininkų skaičiai 
Nyderlanduose pradėjo sparčiai augti. 

Galima išskirti 2 pagrindinius migraci-
jos periodus. Pirmasis truko nuo 1964 iki 
1966 m., kada atvyko apie 8 000 darbo imi-
grantų, tačiau 1966  m., šaliai patyrus nuos-
mukį, nemažai šių asmenų buvo priversti 
grįžti į Turkiją. Taip baigėsi pirmasis etapas ir 
nuo 1968 m., kada Nyderlandų ekonomika vėl 
atsigavo, prasidėjo naujas įdarbinimo perio-
das, kuris tęsėsi iki 1974 metų. Pastebima, kad 
per tuos metus turkų darbo migracija pasiekė 
aukščiausią tašką (beveik 200 000 žmonių55) 
ir pralenkė visas kitas tautybes.

Darbo migrantai, atvykę į Nyderlandus, 
nebuvo iš žemiausių visuomenės sluoksnių, 
bet kilę iš smulkių ūkininkų šeimų, dažniau-
sia iš provincijų  – Centrinės Turkijos dalies 
ar Juodosios jūros pakrantės. Rečiau – iš di-
desnių miestų, tokių kaip Stambulas, Izmiras 
ar Ankara. Keletas migrantų atvyko ir iš ma-
žai išvystytų Rytinės Turkijos žemių56. 

Dauguma išeivių buvo neišsilavinę ir 
nekvalifikuoti darbininkai vyrai, tačiau raš-
tingi. Dažnai emigracija nebuvo jų pačių 
individualus sprendimas, tačiau ją skatinda-
vo šeima, prisidėdama prie asmens kelionės 
tiek materialiai, tiek palaikydama morališ-
kai. Išvykusieji siųsdavo uždirbtus pinigus 
šeimoms į gimtąją šalį, tuo tarpu patys ap-
sistodavo pigiose nuomojamose patalpose, 
o reikiamus daiktus atsiveždavo iš tėvynės. 
Pastebima, kad dauguma emigrantų buvo 
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vedę, todėl tikėtasi, kad jų atvykimas į Ny-
derlandus bus trumpalaikis, kaip numatyta 
terminuotoje sutartyje. 

Nepaisant to, 8-ojo dešimtmečio eigoje 
tapo aišku, kad dauguma migrantų, kurie ne-
grįžo į savo gimtinę pasibaigus darbo sutar-
ties terminui, pasiliks Nyderlanduose ilgiau 
arba visam laikui. Laikinos migracijos kaitą 
į nuolatinę nuo tų metų nesunku pastebėti 
ir kalbant apie šeimų susijungimo procesą57. 
Pirmosios šeimos iš miesto regionų į Nyder-
landus atvyko daugiausia darbo tikslais. Tuo 
tarpu kaimo regione gyvenusios migrantų 
šeimos iš pradžių nebuvo linkusios prisi-
jungti prie šeimos narių, nes įprastai patys 
migrantai jas aplankydavo Turkijoje. Visgi 
vėliau prasidėjo apykaitinė migracija (circu-
lar migration), kada šeimos nariai atvykda-
vo į Nyderlandus, bet po tam tikro laiko vėl 
grįždavo į gimtinę. Buvo ir tokių atvejų, kad 
šeimos pasilikdavo imigracijos šalyje gyventi 
nuolatos.

Reemigracija 9-ajame dešimtmetyje iš 
Nyderlandų buvo mažesnė negu iš Vokieti-
jos, nes Vokietijoje pradėta vykdyti repatri-
acijos politika. Pastebėta, kad dažniau ree-
migruodavo vyresnio amžiaus žmonės, nes 
nuo 1985 m. nedarbingo amžiaus ar neįgalūs 
asmenys, grįžę į savo kilmės valstybę, nepra-
rasdavo pašalpos, nors ji ir būdavo nustatyta 
pagal Turkijos gyvenimo standartus58. 

Ankstyvuoju turkų migracijos periodu 
pastebimas nemažas agentų vaidmuo. Dar 
prieš rekrūtavimo susitarimą Turkijos agen-
tai paruošdavo įdarbinimo kontraktus ir 
siųsdavo vyrus dirbti į Vakarų Europos kom-
panijas59. Tai lėmė, kad Nyderlanduose irgi 
atsirado tokių agentų. Ten jie įsikūrė, atidarė 
pirmuosius turkiškus kavos namus, parduo-
tuvėles, steigė įvairius smulkius verslus. Be 
to, šie asmenys pirmieji įsitraukė į turkų or-
ganizacijų Nyderlanduose steigimą.

Svarbu pabrėžti, kad kaip ir kitose aptarto-
se valstybėse turkai daugiausia koncentravosi 
tam tikruose regionuose (šiuo atveju – šalies 

vakaruose ir pietuose), bendravo su savo 
tautiečiais ir sudarė gana uždaras bendruo-
menes. Nepaisant to, galima užsiminti, kad 
dar pirmaisiais turkų imigracijos į šalį metais 
pasitaikydavo mišrių santuokų, įprastai tarp 
vyro turko ir moters olandės, tačiau tokie 
atvejai būdavo reti60.

Kalbant apie turkų integraciją ir tapa-
tybės išsaugojimą, svarbu akcentuoti, kad 
turkų diaspora Nyderlanduose, kaip ir kito-
se valstybėse, išlaikė tvirtus ryšius su savo 
kilmės šalimi. Be to, kaip ir neseniai aptartų 
šalių atvejais, XX a. II pusėje Nyderlanduose 
buvo statomi turkų maldos namai, steigia-
mos mokyklos, konfesinės ir pasaulietinės 
organizacijos, inicijuojami tautinių švenčių, 
kitų Turkijos Respublikai reikšmingų datų 
minėjimai.

 
Apibendrinimas

Apibendrinant turkų migracijos tenden-
cijas ir diasporos istoriją XX a. galima teigti, 
kad turkų išvykimą iš Anatolijos pusiasalio 
lėmė ekonominis nestabilumas, neramumai 
Turkijos Respublikos viduje, o nuo amžiaus 
antrosios pusės prisidėjo ir emigraciją skati-
nusi valdžios politika.

Į aptartas Šiaurės Amerikos ir Vakarų Eu-
ropos valstybes daugiausia emigrantų vyko 
ekonominiais tikslais. Pastebėta, kad daugiau 
išsilavinusių žmonių, specialistų savo tikslo 
šalimi rinkosi JAV arba Kanadą. Vakarų Eu-
ropoje ekonominiai migrantai koncentravosi 
Vakarų Vokietijoje, tačiau nemažai šių asme-
nų buvo Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Tuo 
tarpu Šiaurės Amerikoje  – daugiausia JAV, 
mažiau – Kanadoje. 

Per visą XX a. periodą galima išskirti ke-
letą pagrindinių migracijos etapų  – į Šiaurės 
Ameriką ir į Vakarų Europą. Iki XX a. II pu-
sės šie etapai kontinentuose skyrėsi, nes am-
žiaus pradžioje vyko individualus keliavimas 
į Šiaurės Amerikos valstybes, tuo tarpu imi-
gracija į Vakarų Europos valstybes tuo metu 

buvo žymiai mažesnė. Tik nuo XX a. II pusės 
akivaizdžiai pastebimas Vakarų Europos do-
minavimas priimant ekonominius migran-
tus, kadangi su Europos valstybėmis buvo 
pasirašytos dvišalės darbo sutartys.

Kalbant apie turkų diasporą, aptartų vals-
tybių atvejai atskleidė, kad jai būdingi išskir-
tiniai bruožai nei priimančiųjų šalių visuo-
menių daugumai. Tiek Šiaurės Amerikoje, 
tiek Vakarų Europoje jų mažuma koncentra-
vosi tam tikrose srityse, palaikė nuolatinius 
ryšius su savo tautiečiais, gyveno uždaromis 
bendruomenėmis. Lingvistiniai skirtumai ir 
islamiškos religinės praktikos – esminiai ele-
mentai, padėję išsaugoti jų kultūros tapatybę.

Tiek Europoje, tiek Amerikoje turkų di-
aspora stengėsi išlaikyti ir išlaikė savo kul-
tūrinį, kalbinį, religinį identitetą ir glaudžius 
ryšius su savo kilmės šalimi ne tik steigdama 
religines ir pasaulietines organizacijas, bet ir 
aktyviai jose dalyvaudama.
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The article discusses the causes of Turkish 
emigration, its directions and its dimensi-
ons; and it distinguishes the main phases of 
Turkish emigration to North American and 
Western European countries in the 20th cen-
tury. The late application of the concept of 
Turkish Diaspora is what makes its defini-
tion difficult. Attempting to explain, and to 
differentiate between, the concepts of Tur-
kish Diaspora, Turkish People, and Turkish 
Native made it easier not to deviate from the 
object. At the same time, inaccuracies of de-
mographic data caused some complications, 
especially in view of the fact that these data 
included not only ethnic Turks, but people 
of other ethnicity residing in Turkey as well. 
In the course of determining and reviewing 
the situation of the Turkish diaspora, its 
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features, activities, and forms of community, 
organizational, and religious life, the article 
attempts to reveal the history of the Turkish 
diaspora in the USA, Canada, Germany, 
France, and the Netherlands. 

This article of review and analysis needed 
to be written, not only because of the shorta-
ge of research, in Lithuania and in the Lithu-
anian language, on Turkish emigration, but 
also because the number of Turkish residents 
in Europe and North America is constantly 
increasing. Seeking to answer problematic 
questions, the article identifies the factors 
that led to the Turks‘ emigration and their 
settling in foreign countries, the conditions 
under which their diaspora took shape, and 
their efforts to foster their own cultural iden-
tity in the lands to which they emigrated. 
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Migracija libaniečiams yra gana įprastas 
reiškinys. Dar nuo XVII a. galime rasti duo-
menų apie jų polinkį migruoti iš vienos vals-
tybės į kitą, todėl nenuostabu, kad libaniečių 
diaspora yra bene viena iš labiausia išsisklai-
džiusių diasporų. Ilgas libaniečių migracijos 
procesas ir neramumai gimtosios šalies vidu-
je lėmė tai, kad šiuo metu daugiau libaniečių 
gyvena svečiose šalyse nei Libane. Ši diaspo-
ra įdomi tuo, kad ji nėra vienalytė. Tai lemia 
įvairios priežastys, tačiau svarbiausia jų – re-
liginės pažiūros. Nesuklysime teigdami, jog 
libaniečių diaspora yra pasidalijusi į dvi da-
lis – musulmonišką ir krikščionišką, kurios 
dažnai tarpusavyje nesutaria dėl ideologinių 
pažiūrų. Polinkis užsiimti prekyba libaniečių 
diasporai, vadinamajai prekybininkų diaspo-
ra1, padėjo įsitvirtinti ją priimančių valstybių 
ekonomikoje ir garantavo stabilų gyvenimą. 

Domėtis šia tema paskatino informacijos 
lietuvių kalba nebuvimas, nors libaniečių di-
aspora užsienio autorių plačiai tyrinėta, tačiau 
Lietuvoje apie ją praktiškai nėra žinoma. Lais-
vai prieinamos literatūros užsienio kalbomis 
taip pat stinga. Kita vertus, libaniečių imigran-
tų vis daugėja ir Lietuvoje, nors daugiausia jų 
atvyksta mokslo tikslais, tačiau pasitaiko ir pa-
siliekančių gyventi visam laikui, todėl įdomu 
pažvelgti į šios tautos diasporos istoriją. 

Erika ŠNIAUKŠTAITĖ

Libaniečių diasporos keliais

Straipsnio tikslas  – trumpai pristatyti 
libaniečių diasporą ir jos istoriją. Darbo ei-
goje apžvelgiamos libaniečių moderniosios 
migracijos bangos ir trumpai pristatoma li-
baniečių diasporos atskirose šalyse istorija. 
Šalys pasirinktos neatsitiktinai, daugiausia 
koncentruojamasi būtent į tas valstybes, ku-
riose libaniečių diaspora yra didžiausio mas-
to ir aktyviausiai veikianti. 

1. Libaniečių migracijos bangos 
ir jų formavimąsi paskatinusios 

priežastys
Nuo XVII a. iki XIX a. Libano pirkliai tiesė 

prekybos tinklus, jungiančius klestinčią pre-
kybą tarp Artimųjų Rytų ir Europos. Libano 
prekiautojai kūrėsi Egipte, Livorne, Marsely-
je ir Mančesteryje. Pirmieji emigravę libanie-
čiai buvo graikų katalikai, kurie kontroliavo 
prekybą su Egiptu. Libano kalnai, teritorija 
aplink Beirutą, buvo integruoti į modernaus 
pasaulio ekonomiką ir sudarė svarbią preky-
bos, transporto, ryšių ir finansų ašį. Libano 
geležinkelių ir uostų įmonės, šilko perviji-
mo pramonės šakos, bankai, viešbučiai ir 
švietimo įstaigos buvo geriausiai išvystyti 
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Artimuosiuose Rytuose. Įsikūrę svečiose ša-
lyse libaniečiai dirbo keliaujančiais parda-
vėjais. Dažniausiai pardavinėjo miestuose 
įsigytas prekes kaimuose ar nuošalesniuose 
rajonuose gyvenantiems žmonėms1. Nors is-
torinėje atmintyje libaniečių migracija mena 
XVII a., tačiau didesnis migracijos fenome-
nas pastebimas nuo XIX a. vidurio2. Ši mi-
gracija įvardijama kaip modernioji libaniečių 
migracija ir yra skirstoma į penkias bangas.

Pirmoji migracijos banga, arba anksty-
voji emigracija: 1880–1914 m. 

Ši emigracija prasidėjo dėl centralizuoto 
feodalizmo žlugimo ir išaugusios ekonomi-
nės integracijos į britų ir prancūzų rinką. 
Ankstyvąją libaniečių emigraciją paskatino 
staigus populiacijos išaugimas  – padaugė-
jus gyventojų skaičiui mažėjo darbo vietų, 
nekvalifikuoti darbininkai buvo priversti 
išvykti ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų. 
Prie emigracijos prisidėjo ir XIX a. pabaigo-
je žlugusi libaniečių šilko pramonė, kuomet 
kinai į Europos šalis ėmė eksportuoti pigesnį 
šilką, sukeldami „šilko krizę“ Libane3. Nors 
geresnio gyvenimo siekis buvo vienas iš svar-
biausių faktorių, lėmusių emigraciją, tačiau 
egzistavo ir kitos (ne materialinės) priežastys, 
skatinusios emigraciją. Krikščionys, patirian-
tys Osmanų imperijos priešiškumą ir religinę 
diskriminaciją, buvo priversti trauktis iš savo 
šalies4. Vyrai bėgo į vakarus, nes bijojo būti 
pašaukti į Osmanų imperijos kariuomenę, 
garlaiviai, išplaukiantys į Ameriką, buvo pil-
ni jaunų vyrų, bandančių pabėgti nuo karinės 
tarnybos. Emigrantų sėkmės istorijos skatino 
likusią visuomenės dalį migruoti, Libane kilo 
„emigracijos karštinė“. 1860–1914  m. net 45 
% Libano kalnų gyventojų emigravo. Anks-
tyvuoju migracijos laikotarpiu Egiptas dėl 
turtingos ekonomikos ir žodžio laisvės buvo 
svarbiausia libaniečių emigracijos tikslo vie-
ta. Vėliau dvi didžiulės parodos  – 1879  m. 
Filadelfijoje ir 1893  m. Čikagoje  – lėmė mi-
gracijos procesą į JAV, nes Osmanų imperija 

skatino Sultonato reprezentaciją jose. 1890 m. 
kaučiuko bumas Brazilijoje, Amazonės regi-
one, ragino emigracijos kryptimi rinktis šią 
šalį. Žodžio laisvė traukė migrantus iš Liba-
no į JAV, Kanadą, Braziliją, Argentiną ir kitas 
Lotynų Amerikos šalis. Pirmoji libaniečių 
emigrantų banga, kurių didžioji dalis buvo 
nekvalifikuoti, beraščiai, vieniši vyrai, siun-
tė didžiules pinigų sumas savo artimiesiems, 
taip keldami Libano ekonomiką ir mažinda-
mi nedarbo lygį tėvynėje. 

Antroji migracijos banga: 1915–1945 m. 
Nors Pirmojo pasaulinio karo jūrų blo-

kada laikinai sustabdė libaniečių emigraci-
ją, tačiau, vos karui pasibaigus, migracijos 
procesas tęsėsi, kuris paskatino trečdalį Li-
bano gyventojų išvykti svetur5. Ši emigraci-
ja truko iki 1920  m. Prancūzijos mandato6 
paskelbimo Libane. Emigracija palaipsniui 
ėmė mažėti dėl įvykusių išorės veiksnių: JAV 
kvotų imigracijai, Libane įsivyravusio stabi-
lumo dėl Prancūzijos mandato, tarptautinės 
ekonominės krizės, kuri paveikė Ameriką ir 
Europą. Pastebima, kad krizės metais vyko 
reemigracija, didelis migrantų skaičius grįžo 
į Libaną. Stabilumo, sėslumo laikotarpis ilgai 
nesitęsė. Jau 1925 m. įvykęs drūzų7 sukilimas 
Sirijoje išplito ir Libano teritorijoje, sukelda-
mas konfliktą bei paskatindamas emigraci-
ją. Ši emigracijos banga pasižymi įvairesne 
migrantų sudėtimi  – migruoja ne tik vyrai, 
bet ir moterys, kurių pagrindinė migracijos 
priežastis – šeimos susijungimas. Antroji mi-
gracijos banga įtraukė naujas tikslo vietas – 
Australiją ir Vakarų Afriką. 

Trečioji migracijos banga: 1943–1975 m.
1943 m. nepriklausomybės atgavimas Liba-

ne sumažino emigracijos srautus, tačiau nuo 
1950 m. kilo politiniai neramumai, išaugo ne-
darbo lygis, politiniai persekiojimai. 1967 m. 
prasidėjęs Arabų–Izraelio karas vėl privertė 
libaniečius išvykti. Dėl nestabilumo jausmo 
1973–1974 m. 164 000 libaniečių paliko šalį. 72 

000 išvyko į Arabų šalis, 64 000 – į Europą, 21 
000 – į JAV, 1 600 – į Australiją, 61 000 – į Af-
riką ir 17 000 – į Azijos šalis. Nors šiais metais 
emigravo didelis skaičius gyventojų, tačiau 
neprilygo pirmosios bangos metu išvykusiųjų 
mastui. Trečiosios bangos metu pasikeitė iš-
vykstančiųjų sudėtis: jauni vyrai ir moterys, 
siekiantys geresnio išsilavinimo, emigravo į 
JAV, Kanadą ir Europą, tuo tarpu tie, kurie ti-
kėjosi įsidarbinti, – į Persijos įlankos regioną, 
kuris išgyveno „naftos bumo“ erą. 

Ketvirtoji migracijos banga: 1975–1990 m.
Prasidėjus pilietiniam karui apytiksliai 1 

milijonas libaniečių paliko šalį. Ankstyvuoju 
pilietinio karo laikotarpiu nemažai libanie-
čių grįždavo situacijai aprimus, tačiau nuo 
1985  m. emigracija tapo pastovi. Pilietinio 
karo metu per 800 000 šeimų buvo išstum-
tos. Imigraciją skatino ekonominė krizė, Li-
bano lyros nuvertėjimas, dramatiškas nedar-
bo lygio išaugimas, kuris 1987 m. pasiekė net 
35 %. 1976–1981 m. daugiau nei 16 000 libanie-
čių atvyko į Australiją. Dėl teroristinės ata-
kos, vykdytos Beirute, emigrantai iš Libano 
buvo atidžiai tikrinami priėmimo šalyse, to-
dėl neapsikęsdami diskriminacijos, o galbūt 
gėdydamiesi savo kilmės nemažai libaniečių 
įgijo priimančių valstybių pilietybes8.

Penktoji migracijos banga: nuo 1990-ųjų 
iki dabar 

Šiuolaikinė libaniečių emigracija labiau-
siai pagrįsta „protų nutekėjimu“, nes didžioji 
dalis migrantų yra išsilavinę žmonės, sie-
kiantys geresnių karjeros galimybių. Sirijos 
hegemonijos laikotarpiu (1990–2005) Libane 
išaugusios valstybės skolos, politinis perse-
kiojimas, korupcija, infliacija stabdė liba-
niečių grįžimą ir skatino likusius emigruoti. 
Viduriniosios klasės nedarbo lygis paveikė 
visą Libano ekonomiką – net 28% libaniečių 
šeimų gyveno ant skurdo ribos. Šiuolaikinę 
libaniečių migraciją skatina geresnio darbo 
paieškos, ugdymas, šeimos priežastys bei 

kiti motyvai, susiję su saugumu ir politika. 
Vyrai linkę į migraciją labiau nei moterys. 
Migracija Libane buvo ir vis dar yra vienas 
iš svarbiausių socialinių, ekonominių ir po-
litinių fenomenų. Tačiau ji turi dvigubą po-
veikį: viena vertus, emigracijos srautas su-
kūrė žmogiškojo kapitalo praradimą, o, kita 
vertus, – libaniečių diasporos bendruomenę, 
kuri sudaro pagrindinį įeinančios užsienio 
valiutos šaltinį ir suteikia pasaulinio tinklo 
prieinamumą vietinei bendruomenei, taip 
užtikrindama Libano piliečių mobilumą pa-
saulinėje rinkoje9. 

2. Libaniečių išsibarstymas 
pasaulyje

2. 1. Libaniečiai Australijoje
Australija, ypatingai Sidnėjaus miestas, 

dar nuo moderniosios migracijos pradžios 
traukė libaniečius it magnetas. Libaniečių 
diaspora Australijoje pradėjo kurtis 1880 m., 
kuomet grupelė Libano krikščionių iš Bekkos 
Slėnio apsigyveno Sidnėjaus Redferno prie-
miestyje, kuris vėliau pramintas „Mažuoju 
Libanu“10. Istorikai išskiria tris pagrindinius 
libaniečių imigracijos į Australiją etapus: 
1) 1880–1947  m.; 2) 1947–1975  m.; ir 3) nuo 
1975 m. iki dabar. Ankstyvuoju migracijos lai-
kotarpiu į Australiją atvyko 1 886 libaniečiai, 
antruoju imigracijos etapu – 33 424 žmonės, 
o 2006  m. surašymo duomenimis Austra-
lijoje gyveno 74 850 Libano kilmės žmonių. 
Pirmuoju migracijos laikotarpiu daugiausia 
atvyko nekvalifikuotų arba pusiau kvali-
fikuotų libaniečių, kurie Australijoje buvo 
sutikti griežtos asimiliacinės sistemos. Aus-
tralija laikėsi požiūrio, kad ji turi likti „kul-
tūriškai homogeniška, pagrįsta britiškomis 
vertybėmis ir institucijomis“. Antrojo etapo 
imigrantai buvo augančių Australijos fabri-
kų ir gamyklų darbuotojai. Nuo 1975  m. li-
baniečių imigracija stipriai išaugo, Australiją 
ištikusi ekonominė krizė imigrantų padėties 
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taip pat negerino. Iki 1970 m. libaniečių mi-
grantų didžioji dauguma buvo krikščionys, 
tačiau nuo 1975  m. Australija patyrė Libano 
musulmonų imigraciją – musulmonai kūrėsi 
pietvakarių Sidnėjaus priemiesčiuose11.

Imigrantai iš Libano veikė Sidnėjaus kul-
tūrą, integruodami atsivežtas libaniečių gas-
tronomijos tradicijas, kurdami libaniečių res-
toranų tinklus, statydami bažnyčias. 1895 m. 
libaniečių katalikų bendruomenė pastatė 
pirmąją libaniečių bažnyčią Australijoje, po 
dvejų metų libaniečiai maronitai12 – Šv. Ma-
rono bažnyčią, 1901  m. libaniečiai ortodok-
sai – Šv. Jurgio bažnyčią. Nuo 1975 m. į Aus-
traliją pradėję imigruoti musulmonai sunitai 
įkūrė savo bendruomenę, pastatė mečetę.

Libaniečių bendruomenė kūrė infrastruk-
tūrą: statė mokyklas, bažnyčias, bendruome-
nės namus, steigė politines partijas. Svarbiau-
sias libanietiško identiteto išlaikymo židinys 
buvo šeima. Libaniečiai stengėsi išlaikyti 
savo tradicijas, kurios atsispindėjo kulinari-
joje, papročiuose, jaunosios kartos auklėjime. 
Libaniečių identiteto išlaikymui didžiulės 
reikšmės turėjo religinės institucijos ir jų 
lyderiai, kurie pasitelkdami religiją vienijo 
bendruomenę. 1996 m. surašymo duomenys 
nušvietė libaniečių diasporos vaizdą tuome-
tinėje Australijoje. Pagal surašymo duomenis 
1996 m. 76 % imigrantų iš Libano gyveno Si-
dnėjuje. Iš Australijoje gyvenančių svetimša-
lių diasporų tik irakiečių ir korėjiečių gretos 
buvo didesnės. 1996  m. Australijoje gyveno 
116 000 pirmos ir antros kartos Australijos 
libaniečių ir nežinomas skaičius trečios ar 
vėlesnės kartos. 

Libaniečių diaspora Sidnėjuje glaudžiai 
siejama su libaniečių verslu Australijoje. Nuo 
atvykimo į Sidnėjų 1880 m. jie užsiėmė gatvės 
prekyba, pardavinėjo savo gaminius šalies 
miesteliuose. Beveik visi libaniečių migran-
tai užsiėmė komercine veikla, prekyba ar 
smulkių parduotuvių verslu, kai kurie jų  – 
didmenine prekyba, importavo įvairias pre-
kes, kitiems pavyko įkurti smulkius fabrikus, 

Australijoje veikė libaniečių tekstilės gamy-
ba. Libaniečiai didmenininkai, kuriems gerai 
sekėsi verslas, dažnai padėdavo atvykusiems 
tėvynainiams įsikurti: parduodavo prekių 
išsimokėtinai, mokė prekybos gudrybių. Dėl 
šių priežasčių Australijoje veikė gerai organi-
zuoti libaniečių prekybos tinklai, 1901 m. net 
80 % libaniečių užsiėmė verslu. 

Pokario laikotarpiu libaniečių imigracija 
gerokai išaugo, atvykėliai dirbo fabrikuose 
bei gamyklose, padaugėjo darbo migrantų, 
tačiau smulkaus verslo tradicija vis dar eg-
zistavo. Pastebima, jog libaniečiai musul-
monai buvo įdarbinami kaip nekvalifikuoti 
darbininkai, kai tuo tarpu krikščionys užsi-
ėmė smulkiu verslu. Pasitaikė atvejų, kuomet 
smulkūs verslai ar gatvės prekyba išaugo iki 
didžiulių pramonės įmonių, ypatingai gerai 
sekėsi libaniečių tekstilės gamykloms.

Nuo anksčiausių imigracijos į šią šalį lai-
kų libaniečiai patyrė rasinę diskriminaciją. 
Požiūris į juos buvo stereotipiškai neigiamas. 
Rasizmas pasireiškė įvairiomis formomis tiek 
Australijos vyriausybinėje sistemoje, tiek vi-
suomenėje. Pirmiausia, rasizmas reiškėsi per, 
jau anksčiau minėtą, „baltosios Australijos“ 
politiką, kuri siekė visiškai asimiliuoti imi-
grantus13. Vėliau, Pirmojo pasaulinio karo 
metais, į libaniečius buvo žiūrima neigiamai 
dėl Libano priklausomybės Osmanų impe-
rijai, imigrantai buvo priversti kas savaitę 
prisistatyti policijai, jiems nebuvo leidžiama 
teikti prašymų dėl pilietybės, nes buvo trak-
tuojami kaip azijiečiai. Net po Pilietybės Akto 
priėmimo 1920  m., kuris suteikė galimybę 
imigrantams, pragyvenusiems Australijoje 
penkis ar daugiau metų, natūralizuotis, li-
baniečiams nebuvo suteiktos lygios piliečių 
teisės, jiems nebuvo leidžiama balsuoti rin-
kimuose. Libaniečių bendruomenės nariai 
negalėjo susitaikyti su tokia padėtimi, vienas 
jų lyderių 1911  m. nusiuntė Australijos mi-
nistrui pirmininkui Alfredui Deakinui laiš-
ką, kuriame išdėstė savo požiūrį į libaniečių 
diskriminavimą. Laiške teigė, kad libaniečiai 

yra tokie patys „baltieji“ kaip ir europiečiai, jų 
įpročiai, religija, papročiai ir kraujas panašūs, 
tačiau libaniečiai yra protingesni. Po rasinės 
diskriminacijos natūralizacijos įstatymuose 
pašalinimo iškilo kita diskriminacijos rū-
šis – religinė nepakanta, kuri daugiausia buvo 
nukreipta prieš libaniečių diasporos musul-
monišką dalį14. 1991  m. Australijoje vykdyti 
aktyvūs rasiniai išpuoliai, nukreipti prieš 
libaniečius musulmonus. Moterys skundėsi, 
jog gatvėse prie jų priekabiaujama dėl to, kad 
dėvi hidžabą (galvos apdangalą), buvo plėšia-
mos musulmonų parduotuvės, aprašinėjami 
automobiliai, grasinama padegti musulmonų 
mokyklas, įvairiais būdais niekinamas jų tur-
tas. Prieita net prie tokių kraštutinumų, jog 
vienas iš islamo bendruomenės centrų, įsi-
kūrusių pietvakarių Sidnėjaus priemiestyje, 
buvo susprogdintas15.

Besisteigianti libaniečių bendruomenė iš-
gyveno du etapus – asimiliacinį ir daugiakul-
tūrį. Pirmojo etapo metu, nepaisant griežtos 
asimiliacinės politikos, buvo formuojamos 
asociacijos ir religinės institucijos. Tai buvo 
daroma pačių libaniečių lėšomis, retkar-
čiais sulaukiant Libano finansinės paramos. 
Bendruomenės nariai patys statė bažnyčias, 
mečetes, leido spaudą, finansavo arabiškas 
mokyklas. Antrasis etapas, palyginus su pir-
muoju, buvo daug lengvesnis, nes pasikeitusi 
Australijos vyriausybė pradėjo vykdyti dau-
giakultūriškumo politiką, kuri turėjo globoti 
imigrantus ir netrukdyti jiems laikytis savo 
tradicijų. Buvo įsteigta dar daugiau institu-
cijų ir asociacijų, o tos, kurios veikė anks-
čiau, pradėtos aktyviai vystyti. Libaniečių 
bendruomenė sulaukė gausaus Australijos 
vyriausybės palaikymo ir finansinės pagal-
bos: rėmė kalbos mokyklas, užsiėmė jaunimo 
užimtumu, skatino libaniečių diasporos or-
ganizacijų steigimąsi. Šiuo metu Australijoje 
veikia daugybė libaniečių organizacijų, vien 
Naujajame Pietų Velse jų per šimtą. 

Šiuo metu vis dar veikianti didžiausia 
libaniečių organizacija yra Arabų Taryba 

Australijoje, kuri buvo įsteigta 1979 m. jaunos 
arabų imigrantų grupės, daugiausia libanie-
čių, iniciatyva, kurie tikėjo, kad organizaci-
jos įkūrimas palengvintų naujai atvykstančių 
apsigyvenimo galimybes bei užtikrintų aprū-
pinimą. Pagrindiniai šios organizacijos tiks-
lai yra ryšių su diasporos nariais palaikymas, 
gyvenimo sąlygų gerinimas, kova su diskri-
minacija. Ji yra finansuojama Australijos 
vyriausybės, rėmėjų, aukų, narių mokesčių. 
Dar viena svarbi organizacija  – Libaniečių 
Musulmonų Asociacija (LMA), įkurta 1956 
metais. Pagrindinis jos tikslas buvo pasta-
tyti maldos namus. Šiuo metu LMA užsiima 
libaniečių musulmonių padėties gerinimu, 
mokyklų steigimu ir kita. LMA yra didžiulė 
organizacija, valdanti 18 mln. Australijos do-
lerių kapitalą.

Australijos libaniečių bendruomenė yra 
viena iš seniausių bendruomenių šioje šalyje. 
Libaniečių diaspora įvairi savo religine, regi-
onine ir socialine prasme, jos patirtis Austra-
lijoje siejama su verslo plėtra. Pastebima, jog 
homogeninė libaniečių kultūra ir etniškumas 
nėra dažnas reiškinys, nes diasporos kultūra 
įvairiapusė ir dinamiška, kuri su kiekviena 
karta vis kinta. Sumažėjus imigracijai vis 
daugiau dėmesio skiriama antrai ir trečiai Si-
dnėjaus libaniečių diasporos kartai16.

2. 2. Libaniečiai JAV
Libaniečiai į JAV ėmė emigruoti nuo 

1870  m., tačiau oficialiai buvo priskiriami 
graikams, turkams arba sirams. Kadangi imi-
grantai iš Libano, Sirijos, Jordanijos ir Pales-
tinos priklausė Osmanų imperijos teritorijai 
ir atrodė kitaip nei vietiniai, buvo priskiriami 
prie „nepageidaujamų“ grupės – juos dažnai 
vadino dago17, sheeny18 ar turk19. JAV visuome-
nėje libaniečiai buvo antri pagal svetimumą 
po kiniečių. Ypatingai diskriminacija pasi-
reiškė JAV pietuose, kur libaniečiai buvo trak-
tuojami kaip „spalvotieji“ ir svetimi20. 

Pirmieji imigrantų bangos atstovai buvo 
krikščionys, bėgantys nuo Osmanų imperijos 
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politinio ir ekonominio engimo, bado ir 
sausros, apėmusios regioną. Pasak istorikų, 
pirmieji imigrantai į JAV, Elis salą, atvyko 
laivu, o iš ten traukė į Šiaurės Rytus ir Cen-
trines Valstijas. Atvykėliai daugiausia už-
siėmė prekyba, steigė šeimos verslus arba 
dirbo fabrikuose21. Libaniečiai nebuvo linkę 
asimiliuotis, su amerikiečiais nebendravo, 
o dirbdami tarp savų stengėsi sukaupti kuo 
daugiau lėšų, kad galėtų pagelbėti namie li-
kusiems artimiesiems22. XX a. pradžioje liba-
niečių bendruomenė pradėjo leisti arabišką 
literatūrą bei spaudą, dėjo pastangas sujungti 
bendruomenę, kuri gyveno Amerikoje. Pir-
mosios bangos imigrantų politinė padėtis 
buvo pagrįsta kova dėl legalaus pripažinimo, 
asimiliacijos ir integracijos. 1910  m. JAV fe-
deralinė vyriausybė bandė susidoroti su li-
baniečių, vadinamų „sirais“, teise į pilietybę. 
Šiems imigrantams nenorėta suteikti piliety-
bės, nes jie buvo traktuojami kaip azijiečiai, 
o tai reiškė prastesni, žemesnės rūšies. Tik 
Pirmojo Pasaulinio karo pabaigoje, kuomet 
tautinės valstybės idėja pasklido po Europą, 
Šiaurės Ameriką bei kitus kontinentus, Ame-
rikos libaniečiai buvo pripažįstami pagal 
savo kilmės šalį – Libaną. 

Antroji imigrantų banga JAV pasiekė tik 
po Antrojo pasaulinio karo, daugiausia jų 
buvo karo pabėgėliai ir tremtiniai23. Prie-
šingai nei pirmosios bangos imigrantai, šie 
didžiąja dauguma buvo musulmonai, pasi-
turintys ir siekiantys išsilavinimo. Imigra-
ciją taip pat skatino JAV 1965  m. paskelbtas 
Imigracijos Aktas, kurio pagrindinis tiks-
las – pašalinti rasinę ir etninę diskriminaciją, 
kurią sukėlė 1920  m. įsteigta kvotų sistema. 
Šis aktas panaikino regioninės imigracijos 
draudimą ir iki tol galiojusią kvotų sistemą, 
taip paskatindamas laisvesnę migraciją24.

Libaniečių diaspora JAV jau nuo imigra-
cijos pradžios susidūrė su sunkumais dėl jų, 
kaip vienos etninės bendruomenės, suvoki-
mo. Dėl savo ideologinės, kultūrinės ir religi-
nės įvairovės libaniečiai nėra suvokiami kaip 

monolitinė grupė. Nepaisant tendencijos į 
asimiliaciją, jie išsaugojo stiprų etninį iden-
titetą. Amerikos libaniečių tapatinimasis su 
tėvyne skiriasi ir įvairuoja pagal istorinius, 
politinius ir ideologinius faktorius. Istorinis 
laikotarpis ir Libano vietovė, iš kurios jie at-
vyko, veikia jų norą (arba priešingai – neno-
rą) išlaikyti ir skelbti viešai tapatinimąsi su 
Libanu. Galbūt dėl šios priežasties Amerikoje 
net ilgus metus gyvenę libaniečiai, amerikie-
čių akimis, nėra visateisiai piliečiai. Rugsėjo 
11-osios dienos įvykiai šiek tiek apsunkino 
libaniečių gyvenimą Amerikoje: jų arabiš-
ka kilmė, praktikuojama religija sukėlė dar 
didesnį nepasitikėjimą ir priešiškumą. Ne-
paisant to, analizuojant apklausų rezultatus, 
darosi aišku, kad Amerikos libaniečiai di-
džiuojasi savo dvigubu identitetu. Libaniečių 
diaspora Amerikoje turi įtakos politikoje ir 
visuomeniniame gyvenime, ji formuoja JAV 
politinį požiūrį į Libaną25.

JAV egzistuoja libaniečių diasporos or-
ganizacijos, kurios palaiko ryšius su Libanu 
ir atstovauja jų poreikiams. Viena iš dides-
nių organizacijų yra Amerikos Libaniečių 
Lyga (ALL), kuri puikus transnacionalinės 
diasporos politikos pavyzdys, siekiantis pa-
veikti priimančios šalies politiką, šiuo atveju 
JAV, kilmės šalies atžvilgiu. Ji buvo įsteigta 
1974 m. kaip neapmokestinama, pelno nesie-
kianti organizacija, kurios pirminis tikslas – 
Libano nepriklausomybės išlaikymas. ALL 
nariai buvo turtingi asmenys, palaikantys 
santykius su maronitų dvasininkija ir krikš-
čionių partijomis Libane. Ji buvo žymiausia 
Libano amerikiečių organizacija, tapatinama 
su libaniečių krikščionių frontu. ALL, ku-
rią 1978  m. sudarė apytiksliai 10 000 narių, 
siekė, kad Baltieji Rūmai ir Kongresas pa-
lankiai atsižvelgtų į libaniečius krikščionis. 
1970–1980 m. šios organizacijos veikla įrodė 
tvirtą libaniečių diasporos Amerikoje ryšį su 
kilmės šalimi (ne tik Libane gimusių, bet ir 
antros kartos libaniečių). Libano Amerikie-
čių Atgimimo Bendrija (LAAB) – libaniečių 

diasporos organizacija, apie kurią taip pat 
derėtų užsiminti. Ši organizacija buvo įkurta 
30 gerai žinomų Amerikos libaniečių versli-
ninkų, kurių pagrindinis uždavinys  – ben-
dradarbiaujant su Libano politikais ir vers-
lininkai stiprinti verslo ryšius tarp Libano ir 
diasporos. LAAB, įkurta 2006 m., po Libano 
ir Izraelio karo, siekė padidinti tarptautinę 
prekybą, sukurti daugiau darbo vietų, inves-
tuoti į jaunimą, atnaujinti Libano amerikie-
čių ryšius su jų kilmės šalimi bei teikti huma-
nitarinę pagalbą, šelpiant nepelno siekiančias 
organizacijas ir JAV–Libano vyriausybi-
nes iniciatyvas Libane. Priešingai nei ALL, 
LAAB veikloje dalyvavo visų religijų atstovai, 
ji neužsiėmė vienos ar kitos politinės parti-
jos ar organizacijos palaikymu, svarbiausia 
jai buvo plėtoti JAV ir Libano ekonominius 
santykius26.

2. 3. Libaniečiai Afrikoje 
Afrika  – tai žemynas, kuriame etninės 

mažumos neretai dominuoja darbo rinkoje, 
kaip antai, graikai – Centrinėje Afrikoje, in-
dai – Rytų Afrikoje, o libaniečiai – Vakarų 
Afrikoje. Libaniečiai yra bene didžiausia ne 
afrikiečių bendruomenė Vakarų Afrikoje. 
Tiksliai nežinoma, kodėl libaniečiai kėlėsi į 
Vakarų Afriką, ar atsitiktinai, ar dėl sugriež-
tinimų Amerikos imigracijos srityje, o galbūt 
dėl prancūzų agitacinės kampanijos, skatinu-
sios vykti į Vakarų Afrikos šalis. Viena aišku, 
libaniečiai visada buvo pirkliai ir, naudoda-
miesi savo ryšiais užsienyje, importavo įsigy-
tas prekes, stiprino regiono ekonomikos lygį. 
Libaniečių diaspora Vakarų Afrikoje išsi-
barstė po Sierą Leonę, Ganą, Dramblio Kaulo 
Krantą, Nigeriją ir Senegalą27. Šiandien liba-
niečių bendruomenė turi finansinį pagrindą 
beveik visose regiono srityse  – automobilių 
importe, kalnakasyboje, naftos gavyboje ir 
kitose28.

Viena iš tankiausiai libaniečių apgyven-
dintų Vakarų Afrikos šalių yra Senegalas29. 

Pasak istorikų, pirmasis libaniečių prekybi-
ninkas atvyko į Senegalą 1860 m., nuo tada iki 
1900 m. priskaičiuojama tik 100 tėvynainių, 
apsigyvenusių šioje šalyje. Pirmieji atvykėliai 
buvo vargšai iš Pietų Libano, Tyro miesto, 
daugiausia  – musulmonai šiitai. Gyvenimui 
iš vietinių afrikiečių jie nuomojosi skurdžias 
trobeles ir tokiu būdu tapo artimesni afrikie-
čiams nei kolonistams iš Prancūzijos, kurie 
gyveno prabangiuose būstuose. Vėlesniais 
metais padaugėjo maronitų ir krikščionių 
iš to paties vargšų miestiečių arba valstiečių 
sluoksnio, kurių didžioji dauguma užsiėmė 
gatvės prekyba Dakare, Sen Luji, Riufiske30.

Libaniečių emigracijos iš Libano „stūmos“ 
faktoriai ganėtinai aiškūs – Osmanų imperi-
jos griežta politika, vėliau pilietiniai karai ir 
kiti neramumai, tačiau „traukos“ į Senegalą, 
kuri yra žemesnės ekonomikos ir palyginti 
nedidelės imigracijos šalis, faktorius įvardinti 
kiek sunkiau. Istorikai teigia, kad imigraciją 
į Senegalą, kaip ir į kitas Vakarų Afrikos ša-
lis, paskatino kvotų įvedimas JAV (JAV buvo 
pagrindinė tikslo šalis), pasiruošimo ir finan-
sų stoka. Dažnai emigrantai pakliūdavo ir į 
nesąžiningų laivų savininkų pinkles, kurie 
atplukdydavo mažai išmanančius migrantus 
į Dakarą ir, teikdami, kad jie jau Amerikoje, 
ten juos palikdavo. 

Senegalui perėmus europietišką ekonomi-
nę sistemą, libaniečiai atrado savo nišą ir ėmė 
tarpininkauti prekyboje. Jie užsiėmė prekyba 
visoje kolonijoje (ir tarp kolonistų, ir tarp 
vietinių). Netrukus sugebėjo praturtėti ir at-
sidaryti savo parduotuves. Realizavo save ir 
žemės riešutų, kurie buvo auginami Senega-
le, versle. Prasidėjusi žemės riešutų paklausa 
paskatino libaniečius persikelti į rajonus, ku-
riuose buvo auginamai riešutai, ir užsiimti jų 
pardavimu Europai31. Senegale verslas sekėsi 
ir dėl to, kad libaniečiai sugebėjo išlaikyti pu-
siausvyrą tarp prancūzų kolonistų ir vietinių 
valstiečių. Tikriausiai todėl, kad buvo kilę 
iš to paties valstiečių sluoksnio kaip senega-
liečiai ir jie neskyrė vietinių prie prastesnės 
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kategorijos žmonių, ką darė prancūzai. Liba-
niečiai Senegale buvo suprantami kaip „ne-
pažįstamieji“, kai tuo tarpu senegaliečiai  – 
„tie, kuriuos valdo“, o prancūzai – „tie, kurie 
valdo“32.

Po Pirmojo Pasaulinio karo Prancūzijai 
įsteigus savo Mandatą Libane, libaniečių ben-
druomenė Senegale išaugo. 1923  m. jame gy-
veno 1 229 libaniečiai, o 1936  m.  – jau 6 076. 
Libaniečiai, gyvenantys Senegale, kvietėsi savo 
artimuosius prisijungti prie jų, tai stiprino 
bendruomenę ir išlaikė jų tapatybę. Šiuo metu 
Senegale gyvena 25 000 libaniečių, tik pusė iš 
jų turi Senegalo pilietybę. Jiems puikiai pavyko 
integruotis į vietinę visuomenę – kalba volofų 
kalba, tačiau nėra asimiliavęsi. Tarp libaniečių 
Senegale nėra įprasta vesti afrikietes  – santuo-
kos sudaromos tik su libanietėmis arba kitų 
tautybių moterimis, bet ne su vietinėmis. Nors 
jie puikiai kalba volofų kalba, tačiau tarpusa-
vyje kalbasi arabiškai, jų vaikai lanko prancū-
ziškas mokyklas. Senegale libaniečiai kultūrinį 
palikimą išlaiko kalbėdami savo gimtąja kalba, 
steigdami įvairias socialines, religines institu-
cijas. Daugelis antros ir trečios kartos libanie-
čių net nėra buvę Libane, tačiau dėl šeimos ry-
šių tapatina save su Libanu. 

2. 4. Libaniečiai Europoje
Libaniečių mažumų galime rasti daugely-

je Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Dani-
ją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Nyderlandus, 
Austriją. Dauguma jaunuolių į Europą migra-
vo tikėdamiesi įgyti aukštąjį išsilavinimą, karo 
metais  – siekdami pabėgėlio statuso. Prancū-
zija tapo pagrindine valstybe Europoje, į kurią 
traukė geresnio gyvenimo ieškantys Libano 
emigrantai. Ši šalis yra bene didžiausią libanie-
čių diasporą turinti Europos valstybė. Prancū-
zija tapo pagrindine tikslo šalimi ne atsitiktinai. 
Glaudūs istoriniai ryšiai, kultūriniai panašumai, 
kalbos išmanymas nulėmė libaniečių traukimą-
si būtent į šią Vakarų Europos valstybę. Nors 
Prancūzijoje susitelkusi didžiausia Europoje li-
baniečių bendruomenė, tačiau ji yra ganėtinai 
maža palyginus su Šiaurės ar Pietų Amerikoje 

gyvenančiomis bendruomenėmis. Didžiausias 
libaniečių skaičius pasitraukė į Prancūziją Liba-
no civilinio karo metais (1975–1990). 

Dėl įvairiaspalvės etninės Prancūzijos su-
dėties libaniečiai nesudaro gausios mažumos. 
Gana sudėtinga nustatyti, kiek libaniečių gy-
vena šioje šalyje, nes skirtingi šaltiniai pateikia 
skirtingą informaciją, o Prancūzijoje prieina-
mi duomenys rodo statistiką tik šalyje gimusių 
Prancūzijos libaniečių. Tačiau atlikti tyrimai 
parodė, kad šalyje gimusių libaniečių yra 35 
000, o iš viso (kartu su imigrantais, gimusiais 
svetur) gali būti iki 150 000. Teigiama, kad 
1920 m. į Prancūziją atvyko 3 000 imigrantų. 
Vienas svarbiausių faktorių, įtakojusių imigra-
ciją būtent į Prancūziją, buvo kalba – dėl Pran-
cūzijos mandato Libane libaniečiai puikiai kal-
bėjo prancūziškai. Didžioji galis Prancūzijos 
imigrantų buvo išsilavinę žmonės. Net 81 % li-
baniečių, gyvenusių Prancūzijoje, – pramonės 
ir prekybos vadovai, inžinieriai ir gydytojai. 
Dėl šios priežasties jų gyvenimas nebuvo kom-
plikuotas, į libaniečius žvelgė teigiamai, kaip į 
visuomenę integruotus imigrantus. 

Libaniečių diaspora Prancūzijoje įkūrė 
savo konfesines, kultūrines asociacijas, ku-
rios padėjo naujai atvykstantiems libaniečių 
imigrantams apsiprasti. Anksčiau čia apsigy-
venę krikščionys lengviau įsiliejo į šias orga-
nizacijas. Nors tikslių duomenų nėra, tačiau, 
remiantis esančiais šaltiniais, galime teigti, 
jog 1980 m. 65 % libaniečių Prancūzijoje buvo 
krikščionys ir 35 % – musulmonai33. 

2. 5. Libaniečiai Brazilijoje
Libaniečiai plačiai išsisklaidę ir po Pietų 

Ameriką. Šiame egzotiškame žemyne tai yra 
gausiausia diaspora, įsikūrusi Argentinoje, Ve-
nesueloje, Kolumbijoje, Urugvajuje ir Brazilijo-
je. Dėl lengvai prieinamos istoriografijos stokos, 
straipsnyje bus trumpai apžvelgiama tik toji 
diasporos dalis, kuri yra įsikūrusi Brazilijoje. 
Manoma, kad daugelis libaniečių, susigundė 
palikti tėvynę ir išvykti laimės ieškoti į Braziliją 
paskatinti 1876  m. Libane įvykusio imperato-
riaus Pedro II vizito, kurio metu jis dalino auksą 

ir deimantus, norėdamas parodyti Brazilijos 
turtus ir pritraukti darbininkų klasę. Priešingai 
nei kitų tautybių imigrantai, libaniečiai Brazili-
joje koncentravosi į miesto rajonus ir užsiiminė-
jo komercija. 1950 m. San Paulo mieste gyveno 
pusė visų libaniečių imigrantų, didžioji jų dalis 
vertėsi mažmenine prekyba, galanterija ir atida-
rinėjo mažas parduotuvėles, tuo tarpu šiaurinėje 
šalies dalyje gyvenę libaniečiai dirbo kaučiuko, 
kavos ir mineralų gavybos srityje. Sklandantys 
gandai apie emigrantų uždirbamus pinigus 
skatino ir likusiuosius išvykti išbandyti savo 
fortūną34.

Libaniečiai į Braziliją atvežė „platinimo“ už-
siėmimą, jie vaikščiojo nuo vienų durų prie kitų 
siūlydami savo prekes. Daugelis atvykėlių tikė-
josi grįžti į tėvynę, todėl neketino kurti diaspo-
ros organizacijų, dalį uždarbio siuntė į Libaną, 
o kitą dalį taupė atgaliniam bilietui namo. Vis 
dėlto dėl neramumų tėvynėje didžioji dalis pa-
siliko visam laikui. Bėgant metams libaniečiai 
įsitraukė į visuomeninį gyvenimą, įsigijo ne-
kilnojamo turto ir sėsliai apsigyveno Brazilijo-
je. Šiuo metu libaniečių diaspora išsibarsčiusi 
po visą Braziliją, jų ypatingai daug San Paulo 
mieste. Struktūruota libaniečių bendruomenė 
paskleidė savo turtingą kultūrinį paveldą po 
visą šalį. Dabar Brazilijoje gyvena viena iš di-
džiausių libaniečių diasporos bendruomenių, 
kuri puikiai sutaria su vietiniais žmonėmis.

Viena iš svarbiausių libaniečių diasporos 
Brazilijoje organizacijų  – ne pelno siekianti 
organizacija „Brazil  – Lebanon Chamber of 
Commerce“ (BLCC), įkurta 1958 m. ir veikian-
ti jau daugiau nei 50 metų. BLCC pagrindinis 
tikslas – stiprinti Brazilijos ir Libano ryšius, 
skleisti libaniečių kultūrą Brazilijoje, skatinti 
prekybos ryšius tarp Libano ir Brazilijos35.

2.6. Libaniečiai Persų įlankoje
Libaniečių migracija į Persų įlankos šalis 

prasidėjo 1950 metais. Pagrindinė priežastis, 
paskatinusi migruoti, buvo „naftos bumas“  – 
greitai išaugusios naftos kainos pritraukė Liba-
no gyventojus į ją išgaunančias Persų įlankos 
šalis. 1980 m. naftą gaminančiose arabų šalyse 

gyveno 110 000 libaniečių, daugiausia – Kuvei-
te, kuris glaudė 25 000 migrantų, taip pat Libi-
joje, kurioje migrantų skaičius siekė 10 900, ir 
Saudo Arabijoje, kurioje pastebimas kiek ma-
žesnis skaičius, – 8000. Tačiau 1980 m. padėtis 
pasikeitė, ir Saudo Arabija tapo pirmaujančia 
migrantų tikslo šalimi. 1982 m. Saudo Arabijo-
je gyveno 127 000 libaniečių. 

1980 m. didžioji migrantų dalis dirbo staty-
bų sektoriuje, prekybos, turizmo ir transporto 
srityse bei bankuose. Dauguma šių migrantų 
buvo išsilavinę žmonės, siekiantys praturtėti. 
2006 m. 51 % libaniečių emigrantų turėjo uni-
versitetinį išsilavinimą. 2008 m. atlikti tyrimo 
duomenys rodo, kad trečdalis Libano darbo jė-
gos buvo Persų įlankos šalyse. Žinoma, visiškai 
tikslių statistinių duomenų rasti neįmanoma, 
priklausomai nuo šaltinių skaičiai svyruoja 
nuo 124 000 iki 360 000. Libaniečių imigraciją 
skatino praturtėjusių tėvynainių pavyzdžiai.

Libaniečių diaspora Persų įlankos šalyse 
daugiausiai remia Libaną siųsdama didžiu-
les pinigų sumas ir tokiu būdu keldama savo 
šalies ekonomiką. 2005  m. 5 bilijonai JAV 
dolerių pasiekė Libaną vien iš čionykštės di-
asporos. Tuo tarpu 2008 m. iš 960 milijonų 
dolerių, persiųstų į Libaną, 57 % buvo iš Persi-
jo įlankos šalių, net 227 milijonai dolerių – iš 
Jungtinių Arabų Emyratų36. 

Apibendrinant derėtų pasakyti, jog libanie-
čių diaspora Persijos įlankos šalyse yra absoliu-
čiai ekonominė, siekianti geresnio gyvenimo 
sąlygų. Jos ryšiai su Libanu tvirti, o diaspora yra 
šiuolaikinė, dar neturinti gilių istorinių šaknų. 

3. Libaniečių diasporos ir  
tėvynės santykiai

Vienas garsiausių pasaulio diasporų tyri-
nėtojų, analizavęs ir libaniečių diasporą Ro-
bin Cohen teigia, kad libaniečiai išvyksta ir 
vėl grįžta į tėvynę vien tam, kad neilgai tru-
kus vėl išvyktų. Bandydamas paaiškinti, ko-
dėl tai vyksta, jis pabrėžia, kad tarp libaniečių 
diasporos ir Libano yra kažkokia nepaaiš-
kinama trauka, kuri, nepaisant konfliktų, 
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neramumų, karų ir įvairių neigiamų aspektų, 
traukia emigrantus atgal į tėvynę37. Tarp Li-
bano ir libaniečių diasporos iš tiesų yra glau-
dus ryšys; diasporos siunčiami pinigai kelia 
krašto ekonomikos lygį; libaniečių emigran-
tai dažnai vyksta į Libaną atostogauti; liba-
niečių diaspora investuoja į verslą Libane ir 
kuria įvairias organizacijas, kurios turi įtakos 
priimančios šalies politikai tėvynės atžvilgiu. 
Diasporos bendruomenės, kurdamos tin-
klus tarp gimtosios šalies ir jų bendruome-
nių, stengiasi išsaugoti kultūrinį identitetą. 
Diaspora rengia įvairius renginius (parodas, 
paskaitas, seminarus, festivalius) kurie sti-
prina ir palaiko ryšius su gimtąja šalimi38.

Galima teigti, kad yra atlikta nemažai tyri-
mų, susijusių su libaniečių diasporos ir gimto-
sios šalies santykiais. Iš tyrimų matome, kad 
šių santykių puoselėjimas vaidina lemiamą 
vaidmenį kuriant Libano socialinį ir ekonomi-
nį gyvenimą. Pagrindinis libaniečių diasporos 
įnašas į Libano ekonominį vystymąsi yra lėšų 
investavimas. Libaniečių diaspora, ypač dir-
banti Persijos įlankos šalyse ir Vakarų Afri-
koje, investuoja daugiausia kapitalo. Didžiulės 
pinigų sumos „plaukė“ į Libaną „naftos bumo“ 
laikotarpiu 1973–1990  m., kuomet Libano te-
ritorija buvo tikras mūšio laukas. 1980 m. di-
asporos siunčiamos lėšos sudarė 40 % šalies 
pajamų. Ekonomiką šalyje gerina ir diasporos 
investicijos į statybų, transporto, mažmeninės 
prekybos ir paslaugų verslo sektorius. Diaspo-
ra taip pat importuoja prekes iš Libano, kuria 
tėvynės prekių rinką svečiose šalyse. Daugelis 
migrantų remia viešų interesų projektus. Li-
baniečių diaspora steigia ir finansuoja įvairias 
viešas institucijas: švietimo, socialinių paslau-
gų, sveikatos, vandens ir elektros aprūpinimo, 
paminklosaugos. Švietimo srityje diasporos 
atstovai veikia nuo 1943 m., lėšų skiria bibliote-
koms, mokykloms, universitetams39.

Vertėtų pabrėžti ir turizmo Libane svar-
bą. 1998  m. Londone ir Pietų Amerikoje at-
likus ten gyvenančių libaniečių apklausas 
buvo pastebėta, kad tarp gimtosios šalies ir 
diasporos neabejotinai yra tvirtas ryšys. Net 

du trečdaliai apklaustųjų akcentavo, jog il-
gisi Libano, 49 % tvirtino, kad buvo sugrįžę 
3–7 kartus, net 34 % – daugiau nei 10 kartų. 
Diasporos atstovai teigė, kad gimtosios šalies 
lankymas jiems yra itin svarbus – pasisakiu-
sieji lankė šeimas, draugus ar tiesiog ilsėjosi40.

Libano vyriausybė taip pat šiek tiek prisidėjo 
prie diasporos ir Libano ryšių palaikymo. 1960 m. 
buvo įkurta tarptautinė, pasaulietinė, ne pelno 
siekianti organizacija Pasaulio Libaniečių Kultū-
rinė Sąjunga, kurią finansavo Libano vyriausybė, 
bet dirbo nepriklausomai, bendradarbiaudama 
su libaniečių emigrantais užsienyje. Ji atstovavo 
libaniečių diasporai pasaulyje, skatino kultūrinę 
išraišką ir siekė suvienyti libaniečių palikuonis. 
1993  m. vyriausybė taip pat įsteigė Emigrantų 
Ministeriją, kuri užsiėmė emigrantus liečiančiais 
reikalais. Pagrindinis jos tikslas – stiprinti ryšius 
tarp Libano ir diasporos. Ši organizacija prisidėjo 
prie Libano gerovės išsaugojimo ir šalies atstaty-
mo po karo41.

Išvados
Libaniečių diaspora susiformavo ilgo 

migracijos proceso metu. Nors migracijos 
pradžia mena dar XVII a., tačiau didesnis 
fenomenas pastebimas nuo XIX a. vidu-
rio. Libaniečius migruoti paskatino įvai-
rios priežastys: Osmanų imperijos griežta 
okupacinė politika, nepriteklius, pilietinis 
karas, neramumai regione, geresnio gyve-
nimo paieškos. Atsižvelgiant į tikslo šalių 
ir išvykimo aplinkybes, socialinę emigran-
tų padėtį, libaniečių migracija skirstoma į 
penkias bangas.

Didžiausios libaniečių diasporos randamos 
JAV, Brazilijoje, Prancūzijoje, Persų įlankos ša-
lyse, Vakarų Afrikoje, Australijoje. Libaniečių 
diasporos įsikūrimo prielaidos šiose šalyse skir-
tingos. Glaudžiausią ryšį su tėvyne yra išlaikę 
Vakarų Afrikoje ir Persų įlankoje gyvenantys 
diasporos atstovai, kitur ryšys su tėvyne plėtotas 
steigiant įvairias organizacijas, maldos namus, 
bendruomenės institucijas, finansiškai remiant 
šeimos narius. Libaniečių diaspora ypatingai 

svarbi šalies vystymuisi ir ekonominei gerovei, o 
savo meilę tėvynei parodo saugodama jos kultū-
rą, kulinarijos palikimą, muziką ir kalbą. 

Libaniečių diaspora priskiriama prie preky-
bininkų diasporų grupių, nes nuo migracijos 
pradžios užsiėmė prekybine veikla – dar nuo 
XVII a. vykdė prekybą tarp Artimųjų Rytų ir 
Europos. Vėlesniais laikais libaniečiai, emigra-
vę į kitas šalis, dirbo prekių platintojais, gatvių 
pardavėjais. Kiek vėliau daugeliui pavyko įsi-
tvirtinti pasaulinėje rinkoje ir praturtėti. 
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The Lebanese are not a sedentary people. 
Already since the 17th century onwards their 
merchants have been migrating from one 
country to another creating commercial ne-
tworks between the Near East and Europe. Al-
though migration is nothing new to this nati-
on, it became pronounced from 1880 onwards, 
and it continues vigorously to our own day. 

The Lebanese diaspora formed as a result of 
five distinct emigration waves. The first dates 
from 1880 to 1914, when large numbers of peo-
ple left Lebanon because of the restrictions im-
posed by the Ottoman Empire or just in search 
of a better way of life. The second wave from 1915 
to 1945 was neither uniform nor very large. The 
third wave from 1943 to 1975 consisted of those 
escaping from high unemployment and/or the 
Arab-Israeli war. The fourth wave from 1975 to 
1990 displaced more than 800.000 families due 
to the civil war. The fifth wave lasting till today 
has been sweeping up those in search of a better 
life and more educational opportunities.

These five waves of Lebanese migration creat-
ed huge communities strewn all over the world. 
We can find Lebanese minorities in many Eu-
ropean countries, including Denmark, Ger-
many, Great Britain, the Netherlands, Austria, 
and France; the latter has the world‘s largest 

Erika ŠNIAUKŠTAITĖ

THE PATHS OF THE LEBANESE DIASPORA

Lebanese diaspora and a very prosperous one 
indeed. There are also Lebanese communities 
in West African countries such as Sierra Leone, 
Ghana, Ivory Coast, Nigeria, and Senegal. In the 
last-mentioned country the Lebanese have been, 
and still are, active in commerce and business, 
thereby contributing to that country‘s economic 
growth. A Lebanese diaspora functions in Aus-
tralia, Brazil, the United States, and Persian Gulf 
countries as well. 

From the very beginning of their migrati-
on, the Lebanese largely oriented themselves 
toward trade. Thus in Senegal they exported 
nuts; in the Gulf states they drilled for oil; and 
in Australia they traded textiles and built re-
tail chains. In all cases the Lebanese diaspora 
played and continues to play a large role in re-
presenting Lebanon abroad and in influencing 
the attitudes that the countries receiving Leba-
nese immigrants develop toward Lebanon.

At the same time their ties to the home-
land have always remained strong. The di-
aspora aids Lebanon not only by helping to 
improve business and economic conditions 
there but also by contributing to social wel-
fare and to the creation and financing of local 
public institutions in the fields of education, 
social service, health care, water and energy 
resources, and preservation of monuments. 

Indų tautos migracijos istorija viena feno-
menaliausių, kadangi palyginus per trumpą 
laiką didžiulė Azijos tauta, veikiama isto-
rinių procesų, išplito beveik visuose žemy-
nuose nuo Afrikos iki Pietų Amerikos. Šiai 
dienai etninių indų, gyvenančių ne istorinėje 
tėvynėje, priskaičiuojama apie 25 milijonus1. 
Daugiausia jų, apie 4 mln.,  – Nepale, po 3 
mln. – JAV ir Birmoje, apie 2 mln. – Malai-
zijoje. Europoje didžiausia indų bendruome-
nė yra apsigyvenusi Jungtinėje Karalystėje, 
kurioje susitelkia arti 2 mln. etninių indų. 
Neatsitiktinai pagal gausumą indų diaspora 
antra pasaulyje po Kinijos, tačiau, nepaisant 
tokio didelio kiekio išeivių skaičiaus, kaip ir 
didžioji dauguma kitų pasaulio tautų, gyve-
nančių ne savo tėvynėje, taip ir indų diaspora 
yra nepatenkinta savo dalia, jaučiasi neturin-
ti tvirto pagrindo – tiek teritorinės, tiek dva-
sinės tėvynės. 

Įsibėgėjus visuotiniam globalizacijos pro-
cesui, Lietuva tampa vis artimesnė stotelė 
ir iš Azijos atklystantiems svetimšaliams, 
tarp jų ir rytiečiams nuo Indijos vandeny-
no. Jau dabar Lietuvoje priskaičiuojama apie 
3002 indų tautybės asmenų, kurių, manoma, 
ateityje tik daugės. Negalime pasakyti, kaip 
tai paveiks Lietuvos socialinį bei kultūrinį 
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Indų tautos migracija ir jos diaspora  
    Jungtinėje Karalystėje 

gyvenimą, bet galbūt šio straipsnio objektas – 
indų tautos migracijos istorija, o svarbiau-
sia,  – šios Azijos tautos diaspora Jungtinėje 
Karalystėje leis bent pasąmonės labirintuose 
įsivaizduoti, ko galime tikėtis ir ką atrasime 
susidūrus su šia margaspalve tauta. Kadangi 
nėra galimybės aprašyti po visą pasaulį išpli-
tusios indų tautos diasporos, buvo pasirinkta 
Jungtinėje Karalystėje gyvenanti indų ben-
druomenė, nes šiandien ši diaspora viena di-
džiausių pasaulyje, o Jungtinė Karalystė yra 
viena artimiausių Europos stotelių išeiviams 
iš Lietuvos. 

Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausi-
mus, kada indų tauta pradėjo migruoti ir 
kokios buvo jos kryptys? Kaip Indijos išeiviai 
kūrėsi Jungtinėje Karalystėje? Kokie indų di-
asporos bruožai Jungtinėje Karalystėje? Buvo 
išsikeltas tikslas – bendrais bruožais supažin-
dinti su indų tautos migracijos istorija ir ap-
rašyti indų diasporą Jungtinėje Karalystėje. 

Pirmiausia reikia paminėti, jog Jungtinėje 
Karalystėje gyvenančios Indijos tautos nebus 
skirstomos pagal etninį identitetą, tačiau, 
norint geriau suvokti emigracijos procesą, 
būtina įvardyti, kad Indija  – daugiatautė 
valstybė, kurioje nuo seno dominuoja keletas 
kastų. Taip pat pagal religinį kultą valstybėje 
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išpažįstami hindų, musulmonų, krikščionių, 
sikhizmo, budizmo, džainizmo tikėjimai. 

Didžiausia indų etninė grupė, išgyvenusi 
migracijos procesą, yra pandžabos (apie 10 
mln. jos žmonių gyvena už Indijos valstybės 
ribų). Iš taminlando etninės bendruomenės 
po pasaulį išsibarstė apie 9 mln. žmonių, kiek 
mažiau oriso – apie 2 milijonai. Tačiau vienas 
sudėtingiausių yra sindihų etninės tapatybės 
klausimų. Ši provincija priskiriama kaimyni-
nei Bangladešo valstybei. Dalis sindihų nesu-
vokia savo tapatybės, mat pati indų tauta vis 
dar išgyvena formavimosi procesą, kadangi 
visoje šalies teritorijoje priskaičiuojama apie 
2 000 etninių grupių, kalbančių apie 200 
skirtingų kalbų.

Indų tautos diasporą, kaip visus indų kil-
mės asmenis, gyvenančius ne Indijoje, kurie 
išsaugojo keletą svarbiausių etnokultūrinių 
indų tautos identiteto požymių (įvairios In-
dijos regionui būdingos kalbos, kultūra ir pa-
pročiai), apibūdina sociologas Vijay Mishra. 
Anot jo, didžiausias skirtumas tarp indo ir 
išeivio indo yra tas, jog pirmasis turi piliety-
bę, o antrasis nebūtinai3. Reikia pažymėti, jog 
visame pasaulyje gyvenančią Indijos diaspo-
rą pagal praeities laikotarpius būdinga skirti 
į senąją bei naująją, o riba, skiriančia naująją 
ir senąją diasporas, įprasta laikyti 1960  m., 
kuomet iš šalies pradėjo emigruoti aukštąjį 
išsilavinimą turintys piliečiai.

Lietuvos istoriografijoje šia tema nėra ra-
šyta, tačiau užsienyje indų tautos diasporą 
gana plačiai nagrinėjo istorikai, politologai ir, 
žinoma, sociologai. Verta paminėti Diasporų 
enciklopediją4, kadangi ši knyga atvėrė paži-
nimo lauką analizuojant pandžabos (siksų) 
ir tamilando diasporas, kurios gausiausiai 
paplitusios po visą pasaulį. Politinių spren-
dimų, įtakojančių ne istorinėje tėvynėje gy-
venančias bendruomenes, ir įvairių sąvokų 
aiškinimus pateikia Gabriel Sheffer5. Patrick 
Eisenlohr6 aprašo indų tautos diasporą ir 
kultūros ypatybes, jungiančias etninius in-
dus Azijoje. Daug naudingos informacijos 

apie Indijos istoriją ir įvairių tautų pateikta 
migraciją knygoje World Acumullation 1492–
1789, kurią parašė Andre Gunder Frank7.

Šiame tyrime remtasi ir virtualioje erdvėje 
patalpintais straipsniais, periodiniais leidi-
niais. Verta išskirti britų bei pasaulio istorijos 
elektroninį archyvą, kur gausu faktų, skaičių, 
vaizdinės ir garsinės medžiagos. Visa tai lei-
do dar labiau priartėti prie mažai mums ži-
nomos Azijos tautos.

Indų tautos migracijos bangos
Skirtingai nei daugelyje kitų pasaulio 

tautų, kuriose stengiamasi pasirinktos tau-
tos migracijos istoriją apžvelgti trimis pa-
grindiniais laikotarpiais (merkantiliniu, 
industriniu ir poindustriniu), indų tautos 
migraciją, atsisakant europiečių primesto 
modelio, priimtiniau suskirstyti į kiek kito-
kius laikotarpius: 

1. Indų migracija senovės ir 
viduramžių laikotarpiu.

2. Indų migracija kolonijiniu 
laikotarpiu.

3. Indų migracija pokoloniji-
niu laikotarpiu.

Dėl šaltinių trūkumo sunku atsakyti į 
klausimus, kada ir dėl kokių priežasčių pir-
mosios etninės bendruomenės, gyvenančios 
dabartinės Indijos teritorijoje, migravo į Eu-
ropą. Tačiau, remiantis lingvistine hipoteze, 
viena pirmųjų tautų, migravusių iš dabarti-
nės Indijos teritorijos, buvo romų tautybės 
žmonės8. Pagal genetinius tyrimus ir išliku-
sius archeologinius pėdsakus galima teigti, 
kad romų tautybės žmonės, gyvenę į pietus 
nuo Himalajų, prie Indijos vandenyno (da-
bartinis Radžastanas), galėjo migruoti į šiau-
rės vakarus ne ankščiau kaip VIII a.9, o jau XI 
a.10 pasiekti ir dabartinės Europos žemyną. 
Sunku tiksliai pasakyti, kas buvo tas stūmos 
ar traukos dėsnis, verčiantis migruoti romus, 
bet pagal indišką žodį doma, kuris reiškia že-
miausią ir vargingiausią Indijos visuomenės 

kastą, manoma, kad romų tautybės žmonės 
pasuko ieškoti laimės dėl sunkios tiek hierar-
chinės, tiek materialinės padėties.

Kita mokslinė teorija, kuri europiečių 
mokslininkams mažiau žinoma, remiasi indų 
kultūros likučiais dabartiniame Tailande ir 
Indonezijoje. Spėjama, kad indų tautos, gy-
venančios pietuose, migravo į pietryčių Azi-
jos regioną. Kodėl Indijos vandenyno zonoje 
aptinkama archeologinių radinių, vedančių 
į Indiją? Labiausiai tikėtina, jog, įsitvirtinus 
brachmanos kastos atstovams ir susikūrus 
hindų-būdų valstybiniams dariniams, kitaip 
tariant, Indijos karalystėms, buvo palaikomi 
efemeriški prekybos ryšiai su kaimyniniais 
kraštais11. Šalia to aptinkama religijos sąsajų 
ne tik su Graikijos, bet ir su Mesopotamijos 
civilizacija. Matyt, daugiausia prie to prisidė-
jo budizmo pradininkai-dvasininkai, kurie 
skleidė religiją ne tik minėtuose kraštuose, 
bet ir pietų bei pietryčių Azijoje. Kiek vėliau 
dabartinės Indijos teritorijoje įsikūrusios ka-
ralystės jūrų keliais palaikė ne tik draugiškus 
ryšius, bet vykdė ir grobiamąsias ekspedici-
jas. XI a.12 Cholas (Tamilando princas) orga-
nizavo ekspediciją į Didžiosios Indonezijos 
Imperiją Syrivavą ir ją prisijungė. Iš to galime 
spręsti, kad, nors ir nedideliais kiekiais, mar-
gi, besiformuojantys Indijos karalysčių tautų 
dariniai, daugiausia migravo jūrų keliais dėl 
geopolitinių aplinkybių, siekdami išplėsti, 
įtvirtinti valdžią ir užmegzti prekybinius ry-
šius. Tačiau laikas parodė, jog bendrumo trū-
kumas ir karalysčių susiskaldymas galiausiai 
privedė prie visiško atsidavimo ir paklusnu-
mo Europos kolonizatoriams.

Kolonizacijos laikotarpyje, iki XVIII a.13 
vidurio, europiečiams Indija buvo pasiekia-
ma per olandų ir britų prekybos kompanijas. 
Viena garsiausių  – Rytų Indijos Kompanija, 
kuri, nors ir stengėsi tapti regiono prekybos 
monopolininke, prekybą grindė su Indijos 
ir Indonezijos salynais, stengdamasi išnau-
doti ne tiek Azijos žmonių potencialą, kiek 
žemės turtus. Kaip bebūtų, dideliais kiekiais 

gabenami vaisiai, prieskoniai, kava, ryžiai, 
cukrus ir kitos gėrybės14 buvo užuomazgos 
europiečių imperializmo, kuris vėliau šį Azi-
jos regioną pavertė tarnu, nuolankiai vyk-
dančiu europiečių primestas taisykles.

 Tiriant indų tautos migraciją nuo 1830 m. 
iki 1930 m., šis palyginti trumpas laikotarpis 
neatsitiktinai susilaukė daugiausiai moks-
lininkų dėmesio. Pirmiausia dėl pastebimai 
išaugusio indų emigrantų skaičiaus, kurį 
galima paaiškinti remiantis neoklasikiniu 
migracijos dėsniu. Kada, anot sociologo 
Tony Tinker, galima Azijos regiono tautų 
migraciją paaiškinti per stūmos ir traukos 
prizmę: ,,Stūma yra netenkinančios gyveni-
mo sąlygos Pietų Azijoje, o trauka  – geres-
nės galimybės Vakaruose.“15 Nors šiai dienai 
įprasta žmonių migracijos reiškinius aiškinti 
pasitelkiant sudėtingus mokslinius terminus 
ir teorinius dėsnius, tačiau reikia neužmiršti, 
jog pirmiausia žmonių gyvenimą lemia eko-
nominiai bei politiniai valdančiųjų ar engėjų 
sluoksnio sprendimai ir tik vėliau įvyksta mi-
gracijos procesas ar ištisa banga. Profesorius 
Egidijus Aleksandravičius aiškina: ,,Gerokai 
sudėtingesnis istorinis likimas klostėsi tų 
tautų, kurios buvo pažemintos, užkariautos, 
persekiotos.“16 Indijos atveju, kenčiant Britų 
imperijos kolonistų grobikišką politiką, di-
džioji dalis indų neturėjo jokių galimybių su-
sikurti geresnį materialinį apsirūpinimą, ka-
dangi britams be jų pačių ir jų turtų, išskyrus 
administracinį aparatą, kuris buvo sudarytas 
iš aukščiausios kastos pareigūnų, archajiš-
ko krašto žmonės nerūpėjo. Kalbant apie 
Didžiosios Britanijos imperijos įtaką indų 
emigracijai, Kingsley Davis ironiškai įžvel-
gia, jog emigruoti buvo ,,sudarytos“ kur kas 
palankesnės sąlygos nei įsitvirtinti savo šaly-
je17. Šitos ,,geresnės sąlygos“ net ir po daugelio 
metų Indijai kelia blogiausius atsiminimus. 
Geriausiai tai apibūdina Jawaharal Nehru: 
,,Beveik visos mūsų tautos problemos susi-
formavo valdant Britanijos imperijai ir yra jų 
taikytos politikos rezultatas: princai, tautinių 
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mažumų problemos, turto teisės įstatymai 
svetimšaliams ir indams, pramonės nebuvi-
mas, žemės ūkio atsilikimas, didžiulis skur-
das, žemas išsilavinimo lygis.“18 Akivaizdu, 
kad indams, kenčiantiems Didžiosios Bri-
tanijos imperijos išnaudojimą, susiformavo 
trauminė atmintis, kuri išliko ir iki mūsų 
dienų. Tačiau dar rimtesnė problema  – anų 
dienų imperialistinė politika, tokius padari-
nius sukūrusi XIX a., dėl kurios indai emi-
gruoja ir šiandien. 

 Trumpai apibūdinant indų tautos migra-
ciją, būtina išskirti vieną datą, tai – 1833 m.19, 
kada Britų imperijoje panaikinus prekybą 
vergais atsirado tuščia vieta tarp žemiausios 
klasės darbininkų, taip susiformavo kon-
traktuoti darbininkai, kurie daugiausia dir-
bo žemės ūkio plantacijose, kasyklose ir kelių 
statybose. Šie darbininkai atliko sunkiausius 
darbus ir užpildė vakuumą, atsiradusį dėl 
vergovės panaikinimo, tačiau kartu išsilaikė 
ir kitos vergovės tradicijos, kadangi naujieji 
darbininkai buvo išnaudojami ir žeminami 
įvairiausiais būdais (fizinės bausmės, psicho-
loginis smurtas). Gimus kontraktuotų darbi-
ninkų sistemai, kurių didžioji dalis buvo ne 
tik iš Indijos, bet ir iš kitų Azijos valstybių, 
gimė ir nauja vergovės politika20. Susikū-
rė ištisa įdarbinimo sistema, pradedant nuo 
agentų, kurie apgaudinėjo indus, baigiant 
Magistratu, kurio pareiga buvo suteikti lei-
dimą išvykti iš šalies. Šalia to XIX a. 9 deš.21 
atsirado naujas reiškinys pasaulio įdarbinimo 
istorijoje, vėliau pavadintas kangani. Kangani 
principą paaiškinti galima nesunkiai  – di-
desnį kapitalą turintis žmogus (bent jau ne-
žemesnės kastos) sumoka už indų darbinin-
ko kelionę (sumokėtą sumą vėliau atidirba). 
Tarp kontraktuotų ir kangani darbininkų 
galima pastebėti keletą esminių skirtumų. 
Pirmieji daugiausia buvo iš šiaurės ir Rytų 
Indijos regionų (Biharo, Utar Pradešo, Ben-
galijos ir Orisos), jų emigracijos kryptys apė-
mė Indijos vandenyną (Mauritaniją, Ugandą, 
Pietų Afriką, Malaiziją ir Šri lanką), Ramųjį 

vandenyną (Fidžį) bei Karibų jūrą (Trini-
dadą, Gvinėją). Didžiąją kangani sistemos 
dalį sudarė atvykėliai iš Pietų Indijos regio-
nų (Keralo, Pandžabo, Sikimo). Darbininkų 
emigracijos kryptis buvo Indijos vandenyne 
(Birma, jau minėtos Šri lanka, Malaizija bei 
Mauritanija)22. Galima pastebėti, kad tuo 
metu emigruojantys darbininkai ir sukūrė 
didžiausias indų išeivių bendruomenes sve-
timuose kraštuose, kurios išliko ir iki šių 
dienų. Įdomu, kad maža dalis kontraktuotų 
darbininkų, atidirbusių penkerius metus, įsi-
kurdavo naujoje vietoje, stengdavosi ieškoti 
laimės kitur ir kartais net grįždavo į Indiją. 
Kalbant apie kangani darbininkus, šie daž-
niausiai pasilikdavo naujai suformuotose 
gyvenvietėse. Iki 1930  m. indų išvyko maž-
daug 29 mln.23, kai kurie iš jų asimiliavosi, kai 
kurie ne. Dar ir dabar jų palikuonys sudaro 
apie 60 %24 visos indų tautos išeivijos. XIX–
XX a. vykusi Indijos migracija buvo viena 
didžiausių emigracijos bangų visame pasau-
lyje, nors, žiūrint iš eurocentrizmo prizmės, 
dažnai vertinama kaip antraeilė, neturinti to-
kios reikšmės, kaip Europos tautų migracija. 
Kartu užmirštama, kad didžioji dalis atsako-
mybės tenka ir europiečiams už taikytą im-
perialistinę politiką, neatsižvelgiant į jokius 
žmogiškus padarinius, kurie, kaip matysime, 
atsilieps ateityje. 

Indų migracija pokolonijiniu laikotarpiu 
visiškai skirtinga nei prieš tai vykusi seno-
vės-viduramžių ir kolonijiniu laikotarpiu. Di-
džioji dalis emigrantų buvo kilę iš vidutinės 
klasės atstovų, neblogai kalbančių angliškai 
ir turinčių kvalifikaciją. Tai galima paaiškin-
ti paprastai   – Indijai tapus nepriklausomai 
dalį švietimo sistemos modelio ji perėmė iš 
Didžiosios Britanijos, tačiau dėl žemo šalies 
išsivystymo lygio bei didelės konkurencijos 
dauguma jaunų specialistų negalėjo susirasti 
darbo. Kitaip sakant, perimtoji švietimo sis-
tema sukūrė per daug kvalifikuotų darbuo-
tojų, kuriems darbo vietų Indijoje nebuvo. 
Panašų procesą galima įžvelgti ir dabartinėje 

Lietuvoje. Oficialiais duomenimis apie 10 %25 
Indijos šalies gyventojų yra bedarbiai, tačiau 
realybėje šie skaičiai yra kur kas didesni. 
Manoma, kad visoje šalyje kas trečias indas 
neturi darbo ir dėl to dažnas iš jų pasirenka 
galimybę emigruoti, taip vyksta ,,protų nute-
kėjimo“ procesas. Kvalifikuoti indai, išvykę 
laimės ieškoti į vakarus, daugiausia įsidarbi-
na transporto ir komunikacijų srityse. Indų 
sociologas Navihar pastebėjo kelius būdin-
giausius bruožus šių dienų kvalifikuotų indų 
emigracijoje: a) didžioji dalis išvykusiųjų ne-
grįžta, b) išvykusieji stengiasi įgyti dar ir vie-
tinį išsilavinimą, c) pagrindinės kryptys yra 
Vakarų pasaulio valstybės, kuriose kalbama 
anglų kalba26. Pastebime, kad indų tautos sie-
kis įsitvirtinti naujoje tėvynėje gana stiprus, 
retai kada ieškoma kelio atgal, o naujoje vals-
tybėje įgytas išsilavinimas, pasaulėžiūra, kul-
tūriniai skirtumai ,,perprogramuoja“ žmo-
gaus vertybių sistemą, globalizacijos procesas 
per tokius individus sukuria vakarietišką 
vertybių tiltą, jungiantį Indiją su vakarais. 
Jau dabar galima pastebėti, kiek visa tai turi 
įtakos besikeičiančiai Indijos visuomenei. 
Rytiečių ir vakariečių ,,pop“ kultūros mi-
šinys jau pasiekia ir mus. Indų filmai, kurie 
sovietmečiu žiūrovus žavėjo romantiškomis 
muzikinėmis scenomis, dabar prarado rytie-
tišką išskirtinumą ir panašėja į holivudinius 
filmus. 

1900  m.27 indų tiek JAV, tiek Jungtinėje 
Karalystėje buvo mažiau nei 1 000. 1945 m.28 
šis skaičius išaugo nežymiai ir kiekvienoje iš 
šių valstybių siekė apie 6 000. Tokią tenden-
ciją galima paaiškinti. Nuo XX a. pradžios 
Vakarų pasaulio valstybės taikė kvotas ir 
kitokius politinius sprendimus, varžančius 
atvykti svetimšaliams į jų šalį. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui ir Indijai tapus 
nepriklausomai situacija pradėjo keistis į kitą 
pusę. Nuo 1947  m.29 naujoji indų diaspora 
ėmė vykti į išsivysčiusias šalis: JAV, Jungtinę 
Karalystę, Kanadą, Australiją ir į kitas Va-
karų Europos valstybes. Pradžioje didžioji 

dalis indų atvykėlių buvo nekvalifikuoti dar-
bininkai, dirbantys mažai apmokamą darbą. 
Galima pastebėti, kad pagrindinis traukos į 
Jungtinę Karalystę dėsnis buvo pigios darbo 
jėgos trūkumas, kolonijiniai ryšiai, taikoma 
Sandraugos politika, leidusi buvusiems britų 
kolonijos piliečiams dirbti, gyventi ir balsuoti, 
kitaip tariant, teisiškai tapti visaverčiais Jung-
tinės Karalystės piliečiais. Svarbiausia, kad 
iki 1962 m.30 sienos į Jungtinę Karalystę buvo 
atviros be jokių apribojimų. Tuomet daugelis 
emigrantų įsikūrė pramoniniuose miestuose: 
Londone, Leičesteryje, Birmingeme. XX a. 7 
deš. viduryje buvo panaikinti Britų Sandrau-
gos aktai, suteikiantys teisę neribotam kiekiui 
indų atvykti į Jungtinę Karalystę. Po 20 metų 
dėl pigios darbo jėgos trūkumo Didžiosios 
Britanijos politika pasikeitė ir indai laisviau 
galėjo patekti į Jungtinę Karalystę. 

Nuo XX a. 7 deš. panašūs migracijos pro-
cesai pradėjo formuotis ir JAV bei Kanadoje. 
1965  m.31 JAV kongresas panaikino Džono 
Reedo rasistinį aktą ir įtvirtino naują poli-
tiką  – panaikintos imigrantų pagal tautybę 
kvotos. Visa tai indams atvėrė naują kryptį 
JAV. Kanadoje 1968  m. priimtas įstatymas, 
kuris aukštino žmonių kvalifikaciją, o ne iki 
tol buvusią rasinę diskriminaciją. Šalia to 
JAV ir Kanada, teikusios pirmumo teisę kva-
lifikuotiems darbininkams, buvo kaip alter-
natyva išsilavinusiems indams. JAV iki da-
bar laikosi principo suteikti pirmumo teisę 
į šalį atvykti kvalifikuotiems darbininkams. 
Po 1990 m. imigracijos akto ir 1995 m. H-1B32 
programos paaiškėjo, kad 75 % visų dirban-
čiųjų etninių indų turi aukštąjį išsilavinimą 
ir įsitvirtino JAV visuomenėje kaip puikūs 
specialistai, pradedant medikais, mokslinin-
kais, inžinieriais ir baigiant naujų technolo-
gijų specialistais. Indų diaspora nuo XX a. 7 
deš. Kanadoje išaugo iki 1 mln.33 gyventojų, o 
JAV per paskutinius tris dešimtmečius – iki 
3 mln.34 gyventojų, taip etninę indų tautą pa-
versdama viena didžiausių svetimšalių ben-
druomenių JAV.
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Naftos bumas 1970 m. artimuosiuose Ry-
tuose suformavo naują emigracijos kryptį į 
Persijos įlankos šalis. Didžioji dalis emigran-
tų buvo iš Pietų Indijos regionų, kur dirbo 
naftos platformų, kelių, oro uostų ir kitokių 
objektų statybose. Skirtingai nei Vakarų pa-
saulio šalyse, etniniai indai dirbo sunkiausius 
ir mažiausiai apmokamus darbus. Galima 
pastebėti, kad panašiai kaip ir XIX a. buvo 
sudaromi kontraktai su etniniais indais, bet 
dėl arabiškų papročių ir įstatymų dar ir dabar 
indų diaspora taip ir liko antraeilė imigrantų 
tauta su 5 mln. gyventojų35.

Apie 1990 m. Australija ir Naujoji Zelandi-
ja tapo vienomis patraukliausių šalių Indijos 
emigrantams. Modernizacijos procesui įsibė-
gėjus, angliškai kalbančiose valstybėse darbo 
rinką užplūdo kvalifikuoti naujų technologi-
jų specialistai – vien Australijoje dabar gyve-
na 400 00036 etninių indų.

Apibendrinant galima teigti, jog senovėje 
ir viduramžiais  etninių indų tautelių migra-
cijos pėdsakai gana neryškūs, dažniausiai mi-
gracija vyko dėl prekybos, religijos, valdžios 
įtvirtinimo. Šaltinių trūkumas neleidžia at-
sakyti, kokie buvo emigracijos ar imigraci-
jos mastai, tačiau žinoma, jog didžioji dalis 
judėjimo krypčių apėmė Indijos vandenyno 
baseiną ir Šiaurės Aziją. 

Kolonijiniame laikotarpyje įvyko viena 
didžiausių migracijos bangų visame pasau-
lyje, kuomet per vieną amžių emigravo apie 
29 mln. indų, didžioji dauguma jų buvo kon-
traktuoti arba kangani sistemos darbuotojai. 
Tame amžiuje emigracijos kryptys apėmė 
dabartines kaimynines Azijos valstybes (tuo 
metu Britų imperijos kolonijas), Malaizijos, 
Šri Lankos, taip pat Mauritaniją Afrikoje. Be 
to, indų diaspora aptinkama ir Šiaurės bei 
Pietų Amerikoje, kur indai dažniausiai buvo 
išnaudojami sunkiam fiziniam darbui žemės 
ūkyje.

Indijai tapus nepriklausomai ir perėmus di-
džiąją dalį vakarietiško politinio modelio, susi-
formavo naujoji indų diaspora, kuri daugiausia 

emigravo į JAV, Jungtinę Karalystę, Kanadą, 
Australiją, Naująją Zelandiją. Tai lėmė didžiu-
lis žmonių perteklius, ekonominiai sunkumai 
šalies viduje, kuriuos paliko Europos koloniza-
toriai. Viena iš priežasčių, kodėl indai krypsta 
į vakarus, – anglų kalba, taip pat nuo XX a. 7 
deš. palankūs JAV, Kanados ir Anglijos politi-
niai imigracijos sprendimai, kurie atvėrė gali-
mybes įsikurti 10 mln. indų.

Indų diaspora  
Jungtinėje Karalystėje

Gili Salvat buvo šešerių metų, kai jos šei-
ma viena pirmųjų paliko Indiją ir atvyko į 
Londoną 1948 m.: „Aš prisimenu savo tėvus,  
stovinčius prie laivo borto ir žvelgiančius į 
vis labiau tolstančios Indijos krantus, tėtis ir 
mama tyliai verkė, aš žiūrėjau į juos ir taip pat 
verkiau, tik niekaip negalėjau suprasti, kodėl 
jie verkia. [..] Tik atvykus mes žinojom vie-
nintelę parduotuvę ,,Harolds“, kurią buvome 
matę žurnaluose Indijoje, vietiniai žmonės 
mums einant į ją Oksfordo gatve sustodavo 
ir spoksodavo į mus. [...] Mokykloje iš manęs 
juokėsi, nes buvau kitokia, atsimenu po trejų 
savaičių pakeičiau savo akcentą, taip prasidė-
jo išgyvenimo kova.“37 Gilūs jaunos mergaitės 
atsiminimai puikiai perteikia išgyvenimus, 
su kokias turėjo susidurti tik ką atvykę indai. 
Konservatyvus britų požiūris, nepakantu-
mas ir tolerancijos stoka imigrantams, ku-
riems ir taip buvo sunku įsikurti, gyvenimą 
darė dar kartesnį.

Turėjo praeiti nemažai laiko, kad indų 
tautos atstovai įsitvirtintų Vakarų pasaulio 
lopšyje, susikurtų ramų, užtikrintą gyve-
nimą, užsitarnautą savo darbštumu, palan-
kumą britų visuomenėje, taptų gerbiami ir 
laukiami visose sferose (nuo eilinio maisto 
parduotuvės savininko iki politikos atstovo). 
Visi šie žmogiškų santykių lūžiai susiforma-
vo per paskutinius šešis dešimtmečius, kaip 
jau buvo minėta, pirmoji indų imigrantų 

banga Jungtinę Karalystę pasiekė XX a. 5–7 
dešimtmetyje. Vartai atsivėrė po Antrojo 
Pasaulinio karo, siekiant atstatyti nualintą 
šalį. Tada buvo tikimasi, kad pigi imigrantų 
darbo jėga padės greičiau atsigauti Jungtinės 
Karalystės ekonomikai. Po 1948 m., kuomet 
buvo priimtas Britų pilietybės įstatymas, kie-
kvienais metais į Angliją atvykdavo apie 72 
000 etninių indų, tai tęsėsi iki 1972 m.38, kada 
buvo priimtas naujasis imigracijos įstatymas 
ir naujakurių sumažėjo trečdaliu. Užplūdę 
Indijos, Pakistano, Vakarų Indijos gyvento-
jai atnešė etninę ir kultūrinę įvairovę, apie 
kurios padarinius niekas nesusimąstė. Gili 
Salvat išgyvenimai tiek plačioje visuomenėje, 
kuomet buvo šaipomasi dėl jos rasės gatvėje 
ir mokykloje, tiek apgailėtinos naujakurių 
sąlygos privačiame gyvenime39 parodo, jog 
britų visuomenė, o tuo labiau valdžios poli-
tiniai siekiai, nustumdami žmonių gerovę į 
antraeilę vietą, nesugebėjo ,,priimti ateivių į 
savo šeimą“.

XX a. 8 dešimtmetyje Anglijos parlamen-
tas pradėjo taisyti praeities klaidas, kuomet 
nekontroliuojamas srautas destabilizavo pa-
dėtį Jungtinėje Karalystėje. Nors Anglijos 
imigracijos politika ir ,,geležinės ledi“ Tea-
cher siekis sumažinti subsidijų skaičių užsie-
nio studentams leido pristabdyti atvykėlių 
skaičių iš Azijos, tačiau buvo sukurta antroji 
indų emigracijos banga. Tiesa, ši imigracijos 
banga pagal atvykėlių skaičių buvo pati ma-
žiausia. Pavyzdžiui, 1985 m. tik 5 % visų atvy-
kėlių į Jungtinę Karalystę buvo indų tautybės, 
1981 m. į Jungtines Karalystes atvyko 18 000 
indų, po penkiolikos metų šis skaičius suma-
žėjo iki 4 600 atvykėlių40. Matyt, dauguma jų 
atvyko turėdami giminystės ryšių, kai kurie 
studijuoti, bet iš esmės abiejų valstybių mi-
gracijos ryšiai buvo silpni, galima pastebėti ir 
vėliau prasidėsiančias kvalifikuotų darbuoto-
jų imigracijos apraiškas. 

Trečioji banga, kaip ir pirmosios dvi, buvo 
ne išimtis, ir jos raidai didžiausią įtaką darė 
valdžios sprendimai. Anglijos parlamentas 

1995  m. priėmė naują įstatymą, kuris atvėrė 
vartus išsilavinusiems indams į Jungtinę Ka-
ralystę. Šis politinis žingsnis, panašiai kaip ir 
JAV, pirmumo teisę suteikė kvalifikuotiems 
ir siekiantiems aukštojo mokslo. Dėl to jau 
2000  m. iš maždaug 100 000 gydytojų 6 % 
buvo indų tautybės. Dar vienas pavyzdys  – 
tais pačiais metais iš 18 250 atvykusių naujųjų 
technologijų specialistų 11 374 buvo iš Indijos. 
Kaip dabar išaugo šie procentai nėra duome-
nų, bet viena aišku, kad globalizacijos eroje 
kvalifikuotų indų tik daugėja. 

Šią dieną migrantams iš Indijos teisinis 
kelias iki Jungtinės Karalystės piliečio ilgas ir 
sudėtingas, kadangi britų valdžia pagal galio-
jančius įstatymus suteikia kelių rūšių termi-
nuotas vizas, kurios negarantuoja teisės indui 
įsikurti Jungtinėje Karalystėje. Pavyzdžiui, 
viena viza išduodama studijuojantiems, 
kada, praleidus dešimt metų Anglijoje, gali-
ma tikėtis malonės gauti Anglijos pilietybę, 
kita viza – dirbantiems, kurie atvyko remia-
mi tarptautinių kompanijų ir po dvejų metų 
gali tikėtis Anglijos pilietybės. Verslininkų 
viza suteikiama investavusiems į Jungtinės 
Karalystės ekonomiką, po penkerių metų 
galima tikėtis Anglijos pilietybės. Dėl šių 
šališkų britų valdžios įstatymų indai dažnai 
sunaikina savo dokumentus ir taip įsikuria 
Anglijoje apeidami įstatymus. 

 Dabar suskaičiuojama apie 300 įtakin-
gų indų, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje. 
Garsiausi iš jų yra Lakshmi Mitalli, valdan-
tis stambiausią metalurgijos kompaniją pa-
saulyje, taip pat metalo pramonės magnatas, 
filantropas Swaraj Paul, užimantis 38 vietą 
turtingiausiųjų sąraše Didžiojoje Britanijoje, 
arba viešbučių tinklo ,,Radisson“ savininkas 
verslininkas Jasminder Sinhgn. Į politinį ir 
visuomeninį gyvenimą įsilieja vis daugiau 
etninių indų. 

Iš maždaug 2 mln. indų, gyvenančių Jung-
tinėje Karalystėje, 40 % gyvena Londone. Nuo 
imigracijos pradžios indai pasižymėjo kaip 
puikūs prekybininkai ir dabar vien sostinėje 
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valdo apie 5 % smulkaus verslo, kuriame dir-
ba 51 000 žmonių41. Kita dalis indų gyvena 
Leičesteryje, Birmingeme ir Mančesteryje. 
Leičesteryje indai sudaro didžiausią etninę 
bendruomenę po baltaodžių, kur suskaičiuo-
jama apie 20 % išeivių iš Indijos. Toks centra-
lizacijos principas leidžia naujai atvykusiems 
lengviau įsikurti, o bendruomenė išsaugo 
savo tautinį identitetą, dažnai gyvena uždarą 
ir paslaptingą gyvenimą, kuris britams ne-
suprantamas. Apie 97 % išeivių yra susitelkę 
Anglijoje, likę 3 % – Velse, Škotijoje ir Šiaurės 
Airijoje. Didžiausia dalį indų diasporos suda-
ro Pandžabi regiono indai, kurie su Pakista-
no išeiviais sudaro apie 2 mln. bendruomenę, 
kita etninė tauta Gudžarati vienija 0,78 mln. 
bendruomenę, apie 0,5 mln. sudaro Bengalai, 
kurių dalis yra atvykę iš Bangladešo. Taip pat 
yra Tamilando išeivių bendruomenė, kurią 
sudaro apie 0,1 mln. žmonių. Pagal išpažįs-
tamą religiją 45 % priskiria save hindų tikė-
jimui, 29 % sikhizmo, 12% islamo ir 4% išpa-
žįsta krikščionybę42. Sikhizmo išpažintojų 
daugiau yra tik pačioje Indijoje43. 

Britanijoje gyvenanti indų diaspora iš-
skirtinė ne tik savo dydžiu, bet ir kultūrinio 
gyvenimo turtingumu. Tačiau nereikia už-
miršti, jog dabartinė indų diaspora Anglijoje 
išgyvena penktą generaciją, kuri neišvengia-
mai yra paveikta asimiliacijos. Naują indų 
etninę kartą reikėtų suvokti ne vien kaip 
jaunus žmones, gimusius ir dirbančius sveti-
moje šalyje, bet ir kaip savojo laiko įkaitus, 
kuriems tenka atlaikyti etninį nutautėjimą. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog kultūrinis indų 
pajėgumas didžiulis Anglijoje, kadangi visoje 
šalyje suskaičiuojama arti 1 000 indiškų orga-
nizacijų, kurios vienija bendrų regionų, tau-
tų, kalbų, profesijų, kultūrų atstovus, tačiau 
visgi išskirtinį vaidmenį vaidina tos organi-
zacijos, kurios vienija bendros kastos, religi-
jos ir kalbos narius. Kaip ir pačioje Indijoje, 
šių organizacijų priešpriešos dėl kastų siste-
mos ir religijos nesutarimų sukelia konfliktą 
ir Jungtinėje Karalystėje. Galima pastebėti, 

kad didžioji dalis visų organizacijų stengiasi 
suteikti bet kokią pagalbą artimiems, naujai 
atvykusiems ir čia gyvenantiems etniniams 
indams. Žymiausios iš jų yra suskirstytos 
pagal religiją: Hindų kultūros draugija, Indi-
jos musulmonų federacija, Achmadijos mu-
sulmonų asociacija, Indijos krikščionių ben-
druomenė. Organizacijos, kurios pastatytos 
ant regiono ir etninės kortos, yra Gudžaračio 
konfederacija, Pandžabos vienybės forumas ir 
Bengalų asociacija. Žymiausia profesinė ben-
druomenė yra Didžiosios Britanijos gydytojų 
asociacija, kuri remia jaunų indų rengimą In-
dijoje. Apskritai ,,nutekėję protai“ į Didžiąją 
Britaniją didelę dalį uždirbtų pinigų siunčia 
į gimtinę, kad pagerintų namiškių gyvenimo 
sąlygas, investuoja į kaimo socialinę ar religi-
nę infrastruktūrą, taip pat aukoja įvairioms 
bendruomenėms. 

Nepastebimai Didžiojoje Britanijoje patys 
britai pamėgo ir indišką virtuvę. Pirmasis 
restoranas buvo atidarytas 1926 metais. Da-
bar visoje šalyje suskaičiuojama daugiau nei 
9 000 indiškų restoranų, maždaug vienas 
restoranas 7 000 žmonių. Per savaitę rytiečių 
restoranuose apsilanko apie 2 mln. britų, o 
namie indiškus patiekalus skanauja dar 3 mi-
lijonai44. Tiesa, didžiąją dalį restoranų valdo 
Bangladešo diasporos atstovai bengalai, ka-
dangi indiška virtuvė labai įvairi ir turi pana-
šumų, o plačiojoje visuomenėje, veikiausiai 
dėl komercijos, nebandoma kurti išskirtinės 
Bangladešo virtuvės. 

Pramogų ir žiniasklaidos pasaulyje indų 
diaspora taip pat atlieka vis svarbesnį vai-
dmenį. Daugybę aktorių ir muzikinio pa-
saulio žvaigždžių, tokių kaip Jay Sean, repre-
zentuoja indų diasporą iš teigiamos pusės, 
televizijos kanaluose ir radijo stočių progra-
mose vis dažniau pasirodo rytų tautos atsto-
vams skirtų laidų, jau nekalbant apie filmą 
,,Lūšnynų milijonierius“. 

Žvelgiant iš kitos pusės, indų diaspo-
ra neišvengia ir diskriminacijos išpuolių. 
Dėl kai kurių Pakistano atstovų netinkamo 

elgesio susiformavo leksikos žargonas ir 
etiketė ,,paki“. Stereotipinėje visuomenėje 
,,paki“ dabar apibūdina visus Rytų Indijos 
imigrantus nuo Bengalo iki Pandžabos indo. 
Televizijos ir radijo laidose mėgstama pasi-
šaipyti iš indiško akcento, vienas tokių po-
elgių sulaukė didžiulio visuomenės atgarsio, 
kada populiarioje laidoje buvo tyčiojamasi 
iš britų-indų aktorės akcento. Tada sulaukta 
arti milijono žiūrovų skundų45. Kartas nuo 
karto pasitaiko skundų ir dėl nepagrįsto at-
leidimo iš darbo. Nukentėjusysis dažniausiai 
motyvuoja, jog patyrė darbovietėje diskri-
minaciją, nes iš esmės buvo atleistas tik dėl 
nepatinkančio indiško akcento. Kitas nu-
sistovėjęs stereotipas ir diskriminacijos ap-
raiška tokia, kad indai plačioje visuomenėje 
piešiami kaip pardavimo agentai arba ,,paki“ 
parduotuvių savininkai, užmirštant, jog ne-
mažai indų diasporos atstovų dirba ir kitus 
darbus (medikai, programuotojai, vairuo-
tojai). Vien Heatrow oro uoste didžioji dalis 
darbuotojų yra iš Gudžarati bendruomenės, 
įsikūrusios vienoje vietoje netoli oro uosto, 
stengiantis išlaikyti savo identitetą. 

Tačiau skaudžiausias priešiškumas, daž-
nai peraugantis ir į smurtą, yra dėl teroristi-
nių išpuolių. Visuomenės nepasitikėjimas ir 
priešiškumas ženkliai išaugo, kuomet įvyko 
teroristų atakos 2001 m. Niujorke ir 2007 m. 
Londone. Nors didžioji dalis žmonių gyvena 
taikiai, bet keli blogi įvykiai viską nudažo ne-
pasitikėjimo spalva. 

Etniniai indai Jungtinėje karalystėje, re-
miantis Joseph Rowntree Foundation stu-
dija46, pagal skurdo lygį ženkliai lenkia tiek 
Bangladešo, tiek Pakistano, tiek juodųjų Af-
rikiečių diasporą ir nusileidžia tik baltiesiems 
britams. Pasiremiant 2001 m.47 BBC skaičia-
vimais, 65 % naujų imigrantų, t. y. etninių 
indų, turėjo darbą, maždaug 17% iš jų gavo 
minimalų savaitės atlyginimą, net 18 % – di-
desnį nei vidutinį, t. y. 750 svarų per savaitę. 
Tačiau paskaičiavus nuo bendro visų etninių 
indų skaičiaus šie skaičiai sumažėjo iki 14% 

ir iki 7 %. Pastebima ir dar viena tendencija, 
jog indų diasporoje dirbančiųjų yra 67 %, t. 
y. maždaug 15 % mažiau bendro Jungtinės 
Karalystės nedarbo lygio48. Sihkai yra turtin-
giausia indų etninė grupė, kur vidutiniškai 
vieno žmogaus turtas, vertinamas 229 00049 
svarų sterlingų, apskritai paėmus, Anglijoje 
nusileidžia tik žydams.

Apibendrinant galima teigti, kad per pasku-
tinius šešiasdešimt metų indų diaspora išsiko-
vojo vietą britų visuomenėje, nemažai prisidėjo 
plėtojant naująsias technologijas ir išugdė būrį 
puikių medicinos specialistų, sukūrė savitą 
prekybos, laisvalaikio ir mitybos kultūrą, kuri 
puikiai įsiliejo į kasdienį britų gyvenimą. Gau-
sybė organizacijų, kurios orientuotos į indų 
diasporą, leido išsaugoti ir sustiprinti ryšius su 
istorine tėvyne, taip pat padėjo lengviau prisi-
taikyti naujai atvykusiems. Galima pastebėti, 
jog didžioji dalis indų imigrantų yra darbštūs, 
valdo nemažą kapitalą, kvalifikuoti, tačiau su-
siduriama su rasistiniais priešiškumais, kada 
stereotipinė visuomenė dėl savo neišmanymo 
klijuoja etiketes, maišo su Pakistano imigran-
tais, siedami su teroristais. 

 
Apibendrinimas

Pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais ir vi-
duramžiais etninių indų tautelių migracijos 
pėdsakai nėra dažni, sunku pasakyti mastus, 
kadangi nėra išlikusių šaltinių. Pagrindinė 
migracijos kryptis buvo Indijos vandenyno 
ribose. Daugiausia migruota dėl prekybos, reli-
gijos, valdžios įtvirtinimo. XIX a. būta didžiu-
lių pasikeitimų  – panaikinus prekybą vergais 
kontraktuoti indų darbininkai iš dalies užėmė 
vergų vietas plantacijose. Nuo 1833 m. apie 29 
mln. indų apsigyveno visuose pasaulio žemy-
nuose – migracijos kryptys apėmė dabartines 
kaimynines Azijos valstybes (tuo metu Britų 
imperijos kolonijas), Malaiziją, Šri Lanką, taip 
pat Mauritaniją Afrikoje. Be to, aptinkama 
indų diaspora ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje. 
1947  m. Indijai tapus nepriklausoma, didžioji 
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dalis Indijos emigrantų pasuko vakarų krypti-
mis (JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Austra-
lija, Naujoji Zelandija). Spėjama, jog tai lėmė 
perimtas vakarietiškas politinis modelis, di-
džiulis gyventojų prieaugis, silpnai įsivysčiusi 
ekonomika ir atvertos vakarų valstybių sienos, 
kurios priglaudė 10 mln. indų.

Indų išeiviai į Jungtinę Karalystę plūdo 
keliomis bangomis (pradžia galima laikyti 
1948 m.). Per šešiasdešimt metų darbšti indų 
diaspora integravosi į britų visuomenę, su-
kūrė nemažą kapitalą, pelnė gerą vardą tarp 
medicinos, naujųjų technologijų, transporto 
sričių specialistų. Išsaugojo ir sustiprino ry-
šius su istorine tėvyne Indija. 
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our era. The largest community of Indians in 
Europe has settled in the United Kingdom. 
After India gained independence in 1947, the 
United Kingdom seemed attracive to Indians 
because of its standard of living, language, 
and favorable immigration laws. The situation 
changed in the 1970s when immigration from 
India to the UK diminished upon adoption of 
quota laws. Later, in the 1980s, these laws were 
softened, resulting in an influx of two million 
Indians to England‘s industrial cities.
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Dainius SOBECKIS 

Lietuvių rašytojų draugija
Leonardo Andriekaus pirmininkavimo  

laikotarpiu

Leonardas Andriekus gimė, kaip rašoma 
Barstyčių bažnyčios krikšto knygos Metri-
kos ištraukoje1, 1914 m. liepos 15 d. Barstyčių 
kaime Mažeikių apskrityje. Mokėsi Sedos 
pagrindinėje mokykloje, vėliau studijavo 
Kretingos pranciškonų berniukų gimnazijo-
je. 1934 m. rugpjūčio 3 d. Telšių vyskupo liu-
dijimo dokumente teigiama, kad Kazimieras 
Andriekus buvo teisingomis apeigomis pa-
krikštytas, nėra susietas jokiais kitais įžadais, 
nėra sudaręs santuokinių ryšių ir pagal kano-
nus gali būti įvilktas į vienuolio abitą2. 1934 m. 
K. Andriekus įstojo į vienuolių pranciškonų 
ordiną, kur gavo Leonardo vardą. 1937  m. 
vasarą būrys klierikų iš Kretingos pranciško-
nų vienuolyno buvo išsiųsti į užsienį. L. An-
driekus pateko į antrąją emigracijos bangą 
(pagal nusistovėjusią periodizaciją tai  – 3–5 
XX a. dešimtmetis). L. Andriekui parinkta 
seminarija Austrijoje. Amžinuosius įžadus 
davė 1938 m. rugsėjo 26 dieną. 1937–1939 m. 
studijavo teologiją Schwaze, Austrijoje, karui 
prasidėjus ir Hitleriui uždarius seminariją, – 
Jugoslavijoje, paskui  – Italijoje, kur 1940  m. 
birželio 29 d. Milane buvo įšventintas kuni-
gu. Nuo 1941 m. trejus metus Romoje, Šv. An-
tano universitete, studijavo Bažnyčios teisę ir 
gavo teologijos daktaro laipsnį už disertaciją 

„De iure minorennium in iure romano et ec-
clesiastico“3. Po to jam vienerius metus dar 
teko studijuoti civilinę teisę ir Bažnyčios 
administracinę teisę Laterano teisės institu-
te, kur žinias gilino jau daugiau iš pareigos. 
Prieš išvykdamas į JAV, Andriekus Italijoje 
dar beveik pusę metų buvo Emilijos Redžo 
stovyklos lietuvių tremtinių kapelionu, kur 
rūpinosi lietuvių pabėgėliais4. Į tremtinių sto-
vyklą paskyrimo raštą gavo 1945 m. lapkričio 
19 dieną. Netrukus, 1946 m. kovo 20 d., praė-
jus keturiems mėnesiams po paskyrimo į ka-
peliono pareigas, L. Andriekus gavo paskyri-
mą vykti į Maino valstijoje Greeno kaimelyje 
(JAV) esantį pranciškonų vienuolyną5.

L. Andriekus 1946 m. apsigyveno JAV. Jam 
ilgą laiką teko dirbti vadovaujamą darbą lie-
tuvių išeivijos visuomeniniuose-kultūriniuo-
se baruose. Jis vadovaujamą darbą pradėjo 
dirbti 1964  m., sulaukęs penkiasdešimties 
metų amžiaus. L. Andriekus 1964–1970  m. 
buvo lietuvių pranciškonų provincijolas ir 
Šv. Antano pranciškonų gimnazijos rekto-
rius Kennebunkporte. 1980–1991  m. buvo 
žurnalo „Aidai“ vyr. redaktorius. Nuo 
1992  m. apsigyveno Kennebunkporto vie-
nuolyne, kuriame gyveno beveik iki pat 
mirties. Minėtais metais baigė savo aktyvią 
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visuomeninę-kultūrinę veiklą, kurią pradėjo 
1964  m., tapęs Kennebunkporto Šv. Antano 
gimnazijos rektoriumi, o baigė ją, kuomet 
„Aidus“ sujungė su „Naujuoju židiniu“ ir per-
davė juos Lietuvos kultūrininkų globon.

L. Andriekus LRD pirmininkavo 1970–
1980 metais. Tai buvo įdomūs veiklos metai, 
nes teko rūpintis LRD „literatūrinėmis pre-
mijomis, jų finansais ir įteikimo iškilmikė-
mis, mirusių rašytojų raštų leidimu, meti-
niais suvažiavimais, ryšiais su Amerikos bei 
kitų šalių rašytojais...“6. Vytautas Martinkus 
Lietuvių literatūros enciklopedijoje teigia, 
kad LRD rūpinosi „visapusiška, laisva naci-
onalinės lit-ros plėtote, istorinės tiesos vie-
šumu, lietuvių tautos kovos prieš sovietinę 
okupaciją temos aktualinimu“7. Tačiau toliau, 
minėdamas LRD pirmininkus ir jų vadova-
vimo laikotarpius, L. Andriekaus vadova-
vimą įvardija 1970–1976 m.8, o 1976–1980 m. 
pirmininkavimą priskiria B. Brazdžioniui9. 
D. Čiočytė straipsnyje apie L. Andriekų, pu-
blikuotame Lietuvių literatūros enciklopedijo-
je, teigia, kad jis LRD pirmininku buvo 1969–
1979 m.10. Ž. Kolevinskienė savo publikacijoje 
„Lietuvių rašytojų draugijos veikla 1970–1973 
metais“ neakcentuoja šio momento, nes tai 
išeina už jos tiriamojo darbo ribų. Ji nagri-
nėja 1970–1973 m. LRD veiklą, pristato LRD 
istoriją, esminius L. Andriekaus biografijos 
ir kūrybos faktus, LRD administracijos rū-
pesčius bei leidybinius reikalus, pastebi, kad 
„jau pirmosiomis savo pirmininkavimo die-
nomis L. Andriekus išsiuntinėjo pranešimą 
visiems LRD nariams, informuodamas juos 
apie artimiausius valdybos planus  – aptarti 
komunikacijos strategijas su sovietų Lietuvos 
rašytojais“11.

Straipsnio tikslas – pristatyti LRD veiklos 
strategiją L. Andriekaus pirmininkavimo 
laikotarpiu.

Straipsnio uždaviniai: 1) pristatyti LRD is-
toriją; 2) išanalizuoti LRD strategines veiklos 

kryptis; 3) aktualizuoti LRD leidybinius rei-
kalus; 4) iškelti LRD finansavimo išteklių 
svarbą.

Šiame straipsnyje tiriami LRD 1970–1980 
veiklos metai, kuomet Draugijai pirminin-
kavo L. Andriekus. Pagrindiniai šio tyrimo 
šaltiniai – Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejaus archyvas (MLLM) bei Lietuvos OFM 
archyvas (OFM). Straipsnyje cituojami LRD 
pirmininko kreipimaisi ir L. Andriekaus laiš-
kai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
archyvinio fondo, o kiti dokumentai cituoja-
mi iš Lietuvos OFM archyvinio fondo.

LRD istorija
L.  Andriekus niekaip nebuvo susijęs su 

Lietuvių rašytojų draugija, veikusia Lietuvoje 
iki Antrojo pasaulinio karo. Tuo metu, norint 
įsitraukti į kokią nors profesionalią kūrybinę 
organizaciją, reikėjo toje kūrybinėje srityje būti 
nuveikus ką nors svaraus. Tačiau L. Andriekus 
dar gyvendamas tėvynėje nebuvo publikavęs 
periodinėje Lietuvos spaudoje savo kūrybos.

Studijuodamas Italijoje (nors anksčiau jau 
pasitaikė pirmųjų kūrybinių bandymų), savo 
gyvenimo jis negalėjo susieti su Lietuvių ra-
šytojų tremtinių draugija, kuri veikė Vokie-
tijoje, nes skyrė nemažas atstumas ir tai, kad 
L.  Andriekus dar nebuvo publikavęs savo 
eilėraščių išeivijos periodinėje spaudoje. At-
vykęs į Ameriką, jis ne iš karto tapo Šiaurės 
Amerikos lietuvių rašytojų draugijos nariu. 
Kai abi minėtos draugijos išeivijoje susijungė 
į Lietuvių rašytojų draugiją (LRD), netrukus 
L. Andriekus buvo į ją priimtas. Jokiuose šal-
tiniuose ir literatūroje neapvyko aptikti in-
formacijos, kelintais metais tai įvyko. Jo LRD 
pažymėjime Nr.  14 nurodyta, kad iš pradžių 
jis galiojo iki 1955 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
buvo pratęstas iki 1958  m. pabaigos12. Atsi-
žvelgiant į šiuos faktus būtų galima teigti, kad 
L. Andriekus į LRD buvo priimtas ne vėliau 
kaip 1955 m., išleidęs pirmąją knygą (viena iš 
sąlygų tapti Draugijos nariu  – būti išleidus 

„nors vieną grožinės literatūros veikalą“ ar 
pasižymėjus „savaiminga kūryba“ (Lietuvių 
rašytojų draugija, 1972, p.  4)) ir ne anksčiau 
kaip 1952  m., išeivijos periodinėje spaudoje 
jau pasirodžius reikšmingoms poezijos publi-
kacijoms (1946 m. „Šv. Pranciškaus varpelyje“, 
1952 m. „Aiduose“), nes antrasis pažymėjimo 
galiojimo terminas buvo pratęstas trims me-
tams, vadinasi, ir išdavus pirmą kartą jis tu-
rėjo galioti tiek pat laiko. Pagal LRD įstatus, 
L. Andriekus jau 1952 m. galėjo būti priimtas 
į Draugiją kaip „pasižymėjęs savaiminga kū-
ryba“ (Lietuvių rašytojų draugija, 1972, p. 4).

Kalbant apie Lietuvių rašytojų draugiją, ver-
tėtų pažvelgti į jos ištakas ir istorinę raidą. Lie-
tuvių rašytojų draugija buvo įkurta Lietuvoje 
1932 m. ir veikė iki 1944 m., kol Tarybų valdžia 
ją uždarė. Daug pasitraukusių rašytojų Vokie-
tijoje, Tübingeno mieste, susibūrę 1946 m. sau-
sio 24–26 d. įkūrė Lietuvių rašytojų tremtinių 
draugiją, kurios pirmininku išrinktas Stasys 
Santvaras. Jis minėtai Draugijai vadovavo iki 
1950 m., telkė lietuvių išeivijos rašytojus ir orga-
nizuodavo literatūrinius vakarus. S. Santvaras 
buvo aiškiai suformulavęs Tremtinių draugijos 
įstatus, kuriais vėliau savo veikloje vadovavo-
si ir LRD. Šiaurės Amerikos lietuvių rašytojų 
draugiją 1948 m. įkūrė ir jai vadovavo J. Aistis, 
kol į JAV iš Europos emigravo dauguma lietu-
vių rašytojų. Lietuvių rašytojų draugija Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, veikianti nuo 1950 m. 
gegužės 6 d., susijungė su iki tol išeivijoje vei-
kusiomis Lietuvių rašytojų tremtinių draugija 
ir Šiaurės Amerikos lietuvių rašytojų draugija. 
Pirmuoju susijungusios Draugijos pirmininku 
buvo išrinktas J.  Aistis (1950–1951  m.). Vėliau 
LRD pirmininkavo Benediktas Babrauskas 
(1951–1958  m.), Juozas Tysliava (1958–1961  m.), 
P.  Naujokaitis (1961–1962  m., kaip vicepirmi-
ninkas, 1961 m. lapkričio 11 d. J. Tysliavai mi-
rus), B. Brazdžionis (1962–1966, 1980–1983 m.), 
Aloyzas Baronas (1966–1970  m.), Anatolijus 
Kairys (1983–1986  m.), Česlovas Grincevičius 
(1986–1988 m.), Paulius Jurkus (1988–1998 m.) 
ir Stasė Petersonienė (nuo 1998 m.).

L.  Andriekus LRD pirmininkavo 1970–
1980 metais. 1969 m. viduryje, baigęs tvarkyti 
Šv.  Antano gimnazijos uždarymo reikalus, 
jis turėjo daugiau laisvo laiko užsiimti kita 
visuomenine veikla ir, nebeslegiamas gim-
nazijos rūpesčių, galėjo kandidatuoti į LRD 
valdybą. L. Andriekus Draugijos pirmininku 
buvo tris kadencijas iš eilės. Tai  – nemažas 
laikotarpis, liudijantis gana didelį rašytojų 
pasitikėjimą L.  Andriekumi. Šis laikotar-
pis einant minėtas pareigas buvo ilgas jo vi-
suomeninio darbo etapas po vadovavimo 
gimnazijai.

Nuo LRD veiklos pradžios JAV į jos veiklą, 
tapdami Draugijos nariais, įsijungė rašytojai, 
atvykę iš laikinų emigracijos vietų Europoje. 
Pradedant pirmininkauti L. Andriekui LRD 
turėjo 87 narius. Jų kasmet sumažėdavo (daž-
niausiai dėl natūralios priežasties – mirties), 
bet priimdavo ir naujų narių. Ar pasiūlytus 
asmenis priimti į LRD, nuspręsdavo esami 
nariai. Siūlymą dėl naujų narių priėmimo 
LRD pirmininkas L. Andriekus išdėstydavo 
savo laiško apatinėje dalyje, atskirtoje nuo 
oficialiosios informacijos, arba atskirame 
lape, kuriame prašydavo prie kandidatuo-
jančio į LRD pavardės ties sąvokomis sutinku 
arba nesutinku parašyti kryželį. L. Andriekui 
baigiant pirmininkauti, LRD turėjo 99  na-
rius. Taigi per dešimt pirmininkavimo metų 
jų pagausėjo 12 asmenų.

Lietuvių rašytojų draugiją sudarė Valdyba, 
Garbės teismas ir Revizijos komisija. Valdy-
bos nariai būdavo pirmininkas, vicepirmi-
ninkas, iždininkas, sekretorius ir Valdybos 
nariai, kurie sprendė organizacinius Drau-
gijos reikalus. Garbės teismas spręsdavo tarp 
rašytojų iškilusius ginčus, o Revizijos komisi-
ja atlikdavo Draugijos vidaus auditą. 1969 m. 
lapkričio 18 d. buvo išrinkta nauja Lietuvių ra-
šytojų draugijos vadovybė, kurią sudarė Val-
dyba ir Revizijos komisija. Valdyba pareigo-
mis pasiskirstė ir savo veiklą pradėjo 1970 m. 
vasario 15 d.13. Išrinktoji Valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirmininkas – L. Andriekus, 
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vicepirmininkas  – Algirdas Landsbergis, 
sekretorius  – Leonardas Žitkevičius, iždi-
ninkas – Jurgis Jankus, valdybos narė – Nelė 
Mazalaitė. Prie valdybos buvo priskirti dar 
du kandidatai, jei reikėtų pakeisti kokį nors 
valdybos narį, – Ona Balčiūnienė-Audronė ir 
Petras Tarulis.

L.  Andriekaus vadovavimo LRD istorija 
atskleidžia kai kuriuos rašytojų gyvenimo 
emigracijoje faktus, paties pirmininko žmo-
giškąsias savybes, jo gebėjimą visuomeninį 
interesą iškelti virš savų poreikių ir ambici-
jų. Minėta Valdyba dirbo net tris kadencijas 
arba, paties L. Andriekaus žodžiais, net tris 
„trimečius“, vadovaudamasi S.  Santvaro pa-
rašytais įstatais, „kurie buvo priimti 1947 me-
tais rašytojų susirinkime Augsburge ir kuriais 
ji tebesitvarko iki šiai dienai“14. Iki 1972  m. 
LRD įstatai nebuvo išleisti atskiru leidiniu. 
Tai padarė L.  Andriekus, pirmininkauda-
mas LRD, o „knygelės spausdinimo darbą 
iš pagarbos rašytojams atliko pranciškonų 
spaustuvė veltui“15. Apie trejų metų Valdybos 
kadenciją Lietuvių rašytojų draugijos įstatų 
13 punkte rašoma: „Visuotiniai Draugijos su-
sirinkimai šaukiami kas treji metai ne vėliau 
kaip birželio 21 d.“ (pataisa priimta 1966 m. 
visuotiniu narių balsavimu), nes visuotinis 
Draugijos narių susirinkimas be kitų veiklos 
komponentų, atsižvelgiant į 10 punkto f pa-
punktį, „renka Draugijos Valdybą, Garbės 
Teismą ir Revizijos Komisiją“ (Lietuvių rašy-
tojų draugija, 1972, p. 5).

Dar 1972 m. pabaigoje, po pirmojo „trime-
čio“, pirmininkaujant L. Andriekui, LRD val-
dyba „nutarė nebekandidatuoti antram tri-
mečiui“16 ir tikėjosi, kad pavyks rasti norinčių 
kandidatuoti Čikagoje, Vašingtone, Balti-
morėje, Filadelfijoje ar Los Andžele. Tačiau 
nepavykus ten rasti norinčių, L.  Andriekus 
rašė, kad 1973 m. sausio 13 d. „valdyba nutarė 
kandidatuoti antram trimečiui“17. L. Andrie-
kus tų pačių metų sausio 14 d. laiške rašyto-
jui Kostui Ostrauskui prašė jo sutikti „pabūti 
valdybos kandidatu, t.  y. asmeniu atsargoje, 

kad, kam nors iš mūsų numirus, neliktų tuš-
tumos“18. 1973 m. vasario 14 d. LRD rašte, kurį 
pasirašė pirmininkas L. Andriekus ir sekre-
torius L. Žitkevičius, konstatuota:

„<...> atsižvelgus į kliūtis, trukdžiusias 
sudaryti Lietuvių Rašytojų Draugijos naują 
vadovybę, dabartinė Draugijos valdyba savo 
posėdyje š.  m. sausio 14 d. vieningai sutiko 
kandidatuoti antram trimečiui. Čia patei-
kiame balsuoti Jums dabartinės valdybos 
asmenų sąrašą, papildytą dviem naujais na-
riais, ir taip pat revizijos komisijos sąstatą. 
Balsuojama už paskirus asmenis, nepaisant 
jų dabartinių titulų. Po balsavimų jie patys 
pasiskirstys pareigomis. <...> Prie šio laiško 
prijungiamas balsavimo lapas su kandida-
tuojančių sąrašu. Apie jų kiekvieną reikia 
teigiamai arba neigiamai išreikšti nuomonę 
kryželiu“.19

Buvo prašoma balsuoti iki kovo 25 die-
nos. Jau kovo 31 d. balsų skaičiavimo posė-
dyje paaiškėjo Valdybos rinkimų rezultatai. 
K. Ostrauskas atsisakė būti rezervo kandida-
tu, nes jo tarp gavusiųjų balsų nebuvo. „Visi 
išrinktieji valdybon balandžio  1  d. posėdy-
je bendru susitarimu pasiliko ankstesnėse 
pareigose: Leonardas Andriekus  – pirm., 
Algirdas Landsbergis – vicepirm., Leonardas 
Žitkevičius – sekr., Jurgis Jankus – ižd., Nelė 
Mazalaitė  – valdybos narė. Valdybos nariai 
kandidatai: Danguolė Sadūnaitė, Albinas 
Baranauskas, Ona Balčiūnienė-Audronė“20. 
L.  Andriekus naujos Valdybos rinkimuose 
gavo 54 balsus, J. Jankus – 53, o A. Landsber-
gis – 48. Gal tai ir nulėmė, kad L. Andriekus 
liko pirmininku ir kiti toliau ėjo savo parei-
gas, nes pastarasis gavo daugiausiai balsų. 
Balsų skaičiavimo procedūra vyko pagal re-
glamentą, nes juos kovo 31 d. skaičiavo J. Am-
brazevičius-Brazaitis, P. Jurkus ir LB Niujorko 
apylinkės pirmininkas Aleksandras Vakselis.

L. Andriekui teko ir antrą kadenciją iš ei-
lės organizuoti Draugijos ir Valdybos veiklą. 

1976  m. turėjo baigtis LRD Valdybos, ku-
riai pirmininkavo L.  Andriekus, antroji ka-
dencija. Apie tai LRD pirmininkas priminė 
1976 m. sausio 1 d. laiške:

 
„Šiais metais turi įvykti naujos valdybos 

rinkimas. Dabartinė valdyba rūpinsis per-
duoti vadovystę kitai rašytojų grupei. Tai 
nebus lengvas žygis, kai daug kas nėra linkęs 
įsipareigoti ir imtis sunkesnės atsakomybės. 
Valdyba iš anksto prašo kolegas rašytojus bei 
rašytojas nesibaidyti vadovavimo naštos, nes 
ji būtina. Be valdybos nebus nė Draugijos. Jau 
dabar viltingai žvelgiame į didesnius rašyto-
jų telkinius kai kuriuose miestuose, kur būtų 
įmanoma, suorganizuoti naują valdybą.“21

Tačiau lūkesčiai išrinkti kitą Valdybą ne-
pasiteisino. Pirmiausia vėlavo rinkimo termi-
nas. Atsižvelgiant į Įstatų 13 punktą, visuotinis 
Draugijos susirinkimas turėjo būti sušauktas 
ne vėliau kaip birželio 21 dieną. Iš esmės tai ir 
įvyko tų metų sausio 1 d., kai LRD pirminin-
kas užsiminė apie tais metais turinčius įvykti 
naujus Valdybos rinkimus. Birželio 21 d. nauja 
Valdyba nebuvo išrinkta. Nebuvo sušauktas ir 
visuotinis Draugijos susirinkimas. Tai pirmi-
ninkas padarė 1976  m. lapkričio  20  d. laiške 
paskelbdamas „kandidatuojančių asmenų są-
rašą naujai valdybai ir revizijos komisijai išsi-
rinkti“22. Tos pačios dienos LRD laiško, skirto 
J. Jankui, apačioje buvo L. Andriekaus priera-
šas: „(Melskimės, kad nebeišrinktų – L. A.)“23.

L.  Andriekaus noras, kad jo neberinktų 
trečiajai kadencijai, visai suprantamas. Jeigu 
traktuosime, kad Valdybos pirmosios kadenci-
jos pradžia buvo iš karto po išrinkimo 1969 m. 
lapkričio pabaigoje, antrosios kadencijos pa-
baigoje vėluojant nauji rinkimai buvo paskelbti 
tik 1976 m. lapkričio pabaigoje, o patys rinki-
mų balsavimo rezultatai tapo aiškūs tik 1977 m. 
sausio 22 d., tuomet galėsime sakyti, kad LRD 
Valdyba, kuriai pirmininkavo L.  Andriekus, 
jau buvo dirbusi 7 metus ir beveik 2 mėnesius. 
Tai išties netrumpas laikotarpis.

Vadovauti organizacijai, kurios nariai yra 
ne tik lietuvių rašytojai JAV, bet ir visame 
likusiame laisvame pasaulyje, ribojamame 
valstybių sienų ir didelių atstumų, išties ne-
menkas darbas, reikalaujantis ne tik fizinių, 
bet ir labai daug dvasinių jėgų. LRD pirmi-
ninkas L.  Andriekus 1977  m. vasario  22  d. 
laiške rašytojus informavo, kad sausio  22  d. 
buvo suskaičiuoti naujos Valdybos rinkimo 
balsai. Balsavo 59 nariai. L. Andriekus gavo 
daugiausiai balsų – 53, kaip ir ankstesniuose 
dvejuose Valdybos rinkimuose. Sausio 28 d. 
Valdybos pasiskirstymas pareigomis: L. An-
driekus  – pirmininkas, P.  Jurkus  – vice-
pirmininkas, L.  Žitkevičius  – sekretorius, 
J.  Jankus  – iždininkas, A.  Vaičiulaitis ir 
A. Landsbergis – Valdybos nariai. A. Lands-
bergiui teko atstovo ryšiams su kitataučiais 
pareigos. Surinkus daugiausiai balsų, net 
trečią kadenciją iš eilės L. Andriekui reikėjo 
pirmininkauti LRD24.

Pasibaigus trečiajai Valdybos ir pirminin-
ko kadencijai, visi jos nariai jautė nuovargį. 
Todėl Valdyba vieningai nusprendė, kad ke-
tvirtajai kadencijai tikrai nekels savo kandi-
datūrų. Darbo patirtis Valdyboje yra labai 
svarbi, tačiau, išrinkus naują Valdybą, atsi-
rastų daugiau energijos ir naujų idėjų. Tai-
gi LRD pirmininko L.  Andriekaus 1979  m. 
lapkričio  mėn. rašytame laiške siūloma bal-
suoti už naujos sudėties Valdybą:

„Lietuvių Rašytojų Draugijos valdybos 
trečiasis trimetis baigiasi 1980  m. pradžioje. 
Į naują valdybą sutiko kandidatuoti Kalifor-
nijos rašytojai, būtent Alė Rūta-Arbienė, Ber-
nardas Brazdžionis, Alfonsas Gricius, Bronys 
Raila ir Tomas Venclova; į revizijos komisi-
ją – Andrius Mironas-Norimas, dr. Elena Tu-
mienė ir Pranas Visvydas.

Visi LRD nariai yra maloniai prašomi 
būsimosios valdybos atžvilgiu išreikšti savo 
nuomonę slaptu balsavimu ant šio lapo an-
trosios dalies. <...> Balsuojama ne už paski-
rus narius, bet už abu sąrašus, nes juose yra 
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tik tiek kandidatuojančių, kiek reikia valdy-
bai ir revizijos komisijai. Po rinkimų naujoji 
valdyba pasiskirstys pareigomis.“25

Renkant naują Valdybą balsavo 60 narių. 
Nauja Valdyba ir Revizijos komisija išrinktos 
beveik vienbalsiai. Balsai buvo skaičiuojami 
1980 m. sausio 8 d., tai atliko senoji Valdyba, 
kuriai pirmininkavo L.  Andriekus. Pasta-
rasis paskutinį kartą kaip LRD pirmininkas 
1980 m. sausio 20 d. laiške LRD Valdybos var-
du atsisveikino po 10 vadovavimo metų. Taip 
ilgai Valdyboje išbūta „ne iš noro užimti aukš-
tas pareigas, bet labiau iš reikalo, nes neįma-
noma buvo suorganizuoti naujas valdybas“. Jis 
džiaugėsi, kad „mūsų kolegos iš Kalifornijos 
pasigailėjo ir sutiko vadovauti LRD“26.

Baigęs savo aktyvią veiklą eidamas LRD 
pirmininko pareigas, L.  Andriekus ryšių su 
Draugija nenutraukė – liko LRD narys, be to, 
1985 m. tapo tarptautinio PEN klubo tremties 
rašytojų centro Amerikos filialo nariu. Nuo 
1988 m. rudens L. Andriekus buvo išrinktas 
į naujos Valdybos sudėtį. Ji 1989  m. gegu-
žės 7 d. taip pasiskirstė pareigomis: pirminin-
kas – P. Jurkus, vicepirmininkas – A. Lands-
bergis, iždininkas  – poetas ir prozininkas 
Leonas Lėtas, Valdybos narys  – L.  Andrie-
kus27. Naujoji Valdyba, kaip ir L.  Andriekui 
einant LRD pirmininko pareigas, išbuvo tris 
kadencijas iš eilės. L. Andriekus nuo 1989 m. 
iki 1998 m. buvo Valdybos narys. Daugiausiai 
ir aktyviausiai pastarosios Valdybos veikloje 
dvi kadencijas paeiliui dalyvavo P.  Jurkus ir 
L. Andriekus. Jie ir gyveno netoli „Kultūros 
židinio“ Brukline. 1995  m. L.  Andriekus iš 
Bruklino buvo perkeltas į Kennebunkporto 
vienuolyną tenykščio viršininko pareigoms. 
Tačiau išrinkti Valdybos nariai paskirtą mi-
siją atsakingai atliko iki trečiosios kadencijos 
pabaigos.

Dalyvaudamas Draugijos veikloje kaip 
Valdybos narys L.  Andriekus du kartus 
buvo apsilankęs Lietuvoje. Atvykęs pirmą 
kartą, 1989  m. rudenį, Vilniaus rašytojų ir 
menininkų namuose dalyvavo autoriniame 

kūrybiniame vakare, kurį inicijavo Lietuvos 
rašytojų sąjunga. 1993 m. rudenį jis dalyvavo 
Lietuvos rašytojų sąjungos susirinkime Vil-
niuje ir pasakė kalbą, raginančią rašytojus 
suvokti savo pašaukimą, kad tai „yra savo-
tiška kunigystė dviem atžvilgiais“28. Anot jo, 
pirma, retai žmonės tampa kunigais ir rašy-
tojais; antra, ypatingu talentu apdovanoti 
rašytojai pasiekia giliausias savo skaitytojų 
sielos gelmes: „Vargu kada gims toks kunigas, 
kuris savo pamokslu taip pataikytų į žmo-
gaus širdį, kaip rašytojas kūrybiniu žodžiu.“29

Vėliau Lietuvių rašytojų draugijos veikla 
nenutrūko, nors ir buvo bandymų sujung-
ti Draugiją su Lietuvos rašytojų sąjunga. 
1997  m. sausio  30  d. tuometinis Draugijos 
pirmininkas P.  Jurkus įgaliojo B.  Brazdžio-
nį dalyvauti pokalbyje su Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininku Valentinu Sventicku 
dėl Lietuvių rašytojų draugijos ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos susijungimo. Tačiau, pa-
sak P.  Jurkaus, dėl abiejų organizacijų su-
sijungimo „sprendžiamąjį balsą turi LRD 
nariai“30. Susijungimui nebuvo pritarta. Nuo 
1998 m. Lietuvių rašytojų draugijai vadovavo 
S. Petersonienė.

Trys kadencijos einant LRD pirmininko 
pareigas ir būnant pačios Valdybos nariu – ne-
trumpas laikotarpis, per kurį nuveikta nema-
žai darbų. L.  Andriekus, pradėjęs pirminin-
kauti Draugijai, siekė išlaikyti ankstesnių LRD 
pirmininkų veiklos tęstinumą ir kryptingumą. 
Jis nereformavo Draugijos, tačiau ėmėsi tam ti-
krų pertvarkų: stengėsi pritraukti daugiau lėšų 
LRD veiklai, organizuoti rašytojų susitikimus 
ir susirinkimus įvairiose geografinėse srityse, 
rengti literatūrinius vakarus.

LRD strateginės  
veiklos kryptys

L.  Andriekus tęsė ankstesnių LRD pir-
mininkų strategiją Draugijos valdybą rink-
ti susirašinėjant. Jis pirmininkaudamas 

pasinaudodavo įstatų suteikta teise visuoti-
nio susirinkimo reikalus spręsti laiškais. Šią 
teisę suteikia Įstatų 16  punkto trečioji dalis: 
„Negalint sušaukti visuotinio susirinkimo, 
Draugijos reikalai sprendžiami korespon-
denciniu būdu balsavusių narių dauguma“ 
(papildyta 1956 m.). 

17 punkte teigiama, kad „Visuotinis Drau-
gijos susirinkimas iš siūlomų kandidatų išsi-
renka slaptu balsavimu31 trejiems metams ne 
mažiau kaip penkių narių ir dviejų kandidatų 
Draugijos Valdybą. Draugijos Valdyba išsi-
renka pirmininką, vicepirmininką, iždinin-
ką ir sekretorių. Draugijos Valdyba, Garbės 
Teismas ir Revizijos Komisija gali būti ren-
kami ir korespondenciniu būdu“ (ten pat, 
p. 6). Paskutinio sakinio papildymas priimtas 
1952  metais. Taip LRD pirmininkas L.  An-
driekus pasielgė 1973, 1976 ir 1979 metais.

L.  Andriekus stengėsi, kad LRD nariai 
Draugijos reikalus tvarkytų ne tik susiraši-
nėdami, bet ir atvykę į visuotinį susirinkimą 
(tai nutikdavo retai). Svarbu buvo sušaukti 
visuotinį LRD narių susirinkimą, kadangi 
korespondentinio bendravimo nepakako tie-
sioginiam rašytojų santykiui palaikyti. Nors 
būta gerų ketinimų sukviesti LRD visuotinį 
susirinkimą iš karto po to, kai buvo išrinkta 
Valdyba ir paskirtas Draugijos pirmininkas 
L.  Andriekus, tačiau paties visuotinio susi-
rinkimo reikėjo laukti beveik trejus metus. 
LRD pirmininkas L.  Andriekus ir Valdyba 
norėjo Draugijos narių visuotinį susirinkimą 
susieti su kokiu nors lietuvių išeivijai svarbiu 
renginiu, kad šį susirinkimą būtų papras-
čiau suorganizuoti. Į vienu metu vykstančius 
renginius yra daugiau galimybių sukviesti 
gausesnį būrį ne tik rašytojų, bet ir kitų vi-
suomenės veikėjų. Taigi toks susitikimas 
prasmingesnis ir turi didesnį rezonansą.

Jei LRD istorijoje pavykdavo suorgani-
zuoti visuotinį Draugijos susirinkimą, tai 
beveik visi jos rašytojai susitikdavo tiesiogiai. 
L. Andriekus, būdamas dvasininkas, aiškiai 
suvokė, kad labiausiai bendrystė atsiskleidžia 

susitikus. Visus vienijo gyvas bendravimas. 
Į Draugiją rašytojai ne tik įstodavo, bet ir iš 
jos išstodavo. 1970  m. taip planavo pasielgti 
ir K.  Barėnas. Naujosios Valdybos iždinin-
kas J. Jankus jam parašė ir bandė nuo tokio 
žingsnio atkalbėti: 

„Tiesa, mes esame padriki, gyvename kas 
sau, bet kažin kaip smagiau, kai ir padriku-
me jautiesi esąs krūvoje. Tam padrikumui iš-
blaškyti rengiuosi rašyti Andriekui <...>, kad 
mėgintumėm sušaukti rašytojų suvažiavimą. 
Visi suvažiuoja, kodėl mes negalėtumėm. Ka-
žin ko nepadarysim, bet gera būtų pažiūrėti 
vienas kitam į akis iš arčiau. Vis dėl to ir aš 
jungiuos prie Andriekaus ir būčiau smagus, 
kad iš Draugijos neskubėtum. Yra ir anksčiau 
iš Draugijos išstojusių, bet mūsų noras juos 
atgal sukviesti, o kartu ir jaunuosius mėginti 
būrin traukti.“32

L.  Andriekus stengėsi visus rašytojus su-
burti Lietuvių rašytojų draugijoje. Jam buvo 
svarbu, kad profesionaliai rašantys kūrėjai 
priklausytų LRD ir jai atstovautų ne tik lietu-
vių išeivijos visuomenėje, bet ir tarptautiniu 
mastu.

Surengti visuotinį LRD narių susirinkimą 
buvo nelengva. LRD Valdyba ir jos pirminin-
kas L.  Andriekus jį bandė sukviesti 1973  m. 
rugsėjo 2 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(toliau – PLB) IV Seimo metu Vašingtone, o 
ne korespondentiniu būdu. LRD Valdyba tų 
metų sausio  28  d. laiške prašė leisti sureng-
ti literatūros vakarą PLB Seimo programo-
je. PLB Valdyba tokiam žingsniui pritarė ir 
pasiūlė jį surengti rugpjūčio  30 d., ketvirta-
dienį, vakare33. LRD Valdyba 1973 m. balan-
džio 10 d. laiške džiaugėsi, kad PLB Valdyba 
pritarė idėjai surengti LRD literatūros vakarą 
PLB Seimo metu. Tačiau dar labiau „Valdyba 
jaustųsi laiminga, jei tuo metu Washingto-
ne būtų galima sukviesti ir visuotinį mūsų 
Draugijos narių suvažiavimą“34. LRD pa-
geidavo literatūrinį renginį organizuoti 
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rugpjūčio 31 d., penktadienį, vakare35. Ta pro-
ga LRD pirmininkas L.  Andriekus paprašė 
K.  Ostrausko, kaip bibliotekos darbuotojo, 
parengti LRD susirinkimui „pranešimą apie 
mūsų literatūrą Lietuvoje. <...> Mums rei-
kia suglausto vaizdo, kaip rašytojai laikosi 
Lietuvoje, jų veržimasis laisvėn kūryboje ir 
statomos kliūtys... <...> Komunistai gi labai 
nemėgsta, kai kalbama apie jų šunybes“36. 
1973 m. birželio 5 d. laiške LRD savo narius 
kvietė atvažiuoti į Vašingtoną ir dalyvauti 
Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris 
buvo numatytas rugsėjo  1  d. popiet37. Ne-
aišku, kodėl pasikeitė literatūrinio renginio 
laikas, o iš PLB 1973 m. birželio 28 d. laiško 
LRD Valdybai paaiškėjo, kad tai buvo dar 
ne paskutinis LRD laiko pakeitimas. PLB 
Valdyba LRD literatūriniam vakarui ir pre-
mijos įteikimui, norėdama „sudaryti kuo iš-
kilmingiausias sąlygas, siūlo premijos įteiki-
mo iškilmes nukelti į Seimo banketą ir joms 
čia skiria pusę valandos“38. Seimo banketas 
įvyko rugsėjo  2  d. vakarą. Jo metu JAV lie-
tuvių bendruomenės valdyba įteikė premi-
jas kompozitoriams Jeronimui Kačinskui ir 
Juliui Gaideliui, rašytojams A. Landsbergiui 
ir Anatolijui Kariui, o Lietuvių fondas, kaip 
literatūros premijų mecenatas, LRD įteikė 
1 000 dolerių premiją. Tačiau PLB metu su-
šaukti visuotinį LRD susirinkimą nepavyko 
(Iš LRD istorijos..., 1982, p.  291), nes užsire-
gistravo per mažai rašytojų, nesusidarė kvo-
rumas ir neprireikė K. Ostrausko pranešimo 
apie literatūros situaciją Lietuvoje.

Neišėjus suorganizuoti visuotinio LRD 
narių susirinkimo, Valdyba ėmė galvoti apie 
kitokią rašytojų susirinkimų strategiją. Nepa-
vykus PLB Seimo metu surinkti LRD narių 
kvorumo, Valdyba su L.  Andriekumi prieša-
kyje pradėjo mąstyti apie „sritinius narių susi-
rinkimus miestuose, kur gyvena didesni būre-
liai rašytojų“39. Pirmas toks susirinkimas buvo 
planuojamas Los Andžele 1974 m., dalyvaujant 
LRD pirmininkui. Tokių susitikimų minė-
tais metais įvyko net penki  – Los Andžele, 

Čikagoje, Monrealyje, Klivlande ir Niujorke. 
Visuose sričių narių susirinkimuose dalyva-
vo LRD pirmininkas L. Andriekus40. Jis, anot 
S. Goštauto, „labai sumaniai mokėjo pasinau-
doti savo oficialiomis pareigomis“ (Goštautas, 
2003, p. 3), rūpindamasis lietuvių poetais, rašy-
tojais, menininkais. L.  Andriekaus gebėjimas 
pasinaudoti savo tarnybine padėtimi visiškai 
nereiškė piktnaudžiavimo suteiktomis galimy-
bėmis. Anaiptol, tai padėjo produktyviai vado-
vauti LRD ir nuveikti daug darbų, išleidžiant 
kuo mažiau Draugijos lėšų. Vykdamas į sričių 
Draugijos susirinkimus, L. Andriekus naudojo 
ne LRD lėšas, bet pranciškonų vienuolijos ište-
klius. Sričių susitikimai buvo galimybė neati-
trūkti nuo lietuvių išeivių rašytojų gyvenimo 
realijų, kurios jam rūpėjo. 

Drauge L.  Andriekus neapleido savo, kaip 
dvasininko, pareigų, toliau jas uoliai vykdė ir 
bandė Lietuvos bei LRD labui nuveikti daug 
daugiau darbų, nei priklausė pagal pareigas. 
L. Andriekus į pasaulį žvelgė plačiai. Jam ypač 
rūpėjo Lietuva ir jos likimas, todėl, pasinau-
dodamas savo, kaip LRD pirmininko, statusu, 
bandė paveikti Lietuvos tarptautinius politi-
nius procesus. L. Andriekus, patyręs, ką reiškia 
gyventi ne savo žemėje ir neturėti galimybių 
į ją sugrįžti, suvokė, kad Lietuva ir kitos ma-
žos valstybės po Antrojo pasaulinio karo tapo 
„globalinės katastrofos dalimi“41. Ši pasaulinė 
katastrofa daugelį tautų pastūmėjo vergijon, 
jos buvo per silpnos, kad atsilaikytų prieš to-
kią tironiją. Gindamas Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių (Latvijos ir Estijos) interesus, 
L. Andriekus, kaip LRD pirmininkas, parašė 
laišką Australijos ministrui pirmininkui Gou-
ghui Whitlamui, kaltindamas Australijos pozi-
ciją Baltijos valstybių atžvilgiu:

„Jūsų dokumente teigiama, kad, pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjungos „veiksminga jurisdikcija“ Bal-
tijos šalyse veikia ir po 30 metų. Žodis „jurisdik-
cija“, kaip jūs gerai žinote, yra susijęs su „teise“ 
ir „teisėmis“. Tačiau tai, ką šiandien Baltijos 
šalyse daro Sovietų Sąjunga, nėra „jurisdikcija“, 

bet tankų, karių, žvalgų ir žandarų invazija. 
Tarptautinis nusikalstamumas dėl Baltijos ša-
lių įtraukimo, vykdant Stalino–Hitlerio paktą, 
šiandien netapo labiau „teisėtas“ arba „teisiškas“, 
nei tai buvo prieš 30 ar 33 metus.

Mes tikimės, kad Jūsų Vyriausybė pripažins 
šią sunkią klaidą ir atlygins žalą.“42 (aut. vert.)

Šis L. Andriekaus laiškas iš tiesų liudija la-
bai platų jo žvilgsnį į pasaulį ir ne tik Baltijos 
šalių, bet ir pasaulinės politikos sampratą.

LRD leidybiniai reikalai
Pirmininkaudamas Draugijai, L.  Andrie-

kus stengėsi organizuoti įvairius renginius: 
literatūros vakarus, sričių susirinkimus, ra-
šytojų jubiliejų paminėjimus ir kt., taip pat 
renginius, susijusius su organizacijos veikla, 
rašytojų jubiliejais ir knygų pristatymais. Pra-
dėta rūpintis artėjančiu Draugijos jubilieju-
mi – trisdešimties metų veikla išeivijoje. Jau 
1973  m. pabaigoje LRD pirmininkas L.  An-
driekus pradėjo galvoti apie Lietuvių rašytojų 
draugijos atsikūrimo trisdešimtmetį tremty-
je, Tübingene, ir jo iškilmingą paminėjimą. 
Iki jubiliejaus dar buvo likę šiek tiek daugiau 
nei dveji metai, tačiau 1974 m. sausio 1 d. me-
tiniame pranešime jis jau minėjo šią sukaktį 
ir kai kurių narių pasiūlymą „ta proga išleisti 
metraštį ar almanachą“43. Pirmininkui kilo 
klausimas, ar kas nors apsiimtų tokį dalyką 
parengti ir ateinančio jubiliejaus proga išsa-
kytų savo nuomonę, kaip jį paminėti. Taip pat 
LRD trisdešimtmečio paminėjimo klausimas 
buvo svarstomas 1974 m. Draugijos sričių su-
sirinkimuose Los Andžele, Čikagoje, Mon-
realyje, Klivlande ir Niujorke. Šių susitikimų 
metų rašytojai galėjo išreikšti savo nuomonę 
jubiliejaus minėjimo klausimu tiesiogiai orga-
nizacijos pirmininkui. Tačiau ir po susitikimų 
LRD atsikūrimo minėjimas neįgavo aiškios 
formos. Prieita prie bendros nuomonės „ne-
leisti atskiro literatūrinio almanacho ar anto-
logijos, o pasitenkinti informaciniu leidinėliu, 

kur būtų iškelta Draugija ir apibūdinti rašy-
tojai“44. Tačiau dar reikėjo paskirti leidinio 
redaktorių ir gauti lėšų. LRD pirmininkas, 
apžvelgdamas Draugijos veiklą 1976  m., pa-
stebėjo, kad jokių LRD jubiliejaus renginių 
neįvyko, tačiau minėta sukaktis prisiminta 
išeivijos spaudoje. Apie LRD jubiliejų buvo 
rašyta leidiniuose „Aidai“, „Darbininkas“, 
„Draugas“, „Europos lietuvis“, „Keleivis“, „Tė-
viškės žiburiai“ ir Australijos lietuvių spau-
doje. Okupuota Lietuva apie jubiliejų buvo 
informuota dviem penkių minučių transliaci-
jom iš Müncheno per Laisvės radiją45.

L.  Andriekus, vadovaudamas Draugi-
jai, dėmesio skyrė ne tik renginiams, bet ir 
įvairių leidinių bei rašytojų raštų leidybai. 
Valdyba pripažino negebanti suorganizuoti 
Draugijos trisdešimtmečio minėjimo, tačiau, 
prisiminusi įsipareigojimą išleisti jubiliejinį 
leidinį apie LRD, nusprendė parengti spe-
cialų leidinį apie Lietuvių rašytojų draugiją, 
kuriame būtų pateikiama visa LRD istorija 
išeivijoje. Rengiant tokį leidinį kiekvieno 
Draugijos nario paprašyta atsiųsti dviejų pus-
lapių tekstą „apie savo gyvenimą ir kūrybinį 
Credo“ bei nepamiršti kokybiškos nuotrau-
kos46. Tai prašyta padaryti iki 1977 m. rugsė-
jo  1  d., tačiau kitame metiniame pranešime 
LRD pirmininkas L. Andriekus pasisakė, kad 
iki 1978 m. sausio 1 d. į šį prašymą atsiliepė tik 
apie 10 proc. visų Draugijos narių. Tad priei-
ta prie išvados, kad toks leidinys neaktualus, 
neįdomus ir nereikalingas, todėl prašyta ne-
siųsti savo gyvenimo aprašymų ir kūrybinio 
credo, nes leidinys nebus rengiamas. Vis dėlto 
buvo laukiama rašytojų asmeninių ir kitokių 
nuotraukų, susijusių su Draugijos veikla.

Nebesulaukusi rašytojų gyvenimo aprašy-
mų leidiniui LRD trisdešimtmečiui paminėti, 
Valdyba nusprendė, kad atėjo laikas parašyti 
išsamią Lietuvių rašytojų draugijos istoriją, ap-
imančią Lietuvos nepriklausomybės ir tremties 
laikotarpį. Aišku, lengviausia buvo paruošti tik 
informacinio pobūdžio brošiūrą, tačiau ji ne-
būtų turėjusi išliekamosios vertės, todėl siekta 
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susitelkti ties rimtu kultūros istorijos veikalu. 
LRD istorijos laikotarpį nuo jos įsikūrimo Lie-
tuvoje iki tremties laikų galėjo aprašyti S. San-
tvaras, tačiau buvo neaišku, kas imtųsi aprašyti 
tremties laikotarpį – galbūt kokie nors kultūros 
istorikai, susidomėję LRD istorija tremtyje47. 
Vis dėlto 1979 m. sausio 1 d. LRD pirmininkas 
L. Andriekus Valdybos vardu konstatavo, kad 
LRD „istorijos rašymas bei išleidimas šiai val-
dybai nebeįmanomas“48. Tai palikta spręsti ir 
vykdyti naujajai Valdybai.

LRD finansiniai  
ištekliai

L. Andriekui pirmininkaujant LRD reikėjo 
tvarkyti ne tik vidinius ir organizacinius, bet 
ir buitinius Draugijos reikalus. Draugijai, kaip 
organizacijai, veikti reikėjo finansinių išteklių, 
be jų ši neišsilaikytų. Minimaliai veiklai palai-
kyti buvo renkamas LRD metinis nario mo-
kestis. Nuo 1950 m., kai buvo įkurta LRD, iki 
1971 m. pabaigos LRD metinis nario mokestis 
buvo tik 3  dol., todėl L.  Andriekus Valdybos 
vardu, atsižvelgdamas į per tokį ilgą laikotarpį 
pasikeitusią dolerio vertę (jis nuvertėjo), papra-
šė, kad kiekvienas Draugijos narys suprastų 
esamą situaciją „ir be jokių formalinių atsiklau-
simų nuo šiol mokėtų 5 dol.“49. Nurodyta, jog, 
padidinus įnašą, būtų galima nuveikti daugiau 
naudingų reikalų rašytojų labui, pavyzdžiui, 
išleisti jau mirusių rašytojų raštus. Dar kartą 
nario mokestis buvo padidintas jau LRD vado-
vaujant B. Brazdžioniui. Nario mokestis LRD 
visuotiniame susirinkime 1982  m. padidintas 
iki 10 dol. per metus (Andriekus, 1982, p. 287).

L.  Andriekaus pirmininkavimo laikotarpiu 
pagausėjo pačių rašytojų testamentinių paliki-
mų Draugijai. LRD sunkiai vertėsi iš surenka-
mo nario mokesčio, tačiau pasitaikydavo atvejų, 
kai, mirus kokiam Draugijos nariui, pastarasis 
testamentu palikdavo savo turto dalį Draugijai. 
1971  m., prieš mirtį, dr.  Konstancija Rudaitytė 
savo testamentu užrašė 12 000 dolerių išeivijos 

rašytojui, kuris jos mirties metais bus pripa-
žintas geriausiu rašytoju. Testamentu pinigus 
K. Rudaitytė užrašė Lietuvių fondui, todėl mi-
nimas jos palikimas buvo įvardijamas kaip Lie-
tuvių fondo K.  Rudaitytės literatūros premija. 
Lietuvių fondas, pats negalėdamas įvykdyti jam 
iškeltos misijos, pagalbos paprašė Lietuvių rašy-
tojų draugijos. Geriausiu 1971 m. išeivijos rašyto-
ju buvo pripažintas Jonas Aistis, o visi testamen-
te nurodyti palikimo pinigai „skirtini visiems 
velionio raštams išleisti, kurie sudarytų apie 
4–5 tomus“50. Šį LRD nutarimą patvirtino Lietu-
vių fondas. LRD, nuo 1972 m. didindama nario 
mokestį, tikėjosi, kad taip pavyks svariau prisi-
dėti prie rašytojų raštų suredagavimo ir leidy-
bos, literatūrinių knygų vertimo jau po autorių 
mirties. LRD pirmininkas teigė: „jei turėtume 
pinigų, galėtume žymiau prisidėti prie Fausto 
Kiršos pomirtinės kūrybos išleidimo.“51 LRD 
buvo įsipareigojusi išleisti F.  Kiršos, mirusio 
1964 m., raštus. F. Kirša LRD testamentu paliko 
1 704 dol.52. 1977 m. sausio 15 d. Pasadenoje, Flori-
doje, mirė LRD narys Antanas Tulys, kuris savo 
testamentu LRD paliko 20 tūkst. dol.53. 1978 m. 
sausio 1 d. LRD pirmininkas L. Andriekus pa-
siūlė pasiturintiems rašytojams nepamiršti 
A. Tulio ir K. Rudaitytės pavyzdžio, kurie savo 
turtą testamentais užrašė LRD54, arba patiems 
duoti didesnį, nei nustatyta nario mokestį, įnašą 
ar paremti kokia nors auka.

L. Andriekus, pirmininkaudamas LRD, ats-
tovavo krikščioniškosioms vertybėms: kelio-
nėms apmokėti naudojosi ne LRD, bet pranciš-
konų vienuolijos lėšomis. Jei tuo metu, kai buvo 
pradėti organizuoti sričių susitikimai su rašyto-
jais, L. Andriekus būtų vykęs LRD turimomis 
lėšomis, kažin ar jų būtų pakakę, nes buvo ir 
kitų reikalų, ne tik kelionės į rašytojų susitiki-
mus: plėtojami ir tarptautiniai ryšiai, leidžiami 
raštai ir kiti leidiniai. Tad LRD pinigų reikėjo 
būtent tiems reikalams, todėl L. Andriekus, bū-
damas doras ir nepiktnaudžiaudamas tarnybi-
ne padėtimi, kiek įmanydamas stengėsi neimti 
pinigų kelionėms iš LRD kasos, kad jų liktų ki-
tiems Draugijos reikalams.

Išvados
L.  Andriekus, pirmininkaudamas LRD, 

turėjo aiškią Draugijos viziją ir kryptingai sie-
kė ją įgyvendinti. Savo darbinę veiklą LRD jis 
apibūdino kaip įdomius veiklos metus, kuomet 
teko rūpintis LRD veiklos kryptingumu, finan-
siniais ištekliais, leidybiniais reikalais, Draugi-
jos suvažiavimais ir Valdybos rinkimais, naujų 
narių priėmimu į Draugiją, ryšiais su kitų tautų 
rašytojais. Pirmininkaudamas Valdybai, tęsė 
ankstesnių LRD Valdybų veiklą, tačiau įnešė ir 
tam tikrų naujovių: padidino metinį nario mo-
kestį, skatino rašytojus testamentu palikti dalį 
savo turimų lėšų LDR reikmėms, organizavo 
ir dalyvavo sričių Draugijos susitikimuose. L. 
Andriekaus asmenybė darė teigiamą įtaką LRD 
organizacijos veiklai. Jis siekė, kad glaudžiau 
bendradarbiautų ir artimiau bendrautų patys 
rašytojai. Nors per visą pirmininkavimo laiko-
tarpį taip ir nepavyko suorganizuoti LRD visuo-
tinio susirinkimo vienoje vietovėje, tačiau sričių 
rašytojų susirinkimai suteikė galimybę rašyto-
jams tiesiogiai susitikti ir artimiau bendrauti.

L.  Andriekaus dvasioje glūdėjo siekis su-
vienyti įvairių pažiūrų asmenybes bendram 
darbui Lietuvių rašytojų draugijoje. Jis, eida-
mas Draugijos pirmininko pareigas, rūpinosi 
lietuvių rašytojų ir menininkų kūrinių sklai-
da, tautiškumo puoselėjimu lietuvių išeivijoje. 
Pasitikėjimas L. Andriekumi, išreikštas išren-
kant jį į LRD Valdybą, rodė lietuvių išeivių 
pasikliovimą dvasiškuoju luomu. Savo ruožtu 
L. Andriekus tuo metu ne tik stengėsi atsto-
vauti Draugijos interesams, bet ir į aplinkinį 
pasaulį žvelgė daug plačiau, nei priklausytų 
pagal einamas visuomenines pareigas.
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The article presents the activities of the 
Lithuanian Writers’ Association (LWA) from 
1970 to 1980, when its Board was chaired for 
three terms by the poet and Franciscan priest, 
Father Leonardas Andriekus (1914–2003). We 
survey the history of the LWA, analyze the 
trends of its strategic activities, outline its pu-
blishing issues, and discuss the significance 
of finances for its activities. The LWA joined 
together Lithuanian writers in the free-world 

Dainius SOBECKIS

THE LITHUANIAN WRITERS‘ ASSOCIATION DURING THE TERMS 
OF CHAIRMAN FATHER LEONARDAS ANDRIEKUS

diaspora, organized literary awards, and con-
cerned itself with publishing the works of 
deceased writers as well as with fostering re-
lations between writers living in the USA and 
those who lived in other countries. In this 
article we try to reveal LWA activities thro-
ugh the personality of Father Andriekus. The 
main sources of this study are the Maironis 
Lithuanian Literature Museum Archives and 
the Lithuanian OFM Archives.
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Paprastai vienos dienos, savaitės ar mėne-
sio įvykiai kaip kasdienybės kronika sugula 
į viešus arba privačius dienoraščius. Pasta-
rieji yra rašomi tik sau, labiau subjektyvūs 
ir jausmingi, aprašantys save ir visus, o daž-
niau – tik save. Tokie tekstai yra atviri tiek, 
kiek atviri sau ir kitiems yra juos rašantys 
asmenys. Dienoraščius rašančiųjų tikslai 
skirtingi ir jų galima priskaičiuoti ne vieną 
dešimtį. Istorikai, ypač asmenybių biografijų 
tyrinėtojai, tokiuose šaltiniuose ieškodami 
faktų, patvirtinimų arba paneigimų tuo pat 
metu užčiuopia ir anų dienų gyvybės pulsą, 
pajunta emocijas, nuotaikas, išgyvenimus. 
Toks, pilnas emocijų ir kasdienybės pajuti-
mo, yra ir Danielos d‘Ercole-Lozoraitienės 
(1941–2010), diplomato Stasio Lozoraičio 
(1924–1994) žmonos dienoraštis, rašytas prieš 
daugiau kaip dvidešimt metų.

D. ir S. Lozoraičiai yra išskirtiniai Lietuvos 
diplomatijos istorijoje. Karjerą pradėjęs kaip 
Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiunti-
nio ir įgaliotojo ministro prie Šv. Sosto Stasio 
Girdvainio padėjėjas S. Lozoraitis Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje dirbo daugiau nei 
penkiasdešimt metų. Nuo jaunų dienų ėjęs 
praktinės diplomatijos mokslus, S. Lozoraitis 
rėmėsi tik savo ir savo tėvo Stasio Lozoraičio 

Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ

Visada kartu. Daniela ir Stasys Lozoraičiai

(vyresniojo), buvusio LR užsienio reikalų mi-
nistro ir okupacijos metais ėjusio Lietuvos di-
plomatinės tarnybos šefo pareigas, patirtimi 
(priminsime, kad 1940  m., Sovietų Sąjungai 
užgrobus Lietuvą, užsieny likę jos diplomatai 
toliau tęsė savo veiklą, buvo oficialiai pripa-
žįstami atskirų šalių vyriausybių, pirmiausia, 
Jungtinių Amerikos valstijų ir Šv. Sosto, Uru-
gvajaus, neoficialiai  – Brazilijos, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Kanados). Buvęs tik 
demokratinio pasaulio pripažįstamos Lietu-
vos diplomatinės tarnybos nariu, pasiuntiny-
bės sekretoriumi, atstovu, patarėju, reikalų 
patikėtiniu, S. Lozoraitis savo kaip diplomato 
karjerą baigė Lietuvos Respublikos nepapras-
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus titulu, kuris 
jam buvo suteiktas nepriklausomos Lietuvos 
1991 m. spalio 2 dieną. Paskutinį savo gyve-
nimo dešimtmetį S. Lozoraitis praleido Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, dirbo Lietuvoje 
pasiuntinybėje Vašingtone kartu su antruoju 
Lietuvos diplomatinės tarnybos šefu Stasiu 
Antanu Bačkiu, kuris šias pareigas perėmė 
po S. Lozoraičio (vyresniojo) mirties. Atkur-
tos nepriklausomybės metais S. Lozoraičiui 
buvo suteiktas ambasadoriaus vardas, o pa-
siuntinybė (kaip nenutrūkstamai veikiantis 
Lietuvos Respublikos diplomatinis postas 

Iš archyvų
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šiemet tose pačiose sienose minintis 90-metį) 
pervadinta į ambasadą. Dar kurį laiką dirbęs 
Vašingtone, 1993  M. S. Lozoraitis buvo pa-
skirtas ambasadoriumi į Italiją.

Lietuvių tautos atminty S. Lozoraitis daž-
niau prisimenamas ne kaip diplomatas, o 
kaip „Vilties prezidentas“, pirmųjų preziden-
tinių rinkimų dalyvis. Kai paminimas vardas 
Daniela, ne vienam kyla mintis, jog tai Lozo-
raitienė, ambasadoriaus žmona, visada šalia 
savojo Bamo (taip S. Lozoraitis buvo vadina-
mas šeimoje), lengvai atpažįstama, matyta. 
Apie ją žinoma daugiau nei apie bet kurią kitą 
lietuvio diplomato žmoną.

Abu Lozoraičiai susitiko Amžinajame 
mieste Romoje, kur dar vaikas su tėvais at-
vyko ir čia praleido daugiau nei keturiasde-
šimt metų S. Lozoraitis. Čia jis sutiko Danielą 
d‘Ercole, kuri pasirinko savo vyro gyvenimo 
kelią, visad liko jo pusėję, už jį ir dėl jo. Regis, 
ji taip ir neišsilaisvino iš jos šeimos legenda 
virtusio posakio, tarsi burto „O Lietuvoje dar 
gražiau“. Daniela pati pasakojo, kad „Buvo 
toks vienas tolimas giminaitis. Jis buvo išvy-
kęs į Lietuvą karjeros reikalais. Tuo metu tas 
giminaitis turėjo ten kažkokį darbą. Ir, kai 
jam atėjo laikas į Lietuvą išvažiuoti, jis tapo 
nelaimingiausiu žmogumi: „Pamanyk, dan-
ginsiuos į kažkokį pasaulio pakraštį!“ Išva-
žiavo apniktas liūdnų minčių ir nelaimingas. 
Bet... nuvažiavęs jis tiesiog įsimylėjo tą kraštą! 
Neatsimenu dabar visų smulkmenų, nė kiek 
laiko giminaitis Lietuvoje dirbo, nes nebėra 
jau giminių, kurių galėčiau apie tai paklausti. 
Tai buvo prieš daugelį metų. Žinau svarbiau-
sia: kai giminaitis grįžo iš Lietuvos, Italijoje 
jam jau niekas nepatiko ir neįtiko. Jis saky-
davo: čia gražu, bet Lietuvoje dar gražiau…“ 
Todėl mūsų šeimoje Lietuva buvo objektas, 
apie kurį sukosi šmaikštūs palyginimai, tam 
tikri pajuokavimai. Jeigu, būdavo, kažkas ką 
nors giria, mes tuojau: „O Lietuvoje dar gra-
žiau!“ Taip pamėgdžiojome tą giminaitį. To-
dėl įdomi ir detalė susipažįstant su savo būsi-
mu vyru. Kartą svečiuodamasi pas draugus 

šnekučiavausi, kai vienas nepažįstamasis 
prisistatė: „Aš – Stasys Lozoraitis, – ir pridū-
rė: – Jūs niekada neatspėsite, iš kur aš kilęs...“ 
O aš kažkaip intuityviai tariau: „Jūs tikriau-
siai esate iš Lietuvos...“ Mano būsimasis vyras 
iš nuostabos tiesiog apstulbo, nes nesuprato, 
jog aš tai pasakiau juokaudama (prisiminusi 
aną tolimą giminaitį!). Tačiau tas atsakymas 
jam padarė didelį įspūdį, nes nuo tada jau ir 
prasidėjo įdomi mūsų draugystė.”1 Gyvenda-
mas Romoje S. Lozoraitis turėjo daug draugų 
italų, dažnas jų buvo aristokratiškos kilmės. 
Kaip yra pasakojusi ambasadoriaus Kazio 
Lozoraičio našlė Giovanna Pignatteli-Lo-
zoraitis: „Su Kaziu susipažinau savo brolio 
dėka. Jis buvo geras jo brolio – Stasio Lozo-
raičio jaunesniojo – bičiulis.“1 

D. ir S. Lozoraičiai buvo bendraminčiai, 
bendražygiai, apie juos garsiai kalbėta ir S. 
Lozoraičiui reziduojant Vašingtone. Reikia 
pastebėti, kad Lietuvoje buvusios sovietinės 
okupacijos sąstingis buvo savaip palietęs ir 
lietuvių diplomatus. Tarsi įkalinti netradi-
cinės diplomatijos, jie buvo itin atsargūs ir 
apdairūs. S. Lozoraitis, kaip jaunosios kartos 
diplomatas, buvo drąsesnis, ryžtingesnis. Ne 
vienas lietuvių išeivijos atstovas pastebėjo, 
kad S. Lozoraičio atvykimas į Vašingtoną 
buvo lyg gaivaus oro gurkšnis, kai diplomatas 
plačiai atvėrė pasiuntinybės duris. Pasitikda-
mi ir išlydėdami svečius, su jais bendraudami 
Lozoraičiai sukurdavo ypatingą aplinką. Ne 
vienas apsilankęs pasiuntinybėse / ambasa-
dose Vašingtone ar Romoje, po susitikimų ir 
pokalbių su S. Lozoraičiu su neslepiama eufo-
rija ir susižavėjimu kalbėjo: „Ambasadorius, 
diplomatas, o toks paprastas, nuoširdus, atvi-
ras.“2 Su nepažįstamuoju jis bendraudavo lyg 
su senų laikų bičiuliu, pranykdavo ir amžiaus 
skirtumai.

Abu Lozoraičiai, suvokdami ir prisiimda-
mi atsakomybę už pasiuntinybę / ambasadą, 
stengėsi išlaikyti jos reprezentacinį, diploma-
tijai privalomą lygį, savo asmeniniais daik-
tais praturtinti nykoką jos interjerą, nuvalyti 

sąstingio dulkes. Diplomatas, ambasadorius, 
bet nenustebkite perskaitę apie S. Lozoraičio 
paprastą buitį: pats išplaudavo grindis arba 
ambasados svečiams, kaip pasakojo Gražina 
Ručytė-Landsbergienė, paruošdavo kavos. Jis 
mėgo espreso. Tokia pati ir jo Daniela: išsi-
skirsčius pasiuntinybės / ambasados svečiams, 
pati imdavo skalbti staltieses. To ją išmokė jos 
mama, sakydama, kad „Jei pati mokėsi, tai ir 
iš kitų žinosi, ko reikalauti.“ Šio teksto autorei 
Daniela yra sakiusi: „Aš esu veiksmo žmogus.“ 
Tad ambasadoriaus Šarūno Adomavičiaus liu-
dijimas apie Danielą, siur biančią ambasados 
kilimus, ir nestebina, ir tarsi nuplėšia uždangas 
nuo trafaretinių prestižinio ir patogaus diplo-
mato, pačios ambasados ir jų įsivaizduojamos 
aplinkos paveikslų.

S. Lozoraičio biografijoje išskirtinė yra 
1992–1993 metų žiema. Išvykęs dar vaikas, 
S. Lozoraitis sugrįžo namo į Lietuvą tik po 
pusės amžiaus. Tuomet jam buvo beveik 70 
metų. Į kokią Lietuvą sugrįžo S. Lozoraitis? 
Jo žmonos Danielos rašyto dienoraščio fra-
gmentai atskleidžia žiemiškos gamtos šaltį ir 
juos supusių žmonių šilumą. Į ją jis atvažiavo 
ne kaip turistas ir ne kaip po ilgos kelionės 
namo sugrįžęs saviškis. S. Lozoraitis grįžo 
turėdamas tikslą – dalyvauti pirmuose prezi-
dento rinkimuose, varžytis su Algirdu Myko-
lu Brazausku dėl prezidento posto.

S. Lozoraičio rinkiminė kampanija Lietu-
voje truko apie pusantro mėnesio. Kiekvieną 
dieną buvo rengiami trys, keturi susitiki-
mai su rinkėjais, neretai šaltose provincijos 
kultūros namų salėse. Po to vykdavo štabo 
pasitarimai, diskusijos. Ir taip nuo aštuonių 
ryto  (punktualiai ar net keliomis minutė-
mis anksčiau), neretai – iki trečios valandos 
nakties. 

Prasidėjus prezidento rinkimų kampani-
jai, dienraščio „Respublika“ vyriausiasis re-
daktorius Vitas Tomkus paskolino redakcijos 
„Žiguliuką“ ir vairuotoją S. Lozoraičio rinki-
miniam štabui. Kaip prisiminė „paskolintas“ 
jaunas vairuotojas Algis Lukoševičius: „Nors 

kandidatui į prezidentus buvo siūlyta važi-
nėtis užsieniniu automobiliu, S. Lozoraitis 
net stojo piestu.“3 Jis norėjo tokios, kokiomis 
tuomet važinėjo Lietuvoje. Toks pats kate-
goriškas ir „griežtai nusiteikęs“ S. Lozoraitis 
buvo ir prieš jam skirtą asmens sargybinį – 
Lietuvoje jis jautėsi saugus. Vis dėlto taisyk-
lės įpareigojo saugoti kiekvieną kandidatą į 
prezidentus, todėl paskui jį vežusią mašiną 
nuolat važiuodavo ir apsaugos automobilis 
(beje, Vašingtone S. Lozoraitis, taupydamas 
pinigus, vaikščiojo pėsčiomis, 3 mylias (arba 
daugiau nei 4,6 km) iš ambasados į JAV Vals-
tybės departamentą ir dar tiek pat atgal eida-
vo bet kokiu oru, o esant ypatingai protokolo 
situacijai  – vykdavo taksi; pats vairuodavo 
automobilį tik Vakarų Europoje)5. „Žigu-
liuku“ išvažinėjęs visą Lietuvą, S. Lozoraitis 
visad sėdėdavo šalia vairuotojo. Tik, jei kar-
tu vykdavo, jį lydėdavo žmona Daniela, abu 
sėdėdavo ant automobilio galinės sėdynės ir 
kalbėdavosi daininga italų kalba4. Rinkimi-
nei kampanijai pasibaigus S. Lozoraitis už 
varginančias keliones ir pagalbą jaunajam 
„Žiguliukų“ vairuotojui padėkojo, paspaudė 
ranką, apkabino ir įteikė gintare inkrustuo-
tus Gediminaičių stulpus5.

Suprantama, kad pirmi lietuviški preziden-
to rinkimai gerokai skyrėsi ir dabar skiriasi 
savo masteliais nuo, pavyzdžiui, amerikoniškų 
rinkiminių kampanijų, kurios vyksta beveik 
metus ir joms išleidžiamos milžiniškos sumos. 
Tad per keliolika savaičių surinkti S. Lozorai-
tį palaikantys rinkiminiai balsai, virtę šaltais 
38,9 procentais, tik iš pirmo žvilgsnio gali atro-
dyti per kuklūs, smarkiai nutolę nuo pergalės. 
Žvelgiant iš ano laikmečio – 1993-ieji, buvo pra-
ėję tik trys metai po nepriklausomybes atstaty-
mo, pirmieji rinkimai, itin trumpa kampanija. 
Apie S. Lozoraitį buvo žinoma daug mažiau 
nei apie jo oponentą, kurį laikė „vietiniu“ ir tai 
buvo nuolat pabrėžiama. Kandidatuodamas 
S. Lozoraitis nepriskyrė savęs jokiai partijai, 
judėjimui, tik – Lietuvai. Tačiau ne tik dėl to 
tauta jam davė „Vilties prezidento“ vardą. Nes, 
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gal pats to ir neapskaičiuodamas, S. Lozoraitis 
jau iki rinkimų dėl savo ilgo diplomatinio ke-
lio buvo virtęs vienos jau išsipildžiusios vilties, 
kad Lietuva kada nors bus laisva, simboliu. Ta 
viltis, kuria tikėjo visa Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, buvo gyva penkiasdešimt metų, nuo 
Lietuvos okupacijos 1940-aisiais iki 1990 metų 
laisvės.

Po 1993-ųjų prezidentinės kampanijos 
metu tautos atmintyje, lyg storo medžio ka-
miene, įsirėžė Danielos vardas. Ji gimė tur-
tingoje aristokratų šeimoje. Jos išsilavinimas 
ir auklėjimas buvo didelė tėvų investicija, 
kurią, pagal jų planus, turėjo vainikuoti ly-
giavertės vedybos. Tačiau jaunutės dvide-
šimtmetės Danielos širdį užvaldė žmogus iš 
pavergtos šalies – netikros valstybės netikras 
diplomatas (čia verta prisiminti oficialią kai 
kurių valstybių nuomonę apie Lietuvos diplo-
matinę tarnybą, kurios postai buvo uždaromi 
ir Antrajam pasauliniam karui pasibaigus). 
Daniela Lozoraitienė dirbo prancūzų di-
zainerio Andre Laug mados namuose, buvo 
viešųjų ryšių specialistė. Po tėvų mirties pa-
veldėtas ir su seserimi Marinella pasidalintas 
turtas leido jai pačiai atsidėti mėgstamai vei-
klai, knygoms, menui. Ji galėjo daugiau lai-
ko skirti mecenatystei, paremti žmones, ku-
riems reikėjo pagalbos – nuo kūdikių pieno 
mišinuko ir invalido vežimėlio iki vardinės 
studijų stipendijos. Labai savalaikis ir labai 
reikalingas buvo jos rūpestis Lietuvos Res-
publikos pasiuntinybėms / ambasadoms Va-
šingtone ir Romoje. Danielos dėka, taip pat 
tarpininkaujant bei padedant mūsų šalies di-
plomatams į Lietuvą atkeliavo neįkainuojami 
lietuvių diplomatijos istorijai archyvai.

Likusi viena, Daniela d‘Ercole-Lozorai-
tienė ne tik rūpinosi S. Lozoraičio atminties 
įamžinimu, bet ir tyliai tęsė savo darbus. Ji 
kalbėjo: „Turiu pabrėžti, kad netekusi savo 
vyro, praktiškai netekau ir savo gyvenimo, 
nes jis man buvo ne tik vyras, jis buvo plačios 
jausminės amplitudės ir gilaus proto žmogus. 
Su juo buvo galima dalytis viskuo  – tikrąja 

šio žodžio prasme. Jis kaip šaltinis subėgdavo 
į mane, aš kaip upė – į jį. Dabar, kai vyro, o tai 
reiškia ir savo gyvenimo, netekau, aš vis tiek 
nesu viena. Patirtas tikros meilės jausmas, 
kuris labai stipriai reiškėsi ir jo tėvynės ilge-
siu, aš per tam tikrą vyro veiklą tai tėvynei 
irgi ėmiau ieškoti prasmės kai kuriuose daly-
kuose. Ėmiausi atlikti konkrečias užduotis. O 
šitai mane džiugina, nes jeigu nors kiek kaž-
kam esi naudingas.“6

Po S. Lozoraičio mirties Daniela neprara-
do savo statuso, nedingo iš Romoje reziduo-
jančių užsienio diplomatų rengiamų priėmi-
mų ar kultūrinių renginių. Ji buvo kviečiama, 
laukiama. Daniela ir pati rengdavo priėmi-
mus ar vakarienes iš Lietuvos atvykusiems, 
rūpinosi lietuvių turistais. Tad ji ir toliau liko 
ambasadoriaus žmona, globojanti, žinoma, 
vertinama, svarbi.

Daniela d‘Ercole-Lozoraitienė dienoraštį 
rašė 1992–1994 metais, tad jo puslapiuose at-
sispindi ne tik rinkiminės kampanijos nuo-
taikos, bet ir skaudūs Danielos išgyvenimai 
netekus artimo žmogaus.

Tekste minimos S. Lozoraitį rinkiminės 
kampanijos metu lydėjusios Danelė Vidutie-
nė ir Angelė S. Bailey, kurios keliolika metų 
dirbo kartu su S. Lozoraičiu ambasadoje Va-
šingtone ir atvyko dirbti jo rinkimų štabe 
Lietuvoje; taip pat lietuvių kilmės žurnalistė 
Jūra Končius, iki šiol dirbanti prestižiniame 
„Washington Post“. Dienoraštyje minimi to 
meto politikos ir visuomenės veikėjai: Vy-
tautas Landsbergis, A. M. Brazauskas, Valdas 
Adamkus, Emanuelis Zingeris, Justas Palec-
kis, Kazimieras Antanavičius, Kazimieras 
Uoka, Kazys Saja, Kazys Bobelis, Ramūnas 
Bogdanas, Gražina Ručytė-Landsbergienė. 
Šių eilučių autorė atkreipia dėmesį į E. Ma-
tulaitytės-Dankevičienės ir L. Frassati Ga-
wronskos gyvenimo datas, kurios peržengia 
šimtmečio ribą. Abu Lozoraičiai nepaprastai 
mylėjo ir globojo tiek šunis, tiek kates, tad 
dienoraštyje minimi ir jie: Muržukas, Pia, 
Liu Liu (arba Lu Lu).

Dienoraštį iš italų kalbos išvertė artima 
D. ir S. Lozoraičių šeimos draugė prof. Vaiva 
Lesauskaitė. Mažesnė dienoraščio dalis jau 
buvo publikuota lietuviškoje spaudoje7, Da-
nielos Lozoraitienės pirmųjų mirties metinių 
proga. Visi tekste esantys pabraukimai yra 
daryti pačios dienoraščio autorės.

____________
Daniela D‘ERCOLE-LOZORAITIENĖ

Dienoraščio fragmentai
1992 m. vasario 6 d., ketvirtadienis

„Šiandien yra vasario 6, 1992. Niekada 
anksčiau nerašiau dienoraščio. Man džiugu 
jį pradėti tokia proga. Aš ir Bamo esame Ro-
mos Fiumicino oro uoste, laukiame laipinimo 
į lėktuvą, kuris mus nuskraidins į Ciūrichą, o 
iš Ciūricho į Vilnių. Tai pirmas kartas, kai aš 
keliauju į Lietuvą. Bamo 1939 vasarą išvyko iš 
Lietuvos į Romą ir nebegalėjo daugiau grįžti. 
Nemoku paaiškinti, kaip ir kodėl, bet visą lai-
ką žinojau, kad ši diena ateis, todėl beveik ne-
sijaučiu nustebusi. Tai yra teisinga. Žinau, kad 
bus puiku, kad lyg tai aš kaip ir Bamo grįžčiau 
namo. Romą paliekame nuostabią, beveik pa-
vasarišką dieną, tardami sudie savo namams, 
mūsų 6-iems katinams ir Liu Liu, kurie pasi-
lieka su Marinella ir Robertu. Ciūriche susi-
tiksime Jūrą Končius, siunčiamą „Washington 
Post“ stebėti mūsų grįžimo į Bamo tėvynę.

Sustojimas Ciūriche. Kaip ir numatyta su-
sitinkame su J. Končius, kuri irgi apimta jos 
pirmosios kelionės į Lietuvą jaudulio. Kelio-
nė maloni ir aš artėjant lėktuvo nusileidimui 
pati savęs dar kartą klausiu, kaip gali būti, 
kad aš esu tokia rami. Mane nuramina fak-
tas, kad Bamo jaučiasi taip pat. Pagaliau pra-
skridę storiausią debesų apklotą pradedame 
matyti Lietuvą. Visa balta nuo sniego, atrodo 
lyg kalėdinis peizažas. Namai mažiukai, pri-
mena tuos, kurie dedami ant torto – šokola-
diniai ir pabarstyti cukrumi. Daug užšalusių 
ežerų ir ežerėlių, aukštų ir liaunų medžių 
miškai. Nesimato nei mašinų, nei žmonių, ir 

tai suteikia šiek tiek nerealumo jausmo. Atro-
do, lyg visa stabtelėjo, lyg sulaikytų kvėpavi-
mą. Artėja oro uostas ir mes nusileidžiame. 
Šen ten matosi Aerofloto lėktuvų, yra karinis 
lėktuvas. Iš lėktuvo išlipama paprastai lyg iš 
autobuso – viduryje nusileidimo tako. Išlip-
dama staiga suvokiu Popiežiaus poelgį, kai jis 
atvykęs atsiklaupia ir pabučiuoja žemę.

Yra žmonių grupelė, kuri trapo apačio-
je laukia su nedidele gėlių puokšte, kuri yra 
brangesnė už orchidėjų krepšį, nes tai yra 
miela. Jaudinantis momentas. Tuo pačiu 
metu daugybė asmenų ima interviu iš Bamo 
ir jis sako gražius žodžius. Aiškiai matosi, 
kad čia esantieji drauge su mumis išgyvena 
nuostabiausią akimirką. Tai matyti iš jų vei-
dų, tai galima jausti širdimi.

Tuo metu užpakaly lėktuvo iškrauna ba-
gažą ir mes einame atsirinkti savo daiktų. Po 
to lipame į mašiną ir keliaujame miesto link. 
Tarp mus atvykusių sutikti asmenų atpažįstu 
Gražiną Landsbergienę, Ramūną Bogdaną 
ir Zingerį. Aš esu mašinoje su Gražina L. ir 
labai simpatiška ponia Liučija Černeckyte. 
Tai Černeckio, kuris Romoje rezidavo beveik 
penkiolika metų, duktė8. Ji vis dar puikiai 
šneka itališkai. Tikiuosi vėl ją greitai pamaty-
ti ir susitikti su jos mama, kuriai turėtų būti 
beveik devyniasdešimt metų. Atvykstame į 
viešbutį. Turime nedidelę svetainę, miega-
mąjį ir vonią. Labai šalta.“

 1992 m. vasario 8 d., šeštadienis
„Šeštadienis, vasario 8 d., 12 valandą iš-

vykstame mašina į Kauną. Su mumis važiuo-
ja Jūra Končius, kad galėtų tęsti reporterės 
darbą. Po valandos kelionės atvykstame. 
Viešbutis „Lietuva“ geriausias praeityje ir da-
bar. Turėjo būti gražus. Jūros prašymu mūsų 
laukia ELTA fotografas, kuris mus lydės, kol 
Bamo lankys svarbiausias vietas: savo na-
mus, mokyklą, senelių namą ir t. t. Čia yra 
išlikę beveik viskas, bet kaip turi būti skaudu 
tokiems, kaip jis, kurie atsimena visa buvus 
nauja, gražiai, švariai, elegantiškai. Matyti, 
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kaip visa sužalota ir pažeminta per tuos 50 
metų. Suspaudžia širdį ir man norisi verkti. 
Žinau, kad bus atkurta, nes tai yra lietuvių 
prigimtyje, bet kiek laiko užtruks? Norėčiau 
turėti burtų lazdelę ir tada per akimirką vis-
kas sugrįžtų į savo vietas. Mintis vaikiška. 
Metai ir laiko žaizdos nenusibraukia, kaip ir 
neišnyksta veido raukšlės.

Vakarienė Metropolio restorane Universi-
teto rektoriaus9 kvietimu. Salė labai graži su 
baisiais paveikslais, imituojančiais viduram-
žius. Stalas serviruotas rūpestingai ir elegan-
tiškai. Vakarienė labai rafinuota ir turtinga 
(virtuvė sunki, bet subtili).“

 1992 m. vasario 9 d., sekmadienis
„Sekmadienis, vasario 9. Atėjo svarbi die-

na. Pėstute einame į katedrą, kur vyks šv. Mi-
šios, kurias aukos kardinolas Sladkevičius10. 
Gatvelės, kuriomis einame, įdomios, nes 
tai – senoji miesto dalis. Senamiestis atrodo 
gerai išsilaikęs, tačiau, pasižiūrėjus į šonines 
gatveles, spaudžia širdį matant, kaip viskas 
apgriuvę. Į bažnyčią įeiname pro užpakali-
nes duris, kurios veda į zakristiją. Bamo yra 
sutinkamas labai šventiškai. Yra monsinjo-
ras Kazlauskas11. Atvyksta kardinolas, ku-
ris man atrodo ligotesnis ir trapesnis negu 
įsivaizdavau. Viskas puikiai organizuota. 
Vietos sužymėtos schemoje, kuri visiems iš-
dalinama. Įeiname ir užimame savo vietas. 
Bažnyčia pilna žmonių. Atvyksta Landsber-
gis. Matome Wandą ir Nellą Gawronskas12, 
kurios specialiai atvyko iš Romos per Varšu-
vą. Nuostabios mišios, jaudinančios ir orios. 
Bamo skaito ištrauką, po jo – kiti. Išeiname 
pro užpakalines duris, tas pačias, pro kurias 
įėjome, ir randame laukiančią minią, sujau-
dintą ir santūrią. Ji pradeda dainuoti. Mane 
apima nesutramdomas graudulys ir virpulys, 
kurio negaliu suvaldyti. Žinau, kad verkiu 
kaip ir daugelis kitų dainuojančių žmonių. 
Bamo eina ir sveikinasi, jį stengiasi paliesti, 
duoda laiškus ir raštelius. Visi žino, kas jis 
yra ir visi yra su juo. Tai yra tos akimirkos, 

kurios nubraukia visus buvusius sunkumus 
ir buvusį beviltiškumą. Žinau, kad niekados 
neužmiršiu šios akimirkos. Nežinau, ar pa-
jėgsiu žodžiais išreikšti tai, ką jutau...

Pavalgę priešpiečius vykstame į Vytauto Di-
džiojo Universitetą, kur prasideda ceremonija, 
per kurią Bamo ir V. Landsbergiui bus suteikti 
Laurea Honoris Causae in Filosofia vardai. Čia 
irgi plojimai ir jaučiama didžiulė simpatija...

Scenoje viskas parengta, įeina choras ir su-
stoja trimis eilėmis scenos gilumoje. Jų daug, 
vaikinai ir merginos jauni ir gražūs, apsiren-
gę vienodais kostiumais. Prasideda kalbos, 
dviejų kandidatų (Czeslav Milosz neatvyko) 
aprengimas mantijomis ir apdovanojimas. 
Kalbos tęsėsi be galo. Laimei, Bamo kalba 
buvo graži, net jeigu aš ją supratau tik iš da-
lies. Praradau laiko suvokimą, atrodo, kad 
niekada nesibaigs...

Kai viskas pasibaigė, kai kurie žmonės atė-
jo į sceną, kad galėtų pakalbėti su Bamo. Tarp 
jų ir Dalia Brazauskienė su vyru ir savo senu-
te mama, kuri dar gerai laikosi (manau, kad 
jai 93 ar 98 metai). Ji Vincentos Matulaitytės 
Lozoraitienės, Bamo mamos, pusseserė13. Tai 
pirmieji giminės, su kuriais susitinkame. Su-
sitariame pasimatyti rytoj ir aplankyti sene-
lių ir kitų artimųjų kapus.“

 1992 m. vasario 11 d., antradienis
„Antradienis, vasario 11. Apsilankymas 

muziejuje labai įdomus. Čiurlionis kerintis. 
Ne pirmas kartas, kai lankausi muziejuje 
„privačiai“ ir tai labai mėgstu. Įvairūs ku-
ratoriai su pasididžiavimu rodo skyrius, už 
kuriuos yra atsakingi. Žinoma, pirmiausia 
Čiurlioniui skirta salė. Joje ekspozicija, kuri 
netrukus keliaus į Japoniją. Esu tikra, kad 
ji turės didelį pasisekimą. Akivaizdu, kad 
dailininkas mėgo japonų meną, nes matosi 
ir jaučiasi jo įtaka. Norėčiau suorganizuoti 
parodą Vašingtono Nacionalinėje galerijoje. 
Tikiu, kad galėtų pavykti. Nenutuokiu, kokių 
sunkumų būtų, nuo ko reikėtų pradėti. Bet 
pažiūrėsime.

Po to aplankome skyrių, kur saugomi įvairūs 
papuošimai. Esame „saugykloje“, o ne visiems 
prieinamose salėse. Paskui – sandėlis, kur sau-
goma, tikiu, šimtai medinių įvairių dydžių žy-
miųjų „Dievukų“ statulų. Keletą jų matėme eks-
ponuojamų muziejaus salėje drauge su dviem 
dideliais įstabiais mediniais kryžiais, kurie atro-
do daugiau nulieti, o ne išdrožti. Audiniai tipiški 
lietuviškam liaudies menui. Jie mane visada žavi 
labai tradicine geometrija, tačiau taip pat yra la-
bai šiuolaikiški.

Neįsivaizdavau, kad tais tamsiais metais buvę 
galima tiek daug medžiagos laikyti, kataloguoti, 
apsaugoti, turbūt, slėpti (?). Kokia lemtis!

Tokia malonia patirtimi baigiame mūsų 
pirmąjį apsilankymą Kaune. Sugrįšime po 
kokios dienos.

Mašina mus nugabena į Vilnių. Grįžtant 
į „Draugystę“, atrodo, kad grįžtam į namus. 
Nors tai nėra liuksusinis viešbutis, bet man 
atrodo kaip „Grand Hotel“. Pagaliau išsimau-
dysiu po trijų dienų.

Randame įvairių laiškų, tarp kurių ir iš 
Wandos ir Nellos. Jos irgi čia yra.

Einame aplankyti ponios Černeckis ir 
jos dukros Liučijos. Motina nuostabi mote-
ris. Nežiūrint jos gyvenimo tragedijų, ji vis 
dar graži, nepaprastai elegantiškų manierų, 
subtili pokalbyje. Būčiau su ja ištisas dienas. 
Tikiuosi dar sugrįžti ir ją aplankyti. Vakarie-
niaujame su Wanda ir Nella Stikliuose.“

 1992 m. vasario 16 d., sekmadienis
„Sekmadienis, vasario 16. Nacionalinė šven-

tė, iškilmingai pažymima nuo 1918 m. vasario 
16. Mes ją visą laiką džiugiai švęsdavome tiek 
Romoje, tiek ir Vašingtone. Puiku būti Vilniu-
je šia proga. Aš tikėjausi didesnio šventiškumo. 
Atrodo, mano nuomone, kad stinga visus už-
valdančio „patoso“. Nesakau, kad tai būtų diena 
tokia kaip kitos, bet beveik tokia. Žinoma, bus 
oficialios ceremonijos, kalbos. Visur mes daly-
vausime, tačiau man stinga kažko „atmosferoje“, 
to, ko tikėjausi.

Vienuoliktą valandą iškilmės prezidiume, 
kur bus teikiami medaliai. Apdovanoti bus 

Bamo, Ruutel14 (Estija) ir įvairūs žmonės, kurie 
pernai metų sausio mėnesį gynė sostinę nuo 
sovietų antpuolių. Du apdovanojami po mir-
ties. Labai graudu.

Trečią valandą kitas minėjimas teatre, po 
kurio vyks Vilniaus choro ir orkestro pasiro-
dymas. Prakalbos. Pirma – Landsbergis, po 
jo – Ruutel ir Danijos atstovas. Paskui – Bamo. 
Plojimai atsistojus. Paskui Bamo. Plojimai atsi-
stojus. Esu laiminga. Juo taip didžiuojuosi, lyg 
būčiau jo motina. Kalba trumpa, kaip visada 
įspūdinga, kaip visada jaučiamas klausytojų 
susikaupimas ir dėmesys.“

 1992 m. kovo 1 d., sekmadienis
„Sekmadienis, kovo 1. Rūko nėra. Išskren-

dame į Frankfurtą, iš kurio išsiskirsime. Bamo 
vyksta į Vašingtoną, o aš grįžtu į Romą... Skris-
dama į Romą prisimenu daug mūsų „grįžimo 
į namus“ epizodų. Jie gražūs: Bamo apdova-
nojimas už viso jo gyvenimo darbą ir už tai, 
kas jo laukia, nes dar vyksta lošimas. Daug ką 
reikia padaryti, atrasti. Ir turbūt viskas bus dar 
sunkiau. Tai keista, nes reikėtų galvoti, kad bus 
lengviau.

Jausminiu požiūriu bus daug gražių pri-
siminimų ir didelio išgyvenimo momentų, 
kuriuos atgaivins mintys. Tiems, kurie manęs 
klausė ar dar klaus, „kokia yra Lietuva?“, ga-
liu tik pasakyti – graži. Tai tardama galvoju – 
graži ir nelaiminga. Ilgą laiką luošinta įvairiais 
būdais. Visur komunizmo raupsų ženklai. 
Raupsai, kurie fiziškai matomi mieste, namų 
išorėje ir viduje, gatvėse, visur yra nematomi 
raupsai žmonių protuose. Vienintelė viltis, 
kad širdis būtų išsigelbėjusi. Aš manau, kad 
taip ir yra, todėl viskas lyg dėlionės fragmen-
tai grįš į savo vietas, kad būtų atkurtas puikus 
laimingo ir atgimusio krašto vaizdas. Tai jau 
įvyko praeityje, tai gali nutikti dar kartą. Bus 
nuostabu regėti, kaip tai įvyksta.“

 1992 m. gruodžio 27 d., sekmadienis
„Po daugelio mėnesių grįžtame į Lietuvą. 

Skrendame į Frankfurtą, po to – į Vilnių. 
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Kaip dabar man atrodys ta Lietuva, kur da-
bar Brazauskas yra Seimo pirmininkas, kur 
reikalai pasikeitė ir, žinoma, ne į gerąją pusę?

Vasario 14-ąją, 1993, bus pirmieji preziden-
to rinkimai, ir iš įvairių pusių vyksta spau-
dimas, kad Bamo kandidatuotų. Tuo tikslu 
šiandien ir grįžtame, kad Bamo galėtų giliau 
susipažinti su situacija ir po to nuspręsti. Tai 
yra didžiulė dilema, bet skubiai reikia nu-
spręsti. Visada galvojau ir esu tuo tikra, kad 
Bamo yra vienintelis žmogus, turintis reikia-
mas savybes. Galėtų atlikti nuostabų darbą. 
Bet, kokiomis sąlygomis? Iki dabar jis visada 
dirbo savaip ir su paties pasirinktais žmonė-
mis. Beveik visiškai nepriklausomai. Išrink-
tas prezidentu jis turėtų dirbti su „kitokiais“ 
žmonėmis, galbūt beveik tarp priešų. Iššūkis 
yra puikus, bet šiek tiek baimina. Tai, kas 
mane daugiausiai gąsdina  – įtaka sveikatai, 
kuri nėra gera, ir sunkumai surasti gydyto-
jų, vaistų bei įvairūs kasdienio praktinio gy-
venimo patogumai, prie kurių esame įpratę. 
Nežinau, ką atsakyti tiems, kurie klausia, ko 
aš linkiu. Viena vertus, galvoju, kad, nežiū-
rint didelių sunkumų, tai yra viso gyvenimo 
pareigos besąlygiškai atsidavus tarnauti savo 
tėvynei pripažinimas. Kita vertus... Kas, jei 
nepavyks padaryti viso, ko iš jo laukiama. 
Čia praverstų stebuklai, ir daug. Nežinau, 
galbūt nenoriu pati sau ištarti, nepajėgiu įsi-
pareigoti. Žinau tik, kad kaip visados noriu, 
kad Bamo darytų tai, ką nusprendė daryti. 
Ir kaip visada ieškosiu būdų jam padėti. Taip 
pat žinau, jei kažkas jam nutiktų, niekada ne-
galėsiu sau atleisti, kad parėmiau, kad padė-
jau susinaikinti. Tai yra nerimas, su kuriuo 
gyvenu ir su kuriuo turėsiu gyventi ateityje.

Atvažiuojam į oro uostą, kur, laimei, šiuo 
kartu mūsų niekas nelaukia. Kaip gera atvyk-
ti inkognito. Kol laukiame bagažo, prie mūsų 
prisiartina jaunas oro uosto darbuotojas, ku-
ris atpažino Bamo ir jį pasveikina atvykus, 
sakydamas, kad už jį balsuosiąs. Atrodo, kad 
veidas pažįstamas, gal jį jau buvome sutikę? 
Saugodamas palydi mus į taksi, kaip sako, 

reikia būti labai atidiems. Atrodo, kad vai-
ruotojas labai nuobodžiauja, vietoj to, kad 
būtų laimingas gavęs klientų. Galiausiai šiek 
tiek suminkštėja. Viešbutis „Draugystė“ yra 
dar niauresnis negu bet kada. Turbūt taip yra 
todėl, kad visi per Kalėdas grįžta namo?

Kambarys nėra blogas, bet yra kaip le-
dainė. Praktiškai nėra šildymo. Laimei, kad 
mergina, buvusi registratūroje, turi elektrinę 
krosnelę. Bamo krinta miegoti visą popietę. 
Būtina jam pailsėti, nes ateinančios dienos 
nebus lengvos.

Kai nubunda, po keleto pokalbių telefo-
nu nusileidžiame į restoraną. Aš pasijutau 
labai išalkus. Restoranas pilnas žmonių, se-
kmadienio vakaras ir visi švenčia. Atmosfera 
gana bjauri. Visi jauni „rykliai“. Matosi, kad 
pinigus daro juodojoje rinkoje ir kitais bū-
dais, todėl tiesiog spinduliuoja „prabanga“. 
Atmosfera, kaip šokiuose (la balera) po karo. 
Orkestras groja per garsiai, žmonės kalba per 
garsiai, ant stalų gausybė butelių. Visi daug 
gėrę, moterys atrodo šiek tiek... abejotinai. 
Man pasidaro labai liūdna. Kada matysiu 
Lietuvą, kokios trokštu? Gal su Lozoraičiu? 
Einame miegoti labai anksti ir, keista, miega-
me taip gerai, kad kai 9 ryto skamba telefonas 
pirmajam Bamo susitikimui, dar miegame.“

 1992 m. gruodžio 28 d., pirmadienis
„Pirmieji kontaktai, pirmieji pasimaty-

mai. Susitikimai su ekonomistų grupe, po 
to su Abišala, buvusiu ministru pirmininku. 
Visi sako, kad iki dabar niekas nepadaryta, 
kas turėjo būti seniai padaryta. Svarbiausi 
susitikimai yra rytoj. Jau 9 ryto Bamo bus 
Seime spaudos konferencijai ir įvairiems susi-
tikimams. Paskiau priešpiečiai su Brazausku. 
Aš pamatysiu Liučiją Čarneckis, rytoj atvyks 
manęs paimti apie 11 valandą.“

 1992 m. gruodžio 29 d., antradienis
„Liučija mane vežasi į savo namus, kad 

praleisčiau dieną su Eleonora15, kuri nekan-
triai laukia susitikimo. Man gaila, kad ją 

randu pasikeitusią. Nesijaučia gerai ir prisi-
pažįsta, kad jaučiasi staiga pasenusi. Dar vi-
sai neseniai jai atrodė keista, kad yra 94-erių 
metų. Dabar staiga pasijuto sena. Ji visada de-
likati, stebuklingai tyra ir gera. Čijukė, Liuči-
jos duktė, darbe, tačiau žinodama apie mano 
vizitą padarė „zepelinų“, todėl esu priversta 
bent du suvalgyti. Tiksliau, tai nėra mano 
pomėgis.

Besišnekučiuodamos sulaukiam 4 popie-
čio valandos. Prašau Liučijos, kad mane par-
vežtų į viešbutį. Noriu iš Bamo sužinoti, kaip 
praėjo diena. Grįžta tik po 7-os valandos. Šios 
dienos visų lygių susitikimai su įvairiomis po-
litikų grupėmis neprognozuojami. Kaip sako 
Bamo, vyliausi ką nors sutikti, kas pasakytų, 
kad neverta teikti mano kandidatūrą, tačiau 
nesutikau nė vieno, kuris taip būtų galvojęs.“

 1992 m. gruodžio 30 d., trečiadienis
„Susitikimų diena... Kaip ir kitos dienos. 

Kuo toliau, tuo daugiau atsiveria gąsdinantis 
vaizdas. Tikras gyvačių lizdas. Visi prieš visus.

Vakare esame pakviesti K. Sajos. Jis yra 
ypatingas žmogus, inteligentiškas, malonus, 
geros širdies. Manęs klausia, ar nejaučiu di-
delio apmaudo, kad jie visi nori, kad Bamo 
neštų šį kryžių, nes jis yra vienintelė Lietuvos 
viltis. Ką atsakyti? Aš pati to nežinau. Su-
prantu, kad vyksta kažkas labai svarbaus, kas 
iš esmės pakeis mūsų gyvenimą. Aš jaučiuosi 
lyg gyvenčiau sapne arba būčiau nejautroje.

Nakas skambina iš Vašingtono, kad įspė-
tų Bamo apie iš ministerijos atsiųstą raštą, 
kuriuo praktiškai panaikinamas visas am-
basados personalas. Tai tikras antpuolis. Esu 
tikra, kad tai Bobelio darbas.“

 1992 m. gruodžio 31 d., 
ketvirtadienis

Bamui įprastinė susitikimų diena. Ateina 
fotografas Sutkus16. Atneša daug nuotraukų, 
darytų praėjusį vasarį. Mano yra gražios, 
Bamo – ne taip.

Puikus fotografas, menininkas, kuris nu-
sipelno didesnio pripažinimo. Lenino sta-
tulos, atplėštos nuo postamento, nuotrauka, 
kurią matėme viso pasaulio žurnaluose, yra 
jo. Kaip man patiktų suorganizuoti užsienyje 
jo darbų parodą.

Apie 9 vakaro Liučija atvyksta mūsų paim-
ti. Naujuosius metus sutiksime pas juos. Bus 
du jos broliai, atvykę iš Kauno. Ada (Algir-
das) ir Pietro17 nekantrauja vėl susitikti Bamo. 
Visi yra tokie malonūs ir svetingi, tokie lai-
mingi mus priimdami. Yra gera ir jaudina.

Namo grįžtame apie 2 ryto. Labai šalta, 
temperatūra apie –16C !

Viešbučio restorane didelės linksmybės. 
Jos vyksta iki 5-ių.“

 1993 m. sausio 1 d., penktadienis
„Prasideda nauji metai. Norėčiau, kad 

laikas sustotų. Žinau, kad nors oficialiai dar 
nieko nenuspręsta, tačiau žaidimai yra baigti. 
Kokia ironija.

Katedroje 12 valandą vyksta suma. Bažny-
čia pilna žmonių. Mišias laiko nuncijus Justo 
Mullor Garcia18. Atmosfera gera, tačiau daug 
netvarkos. Atsimenu, Varšuvoje, priešingai, 
mane nustebino didelė drausmė ir darna per 
mišias. Išėjus jokio taksi. Labai šalta. Nėra 
pasirinkimo, einame pėsčiomis. Stabtelime 
viešbutyje „Vilnius“, kad ko nors užvalgy-
tumėme. Įprastinė ryklių atmosfera. Taksi 
nėra, grįžtame pėsčiomis. Temperatūra –21C. 
Baisu.“

 1993 m. sausio 2 d., šeštadienis
„Interviu „Atgimimo“ žurnalistei. Keletas 

klausimų ir man. Kaip gaila, kad negaliu at-
sakyti lietuviškai. Dvyliktą valandą einame 
priešpiečių pas nuncijų. Visada yra malonu 
jį susitikti. Tai žmogus, kuris viską supranta, 
jaučiu, kad jis yra nuoširdus draugas. Aišku, 
kad jam čia nėra lengva. Bet kam yra? Tai, kas 
jį daro dar brangesniu, kad jis pats pasiprašė 
būti siunčiamas į Lietuvą. Pasakoja apie vie-
natvę, ypač per Kalėdas. Einame aplankyti 
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naujosios nunciatūros, kur darbai yra gerokai 
pažengę. Turėtų būti užbaigta gegužės mėne-
sį. Padaryta daug ir gerai, tinkamai moder-
niam ir kultūringam žmogui. Rugsėjo mėnesį 
numatytas Popiežiaus vizitas. Jis labai daug 
tikisi iš šio vizito, kad tai išjudins sielas ir 
įvyks... „stebuklas“. To tikiuosi su juo.

Popietę, kol Bamo susitinka su įvairiais 
žmonėmis, matausi su Kristina, Kazio Žo-
romskio19 žmona. Miela, drauge ir stipri. Apie 
daug ką kalbamės, svarbiausia – apie jos duk-
terėčią Odetą, kuri jai kaip duktė.

Vakare atvyko Rita Dapkutė20, atnešė 
mums picą. Dabar ji pradėjo nedidelį picų į 
namus verslą. Atrodo, kad sekasi“.

 1993 m. sausio 3 d., sekmadienis
„Rytmetys ramus, jei ne telefonas, kuris 

skamba labai dažnai. Pirmą atvyksta Johnson21, 
kad mus paimtų ir drauge vyktume pas jį prieš-
piečių. Esamomis sąlygomis jie yra susitvarkę 
gana gerai. Turi tam tikrą vilą, kuri anksčiau 
buvo skirta oficialiems „režimo svečių“ vizi-
tams. Ji sovietinio atspalvio. Kathleen Johnson 
aprodė pusrūsį, kur yra virtuvė, skalbykla ir 
labai gerai aprūpintas maisto sandėlis, kuriuo 
jinai pelnytai didžiuojasi. Čia atsargos yra dide-
lė problema, bet ji būdama gera amerikietė turi 
organizacinių gebėjimų. Pora maloni. Ji labai 
širdinga, nors susitinkame tik antrą kartą.

Grįžtame į viešbutį ir, ačiū Dievui, galime 
pailsėti.

Vėliau Bamo eis į posėdį, kur susitiks su 
Landsbergiu, ką tik grįžusiu iš Australijos. 
Pareis vidurnaktį. Landsbergis pranešė, kad 
atsiima savo kandidatūrą ir kalbėdamas per 
televiziją visų prašė palaikyti Lozoraitį ir bal-
suoti už jį.

Bamo sako, kad tai buvo draugų susiti-
kimas ir atrodė, kad Vytukui beveik palen-
gvėjo, kai priėmė sprendimą nekandidatuoti. 
Tuo tikiu. Iš tiesų, situacija tokia, kad tik be-
protis (taip sako Bamo) gali galvoti, kad pasi-
seks. Teisinga. Dažnai bepročiams pavyksta, 
kur išmintingieji žlunga.“

 1993 m. sausio 4 d., pirmadienis
„Bamo oficialiai praneša apie savo kan-

didatūrą. Jį remia visos partijos (teoriškai), 
išskyrus, žinoma, Brazausko partiją. Iš tiesų 
Gylys, užsienio reikalų ministras, ir Palec-
kis (ekskomunistas) kalbėdami per televiziją 
pasisako prieš jo kandidatūrą. Vakarop bus 
žinoma, kad yra bandoma blokuoti Bamo 
kandidatūrą pareiškiant, kad pastaraisiais 
metais jis niekada negyveno Lietuvoje. Juo-
kinga. 6 val. einame į „Žiniją“. Bamo kal-
ba labai dėmesingai auditorijai. Atmosfera 
nuostabi. Jaučiasi, kad Bamo visiems jau yra 
„prezidentas“. Kaip ir visada jo kalba puiki. 
Seka klausimai. Jų daug. Ilgai trunka, dau-
giau dviejų valandų. Jaučiasi, kad visi nori, 
kad niekada nebaigtų. Galiausiai rankos pil-
nos gėlių, kortelių ir laiškų, kuriuos visi pra-
šo paimti. Bamo vyksta į n-tąjį susirinkimą. 
Liučija Čarneckis mane parveža į viešbutį. 
Atsisveikiname labai širdingai. Pasimaty-
sime po savaitės. Rytoj išvykstame į Romą. 
Po to Bamo turės keliauti į Vašingtoną, kur 
pasirašys svarbią sutartį. Po to grįš į Romą ir 
drauge sugrįšime į Lietuvą, kur pradės tikrą 
prezidentinę kampaniją.“

 1993 m. sausio 5 d., antradienis
„Išvykstame. Per Frankfurtą. Šį vakarą 

būsime namuose. Negaliu sulaukti.“

 1993 m. sausio 29 d., penktadienis
„Grįžtu į Vilnių. Bamo iš Romos išvyko į 

Vašingtoną, kad pasirašytų svarbią prekybos 
sutartį ir sausio 18 grįžo į Vilnių. Aš negalėjau 
išvykti, nes Muržukas ir Pia labai sirgo. Ne-
galėjau jų palikti ir dabar sunku juos palikti, 
kai jau laikosi gerai. Nepakenčiama, kai yra 
didelė problema. Laimei, viskas išsisprendė. 
Sunkiausia palikti LuLu. Esu taip prie jos pri-
sirišusi, kad nuliūstu nuo minties jos nematy-
ti. Kodėl negali susiklostyti svarbiausi dalykai 
ir laimingai gyventi kaip gražioje pasakoje?

Bamo prezidentinė kampanija prasidėjo ir, 
atrodo, kad gerai vyksta. Adamkus atvyko iš 

Čikagos, kad ją koordinuotų ir greitai susir-
go nuo didelio šalčio. Ačiū Dievui, kad Bamo 
ištveria. Ar bent jau sako, kad viskas gerai. 
Šiandien atvykusi pamatysiu, ar tai ne apgau-
lė. Kelias dar ilgas. Iš esmės iki dabar viskas 
buvo gerai, kadangi vykta į Kauną (!), Klaipė-
dą, Palangą ir dalyvauta keliuose televizijos 
debatuose, kuriuose jis buvo šaunus. Dabar 
reikės susitikti su darbininkais ir valstiečiais 
mažuose centruose. Bus labai įdomu matyti, 
kaip jie reaguoja, koks jų pradinis požiūris. 
Žengdama žingsnį į praeitį turiu pasaky-
ti, kad iš pradžių buvo 7 kandidatai. Turėjo 
surinkti pradinį 60 000 parašų minimumą. 
Penki iš jų nesurinko ir 20 000 (tarp jų Bobe-
lis, Uoka, Antanavičius). Brazauskas surinko 
120 000. Bamo 143 000. Tai puiki satisfakcija 
Bamo. Svarbiausia, kad spontaniškai susida-
rė grupės jo rėmėjų, kurie ėjo nuo durų iki 
durų, parengė gatvėse stalus, kad būtų ren-
kami parašai jo labui. Nerimstu pamatyti, 
kaip veikia organizacija. Kiek man atsiėjo, 
kad nebuvau kampanijos pradžioje. Jaučiausi 
visiškai atskirta. Telefoniniai ryšiai labai pro-
blemiški. Kada bus pagerėjimas?

Vilniuje rasiu Danelę Vidutienę ir An-
gelę Bailey, kurios atvyko padėti. Tai mane 
džiugins.

Romoje turėjau parūpinti iš Mariapia Fan-
fani organizacijos labdaros krovinį Lietuvai. Ir 
jį gavau, tačiau transportavimo išlaidas turėjau 
dengti pati. Nenorėjau tam išleisti šešių mili-
jonų. Turbūt turėjau tai padaryti, tačiau to ne-
paklausiau. Išlaidos tęsiasi iki baisumo ir man 
absoliučiai būtina suvaldyti situaciją. Kaip gai-
la, kad atsisakiau, greta to atrodė, kad tai labai 
naudingas dalykas politiškai. Galimas daiktas, 
jei kas nors norėtų finansuoti transportavimą, 
galėčiau vėl pabandyti.

Atvykstu į Vilnių 13.45 su Lufthansa per 
Frankfurtą. Oro uoste randu manęs laukian-
čius Valdą Adamkų ir Angelę Bailey. Kaip ma-
lonu matyti du tikrus draugus. Man iš karto 
pasako, kad, jeigu būtų žurnalistų, nedaryčiau 
jokių pareiškimų. Ačiū Dievui, jų nėra.

Bamo ne Vilniuje. Jis lankosi mažuose 
šiaurės Lietuvos centruose. Danelė jį lydi. Šį 
vakarą negrįš. Man labai liūdna, kad jo nera-
dau. Niekas negali pasakyti, ar jis grįš rytoj.

Sutinku Franco Tempesta22. Apsikabiname 
kaip du iš sudužusio laivo, susitinkantys tragiš-
komis aplinkybėmis. Man pasiūlo Prosecco ir 
šiek tiek pasišnekučiuojam. Fr. Tempesta norėtų, 
kad Bamo susitiktų žurnalistą iš Corriere della 
Sera23 ir vasario 11 d. duotų jam interviu. Mane 
pakviečia eiti rytoj iš ryto į turgų apsipirkti. Jei-
gu galėsiu, bus įdomu. Per metus „Draugystė-
je“ neteko 12 kg, nes nenori valgyti restorane ir 
maistą gaminasi pats (kas žino, ar gerai daro?).“

 1993 m. sausio 30 d., šeštadienis
„Puikiai miegojau 12 valandų. Čia išskirti-

nė tyla. Kur yra Lu Lu ir kiti ? Toli. Vargšeliai, 
tikiuosi, kad jiems manęs netrūksta taip, kaip 
man trūksta jų.

Angelė ateina manęs aplankyti ir aptarti 
įvairių susitikimų, numatytų artimiausiomis 
dienomis. Beldžiuosi pas Valdą. Netikėtu-
mas. Mane su mašina pasiųs į Biržus, kur yra 
Bamo, kad jį nustebintų, ir drauge grįšime 
sekmadienio vakarą. Paskui mus dviem die-
nom pasiųs kažkur į slaptą prieglobstį pail-
sėti. Angelė irgi norėtų vykti, tačiau Valdas 
sako ne. Pagaliau susitariame dėl jos vykimo 
ir dėl to esu labai patenkinta. Malonu, kad ji 
yra su manimi. 

Einame aplankyti kandidato Lozoraičio 
rinkimų būstinės. Gera vieta šalia užsienio 
reikalų ministerijos. Vidus galėtų būti geres-
nis, bet tai nesvarbu.

Daug programų. Nežinau, kaip visa įvyk-
dysiu. Šventas Januarijau, galvok Tu. Mane 
suima juokas. Grįžtame, kažką skubiai už-
valgome. Paskui išvykstame mašina su Vi-
dmantu Staniuliu. Kas žino, ar šis netikėtu-
mas patiks Bamo. Turėtume atvykti prieš 6.“

 1993 m. vasario 1 d., pirmadienis
„Šiandien yra pirmadienis, vasario pir-

ma. Nuo to laiko, kai atvykau į Biržus, kad 
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prisijungčiau prie Bamo, praradau laiko po-
jūtį. Viskas pradėjo suktis beprotišku ritmu. 
Viskas labai įdomu ir labai patrauklu. Ma-
nau, kad taip bus iki vasario 13. Taigi, nebus 
įmanoma aprašyti detaliai to, kas vyksta, 
nebus laiko ir bus daug emocijų. Net, jeigu 
to neaprašysiu šiame dienoraštyje, žinau, 
kad niekada negalėsiu pamiršti tų dienų, tų 
tarpusavyje panašių veidų, klausimų, kurie 
iš esmės visą laiką tie patys, vilties ir kartais 
įtarumo, kurie visada yra tolygūs.“

 1993 m. vasario 16 d., antradienis
„Žaidimai baigti. Laimėjo Brazauskas su 

60 % jam atiduotų balsų. Bamo padarė stebu-
klą. Jis kovojo visomis savo jėgomis, širdimi ir 
dvasia. Per tris savaites padarė tai, ką Lands-
bergis su saviškiais privalėjo padaryti per tuos 
dvejus metus. Lietuva šiandien kaip labai ligo-
tas žmogus, kuris neturėjo pakankamai drą-
sos pasikliauti nauju gydytoju, kuris galėtų 
išgydyti. Lyg būtų apimta Stokholmo sindro-
mo, dar įtakoje tų, kurie yra kalti dėl jos visų 
blogybių ir nelaimių. Tačiau lango plyšelis jau 
atvertas ir šiek tiek šviežio oro įėjo į šitą kapo 
rūsį, ir daug žmonių tai suprato.

Tikrasis šios kovos laimėtojas yra Bamo. 
Deja, tai tik moralinė pergalė. Bet tai tolygu. Ši 
pergalė neleis jam daryti to, ką privalu greičiau 
daryti, kad būtų išgelbėta tai, ką dar galima iš-
gelbėti. Bet ji jam leis tęsti savo gyvenimo kovą 
žinant, kad čia yra kas jį pažįsta, jį remia, juo 
seka ir juo tiki. Nuo dabar jam bus dar sunkiau 
dirbti. Bijau, kad Brazauskas ir jo klika suteiks 
jam didelių kartėlių. Bet jis nėra žmogus, kurį 
būtų galima įbauginti. Sunkumai niekada jo 
nesustabdė.

Visą mano gyvenimą lydės šios patirties 
(norėjau rašyti „nuotykio“) atminimas, visada 
atsiminsiu šių apleistų ir šaltų laukų, kuriuos 
pravažiavome, liūdesį, dabar neįtikėtiną ir ne-
priimtiną atsilikimą, apleidimą skurde ir tuo 
pačiu metu orumą ir viltį, kuri vienu momentu 
(deja, tik vienu momentu) nušvietė šią tamsą. 
Gerai žinau, kiek daug kančios yra pasaulyje. 

Kiti kraštai kenčia, galbūt dar nuo didesnių 
blogybių. Bet šis kraštas yra toks brangus 
mano širdžiai, kad priverčia užmiršti kitų ne-
laimes. Po keleto dienų išvyksime. Nežinau, 
ar dar kada nors grįšime. Vargšė Lietuva, dar 
kartą nukryžiuota!“

 1994 m. spalio 28 d., penktadienis
„Neužtenka žodžių, kad būtų galima pa-

pasakoti visa, kas įvyko per tą laikotarpį, kai 
parašiau paskutinius šios „kronikos“ žodžius. 
Neužtenka žodžių, tačiau būtina juos rasti.

Bamo mirė. Jis išėjo labai išdidžiai, taip, 
kaip gyveno. Mirė birželio 13, 1994. Dėl jo 
mirties aplinkybių, dėl ligos, kuri lėmė mirtį, 
privalau dar turėti patvirtinimų. Aš esu ti-
kra, kad alinantis kepenų vėžys, kuris jį nu-
sinešė, buvo sukeltas (išprovokuotas??). Ar 
kada turėsiu to įrodymų, nežinau. Bet viduje 
aš esu tuo tvirtai įsitikinusi.

Jo paskutiniai žodžiai, jo paskutinės min-
tys buvo skirti Lietuvai. Stipriai laikydamas 
mano ranką jis pasakė: Ricordati! Bisogna 
difendere le nostre frontiere. La pace nella si-
curezza. Dobiamo organizzarci. Ricordati le 
frontiere... (Atmink! Būtina ginti mūsų sie-
nas. Taika yra saugume. Turime organizuo-
tis, atmink sienas...).

Lietuva buvo jo gyvenimo aistra. Aš buvau 
laiminga galėdama tame dalyvauti. Tai mus 
sujungė dar stipriau. Ir tai yra gražiausias pa-
likimas, kurį jis man paliko.

Su juo išėjo viskas. Mano gyvenimo 
džiaugsmas, mano pačios buvimo prasmė. 
Bet mano siela ir širdis kiekvieną akimirką 
paskui jį seka toje mums nepažįstamoje ir 
bauginančioje dimensijoje. Mano sielvartas 
yra ir bus begalinis, tačiau privalau ir noriu 
rasti jėgų, kad galėčiau jo atminčiai atlikti 
tinkamus darbus, kad ir kiti jį atsimintų vi-
sados. Tik taip jis niekada nemirs.

Aš suvokiu, kad kiekviena mano gyvenimo 
akimirka yra monologas skirtas jam, kur jis 
bebūtų. Ir esu tikra, kad Bamo kokiu tai būdu 
yra su manimi, šalia manęs, visada ir amžinai.

Šiandien viena grįžtu į Lietuvą.
Noriu dalyvauti kryžiaus, kurį pastatė 

Kaune Bamo, inauguracijoje. Noriu būti su 
žmonėmis, kurie jį mylėjo, suprato ir sekė. 
Vieną dieną visi kaip broliai susijungs mei-
lėje žmogaus, kuris ne tuščiai gyveno, kuris 
mus praturtino vertybėmis ir atminimu. Gi-
lus liūdesys jo netekus, tačiau galia ir viltis, 
kad atmenami jo žodžiai privers eiti pirmyn. 
Deglas negali užgesti, privalu tik rasti jį peri-
mančią ranką. Dieve, padėk mums.

Skrisdama į Vilnių, jaučiu, kaip virpa šir-
dis, tačiau jaučiuosi stipri. Manęs laukia di-
delis jaudulys. Nedidelė minia manęs laukia 
Vilniaus oro uoste. Moterys tautiniais kostiu-
mais dainuoja nuostabias lietuviškas dainas. 
Marija Garšvienė24 man įteikia duonos, visi, 
kurie būriuojasi aplinkui, mane apkabina.“
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Literatūrologo, kultūrologo, poeto, vertėjo 
Tomo Venclovos straipsnių rinktinę „Per-
trūkis tikrovėje“ sudaro tekstai, parašyti ir 
publikuoti nuo 1968 m. iki 2012 metų. Kaip 
pažymi pats autorius, knygoje publikuoja-
mi įvairaus žanro tekstai: nuo 
mokslinių studijų iki recenzi-
jų, kitų autorių knygų įžangų, 
atsiminimų. Tai, jog knygos 
straipsniai apima beveik visą 
sąmoningą T. Venclovos lite-
rato gyvenimą ir tai, jog knygą 
išleido ne komercinė leidykla, o 
Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, byloja, kad pri-
pažįstamas didžiulis asmeninis 
autoriaus indėlis į lietuvių kul-
tūrą bei literatūrą.

Knygos pratarmėje T. Ven-
clova paaiškina straipsnių rin-
kinio pavadinimo genezę. Per-
trūkis suprantamas kaip literatūros esmė, 
kuri yra priešinga socialistinio realizmo 
postulatams – literatūra nėra tikrovės atspin-
dys ir tęsinys. Straipsnių apie kultūrą ir lite-
ratūrą autorius tvirtina: „Literatūros tekstai 
ir literatūros kultūra randasi iš sudėtingo, 
daugialypio, dažnai netiesioginio santykio 

Ramūnas ČIČELIS

Monolitinis klasikas Tomas Venclova
Tomas Venclova. Pertrūkis tikrovėje. Straipsniai apie literatūrą ir kultūrą. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2013, 616 p.

su tikrove, kurios atspindėti ne tik neverta, 
bet net ir neįmanoma.“ „Pertrūkio“ sąvoką T. 
Venclova turbūt skolinasi iš Algirdo Juliaus 
Greimo estezės teorijos, išdėstytos eseistinių 
tekstų rinkinyje „Apie netobulumą“. Čia A. 

J. Greimas rašo, kad literatūros 
kūrinys gimsta tą akimirką, 
kai įveikiamas tikrovės tolydu-
mas. Dar daugiau  – to tolydu-
mo dažniausiai net nėra, jis tik 
dirbtinai sukuriamas. Litera-
tūra, kuri randasi pertrūkyje, 
demaskuoja tariamą tikrovės 
tolydumą, kurio dirbtinai siekia 
įvairūs (kartu ir totalitariniai) 
valdžios režimai, bandantys 
kištis į literatūros ir meno raidą, 
tapatumą, teoriją ir tekstų kriti-
ką. T. Venclovai – autoriui, ku-
ris beveik visą gyvenimą laikėsi 
opozicinės sovietiniam režimui 

nuomonės, „pertrūkis“ kaip literatūros gene-
zės ir tekstų analizės esmę pasakanti sąvoka 
yra itin paranki. 

„Pertrūkį tikrovėje“ sudaro keturi skyriai: 
„Lietuvių literatūra“, „Artimųjų kaimynų li-
teratūros“, „Vakarų literatūra“ ir „Iš atsimini-
mų“. Nesunku suprasti, kad knygos straipsniai 

Recenzijos
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į skyrius grupuojami pagal analizės ar eseisti-
nės refleksijos objektą. Jis dažniausiai apmąs-
tomas remiantis Tartu–Maskvos semiotikos 
mokyklos pagrindais. Pagrindinė T. Venclo-
vos metodologinė atrama yra šios mokyklos 
pradininko Jurijaus Lotmano plėtota teorija. 
Visi literatūrologiniai, kultūrologiniai ir net 
atsiminimų tekstai pagrįsti Tartu ir Maskvo-
je sovietmečiu išplėtota kultūros semiotika, 
kurios svarbi esminė nuostata T. Venclovos 
knygoje yra ta, jog ne tik į literatūrą, bet ir į 
kultūrą reikia žvelgti kaip į tekstą. J. Lotma-
nas ir juo sekantis T. Venclova atmeta A. J. 
Greimo Paryžiuje sukurtos prancūziškosios 
semiotikos mokyklos suformuluotą tekstų 
reikšmių imanentiškumo principą. Kultūros 
semiotikos mokykla ir ja sekęs T. Venclova 
literatūrą nagrinėja plačiame ne tik Rytų ir 
Vidurio, bet ir Vakarų Europos bei Amerikos 
literatūros ir jos mokslo kontekste. Dažna-
me knygos „Petrūkis tikrovėje“ straipsnyje 
J. Lotmano ir kultūros semiotikos įtaka nėra 
tiesioginė, analizuojami tekstai su teorija sie-
jami ne terminijos ar vertybinių nuostatų pa-
grindu, o remiantis giluminėmis literatūros 
ir kultūros struktūromis: literatūros analize 
siekiama ne impresinio, emocinio, laisvo-
mis asociacijomis pagrįsto dėmesio, o gana 
griežtos (bet dažnai paradoksaliai išlaikan-
čios eseistinį rašymo stilių), metodologiškai 
vienakryptės žiūros, leidžiančios gilintis į 
literatūros ir kultūros tekstų struktūrą, ypač 
pabrėžiant jų topikos tyrimą. Neabejotina, 
kad metodologinis T. Venclovos kaip lite-
ratūrologo apsisprendimas leidžia atskleisti 
unikalias daugelio tekstų reikšmių struktū-
ras. Kita vertus, kaip dažnai pažymi lotma-
niškosios mokyklos kritikai, atpažinti ir pa-
aiškinti postmodernių tekstų struktūras ir 
jų derinius yra gana sunkus uždavinys. Taigi 
iškyla kultūros semiotikos kaip metodologi-
jos ribų ir Karlo Raimundo Popperio mokslo 
filosofijos veikaluose paaiškintos metodolo-
ginės falsifikacijos galimybės klausimas. Pa-
gal K. R. Popperį, metodologija, kuri teigia 

savo absoliučią galią paaiškinti bet kurį lite-
ratūros, kultūros ar mokslo reiškinį, yra tik 
šiuolaikinis mito konstravimo įrankis. Kny-
goje „Pertrūkis tikrovėje“ T. Venclova renka-
si analizuoti tokius literatūros tekstus, kurie 
nekelia postmodernybės sąlygojamų reikš-
mės suvokimo ir aiškinimo problemų, tačiau 
tam tikros mitologizacijos atspalvio vis tiek 
esama. Ir labiau mitologizuojami, analizuoja-
mi ne autoriai bei jų tekstai, o pats juos ana-
lizuojantysis. Beveik visi T. Venclovos anali-
zės objektai yra ne postmodernieji – autoriui 
tarsi neegzistuoja pati naujausioji lietuvių bei 
užsienio literatūra, geriausiu atveju tenkina-
masi užuominomis apie ją. Pavyzdžiui, rašy-
damas įžangą Aido Marčėno poezijos knygai, 
T. Venclova akcentuoja tik tai, kas šioje poe-
zijoje yra artima jo paties mitologijai – Vil-
niaus apologetiką.

Knygos „Pertrūkis tikrovėje“ autoriui is-
torija, jos raidos dėsniai ir esmė yra gana ne-
judrūs. Skaitant „Pertrūkį tikrovėje“, aiškėja, 
kad T. Venclova laikosi modernybės epochai 
būdingos istorijos sampratos: ieškoma litera-
tūros ir kultūros istorijos reiškinių bei tekstų 
priežasčių, kurios logiškai paaiškintų vieną ar 
kitą reikšmių struktūros fenomeną. Postmo-
dernioji istorijos samprata aiškiai oponuoja 
T. Venclovos nuostatoms: literatūros istorijos 
kaip tekstų ir kontekstų genezę bei sąveiką 
lemia atsitiktiniai, loginiais ryšiais nepaaiš-
kinami veiksniai, kurių struktūralizmas XX 
a. 7–8 deš. dar neįstengė aprėpti ir suvokti. 
Geriausiai moderniosios ir postmoderniosios 
istorijos sampratą ir jų sankirtas atskleidžia 
T. Venclovos nuostata ir požiūris į poetą Ber-
nardą Brazdžionį ir jo kūrybą. Kaip ir dau-
gelyje kitų straipsnių, kuriuose kalbama apie 
didįjį Atgimimo poetą, taip ir tekste „Bernar-
das Brazdžionis“ T. Venclova nekvestionuoja 
klasikinių jo poezijos vertinimų ir vaidmens 
Didžiajame Istorijos pasakojime. Remiantis 
postmoderniąja metodologija, lietuvių tar-
pukario ir egzilio klasikas būtų matomas vi-
sai kitoje šviesoje. T. Venclova renkasi kalbėti 

tik apie tuos rašytojus, poetus, kurių vertini-
mas (bent tuo laikotarpiu, kai rašė T. Venclo-
va) nekelia jokių abejonių. O jei ir kyla šiokių 
tokių prieštaravimų ar analizės sunkumų, 
pažymima, kad aptariamas autorius vis tiek 
jau įrašytas į lietuvių literatūros klasiką. To-
kia pozicija diktuoja daugelio T. Venclovos 
straipsnių tikslą – jais siekiama įteigti ir pa-
tvirtinti, kad vienas ar kitas lietuvių poetas, 
prozininkas, dramaturgas jau yra klasikai, 
dėl kurių vaidmens ir reikšmės ateityje gin-
čytis neverta.

Knygoje „Pertrūkis tikrovėje“ yra tik 
vienas kiek probleminis straipsnis – „Apie 
„Trečią frontą“ – be pagiežos“. Straipsnio au-
torius vienareikšmiškai reabilituoja minėto 
literatūrinio sąjūdžio statusą, remdamasis 
liberaliomis savo kaip asmens vertybinėmis 
nuostatomis, kurių pozityvus atspalvis net 
priešingos ideologijos žmogui negali būti ne-
priimtinas. Imamos vartoti sąvokos „morali-
nis potencialas“, „sąžinė“, „moralinis vienti-
sumas“. T. Venclova atskleidžia, kad labiausiai 
literatūros ir kultūros istorijoje vertina tuos 
autorius, kurie išlaikė aiškią, nesvyruojan-
čią, nesikeičiančią, tvirtais įsitikinimais pa-
grįstą moralinę laikyseną. Suprantama, kad, 
esant tokiai žvilgsnio į literatūrą nuostatai, 
labai susiaurėja į dėmesio akiratį patenkan-
čių autorių kiekis. Aptardamas „Trečio fron-
to“ istorinį vertinimą, T. Venclova susiduria 
su savotiškomis problemomis: jo tėvas buvo 
aktyvus trečiafrontininkas, šio judėjimo 
narių gyvenimai Antrojo pasaulinio karo ir 
pokario laikotarpiu susiklostė labai sudėtin-
gai ir nevienareikšmiškai. T. Venclova tekstą 
„Apie „Trečią frontą“  – be pagiežos“ baigia 
nedviprasmiška išvada, jog „Trečias fron-
tas“ lietuvių literatūros ir kultūros istorijoje 
turėtų būti vertinamas teigiamai. Veiksniai, 
kurie privertė trečiafrontininkus keisti savo 
įsitikinimus, etines nuostatas, T. Venclovos 
traktuojami kaip būsimos nelaimės priežas-
tis ir sąlyga. Knygos „Pertrūkis tikrovėje“ au-
torius beveik išleidžia iš akių tuos literatūros 

istorijos ir dabarties kūrėjus, kurių etinė ta-
patybė nėra vienalytis monolitas; tuos, kurie 
postmoderniai patys sau yra neaiškūs ir ne-
gali pasauliui pasiūlyti vienareikšmių spren-
dimų, elgesio modelių. T. Venclova ignoruoja 
galimybę, kad vienas ar kitas rašytojas, kul-
tūros veikėjas bėgant laikui gali pats kore-
guoti savo vertybių ir elgesio sistemą. O juk 
šiuolaikinėje literatūroje tokių – dauguma. Ši 
knygos „Pertrūkis tikrovėje“ autoriaus nuos-
tata dar keisčiau ima atrodyti ją sugretinus su 
paties T. Venclovos požiūriu į poeziją. Ne vie-
name knygos straipsnyje autorius teigia, kad 
poezija – tai abejonės galimybė. Pats T. Ven-
clova, kalbėdamas apie lietuvių literatūros 
klasikus, beveik neabejoja. Gal ši tendencija 
susijusi su poezijos ir publicistikos žanriniais 
skirtumais?

Analizuodamas artimųjų Lietuvos kai-
mynų literatūras, T. Venclova laužo sovie-
tinius ir posovietinius lietuvių literatūros 
uždarumo, hermetiškumo kompleksus. Bū-
damas intelektualas, kuris yra labai arti rusų 
ir lenkų kultūrų, knygos „Pertrūkis tikrovė-
je“ autorius atsiveria didžiuliam kaimyninių 
literatūrų lobynui, kuris daugeliui jaunesnės 
kartos šių dienų Lietuvos literatų tapo priei-
namas vos prieš daugiau nei dešimtmetį. 
Straipsniuose, kurie publikuoti knygos sky-
riuje „Artimųjų kaimynų literatūros“, T. 
Venclova skleidžiasi kaip globalizacijai pa-
sirengęs pasaulio pilietis, suaugęs ne vien su 
savo Tėvyne, bet ir su visu Rytų ir Vidurio 
Europos regionu. T. Venclovai, skirtingai nei 
daugeliui kitų lietuvių poetų egzilų, emigra-
cija nebuvo lūžis, po kurio būtų neįmanoma 
atsitiesti. T. Venclovos straipsniuose ryškėja, 
kad egzilis yra didžiulė žmogaus kūrybiš-
kumo pergalė. Tokia poeto ir literatūrologo 
pozicija kiek primena Algimanto Mackaus 
poetines dominantes, tačiau T. Venclova iš 
A. Mackaus skolinasi tik pozityviąją egzi-
lio traktuotės pusę  – kūrybiškumą, kuris 
laimimas išvykus iš Tėvynės. Egzistencinės 
filosofijos nulemtų A. Mackaus nuostatų T. 
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Venclova neaktualizuoja, tačiau poezija, 
jos sąmoningumas jiems abiems yra kūry-
ba absurdo akivaizdoje arba „neviltis kaip 
vilties forma“.

T. Venclova Lietuvos kultūroje ir literatū-
roje yra gyvasis klasikas, į skaitytoją besikrei-
piantis dažniausiai tuomet, kai visuomenėje 
ima reikštis ksenofobinės nuotaikos ar vyksta 
kitokie reiškiniai, pažeidžiantys minėtus eti-
nį, moralės kodeksus, kuriais vadovaujasi T. 
Venclova ir kuriais, pasak jo, turėtume vado-
vautis šių dienų viešajame gyvenime. Knyga 
„Pertrūkis tikrovėje“ teikia unikalią galimy-
bę literatūros ir kultūros mokslo metodais 
tirti dažnokai vienareikšmius, kategoriškus, 
kanonizuojančius T. Venclovos publicistinių 
ir eseistinių tekstų teiginius, juos gretinant 
su poetiniais kūriniais, kurie, kaip minėta, 

pačiam T. Venclovai turėtų būti abejonės, niu-
anso, išlygos galimybė. Kitaip sakant, vertėtų 
ieškoti galimų atsakymų į itin komplikuotą 
klausimą: ar pats, deklaruodamas savo mo-
ralinį, etinį, politinį, estetinį, mokslinį vien-
tisumą, kurį sąmoningai konstruoja pagal 
modernybės istorinio pasakojimo dėsnius, 
T. Venclova nėra prieštaringas, „su pertrū-
kiais“, neaiškus? Dar įdomiau yra klausti, ar 
T. Venclovos metodologinis struktūralistinis 
apsisprendimas ir nutolimas nuo naujausios 
lietuvių literatūros proceso neparodo, kad 
„Pertrūkio tikrovėje“ autorių ištiko tipinis 
emigranto tapatumo likimas – lietuvybės „už-
sikonservavimas“ ir paties T. Venclovos taip 
kritikuojamas sukalkėjimas ir sustabarėjimas? 
Tačiau šios problemos  – tai jau detalesnio ir 
kur kas preciziškesnio tyrimo objektas.

Kristina VAITKEVIČIENĖ 

Meno kalbos galia
Zaprudnik, Jan. Belarusian Festivals and Exhibitions in New Jersey. Political Information Through the Lan-
guage of Art (1948–2011), New York, Belarusian Institute of Arts and Sciences, 2013, 198 p.

Menas ir politika – dvi žmogiškosios kul-
tūros sferos. Nors šiandien mokslo pasaulyje 
meno ir politikos ryšiai aptariami įvairiais 
rakursais, atskleidžiant požiūrių ir argumen-
tacijos skirtumų įvairovę, vis tik dėl vieno 
dalyko sutariama: kalbėti apie „meną dėl 
meno“ arba „gryną politiką“ yra ganėtinai 
sunku1. Nūdienos aktualijos liudija, jog meno 
kūriniai gali įgyti politinių 
prasmių, o politinis gyvenimas 
neretai estetizuojamas (vien ko 
vertos priešrinkiminės kampa-
nijos!). Antai, Donatas Beduls-
kis savo vedamajame straipsny-
je laikraštyje „Post Scriptum“ 
rašė: „Atsiradus masinėms in-
formacijos priemonėms, patys 
sau daromės pramogą net iš 
dalykų, kurie, rodos, savo esme 
neturėtų pretenduoti į šią ka-
tegoriją. Šiandien vis daugiau 
žmonių turi „duonos”  – kai 
kurie netgi labai daug – ir nori 
„žaidimų“. Visur ir visada. Reginių, veiksmo, 
pasakų. Politika nesispyrioja ir duoda tai, ko 
liaudis nori. Todėl ji tapo globaliu istorijų pa-
sakojimu, laiko „stūmimo” įrankiu, masišku 
spektakliu, pakeitusiu mitologiją, „išmislus“ 

apie nebūtus tolimus kraštus ir keistus pada-
rus ar netgi paprastus buitiškus gandus. Jau 
nebereikia žiūrėti pro kaimyno tvorą, idant 
atrastum kokią mažytę sensaciją. Visus nak-
tinius tautos lyderių baltinius jums prieš nosį 
su malonumu išdžiaustys spauda, televizija, 
o ir patys politikai nesibodės parodyti savęs 

įvairiais rakursais.“2 Kitaip ta-
riant, politika, norėdama išlik-
ti vieša, nebegali išsiversti be 
meno pagalbos, nes jos racio-
nalios priemonės modernia-
me pasaulyje nebėra visiems 
suvokiamos.

Pasaulinėje istoriografijoje 
galima rasti begalę mokslinių 
darbų apie tai, kaip tautos men-
talitetas veikia jos vykdomą 
politiką ir atsiskleidžia kon-
krečiuose politiniuose sprendi-
muose, kylančiuose iš valstybės 
tradicijos, josios valdančiųjų 
sluoksnių, o taip pat iš visuo-

menės sampratos apie tai, kas yra valstybė. 
Svarstant, kokią funkciją atlieka menas, no-
risi pasitelkti politologo Murray Edelman 
įžvalgas apie meną kaip šaltinį, iš kurio išsi-
vysto politiniai diskursai ir įsitikinimai apie 
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politiką3. Būtent per meną, jo kūrinius socia-
linė aplinka ir kultūra tampa žmogui supran-
tama nuo pat pirmųjų jo gyvenimo dienų. 
Vaikystėje knygelėse regėti paveikslėliai, 
pirmosios dainos, dar vėliau  – perskaitytos 
knygos, matyti filmai yra tie socialinės aplin-
kos vaizdiniai, kurie formuoja asmens pa-
saulėžiūrą. Tikriausiai ne vienam paauglys-
tėje perskaičiusiam Erich Maria Remarque 
„Vakarų fronte nieko naujo“ visiems laikams 
atmintyje išliks aprašyti žiaurumai ir neigia-
mas požiūris į karą. Tokių pavyzdžių, ir ne 
tik neigiamą konotaciją turinčių, galėtume 
vardinti ir daugiau.

Nuostata, jog geriau vieną kartą pamaty-
ti, nei kad šimtą kartų išgirsti, vadovaujasi 
ir knygos, pristatančios meno kalbos kaip 
politinės informacijos perteikėjos vaidme-
nį, sudarytojas Jan Zaprudnik – istorikas ir 
publicistas, veikalo apie lietuvių kaimynų 
baltarusių diasporą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose autorius, aktyvus baltarusių ben-
druomenės JAV veikėjas.

J. Zaprudnik (baltarusiškai  – Янка 
Запруднік; tikrasis autoriaus vardas  – 
Сяргей Вільчыцкі) gimė 1926 m. Antrojoje 
Lenkijos Respublikoje4, mokytojų šeimoje. 
Vokiečių okupacijos metais jis baigė Barano-
vičių (miestas prie geležinkelio, plento kryp-
timi Brestas–Minskas, apie 130 km į pietva-
karius nuo Minsko, Baltarusijoje) gimnaziją 
ir studijavo aukštojoje mokykloje. 1944 m. J. 
Zaprudnik emigravo į Vokietiją5. Dar vėliau 
dirbo anglies kasyklose Didžiojoje Britanijo-
je. 1954 m. baigė studijas Leuveno katalikiš-
kame universitete Istorijos fakultete Belgijoje. 
Dirbo Laisvosios Europos radijuje baltaru-
sių sekcijoje, o 1957 m. emigravo į Jungtines 
Amerikos Valstijas. 1969  m. Niujorko uni-
versitete apgynė daktaro disertaciją apie bal-
tarusių atstovus Rusijos imperijos Valstybės 
Dūmoje XX a. pradžioje ir po to profesoriavo 
keliuose JAV universitetuose.

Pristatomos knygos autorius užsibrėžė pa-
pasakoti baltarusių tautos istoriją per meno 

prizmę, akcentuojant baltarusių išeivių ben-
druomenės informacinę paramą Baltarusijos 
kovai už nepriklausomybę ir tarptautinį pri-
pažinimą bei išeivių informacines pastangas 
formuojant teigiamą baltarusių, kaip tautos, 
ir Baltarusijos, kaip valstybės, įvaizdį JAV vi-
suomenės ir jos valdančiųjų sluoksnių akyse, 
tikintis jų paramos baltarusių tautos ir vals-
tybės siekiams6. J. Zaprudnik teigimu, menas 
yra mediatorius tarp kultūros ir politikos: 
per meną, atskirus jo komponentus į žmonių 
kasdienybę yra siunčiami juos supančios so-
cialinės aplinkos signalai, kurie veikia politi-
nių sprendimų priėmimą. 

Svarbus knygos privalumas yra dvikalbiš-
kumas – ji išsyk prieinama tiek angliškai, tiek 
baltarusiškai skaitančiai auditorijai. Reikia 
paminėti, kad nors knygos tekstai anglų ir 
baltarusių kalbomis išdėstyti vienas po kito, 
tačiau jie nėra visiškai identiški  – baltaru-
siška knygos dalis atrodo kiek solidžiau tiek 
tekstine, tiek iliustracine prasme. Tuo tar-
pu angliškoji yra kiek trumpesnė ir gerokai 
sodresnė. 

Sveikintina idėja yra knygos sumanytojų 
bandymas suderinti akademinį konceptua-
lumą ir populiariąją publicistiką. Tokiu būdu 
knyga tampa patraukli platesniam skaitytojų 
ratui – ne tik akademinei, bet ir plačiajai vi-
suomenei. Taigi J. Zaprudnik siekis išsaugoti, 
taip pat pagerbti baltarusių išeivių, atvykusių 
po Antrojo pasaulinio karo, atminimą pasi-
teisina su kaupu. Tiesa, knygoje susikoncen-
truojama tik į Naujojo Džersio valstijoje gy-
venančių baltarusių atvejį, nuošaly paliekant 
po Antrojo pasaulinio karo baltarusių išeivių 
apgyvendintas Ohajo, Niujorko, Ilinojaus, 
Mičigano ir Kalifornijos valstijas. Naujojo 
Džersio valstija pasirinkta kaip viena pavyz-
dingiausių ir aktyviausių dėl joje virusios in-
formacinės propagandos tėvynės okupacijos 
nepripažinimo politikos klausimu.

Kaip ir lietuvių, taip ir baltarusių emi-
grantams, atvykusiems į šalį po Antrojo pa-
saulinio karo, bažnytinė bendruomenė, o juo 

labiau religija, nevaidino lemiamo vaidmens 
(religinės, savišalpinio tipo organizacijos 
būdingos XIX–XX a. pr. emigrantams). Šiai 
emigrantų bangai priklausę mokytojai, stu-
dentai, ūkininkai, darbininkai ir kitų sričių 
profesionalai drauge su savimi iš DP stovyklų 
Europoje atsivežė Bendruomenės idėją, būrė-
si į įvairias kultūrines organizacijas, rūpino-
si baltarusių tautinio paveldo išsaugojimu ir 
paskyrė savo gyvenimą taikiai kovai už savo 
tėvynės nepriklausomybę. Kitaip tariant, 
atvykę į Jungtines Amerikos Valstijas taip 
vadinamieji politiniai pabėgėliai (dipukai) 
turėjo svarbesnę misiją nei tik komfortiškas 
įsikūrimas svetur. Ši mintis subrendo dar 
emigracijos iš Vakarų Europos išvakarėse, 
kai 1948  m. baltarusių emigrantų laikraštis 
„Baćkaŭščyna“ (baltarusių k. – Tėvynė), leis-
tas Miunchene (Vokietijoje), rašė, jog nėra 
svarbesnio uždavinio už informacijos apie 
sunkią okupuotos Baltarusijos padėtį sklaidą, 
pasitelkiant liaudies meną kaip universalią 
priemonę tarpusavio bendruomeniniams ir 
tarptautiniams santykiams plėtoti7. 

Tautinės kultūros elementai (šokis, daina, 
tautinio meno parodos) buvo toji terpė, ku-
rioje jie galėjo atsiskleisti patys bei įtraukti 
jaunesniąją, svetur gimusią ir savo tėvų že-
mės nepažinusią kartą, kurios saviidenti-
fikacija buvo persipynusi su krašto (šalies, 
kurioje gimė) kultūra bei svečioje šalyje įgytu 
išsilavinimu. Visa tai pasitarnavo suartinant 
pokario ir naujosios, postsovietinės emigra-
cijos bangų atstovus, silpnai mokančius ar 
nemokančius juos priglaudusio krašto kal-
bą, pamažu tolstančius nuo senosios kartos 
tradicijų. Antai, susidūrimą su kitomis kul-
tūromis tyrinėjęs sociologas Manuel Cas-
tells kitoniškumą apibūdino kaip esminį 
globalizacijos iššūkį tautiniam identitetui. 
Jo teigimu, šiuolaikinėse visuomenėse susi-
formavusi sisteminė globalumo ir lokalumo 
perskyra kvestionuoja nuolat vykstančius ta-
patumo konstravimo procesus ir skatina nau-
jas socialinės kaitos formas8. Todėl skirtingą 

globalumo ir lokalumo santykį atskleidžian-
čiuose kontekstuose gali išryškėti visuomenei 
ar jos daliai būdingi tapatumo kaitos bruožai.

Knygoje išsamiai aprašytos baltarusių 
chorinio dainavimo ir tautinių šokių tradi-
cijos, atsivežtos dar iš DP stovyklų Europo-
je ir plėtotos Amerikoje nuo 1948 m., kai tų 
pačių metų kovo mėnesį South River mieste 
(Naujojo Džersio valstijoje) grupelė entuzias-
tų kartu su chorvedžiu Baris Kit priešakyje 
suorganizavo Baltarusijos nepriklausomybės 
deklaracijos 1918 m. minėjimą. Ilgainiui iš to 
išsivystė tradicija chorams ir tautinių šokių 
kolektyvams rengti pasirodymus ne tik bal-
tarusių bendruomenės renginiuose, vasaros 
festivaliuose baltarusių–amerikiečių centre, 
krikščionių ortodoksų St. Euphrosynia baž-
nyčioje, bet ir dideliuose festivaliuose (pavyz-
džiui, Garden State Arts Center), įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose, parodose moky-
klose, mugėse.

Pristatomoje knygoje gana daug vietos 
skirta 1983  m. balandžio–birželio mėn. Rut-
gers universitete (New Brunswik mieste, Nau-
jojo Džersio valstijoje) simpoziumui ir paro-
dai aprašyti. Tiesa, čia pat pažymima, kad 
šios tradicijos buvo labiau būdingos Baltaru-
sijos kaimui ir kiek mažiau praktikuojamos 
miesto žmonių. Nemažai dėmesio skiriama 
ir baltarusių tautodailei, kurios raštai, liudi-
jantys tautos atkaklumą ir dvasinę stiprybę, 
atsispindi rankšluosčiuose, tautinėse juostose 
ir kostiumuose. Čia pat pristatytos medžio 
drožybos bei darbelių iš šiaudų tradicijos9.

Bene didžiausia teksto dalis yra sukoncen-
truota į įvykius nuo XX a. septintojo dešimt-
mečio vidurio, kuomet paaštrėjusi ideologi-
nė-politinė konfrontacija tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos palietė daugelį emigrantų gyvenimo 
sričių. Tuo metu JAV vyriausybė kreipė itin 
didelį dėmesį pavergtų tautų kovai už laisvę ir 
aštrino šią problemą JAV spaudoje, o valstijo-
se gyvenančioms tautoms buvo sudarytos są-
lygos ir galimybės reprezentuoti save įvairiose 
plotmėse. Nuo 1964 m. Amerikos baltarusiai 
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Pirmoji tokia diena buvo surengta 1964  m. 
birželio 21 d. Pasaulinės mugės metu Niujor-
ko mieste. Šią dieną organizavo dvi didžiosios 
baltarusių organizacijos – Amerikos baltaru-
sių asociacija ir Baltarusių kongreso komite-
tas. Po šios dienos baltarusių kolektyvams 
atsivėrė palankios galimybės dalyvauti savo ir 
kitų valstijų organizuojamuose renginiuose. 

Svarbu pažymėti, kad į vyresniųjų darbus 
mielai įsijungė ir jaunoji karta. Antai, Ame-
rikos baltarusių jaunimo sąjunga, vadovau-
jama Eugene Lysiuk, bei jaunimo tautinių 
šokių kolektyvai 1971  m. spalį dalyvavo di-
deliame Europos muzikos ir šokių festiva-
lyje, kurį organizavo Rytų Europos (slavų) 
kultūros klubas Naujajame Džersyje11. Ži-
noma, kad renginyje buvo lietuvių, vengrų, 
lenkų, rusų, ukrainiečių ir slovėnų. Kasmet 
dalyvauta ir baltarusių emigracijos į JAV 
metinių minėjimuose. Nuo XX a. aštuntojo 
dešimtmečio vidurio pradėti rengti balta-
rusių tautinio paveldo festivaliai (Garden 
State Arts Center) Naujajame Džersyje, o 
taip vadinamieji „tautinio paveldo pobūviai“ 
(Ethnic Heritage Balls) bei baltarusių meno 
parodos South River mieste. Šiuose rengi-
niuose mielai lankydavosi amerikiečiai, o 
neretai pavykdavo prisikviesti JAV vyriau-
sybės ir vietos valdžios atstovų. Tokiu būdu 
per liaudies meną, šokį, dainas, tautinius 
kostiumus buvo pristatyta ne tik baltarusių 
tautos istorija, bet ir išreikšta aiški antiko-
munistinė pozicija, taikiai protestuota prieš 
Baltarusijos inkorporavimą į Sovietų Sąjun-
gą. Jei žvelgtume iš kitų tautų emigrantų, gy-
venusių JAV, pozicijos, derėtų pridurti, kad 
baltarusiai vykdė tokią pat politiką kaip ir 
Pabaltijo tautos12.

Apibendrinant norisi pritarti J. Zapru-
dnik minčiai, jog meno kalba – galingas gin-
klas ir universalus įrankis ne tik skleidžiant 
informaciją ir kovojant už laisvę, bet ir kei-
čiant tikrovę. Knygos pabaigoje pateikia-
mas išsamus šaltinių ir literatūros sąrašas, 

asmenvardžių rodyklė yra ne tik puikios 
gairės ateities tyrinėjimams, bet ir liudijimas, 
jog knygos sumanytojai puikiai išlaviravo 
tarp akademinio discipliniškumo ir istorinės 
publicistikos. Belieka tikėtis, kad tokių darbų 
gretos ateityje išaugs; galbūt pavyks išvystyti 
palyginamąsias Pabaltijo tautų ir baltarusių 
likimų Amerikoje studijas.

Nuorodos
1 Balčaitė Indrė, Žakaitis Jonas. Menas ir poli-

tika: vakar ir šiandien. Tarpdisciplininė dis-
kusija apie meno ir politikos sąlyčio taškus 
Post Scriptum, 2003, nr. 4.

2 Bedulskis Donatas. Redakcijos žodis: Eilės 
Leninui ar Leninas eilėms? Post Scriptum, 
2003, nr. 4.

3 Edelman Murray. Politinio spektaklio kons-
travimas. Vilnius: Eugrimas, 2002.

4 Antroji Lenkijos Respublika (lenk. II Rze-
czpospolita)  – Lenkijos valstybė, gyvavusi 
1918–1939 metais.

5 ЗАПРУДНІК Янка. Prieiga internete: http://
adradjency.narod.ru/zamezzha/zaprudnik.
html; Historian Jan Zaprudnik. Prieiga in-
ternete: http://www.belarus-misc.org/writer/
zaprud.htm.

6 Zaprudnik Jan. Belarusian Festivals and Exhi-
bitions in New Jersey. Political Information 
Through the Language of Art (1948-2011), New 
York, Belarusian Institute of Arts and Scien-
ces, 2013, p. 2.

7 Ten pat, p. 5.
8 Castells Manuel. Informacijos amžius. Eko-

nomika, visuomenė ir kultūra. T. 2: Tapatu-
mo galia, Kaunas: Poligrafija ir informatika, 
2006, p. 23–25.

9 Zaprudnik Jan. Belarusian Festivals and 
Exhibitions in New Jersey. Political Informa-
tion Through the Language of Art (1948–2011), 
New York, Belarusian Institute of Arts and 
Sciences, 2013, p. 10–18.

10 Ten pat, p. 19.
11 Ten pat, p. 21.
12 Janauskas Giedrius. Kongresinė akcija: JAV 

ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX 
amžiaus 6–9 dešimtmečiais, Vilnius: Versus 
aureus, 2009, p. 162–188.

Tomasz BŁASZCZAK

Nauja knyga apie baltarusių egzilinę vyriausybę
Гардзіенка Наталля. Юрэвіч Лявон. Рада БНР (1947–1970): Падзеі. Дакументы. Асобы, Мінск: Кнігаз-
бор, 2013, 648 c.

2013  m. pabaigoje pasirodė ilgai laukta 
knyga – baltarusių istorikų Natalijos Hardzi-
jenkos iš Minsko ir Liavono Jurevičo iš Niu-
jorko parengtas šaltinių rinkinys „Baltarusi-
jos Liaudies Respublikos taryba (1947–1970): 
Įvykiai. Dokumentai. Žmonės“. Tiesa, sunku 
šią publikaciją pavadinti šaltinių rinkiniu, 
nes knygos turinys peržengia 
įprastai tokioms publikacijoms 
nustatytus rėmus  – į leidinį 
tilpo tiek dokumentai, tiek 
protokolai, korespondencija, 
kronika, biografinio pobūdžio 
straipsniai ir nemažas analiti-
nis straipsnis, atskleidžiantis 
BLR tarybos veiklą pirmaisiais 
pokario dešimtmečiais. Tačiau 
pagrindinę knygos dalį (beveik 
400 psl. iš 648) galima laikyti 
šaltinių rinkiniu.

Ši publikacija  – tai 22 lei-
dinys serijoje „Tėvynės bi-
blioteka“ („Бібліятэка Бацькаўшчыны“), 
kurią įkūrė Pasaulio baltarusių sąjunga 
„Tėvynė“ (Згуртаванне беларусаў свету 
„Бацькаўшчына“). Šioje serijoje nuo 2004 m. 
publikuojami tyrimai, šaltiniai, susiję su bal-
tarusių išeivija. Knyga pasirodė Mykolos 

Abramčiko (1903–1970, Мікола Абрамчык) 
110-mečio proga. Būtent su šia asmenybe yra 
susiję chronologiniai knygos rėmai. Tai – lai-
kotarpis, kada M. Abramčikas ėjo BLR tary-
bos pirmininko (prezidento) pareigas. 

M. Abramčiko gyvenimo kelias neeilinis, 
nesutampantis su pagrindinių baltarusių tauti-

nių veikėjų likimais. Būsima-
sis prezidentas, kaip ir daug jo 
bendraamžių, kuriems teko 
studijuoti XX a. 3 dešimtme-
čio pirmoje pusėje, išvažiavo iš 
Vakarų Baltarusijos į Čekoslo-
vakiją, kur baigė Ukrainiečių 
ūkio akademiją Podebraduose. 
Iš Čekoslovakijos persikėlė į 
Paryžių, kur įkūrė pirmąsias 
baltarusių organizacijas, lei-
do žurnalus. Karo metu dirbo 
Baltarusių labdaros komitete 
Berlyne, 1943 m. grįžo į Paryžių.

Pasirodžiusi knyga yra iš-
skirtinė keliais faktoriais. Pirmasis – tai paties 
BLR sugrįžimas į Baltarusijos istoriografiją; 
po labai didelio susidomėjimo šia tematika 
tautinio atgimimo periodu (XX a. 9 deš.) bei 
nepriklausomybės išvakarėse ir pirmaisiais 
nepriklausomybės metai ši tema buvo išstumta 



162 163       LIE TUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS

iš pagrindinių istoriografijos krypčių ir labiau 
sudomino tyrinėtojus iš užsienio (pvz., Doro-
tos Michaluk darbas „„Baltarusijos Liaudies 
Respublika 1918–1920. Baltarusijos valstybin-
gumo pagrinduose“1). Antrasis  – tai būtent 
orientacija į periodą po Antrojo pasaulinio 
karo, kuris iki šiol praktiškai nebuvo tyrinėtas 
arba buvo tyrinėtas gana paviršutiniškai.

Šaltinių rinkinys yra antras tokio pobūdžio 
leidinys apie BLR. Pirmu yra laikomas pirmas 
„BRL Archyvų“2 tomas, sudarytas Sergėjaus 
Šupos, pasirodęs 1998 m. Baltarusių mokslo ir 
menų instituto (Niujorkas) iniciatyva. Nors šį 
leidinį buvo numatyta tęsti toliau, tačiau kol 
kas išleistas tik pirmas (dviejų dalių) tomas. 
Leidinys, kuriame buvo paskelbta medžiaga, 
saugoma Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
582 fonde (Baltarusijos Liaudies Respublikos 
Ministrų Taryba), apima 1918–1925  m. laiko-
tarpį3. Lygiagrečiai Minske, Baltarusijos Res-
publikos nacionaliniame archyve (325 fondas), 
yra saugoma to paties periodo medžiaga, kuri 
papildo Vilniuje saugomą kolekciją. Galima 
teigti, kad šie du fondai sudaro pilną BLR ar-
chyvą iš pirmųjų valstybinių institucijų gyve-
nimo metų. Deja, medžiaga, saugoma Minske, 
kol kas nebuvo publikuota. N. Hardzijenkos ir 
L. Jurevičo publikaciją galima būtų laikyti S. 
Šupos leidinio tęsiniu, gaila, kad knyga pasiro-
dė jau kitoje serijoje.

Knyga susideda iš septynių skyrių. Pir-
mas yra gana platus (beveik 100 psl.)), įvadinis 
straipsnis  – „BLR Rada Mykolos Abramčyko 
laikais. Istorinė apžvalga“. Pats straipsnis pada-
lintas į keturias dalis. Pradžioje labai lakoniškai 
aprašyta BLR Rados „priešistorė“. Belieka ap-
gailestauti, kad mažai vietos skirta prieškarinės 
BLR istorijai, kurios tam tikri lūžio momentai 
turėjo nemažą įtaką tolimesniems Rados veiks-
mams išeivijoje ir jos vingiuotai istorijai, ypač jei 
kalbama apie Kauno bei Prahos periodą, 1925 m. 
Berlyno įvykių analizes, nors, aišku, tai ne pa-
grindinė knygos tema. Tačiau perskaitęs žodį 
„priešistorė“ skaitytojas norėtų susipažinti ir 
su šia informacija. Antroje dalyje yra aprašytos 

BLR Rados atkūrimo aplinkybės po Antrojo 
pasaulinio karo. Trečia dalis skirta BLR Rados 
veiklai Vokietijoje (1948–1950), be organizacinių 
struktūrų prisatyta vidaus ir užsienio politika. 
Paskutinėje (plačiausioje) dalyje aprašyta įvai-
riapusiška BLR Rados veikla Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose ir jos archyvų likimai. Veikalas 
labai solidus, šiek tiek papildytas ir išplėstas 
galėtų tapti atskira knyga. Kalbant apie įvadinį 
straipsnį, į akis krenta vienas nelabai supranta-
mas sumanymas – ilgos į tekstą įterptos citatos 
(vos ne pilni dokumentai), kurių dalies po to ne-
berandame panašaus pobūdžio dokumentuose 
(pvz., A. Kachanausko laškai). Tai laužo rinki-
nio vientisumą. Taip pat įvadinėje knygos dalyje 
pateiktos nuorodos į archyvinius dokumentus, 
kurie rinkinyje neskelbiami (pvz., p. 5 ir BLR 
Rados sprendimas nuo 1949 m. balandžio 7 d.). 
Galbūt verta vis dėlto juos publikuoti?

Pagrindinėje knygos dalyje (beveik 400 psl.) 
publikuoti dokumentai, kuriuos autoriai rinko 
keletą, gal net keliolika metų. Pagrindinė do-
kumentų dalis yra saugoma Niujorko viešojoje 
bibliotekoje (New York Public Library), kur yra 
saugomas kol kas nesutvarkytas bei skaityto-
jams neprieinamas Baltarusių mokslo ir meno 
instituto (BMMI, Беларускі Інстытут Навукі 
і Мастацтва) archyvas. Kiti dokumentai yra 
saugomi Francisko Skorinos baltarusių bibli-
otekoje Londone, Kanados bibliotekos ir ar-
chyvų baltarusiškose kolekcijose (Library and 
Archives Canada, Otavoje) bei įvairiose priva-
čiose kolekcijose, pvz., Jankos Zaprudniko ar 
Tamaros Stahanovič.

Didelis šio rinkinio trūkumas – nėra deta-
lesnės archyvinės informacijos, nors įvade į an-
trą skyrių pažymėta, kad „prezentuojami pro-
tokolai (išskyrus kelis pažymėtus) yra išrinkti 
iš Baltarusių mokslo ir meno instituto rinki-
nio“ (p. 100), neįmanoma sužinoti, kur iš tiesų 
pačioje bibliotekoje saugomi šie dokumentai. 
Žinoma, tokį autorių pasirinkimą galėjo lemti 
faktas, kad nesutvarkytas BMMI archyvas, bet 
kituose fonduose saugomi archyvai yra sutvar-
kyti ir prieinami skaitytojams. Tačiau lyginant 

su milžinišku darbu, kuris buvo atliktas apdo-
rojant dokumentus ir paruošiant juos leidybai, 
tas trūkumas yra ganėtinai smulkus. Suda-
rytojus reikia pagirti už puikius komentarus, 
ypač biografinio pobūdžio, kuriuose atskleista 
informacija ne tik apie baltarusių, bet ir apie 
ukrainiečių, rusų, lenkų ir kitų tautų veikėjus.

Grįžtant prie pačios knygos struktūros, 
dokumentai yra padalinti į tris dalis. Pirmoje 
dalyje yra sukaupti visi BLR Rados protokolai 
iš 1947–1970  m. periodo, kuriuos sudaryto-
jams pavyko aptikti įvairiose kolekcijose, visų 
pirma, BMMI archyve. Kitą dalį sudaro įvai-
raus pobūdžio dokumentai: statutai, astsišau-
kimai, instrukcijos. Paskutinė dalis – BLR Ra-
dos veikėjų korespondencija: M. Abramčyko, 
Auheno Kachanausko (Аўген Каханоўскі), 
Jankos Limanausko (Янка Ліманоўскі), 
Aleksandro Machnausko (Аляксандр 
Махноўскі), Jankos Survilos (Янка Сурвіла).

Penktas knygos skyrius bibliografinis. Jį 
sudaro trys bibliografijos: BLR Rados leidi-
niai ir periodiniai leidiniai bei BRL istori-
jos šaltinių, pasirodžiusių žurnaluose „Tė-
vynė“ („Бацькаўшчына“)4 іr „Baltarusis“ 
(„Беларус“)5. Kitame skyriuje yra sutelkti bio-
grafinio pobūdžio straipsniai apie  M. Abram-
čyką, Jazepą Varonką (Язэп Варонка), 
Antoną Adamovičą (Антон Адамовіч), 
Raisą ir Vincentą Žuk-Hryškievičius (Жук-
Грышкевіч), J. Limanuskį, Izidorių Plaščy-
nskį (Ізідар Плашчынскі), Mykolą Pankovą 
(Мікола Панькоў), Liavoną Savionką (Лявон 
Савёнак), A. Kachanauską, Vytautą Tumašą 
(Вітаўт Тумаш) ir Nataliją Arsenevą (Наталля 
Арсеннева). Visi tekstai publikuoti anksčiau. 
Šioje vietoje ne pro šalį būtų labiau pabrėžti pa-
vienių tekstų autorius, juolab, kad ten randame 
ir vieną tekstą, kurį parašė ne knygos sudari-
nėtojai, o Liavon Rydleuski (1903–1953, Лявон 
Рыдлеўскі). Šis biografinio pobūdžio eskizo 
originalas pasirodė 1952  m. ir yra skirtas bu-
tent M. Abramčykui.

Paskutinis knygos skyrius  – 1946–1970  m. 
BLR Rados kronika, sudaryta remiantis 

ankstesniu M. Pankovo darbu – Baltarusių gy-
venimo išeivijoje kronika (1945–1984)“6. Knygą 
užbaigia labai svarbi asmenvardžių rodyklė.

Reikia pripažinti, kad nors autoriams ir su-
darytojams nepavyko išvengti smulkių klaidų 
(kas visiškai nestebina tokios apimties darbe), 
jos daugiau techninio pobūdžio, o pati publi-
kacija yra labai vertinga, atskleidžianti autorių 
kompetenciją šia tematika. Leidinys visų pir-
ma supažindina skaitytoją su praktiškai nety-
rinėtu baltarusių išeivijos periodu ir atveria 
duris kitiems tyrinėtojams, ypač tiems, kurie 
nori užsiimti lyginamaisiais išeivijos istorijos 
tyrimais, plačiau panagrinėti baltarusių san-
tykius su kitų tautų išeivijos organizacijomis. 
Kadangi BMMI archyvas dar nesutvarkytas, 
šis rinkinys yra vienintelė galimybė susipa-
žinti nors su maža kolekcijos dalimi.
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1 Michaluk Dorota. Białoruska Republika 

Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej 
państwowości, Toruń: Wydawnictwo Uni-
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= Archives of the Belarusian Democratic Re-
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3 2012 m. fondas buvo papildytas 34 naujomis 
bylomis. 

4 «Бацькаўшчына» – baltarusių politinis, sa-
vaitinis (nuo 1955 m.) žurnalas, leistas 1947–
1966  m. Miunchene, laikomas BLR Rados 
oficiozu.

5 «Беларус» – Baltarusių emigracijos laikraš-
tis, leidžiamas Niujorke kas menesį nuo 
1950 m. Prieiga internete: http://www.biela-
rus.org/.

6 Панькоў Мікола. Хроніка беларуска-
га жыцьця на чужыне (1945–1984), 
Мінск: „Бібліятэка часопісу“, „Беларускі 
Гістарычны Агляд“, 2001, p. 332.
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Kronika

2013 12 01–2014 04 01

Visuomenėje

2014 m. gruodžio 15 d. Italijos lietuvių ben-
druomenė Romoje rinkosi į Kalėdų laukimo 
vakaronę, kuri vyko svečių namuose „Villa Li-
tuania“. Tradicija prieš Kalėdas susitikti, pabūti 
kartu ir pasidalinti artėjančių švenčių nuotaika 
gyvuoja nuo seno. Ją puoselėja Italijos lietuvių 
bendruomenė Romoje, Lietuvos Respublikos 
ambasada Italijoje, Lietuvos Respublikos am-
basada prie Šventojo Sosto, Popiežiškoji lietu-
vių kolegija, „Villa Lituania“. Renginyje dalyva-
vo Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijos 
Respublikoje dr. Petras Zapolskas, Lietuvos 
Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto 
dr. Irena Vaišvilaitė, Popiežiškosios lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos rektorius kun. Audrius 
Arštikaitis, Šventojo Sosto Valstybės Sekreto-
riato tarnautojas mons. Visvaldas Kulbokas, 
keli Romoje studijuojantys kunigai, gausus 
Romoje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių 
būrys. Renginio svečias – garsus Lietuvos kny-
gų vaikams iliustratorius bei rašytojas Kęstutis 
Kasparavičius, kuriam šiomis dienomis Italijos 
Lombardijos regiono mieste Castel Goffredo 
buvo įteikta Lombardijos regiono vaikų litera-
tūros premija „Vittora Samarelli“.

2014 m. sausio 28 d. Vilniaus lietuvių na-
muose prasidėjo mokymai Pietų Amerikos 
lietuvių kilmės jaunuoliams. 25 savaites jie 
mokysis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir 
geografijos, etnokultūros, tikybos. Mokytis 
šių dalykų į Lietuvą atvyko trys argentinie-
čiai: Jimena Chizas, Catalina Melnesiuk ir 
Rodrigo Salto bei du urugvajiečiai: Rodrigo 
Martinez ir Alejandro Brom. Jaunuolių tiks-
lai įvairūs, bet visi jie norėtų geriau susipažin-
ti su protėvių šalimi, išmokti jų kalbą, o grįžę 
labiau įsitraukti į lietuviškų bendruomenių 
veiklą. Pietų Amerikos jaunimo mokymus 
Lietuvoje parėmė Lietuvių fondas, Lietuvių 
katalikų religinė šalpa, Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerija, o 
privačiomis lėšomis – Pasaulio lietuvių ben-
druomenės nariai: Vida Bandis, Jūratė Cas-
persen, Arūnas Paliulis, prelatas Edmundas 
Putrimas. Švietimo ir mokslo ministerija jau-
nuolius aprūpino ne tik vadovėliais, iš kurių 
mokysis Lietuvoje, bet ir papildoma literatū-
ra, kurią išsiveš (ja galės remtis mokydami 
lietuvių kalbos minėtų šalių lietuviškose ben-
druomenėse). Vilniaus lietuvių namų ben-
druomenė jaunimui taip pat suorganizavo ir 
kultūrinę programą. Geriau įsilieti į Lietuvos 
jaunimo gyvenimą padeda Užsienio lietu-
vių studentų klubas, kurio veiklą finansuoja 
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Švietimo ir mokslo ministerija. Vilniaus lie-
tuvių namuose  (akredituotoje gimnazijoje)
mokosi užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvy-
kusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje, vaikai, lietuvių kilmės 
tremtinių, politinių kalinių palikuonys. 

2014 m. sausio 30 d.  – vasario 2 d. Ar-
gentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas. Suvažiavimas prasi-
dėjo Villa Lugano (Buenos Airių sostinėje) 
esančiame „Argentinos lietuvių centre“. Čia 
sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių 
jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš Urugvajaus, 
Brazilijos, Kanados, JAV bei Lietuvos. Iš viso 
atvyko daugiau nei 70 dalyvių, kurie per pir-
mąsias dvi suvažiavimo dienas aplankė jau 
minėtą „Lietuvių centrą“, o taip pat ir kitą lie-
tuvių draugiją – „Susivienijimą lietuvių Argen-
tinoje“, įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame 
Lanús mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų 
jubiliejų. Likusioms dviems suvažiavimo die-
noms jaunimas patraukė į šiek tiek atokiau 
nuo Buenos Airių esantį Berissą, kur dalyviai 
mėgavosi įvairiomis pramogomis bei dalyvavo 
diskusijose. Jas inicijavo ir joms vadovavo Pa-
saulio lietuvių bendruomenės valdybos Pietų 
Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis bei PLB valdybos 
Sielovados reikalų komisijos pirmininkas pre-
latas Edmundas Putrimas. Jie skatino jaunimą 
pasidalinti patirtimi, įgyta besimokant Vokie-
tijoje veikiančioje lietuviškoje Vasario 16-osios 
gimnazijoje bei Vilniuje veikiančioje Lietuvių 
namų gimnazijoje. Diskutuota apie abiejų 
mokslo institucijų skirtumus bei bendrumus, 
apie naudą ir paradoksus, pavyzdžiui, kad 
Pietų Amerikos jaunimui mokslas Lietuvoje 
kainuoja kur kas brangiau nei ekonomiškai 
gerokai stipresnėje Vokietijoje. Taip pat pasida-
linta mintimis ir apie 2013 m. Londone vykusį 
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą, Europos 
lietuvių ir tolimesnių pasaulio lietuviškų ben-
druomenių skirtumus, nuo jų nutolusias aktu-
alijas bei netolygų atstovavimą joms. 

2014 m. vasario 22 d. Viso pasaulio lietu-
viai beveik trijose dešimtyse Lietuvos atsto-
vybių, lietuvių bendruomenėse ir kitose lietu-
vybę puoselėjančiose organizacijose aktyviai 
dalyvavo Nacionalinio diktanto akcijoje. Ki-
tapus Atlanto gyvenantys tautiečiai rašytojos 
Giedros Radvilavičiūtės teksto „Skrydis“ ra-
šyti būrėsi paryčiais, o Airijoje diktantą vie-
nu metu rašė ne tik Lietuvos ambasadoje, bet 
ir lietuvių bendruomenėse Korke, Monagane 
ir Dublino „4 vėjų“ lituanistinėje mokykloje. 
Daugiausia tautiečių (apie tris dešimtis) rašy-
ti teksto susirinko Jungtinėje Karalystėje ir 
Belgijoje, apie 20 – Airijoje, JAV ir Danijoje.

2014 m. kovo 11 d. „Nemuno“ bei „Min-
daugo“ bendrijų ir „EcosdeLituania“ radijo 
laidai atstovaujanti Beriso lietuvių bendruo-
menė atšventė Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo metines. Gausiai susirinkus be-
risiečiams, minėjimas vyko prie tradicinio 
lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“. Šventėje 
dalyvavo „Mindaugo“ pirmininkė Vanina Pa-
lucas, „Nemuno“ pirmininkas Esteban Dulke 
ir radijo laidos „EcosdeLituania“ direktorius 
bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, taip 
pat ir bendrijų nariai, jų draugai bei kitos Be-
risso miesto užsienio kultūrų bendrijos. Po 
iškilmių „Nemuno“ bendrija visus pakvietė į 
savo centrą pasižiūrėti Mariaus Markevičiaus 
filmo „Kita svajonių komanda“, pasakojančio 
neįtikėtiną Lietuvos nacionalinės krepšinio 
rinktinės istoriją, kurios bronzos medalio 
laimėjimas 1992 m. Barselonos olimpinėse 
žaidynėse jai atnešė tarptautinį pripažinimą. 
Šie sportininkai tapo tam tikru Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo judėjimo simboliu.

LR Prezidentė

2013 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respu-
blikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su-
sitiko su ledo šokėjų pora – Lietuvos piliete 

šiandien tapusia Izabella Tobias ir Deividu 
Stagniūnu. Vadovaujantis Konstitucija, Pi-
lietybės įstatymu ir atsižvelgus į Pilietybės 
reikalų komisijos siūlymą, I. Tobias piliety-
bė buvo suteikta išimties tvarka. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė Lietuvos Respublikos 
pilietybę išimties tvarka suteikė pirmą kar-
tą. Buvo atsižvelgta ir į tai, kad sportininkė I. 
Tobias trejus su puse metų treniruojasi poro-
je su Lietuvos piliečiu D. Stagniūnu, taip pat 
mokosi lietuvių kalbos, yra išlaikiusi lietuvių 
kalbos egzaminą, dalyvauja JAV lietuvių ben-
druomenės gyvenime. Šokėjų pora I. Tobias 
ir D. Stagniūnas jau yra iškovoję teisę daly-
vauti 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse. 
Sportininkų pora patenka į pajėgiausių Euro-
pos žemyno ledo čiuožėjų dešimtuką, pasau-
lio penkioliktuką ir yra vieninteliai Lietuvos 
dailiojo čiuožimo atstovai, turintys teisę ats-
tovauti Lietuvai olimpiadoje.  

2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su 
Baltarusijoje veikiančių lietuviškų Pelesos ir 
Rimdžiūnų mokyklų bei Minsko sekmadieni-
nės mokyklėlės mokiniais ir jų mokytojais. Tai 
kasmetinis šalies vadovės susitikimas su Balta-
rusijoje gyvenančiais lietuvių vaikais. Preziden-
tės teigimu, Baltarusijoje gyvenantys lietuviai 
išlaiko stiprų ryšį su Lietuva. Čia veikiančios 
lietuviškos mokyklos padeda puoselėti gimtąją 
kalbą, skatina nuo mažens domėtis savo šalies 
istorija, kultūra ir tradicijomis. Svarbu, kad su-
paprastintas pasienio judėjimas Baltarusijoje 
gyvenantiems lietuviams suteikia galimybę ap-
lankyti savo artimuosius ir atvykti į gimtinę. 
Baltarusijoje veikiančioms lietuvių mokykloms 
Prezidentė kartu su Vilniaus universiteto Kau-
no humanitarinio fakulteto atstovais, kurie 
prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos“, pa-
dovanojo lietuviškų knygų. Jau trečius metus 
vykstanti nacionalinė akcija šiais metais kviečia 
padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bi-
bliotekoms. Tradiciškai knygos dovanojamos ir 
lietuvių mokykloms Baltarusijoje bei Lenkijoje. 

Susitikimo metu Prezidentė bendravo su moki-
niais, domėjosi svarbiais lietuvių bendruomenei 
klausimais. Svečiai žiūrėjo „Stalo teatro“ spek-
taklį „Tarmių stalas“. Artėjančių švenčių proga 
Prezidentė vaikams ir mokytojams palinkėjo 
šiltų ir džiaugsmingų šv. Kalėdų, prasmingų ir 
sėkmingų ateinančių metų. 

2014 m. vasario 7 d.  Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Federalinės 
Kanclerės Angelos Merkel kvietimu išvyko į 
Vokietiją. Erfurte vyko Prezidentės ir Vokie-
tijos vyriausybės vadovės darbo susitikimas, 
kuriame buvo aptartas dvišalis bendradar-
biavimas ir energetinio saugumo klausimai, 
kalbėta, kaip stiprinti Lietuvos ir Vokietijos 
verslo ryšius, skatinti investicijas. Vokietija 
yra viena pagrindinių mūsų šalies prekybos 
partnerių ir trečia didžiausia investuotoja Lie-
tuvoje. Vokietijos investicijos 2013 m. sudarė 
apie 4,3 mlrd. litų. Susitikime taip pat buvo 
kalbama, kaip užtikrinti ekonomikos stabi-
lumą ir augimą, kaip įveikti nedarbo (ypač 
tarp jaunimo) problemas. Prezidentė su Kan-
clere taip pat aptarė Lietuvos perspektyvas 
nuo kitų metų įsivesti eurą. Siekiant narystės 
euro zonoje Lietuvai labai svarbus Vokietijos 
palaikymas. ES finansų ministrai sprendimą 
dėl mūsų šalies prisijungimo prie euro zonos 
turėtų priimti šių metų birželį. Vizito metu 
Prezidentė aplankė lietuvišką Vasario 16-os-
ios gimnaziją Hiutenfelde, kur susitiko su jos 
mokytojais, mokiniais ir lietuvių bendruome-
ne. Susitikime buvo kalbama apie galimybes 
svetur gauti išsilavinimą lietuvių kalba, ryšių 
su Lietuva stiprinimą ir kaip vietos lietuviai 
galėtų prisidėti skatinant mūsų šalies verslo 
bei kultūros bendradarbiavimą su Vokietija.

LR Seimas ir LR institucijos

2014 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios 
gimnazijoje minit valstybės šventę apsilankė 
LR švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius 
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Pavalkis. Jis susitiko su gimnazijos darbuoto-
jais, apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves, 
pasveikino Nacionalinio diktanto konkurso 
dalyvius, akademinėje minėjimo dalyje skai-
tė pranešimą, pabrėždamas gimnazijos indėlį 
saugant ir puoselėjant lietuvybę pasaulyje. 
Iškilmingo minėjimo metu buvo apdovanota 
„Vasario 16-osios“ vardo stipendijos laureatė. 
Paskatinimas skirtas gimnazistui už išskirti-
nį indėlį garsinant mokyklos vardą, už labai 
gerą mokymąsi bei aktyvią visuomeninę vei-
klą. Stipendijos steigėja – Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė, gimnazijos ku-
ratorijos narė ponia Jūratė Caspersen. Kan-
didatūras mecenatės stipendijai gauti teikė 
gimnazijos mokytojai, būrelių ir klasių va-
dovai. Iš aštuonių kandidatų komisijos nariai 
išrinko vieną. Šiais metais stipendijos laurea-
te tapo 12 klasės gimnazistė Saiva Krievinia.

2014 m. kovo 3 d. Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius už lietuvybės puoselė-
jimą Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdova-
nojo buvusį Ilinojaus universiteto Čikagoje 
prorektorių Nikolą Moravčevićių. Iškilmin-
game Pasaulio lietuvių bendruomenės Litu-
anistikos katedros 30-mečio minėjime ap-
dovanojimą jam įteikė Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Būda-
mas Ilinojaus universiteto Čikagoje prorek-
toriumi 1981–1988 m. N. Moravčevićius dėjo 
visas pastangas įsteigti Lituanistikos katedrą 
šiame universitete. Lituanistikos katedros 
30-mečio renginyje dalyvavęs Švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Pavalkis už ilga-
metį nuoširdų darbą lituanistikos srityje bei 
mokslo puoselėjimą įteikė dovanas, atmini-
mo medalius bei padėkos raštus ir daugeliui 
kitų prie Lituanistikos katedros veiklos prisi-
dėjusių asmenų.

2014 m. kovo 7 d. Lietuvos ambasadoje 
JAV susirinkę lietuvių išeivijos skautų vado-
vai ir svečiai prisiminė Lietuvos skautų isto-
riją ir paminėjo savo veiklos už Lietuvos ribų 

65-metį. Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis padėkojo lietuvių išeivijos 
skautijai už per ilgus okupacijos metus išsau-
gotas skautų ir bendruomeniškumo tradici-
jas bei jų grąžinimą į Lietuvą. Lietuvių skautų 
sąjungos pirmininkas Gintas Taoras pristatė 
tremties ir emigracijos paženklintą, tačiau 
įspūdingą lietuvių skautų veiklą išeivijoje, 
ypač JAV, Kanadoje ir Australijoje, aptarė 
skautų judėjimo išeivijoje perspektyvas. 

2014 m. kovo 8 d. Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės masažuotojui Aidui 
Buzeliui įteikė ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Riterio kryžių. Prezidentės apdovanoji-
mas už indėlį rengiant 2013 m. Europos vyrų 
krepšinio vicečempionus A. Buzeliui įteiktas 
Čikagos lietuvių krepšinio lygos „Žvaigždžių 
dienoje“ Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 

2014 m. kovo 10 d. Lietuvos ambasadoje 
Kijeve ukrainiečių visuomenininkai surengė 
padėkos akciją Lietuvai už nuolatinę paramą 
ir solidarumą su Ukraina. Akciją organiza-
vo žinoma Ukrainos rašytoja ir visuomenės 
veikėja Irena Karpa. Iš viso joje dalyvavo per 
20 pilietinės visuomenės atstovų, tarp kurių 
ir visai neseniai Lietuvoje gydytas Rostislavas 
Melnykas.

2014 m. kovo 11 d. Lietuvos ambasados 
Rygoje iniciatyva paminėta Šiaulių berniukų 
ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertu. Svei-
kindamas su Lietuvos laisvės diena į šventinį 
koncertą susirinkusius Latvijos lietuvius, čia 
gyvenančius mūsų šalies draugus ir bičiulius, 
Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas 
Degutis priminė Kovo 11-osios svarbą šalies 
valstybingumui ir laisvei, kurios nevalia pa-
liauti puoselėjus. 

2014 m. kovo 11 d. Prahoje minėta Lietu-
vos nepriklausoimybės šventė. Vyko koncer-
tas bei filmo peržiūra. Lietuvos ambasados 

Čekijoje ir Lietuvos garbės konsulo Liberece 
Sauliaus Bazevičiaus surengto šventinio su-
sitikimo Havličeko soduose dalyviai išvydo 
Jono Ohmano ir Juozo Saboliaus dokumenti-
nį filmą apie Lietuvos kelią į nepriklausomy-
bės atkūrimą „Laisvės trajektorijos“. 

2014 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklau-
somybės diena Švedijoje paminėta šalies 
pietvakariuose esančio Halando regiono 
sostinėje Halmštade. Į šiai progai skirtą ren-
ginį Halmštado pilyje gausiai susirinkusius 
vietos valdžios, verslo, kultūros bei lietuvių 
bendruomenės atstovus pasveikino Halando 
regiono vicegubernatorė Lisbeth Schultze, 
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Eitvydas 
Bajarūnas ir renginį tradiciškai organizuo-
jantis Lietuvos garbės konsulas Halmštade 
Evertas Grahnas. Vizito Halmštade metu 
ambasadorius taip pat susitiko su Halando 
regiono bei Halmštado miesto vadovais, ku-
riems pristatė Lietuvos užsienio politikos pri-
oritetus, ekonominę situaciją, aptarė investi-
cijų klausimus bei būsimą bendradarbiavimą 
su regionu.

VDU Lietuvių išeivijos institute

2014 m. sausio 18 d. VDU Lietuvių išei-
vijos instituto darbuotoja Dalia Kuizinienė 
Hamburgo lietuvių bendruomenės kvietimu 
skaitė paskaitą „Gyvenimo svetur patirtys ir 
tapatybės transformacijos naujausioje lietuvių 
literatūroje“. D. Kuizinienė taip pat dalyvavo ir 
kalbėjo Hamburge gyvenančios Jolitos Herlyn 
romano „Trys mano vieninteliai“ pristatyme.

2014 m. vasario 28 d. VDU Lietuvių išei-
vijos institute vyko Broniaus Bieliuko vardo 
stipendijos įteikimo šventė. Lietuvių Fondo 
(LF) JAV įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo 
stipendijų fondas ir VDU Lietuvių išeivi-
jos institutas nuo 2001 m. skiria stipendijas 
Vytauto Didžiojo universiteto studentams. 

Žymaus lietuvių išeivijos visuomenės veikė-
jo B. Bieliuko vardinės stipendijos tikslas yra 
remti gabius, gerai besimokančius studentus, 
skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir vi-
suomeninėje veikloje. Stipendininkus svei-
kino ir jų pasiekimais džiaugėsi VDU Hu-
manitarinių mokslų fakulteto dekanė prof.  
Ineta Dabašinskienė, prof. Egidijus Aleksan-
dravičius, Lietuvių fondo atstovas Lietuvo-
je Leonas Narbutis. Šiais metais stipendijos 
buvo įteiktos trims Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
studentams: Etnologijos programos IV kurso 
bakalaurantei Ivonai Krinickaitei, Lietuvos 
istorijos programos I kurso magistrantui Ge-
diminui Kasparavičiui ir Literatūros ir spau-
dos programos II kurso magistrantei Rasai 
Markauskaitei.

2014 m. vasario mėn. VDU Lietuvių 
išeivijos instituto direktorius E. Aleksan-
dravičius lankėsi JAV Los Andželo lietuvių 
bendruomenėje. Vasario 16-osios proga pro-
fesorius skaitė paskaitą, taip pat pristatė savo 
knygą „Karklo diegas“. 

2014 m. kovo 10 d. VDU didžiojoje salė-
je vyko iškilminga ceremonija, kurios metu 
buvo įteiktos VDU garbės daktaro regalijos 
prof. Kaziui Almenui. Ceremonija,  skirta 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti, buvo renginių ciklo VDU atkūrimo 
25-mečiui dalis. VDU Atkuriamojo Senato 
narys prof. K. Almenas  – žymus branduoli-
nės inžinerijos specialistas, rašytojas, fizikas, 
knygų leidėjas, išeivių visuomeninės politinės 
federacijos „Santara-Šviesa“ narys, aktyvus 
išeivijos renginių organizatorius. Jis profeso-
riavo Merilendo universitete, yra JAV skelbtų 
mokslinių leidinių autorius. Lietuvoje vado-
vavo Ignalinos AE mokslinės saugos analizės 
grupei, buvo vienas iš Valdovų rūmų paramos 
fondo steigėjų, 1992 m. įkūrė leidyklą „Litterae 
universitatis“. Nuotykių romanų serijos „Sko-
mantas“ rengėjas ir vienas iš autorių.
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Mūsų autoriai

2014 m. kovo 13–15 d. VDU Lietuvių išei-
vijos insituto darbuotojas Giedrius Janaus-
kas dalyvavo JAV Yelo universitete vykusioje 
konferencijoje „Baltic and Scandinavian stu-
dies“, kur skaitė pranešimą apie lietuvių mi-
gracines patirtis.

2014 m. kovo 28 d. VDU Lietuvių išeivijos 
institute įvyko rašytojo Kazio Almeno nau-
jausio romano „Vaivos juosta“, pasirodžiu-
sio 2014 m., pristatymas. Renginio metu 
buvo diskutuojama apie lietuviškojo detekty-
vo tradiciją, K. Almeno detektyvinio romano 
specifiką. Drauge su autoriumi dalyvavo isto-
rikas prof. Egidijus Aleksandravičius, litera-
tūrologė Eugenija Valienė, leidyklos atstovai.

Prezidento V. Adamkaus  
biblioteka-muziejus

2014 m. vasario 7 d. Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, vyko 
seminaras „Kaltės fenomenas ir problema“. 
Jį organizavo Europos parlamento narys 
prof. Leonidas Donskis, Vytauto Didžiojo 
universiteto mokslinis žurnalas „Darbai ir 
dienos“ ir VšĮ „Prezidento Valdo Adamkaus 
biblioteka-muziejus“. Seminaro metu susibū-
rę skirtingų mokslo sričių atstovai dalinosi 
savo įžvalgomis daugeliu aspektų. Į kaltės 
problemą buvo bandoma pažvelgti ne tik pro 
filosofijos, psichologijos, sociologijos ir teolo-
gijos prizmę, bet sykiu aptarti, kaip reiškinys 
veikia politinėje sferoje tiek Lietuvoje, tiek ir 
visoje Europoje.

2014 m. vasario 27 d. Vilniaus rotušėje 
įvyko labdaros vakaras, kuriame surinktos 
lėšos bus skirtos Prezidento Valdo Adamkaus 
bibliotekos-muziejaus pastatui renovuoti. Jo 
metu suaukota beveik 200 tūkst. litų. Biblio-
teka išreiškė padėką šio renginio organizato-
riams ir visiems aukotojams: Gvidui Drobu-
žui, UAB „Panoden“, Jolantai Jurgai (renginio 

iniciatorė), Matui Balčėčiui, Ksaverui Balčė-
čiui, Rasai Balčiūnienei, Oliui Danylai, Vaclo-
vui Daukinčiui, Birutei ir Ramūnui Garbara-
vičiams, Rinardui Godai, Marijai Gurskienei, 
Kasparas Neria Yolandai, Kęstučiui Jasiūnui, 
Giedrai ir Vykintui Juraičiams, Sigitui Leona-
vičiui, Arūnui Martinkevičiui, Zitai Kinskie-
nei (UAB „Ignera NT“), Kristinai Kriščiūnaitei 
(UAB „PwC“), Žanetai ir Irmantui Norkams, 
Ingridai Palaimaitei, Vidui Petraičiui (UAB 
„Efektyvūs procesai“), Gintarui Petrauskui, 
Andriui Pranckevičiui, Norbertui Pranckui 
ir Austei Pranckutei, Virmantui Puidokui, 
Vytautui Silevičiui (UAB „Doleta“), Vygan-
tui Sliesoraičiui, Eglei Striaukienei, Žilvinui 
Šilgaliui, Leonui Šarūnui Šnirui (UAB „Skor-
pionas“), Bronislavai Vainauskienei, Birutei ir 
Rimtautui Vizgirdoms, Artūrui Zuokui, AB 
SEB Bankui, AB „Lėvuo“, AB „Linas Agro“, AB 
„Vilkyškių pieninė“, AB „Žemaitijos pienas“, 
asociacijai „American Chamber of Commer-
ce“, UAB „Blue Bridge“, UAB „Combo“, UAB 
„CTLF“, UAB „E Energija“, UAB „Efektyvūs 
procesai“, UAB „Evernord Partners“, Evli Se-
curities AS (Vilniaus filialui), UAB „Delight 
LT“, UAB „Doleta“, UAB „Fegda“, „Floravida“, 
„G. H. Mumm“, UAB „Harmoningos asmeny-
bės institutas”, UAB „Ignera NT“, Legal Guns, 
UAB „Pernod Ricard Lietuva“, UAB „Price-
waterhouseCoopers“, UAB „PS and S“, UAB 
„Publicum Financial Communications“, UAB 
„Synergy Cloud“, UAB „Stikliai“, UAB „Tyto 
Alba“, UAB „ViaConventus“, UAB „Vičiūnų 
grupė“, Wojdatt Labdaros ir paramos fondas, 
VšĮ „Atviros visuomenės forumas“, VšĮ „Pir-
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Akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba 
„namai“) yra skirtas šiuolaikinės migraci-
jos, Lietuvos migracijos politikos, diasporos 
istorijos ir kultūros problemoms aptarti. Lei-
dinyje spausdinami originalūs moksliniai ir 
apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvi-
nių dokumentų publikacijos.

Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko 
(40 000 spaudos ženklų), recenzijų – iki 0,25 
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). Dėl 
didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto 
susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai pa-
teikiami A4 formato Times New Roman 12 
šriftu, 1,5 eilutės intervalu.

Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra 
vertinami dviejų redaktorių kolegijos paskir-
tų recenzentų.

Leidinyje skelbiami tik anksčiau neskelb-
ti straipsniai. Jie turi atitikti akademiniams 
straipsniams keliamus reikalavimus. Juose 
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų 
tikslas, pristatyta analizuojamos problemos 
tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nu-
rodyti šaltiniai ir literatūra. Prie lietuviškai 
skelbiamo mokslinio teksto turi būti pri-
dėta santrauka anglų ir lietuvių kalbomis 

Reikalavimai straipsniams

(600–1000 spaudos ženklų). Prie nelietuviš-
kai skelbiamo straipsnio būtina santrauka 
lietuvių kalba.

Pastabos ir nuorodos pateikiamos straips-
nio pabaigoje, numeracija ištisinė. (Nuoro-
dos ir pastabos daromos per insert/endnote.) 
Nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos 
pagal tokią schemą:

• Nurodant knygą: autoriaus pavardė, 
vardas, leidinio pavadinimas, leidimo 
vieta, leidykla, leidimo metai ir pusla-
pis, iš kurio cituojama. Prireikus nu-
rodomas leidinio tomas.

• Nurodant straipsnį iš knygos: au-
toriaus pavardė, vardas, straipsnio 
pavadinimas, knygos pavadinimas, 
leidimo metai, leidykla, puslapis, iš 
kurio cituojama.

• Nurodant straipsnį iš periodinio 
leidinio: autoriaus pavardė, vardas, 
straipsnio pavadinimas, periodi-
nio leidinio pavadinimas, leidimo 
metai, numeris, puslapis, iš kurio 
cituojama.

Citatos išskiriamos dvigubomis kabutė-
mis nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste 
kitaip.
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Lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma. Pirmą kartą 
tekste yra pateikiamas visas vardas, pavardė, 
toliau galima rašyti tik to paties asmens pa-
vardę. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, 
apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose 
enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradi-
ciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti pava-
dinimai, neturintys transliteracijos, rašomi 
originalo rašyba.

Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo 
straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavardę, 
atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. 
pašto adresą, telefoną.

Oikos redaktorių kolegijai pateikiamas 
kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdin-
tas vienas straipsnio egzempliorius.

Straipsnius, recenzijas prašome siųsti į Lie-
tuvių išeivijos institutą (S. Daukanto g.  25, 
LT-44249 Kaunas, el. paštas isc@fc.vdu.lt. In-
formacija tel. (8 37) 32 78 39) arba redaktoriaus 
pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu  
d.kuiziniene@hmf.vdu.lt.

Žurnalas recenzuojamas ir dedamas tarp-
tautinėse EBSCO publishing duomenų bazė-
se http://www.epnet.com/.
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