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rasa laurinaViČiŪTĖ

es migracijos politika: 
 nuo bendros politikos iki interesų konflikto

šiuolaikiniai migracijos
procesai

straipsnyje bandoma atskleisti europos 
sąjungos politikos tendencijas. apžvelgus 
vyraujančias teorines prieigas es migracijos 
politikos formavimo aiškinimui pateikiamas 
teorinės analizės modelis. jame identifikuoti 
svarbiausi veiksniai ir jų įtaka es migraci-
jos politikos raidai. kuria linkme pastaroji 
krypsta, žvelgiama per es institucinių susi-
tarimų prizmę.

es bendros migracijos 
politikos paieškos

Pastangos apibrėžti ir sukurti migracijos 
kontrolę visada sulaukia karštų diskusijų. 
Tokia tema kelia esminius klausimus apie na-
cionalinę valstybę, jos sienų apsaugą ir vals-
tybės tapatumą. Vertas dėmesio klausimas, 
ar iš tikro (ir kaip) liberaliose demokratijose 
valstybės sugebėjimas kontroliuoti migraciją 
yra pamažu ardomas tarptautinių susitari-
mų1. 1992 m. jamesas Hollifieldas pateikė pe-
simistinę tezę apie es liberalių demokratijų 
sugebėjimą kontroliuoti imigraciją, nepai-
sant daugumos šalių pastangų sukurti griež-
čiausias kontrolės formas. galvosūkis buvo, 

kodėl, nors europos sienos buvo uždarytos 
ankstyvaisiais 1970-aisiais, legali imigracija 
tęsėsi. Be to, iki tol vyravusi darbo imigracija 
(viena iš sienų uždarymo priežasčių) pasikei-
tė į šeimų imigraciją. Todėl politikos pase-
kmės pasirodė netiesioginis prieštaravimas 
politikos intencijoms.

net kai nubrėžti tikslai atrodo stiprūs ir 
griežti, imigracijos kontrolės politiką gali būti 
sunku vykdyti. Valstybės sienų kontrolė (es-
minis suvereniteto aspektas) buvo susilpnin-
ta esant liberaliai legaliai teisinei kontrolei 
tiek nacionaliniu tiek tarptautiniu lygmeniu. 

„Įtvirtintą liberalizmą“ j. Hollifield suvokia 
kaip socialines ir politines erdves, kuriose for-
muojasi ir įsitvirtina liberaliomis vertybėmis 
paremta praktika. Tai, kas buvo referuojama 
kaip „įtvirtintas liberalizmas“ teisinėse ir po-
litinėse sistemose (vertybės, saugančios indi-
vidų ir kolektyvų teises), sudaro sunkumus 
griežtinantiems įstatymams ir sunkina anks-
čiau priimtų įstatymų vykdymą. Tačiau tokia 
percepcija migracijos politikai formuoti sun-
kiai pritaikoma dėl pastarosios kompleksišku-
mo ir skirtingų formuotojų vertybių aspekto. 
Įtvirtinimui pirmiausia reikia bendro vardi-
klio, kurio radimas vis dar kelia debatus.
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simon Hix teigia, kad besikeičianti euro-
pos visuomenė ir tarpvalstybinis nusikals-
tamumas privertė valstybes imtis iniciatyvų 
sprendžiant problemas europos lygmeniu2. 
Tačiau egzistuoja ir svarbios išlyginamosios 
jėgos. europos integracijos istorijoje vyriau-
sybės paprastai išskirdavo „aukštąją politiką“ 
ir „žemąją politiką“ (Hoffman, 1996). aukšto-
ji politika apima klausimus, susijusius su na-
cionalinės valstybės fundamentalia apibrėž-
timi, tapatumu ir saugumu. Žemoji politika 
apima klausimus, kurie nekelia tokios didelės 
grėsmės nacionalinės valstybės gyvavimui, 
kaip antai: europos ekonominė integracija, 
bendrosios rinkos programa, es socialinis 
ir aplinkos apsaugos reguliavimas. Todėl vy-
riausybės labiau linkusios viršnacionalinės 
politikos galias taikyti žemosios politikos, o 
ne aukštosios politikos reikalams. laisvas as-
menų judėjimas ir susiję imigracijos kontro-
lės klausimai priskiriami aukštajai politikai. 
Ši politika yra esminė apibrėžiant nacionalinę 
valstybę – susijusi su tuo, kas yra socialinio 
kontakto tarp valstybės ir piliečių šalis: kas 
turi nacionalinės pilietybės teises ir laisves; 
kas turi teisę būti saugomas valstybės pajėgų. 
Todėl įgyvendinant bendrosios rinkos pro-
gramą valstybių narių vyriausybės ne taip 
buvo linkusios naikinti fizines kliūtis asmenų 
judėjimui, jei lyginsime su prekių, paslaugų 
ar kapitalo judėjimu. Tačiau atėjo laikas, kai 
daugiau negalėdamos atsilaikyti spaudimui 
imtis bendrų veiksmų, vyriausybės pasirin-
ko bendradarbiavimą neformaliomis tarpvy-
riausybinėmis priemonėmis – pirmiausia ne-
formaliais mechanizmais, vėliau padedamas 
atskiro tarpvyriausybinio ramsčio es, taip 
išsaugodamos nacionalinį suverenitetą.

Tačiau XX a. paskutinio dešimtmečio vi-
duryje es valstybių narių politiniuose veiks-
muose įvyko pokyčių dėl dviejų priežasčių. 
Pirmiausia vyriausybės buvo priverstos 
pripažinti migracijos kontrolės reikalų tar-
pvyriausybinio reguliavimo nesėkmę. es 
bendroji rinka atnešė neigiamų išorinių pa-

darinių imigracijos, prieglobsčio ir tvarkos 
palaikymo politikai, nes vyriausybės buvo 
veikiamos viena kitos politikos sprendimų 
dėl pabėgėlių, sienos kontrolės ir imigra-
cijos. dėl to vyriausybės tapo kolektyviai 
suinteresuotos kurti bendrąsias programas 
bei institucijas viena kitos politikai aptarti 
ir plėtoti bendrąsias strategijas, nors tai pri-
klausė aukštosios politikos sričiai. Tačiau šių 
institucijų tarpvyriausybinis pobūdis trukdė 
kurti nuoseklią politiką. Be bendro pritari-
mo reikalavimo nebuvo ir nepriklausomo 
darbotvarkės sudarytojo: vyriausybės turėjo 
pasikliauti viena kita, kad pateiks teisės aktų 
pasiūlymus, o šie neišvengiamai rėmė kon-
krečios vyriausybės, pirmininkaujančios Ta-
rybai, individualius interesus, bet ne kolek-
tyvinius es interesus. Be to, jau priėmus tam 
tikrą politiką nebuvo jokių garantijų, kad 
neprivalomos priemonės (pvz., konvencijos) 
kada nors bus įgyvendintos. kiekviena vals-
tybė narė jautė stimulą neįgyvendinti priim-
tų susitarimų, mat jų įgyvendinimas tam ne-
pritarančioje visuomenėje brangiai kainuoja 
ir jų piliečiai gali pasinaudoti kitų valstybių 
liberalia politika. dėl to iškilo klasikinė 
kolektyvinio veiksmo problema („bendro 
sprendimo spąstai“) su neoptimalia išvada: 
nedaug kolektyvinių politikos priemonių ir 
žemas jų įgyvendinimo lygis.

Migracijos politikos teorinės 
prielaidos bendram es 
imigracijos politikos 

formavimui

kodėl akademiniu lygmeniu analizuoja-
mi es migracijos politikos klausimai galimi 
pagrįsti trimis pagrindinėmis priežastimis? 
Pirma, imigracijos politikos integracija euro-
piniu lygmeniu tapo viena svarbiausių sričių. 
Teisingumo ir vidaus sritis tapo viena akty-
viausiai svarstomų Ministrų Tarybos susiti-
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kimų darbotvarkėje. komisija kas dveji metai 
viešina rezultatus skelbiančius pakankamai 
gausius įrodymus apie imigracijos politikos 
integracijos paplitimo lygį. Be to, imigracijos 
kompetencijų perkėlimas iš trečiojo į pirmąjį 
ramstį (1997 m.) ir kvalifikuotos daugumos 
balsavimo įvedimas (2005 m.), o ir bendro 
sprendimo procedūra smarkiai praplėtė inte-
gracijos mastą. Šie pastarieji pokyčiai sudarė 
tinkamą laiką analizėms, nukreiptoms į bū-
dus, kuriais šita naujai viršnacionalizuotos 
politikos sritis jau paveikė/-ia es valstybes 
nares. Antroji priežastis susideda iš tam ti-
krų charakteristikų, būdingų šiai politikos 
sričiai. imigracijos politika yra ypač įdomus 
tyrimų laukas, nes ji siejasi su valstybės narės 
suverenia veiksmų laisve ne piliečių atvyki-
mo ir apsistojimo teritorijoje. europinis imi-
gracijos politikos suvienodinimas pažodžiui 
apibrėžia „europos išbaigtumą“ (angl. „fi-
nality of europe“), jos išorines sienas ir kaip 
pastarosios yra kontroliuojamos. europos 
integracijos tyrinėtojai tradiciškai imigraci-
jos politiką, vidaus saugumą ir nacionalinį 
saugumą laiko atvejais, kur integracijos at-
siradimas mažiausiai būtų tikėtinas. Todėl 
europeizacijos procesams tokiose politikos 
srityse valstybės narės yra mažiausiai linku-
sios užleisti vietą. Trečioji priežastis – ribotas 
empirinis pagrindas apie europines įtakas 
nacionalinei imigracijos politikai. imigra-
cijos politika susilaukia palyginti mažai dė-
mesio ir iškyla visapusiškesnių, išsamesnių 
ir lyginamųjų duomenų poreikis šioje srityje 
įvertinti europeizacijos pobūdį ir mastą.

Politikos moksluose tarptautinius santy-
kius ir vidaus politiką aiškinančios teorijos 
migracijos politikos klausimu susidomėjo 
palyginti neseniai. galima išskirti reikšmin-
giausias sąsajas, galinčias paaiškinti es imi-
gracijos politikos aspektus. ir pats migracijos 
reiškinys, ir su juo susijusi politika negali būti 
aiškinama vienareikšmiškai. kiekvienas teo-
rinis požiūris savyje talpina tam tikrą tinka-
mą kintamųjų dalį įvairiapusei analizei.

Marksizmo ir neomarksizmo3 įžvalgos, aiš-
kinančios darbo migracijos ilgalaikėje pers-
pektyvoje augimą, pildosi. Vienas didesnių 
es iššūkių – darbo jėgos rinkos suderinimas – 
verčia valstybes bendradarbiauti, kartais po-
litinius įsitikinimus iškeičiant į ekonomines 
ambicijas. Požiūrio prielaida, aiškinanti apie 
ekonomikos recesijos metu keičiamą valsty-
bių imigracijos politiką, gali būti iliustruo-
jama vykstančiais procesais tradicinėse es 
imigracijos šalyse4. Be to, mokslinių tyrimų 
ir politinių debatų arenoje atsiranda ekono-
mikos krizės ir migracijos sąsajų paieškos. 
didesnis dėmesys atkreipiamas į migrantų 
piniginių perlaidų (ne)naudą, darbo jėgos 
pokyčius. Taip pat galima rasti sąsajų tarp 
marksistinių teiginių apie kapitalistų prefe-
rencijas išnaudoti imigrantus ir tarp valsty-
bių, ginančių proimigracinius interesus.

Vidaus politikos5 požiūris atkreipia dėmesį 
į interesų konfliktus ir veikėjų įtaką formuo-
jant migracijos politiką. Teorija gali paaiš-
kinti politikų priimtų sprendimų priešistorę 
es padaugėjus imigracijos politikos tyrimų, 
didėja tyrimų, bandančių įvertinti migrantų 
susivienijimų ar nVo įtaką politikos forma-
vimui. Be to, viešoji nuomonė, kaip politiką 
inicijuojantis ir ją paremiantis veiksnys, įgy-
ja vis didesnę reikšmę. Viešosios nuomonės 
nuodugnesnių tyrimų poreikį galima aiškin-
ti tokiais skirtingais rodikliais kaip padidė-
jęs euro-skepticizmas, šalių narių gyventojų 
pasyvumas europos Parlamento rinkimuose 
arba dvejopų standartų imigracijos politi-
kos egzistavimu6. Tačiau, kaip teigia eyta-
nas Meyersas, pastarasis požiūris apsiriboja 
tam tikru laikotarpio, dažniausiai vieno ša-
lies atvejo analize, išryškinančia tam tikrus 
bruožus, ir labai sunku nustatyti bendrąsias 
tendencijas. Be to, es migracijos politikos 
neįmanoma vertinti eliminavus užsienio 
politikos aplinkybes.

Institucinis požiūris, iškeliantis politinių 
institucijų veikimą, aiškina migracijos poli-
tikos klausimo svarbą ir migracijos politikos 



12  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

susiformavimo lygį tam tikroje šalyje. Tar-
kim, politinių institucijų kokybinė ir kie-
kybinė persvara gali būti migracijos įtakos 
šaliai indikatorius. Vienose apsiribojama 
tam tikrais politikos formavimo skyriais 
dažniausiai vidaus reikalų ar teisingumo 
ministerijose, kitose – įsteigtomis atskiromis 
ministerijomis7. Vertinant iš tokios perspek-
tyvos galima kalbėti ir apie šalių narių inte-
resų atstovavimo stiprumą es.

Realizmas/neorealizmas8 sugražina vals-
tybę kaip vienetą į migracijos politikos aiš-
kinimą. ypač kreipiant dėmesį į tokius re-
gioninius darinius kaip es, valstybė tampa 
atskaitos tašku. nacionalinių interesų gyni-
mas puikiai paaiškina valstybių elgseną for-
muojant migracijos politiką es šalių narių 
lygmeniu ir vyraujančius tarptautinius deba-
tus. imigracijos skatinimas (suteikiant prefe-
rencijas) arba slopinimas tampa potencialios 
grėsmės vengimo išraiška9. Tokie valstybės 
galios determinantai kaip ekonominiai pa-
kilimai bei nuosmukiai, demografiniai iš-
šūkiai lemia vienokią ar kitokią imigracijos 
politikos praktiką. Tačiau kalbant apie es, 
realistų ir neorealistų įžvalgos pateikia įti-
kinamą es imigracijos politikos tendencijų 
paaiškinimą10. Migracijos ir saugumo tema-
tika ypač suaktyvėjo po teroristinių išpuolių 
amerikoje ir europoje. Šie įvykiai laikomi 
savotiška takoskyra tarp liberalaus ir rea-
laus migracijos fenomeno suvokimo. chris-
tine Boswell teigia, kad iki rugsėjo 11-osios 
periodas buvo pažymėtas „optimistinio po-
žiūrio į politinio ir ekonominio liberalizmo 
pergalę“, logiškai linkęs prie teigiamesnio 
požiūrio į imigraciją ir pramonės pasaulį. 
Tačiau po rugsėjo 11-osios pasaulis buvo api-
brėžtas kaip „išplitusio sąsajų tarp karinio 
saugumo ir efektyvios globalios migracijos 
kontrolės pripažinimo“11. europoje, kur tero-
ristų atakos (londone ir Madride) sėkmingai 
buvo susietos su migrantų bendruomenėmis, 
buvo tikimasi griežtų ribojančių priemonių. 
Tačiau nuo 2001 m. jaV ir didžiajai Britani-

jai sugriežtinus migracijos politiką, ispanija 
tebetęsia „rizikingos migracijos“ kryptį – to-
kius nacionalinių interesų skirtumus lemia 
imigracijos specifika.

aiškinant vidinius šalių narių tarpusavio 
debatus galima taikyti realistų valstybės ma-
tymą kaip unitarinį racionalų darinį. Tačiau 
žvelgiant į diskusijas ir interesų grupių ko-
vas, susijusias su migracija, požiūris neten-
ka prasmės. Be to, žvelgiant iš es institucijų 
perspektyvos valstybės balsas „girdimas“ tik 
iki tam tikros ribos. Maža to, globalizacijos 
ir europeizacijos tendencijos veikia net vals-
tybių narių vidines institucijas ar interesų 
grupes12. j. Hollifieldas teigia: „Žiūrint iš 
neorelistinės perspektyvos, tarptautinės mi-
gracijos režimo vystymo atsiradimo net ne-
buvo tikimasi.“13 Tačiau pats reiškinys kuria 
pagrindą kitokiai perspektyvai.

Tad galima daryti prielaidą, kad es poli-
tikos formavimą galima aiškinti ir per insti‑
tucinio neoliberalizmo14 prizmę, jei duotybe 
laikysime tai, jog es buvo įsteigta kaip tarp-
tautinis ekonominis (pirmiausia) ir (vėliau) 
politinis režimas. ek nuolat deklaruojama 
bendros imigracijos politikos kryptis pa-
tvirtina institucinio neoliberalizmo gina-
mą bendro tarptautinio intereso svarbą. 
Per dešimtmečius es šalys narės įsisavino 
platų principų, taisyklių, normų ir spren-
dimo priėmimo procedūrų rinkinį, skirtą 
darbo mobilumui. Hollifieldas teigia, kad 

„europos Bendruomenė funkcionuoja kaip 
silpnas tarptautinis režimas migracijai regi-
oniniu lygmeniu“15. Tai įmanoma, nes es yra 
tarptautinės politinės ekonomijos pavyzdys, 
Hollifieldo vadinama „regionine tarpusavio 
priklausomybe“, kuri skiriasi nuo tarptau-
tinės anarchijos, įtvirtinto liberalizmo ir 
hegemoninio stabilumo. socialinis režimo 
tikslas normų ir principų prasme yra labiau 
institucionalizuotas ir režimo legitimacija 
priklauso nuo institucijų, idėjų ir populia-
raus sutikimo. kitaip nei tarpvalstybiniai 
santykiai bendrąja prasme „suverenumas 
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buvo perleistas Bendruomenei“, turint ome-
nyje tai, kad dauguma es šalių narių piliečių 
turi judėjimo laisvę ir teisę dirbti viduje16.

Pasitelkus globalizacijos teoriją17 galima 
įvertinti migracijos fenomeno priežastis, 
tendencijas ir iššūkius politikai, bet ne pa-
čią politiką, galbūt su pilietybės politikos 
išimtimi. Tačiau tokia analizė neapsieitų be 
diskusijos su nacionalinio tapatumo požiūrio 
šalininkais. kaip pastebi g. lahav: „nepai-
sant didėjančios es integracijos, imigracijos 
problemos nurodo į skirtumus, egzistuojan-
čius tarp valstybių narių. europos konstruk-
cija, inkorporuojant pastangas kolektyviai 
suvaldyti sritis, tokias kaip imigracija, prie-
šaky pastato egzistuojančius regiono kultū-
rinius ir politinius tradicijų skirtumus, ypač 
susiduriant su konceptais, esančiais taip arti 
tapatumo šerdies: klausimų „mes“ versus 

„jie“18. kiekvienos šalies unikali istorija, jos 
pilietybės ir tautybės suvokimai, lygiai kaip 
ir debatai apie nacionalinį tapatumą ir soci-
alinius konfliktus, formuoja jos imigracijos 
politiką. Šis nacionalinio tapatumo aspektas 
itin ryškus visuomeniniuose ir politiniuose 
debatuose dėl Turkijos integracijos es. Žino-
ma, tai ne vienalytis klausimas, turint ome-
nyje tai, kad suvokimas savęs kaip „europie-
čio“ yra vienas es visuomenės iššūkių: tad į 
tolesnę plėtrą žiūrima daugiau iš nacionali-
nės, o ne iš „europos piliečio“ pusės.

apibendrinant galima teigti, kad bendram 
es migracijos politikos kontekstui suvokti 
tinkami tam tikri visų minėtų požiūrių as-
pektai, galintys paaiškinti valstybių politines 
preferencijas. Tačiau migracijos politikos 
formavimo raidos aplinkybėms, jose kylan-
čioms įtampoms tarp es ir valstybių aiškinti 
tinkamiausios, autorės nuomone, instituci-
nio neoliberalizmo ir realizmo teorinės priei-
gos. Pirmuoju atveju galima paaiškinti tarp-
tautinės organizacijos politines ambicijas ir 
įsipareigojimus tarptautinei bendruomenei, 
o antruoju – atskleisti valstybių narių norą 
ar nenorą dalytis tokia atsakomybe.

Bendros es migracijos politikos 
poreikių ir raidos sąsajos: 

institucinio neoliberalizmo 
optimizmas ir realizmo realybė

esant nuolatiniams išoriniams ir vidiniams 
veiksniams papildomą stiprinančią įtaką tam 
tikriems politiniams žingsniams turi specifi-
niai veiksniai. remiantis jų daromu poveikiu 
pateiktoje lentelėje išskirtos pagrindinės es 
migracijos politikos tendencijos. Paminėtina 
tai, kad datavimas nėra griežtai apribotas at-
sižvelgiant į tai, jog konkretaus įvykio efektas 
gali tapti politinės valios išraiška praėjus ke-
lių mėnesių ar metų laikotarpiui.

1990–2000. Bendros politikos optimistinė 
perspektyva grindžiama išaugusiu poreikiu 
reguliuoti migracinių srautų ir mastų kaitą. 
Pirma, europinio žemėlapio pokyčiai20 ir su 
tuo susijusios įvairiapusės pasekmės skatino 
imtis bendrų veiksmų žmonių migravimui 
kontroliuoti. dėl ssrs žlugimo es viduje 
sustiprėjo ekonominė (dažniausiai nelega-
li) migracija. Be to, ginkluotas Bosnijos ir 
Hercogovinos konfliktas, kosovo karas ir 
humanitarinė krizė pabėgėliais pavertė 850 
000 žmonių ir es valstybėms reikėjo sku-
baus koordinuoto veiksmų atsako į krizinę 
situaciją21. antra, didėjantys nelegalų srau-
tai iš afrikos valstybėms tapo neatidėliotina 
problema. kolonijinės politikos padariniai 
jaučiant „skolos“ išnaudotoms valstybėms 
naštą negalėjo būti ignoruojami. Bendradar-
biavimo poreikį skatino ne tik tarpusavio 
priklausomybė nuo sienų reguliavimo, bet ir 
didėjanti žmogaus teisių svarba tarptautinių 
santykių kontekste.

2001–2004. aptarti veiksniai, kurie iš po-
litinės es darbotvarkės nedingo, lūžio tašku 
galima laikyti 2001 m.22 ir vėlesnius įvykius 
londone ir Madride. Pasikėsinimas į valstybių 
saugumą kilo jų pačių viduje, įtvirtindamas 
neigiamą požiūrį į svetimtaučius. socialinių 
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2005–2010. 2005 m. es jau egzistuojant 
kaip 25 valstybių sąjungai augo įtampa tarp 
ekonominių ir saugumo migracijos aspektų. 
naujosios narės „tiekia“ vis daugiau imigran-
tų, kurie jau naudojasi legaliu statusu. seno-
sios narės vykdo selektyvią migracijos politi-
ką, taikydamos ribojimus ir pereinamuosius 
laikotarpius. Be to, dvejopų standartų logika 
perkeliama į naujųjų narių politinę logiką: 
didėjant emigracijai ir trūkstant pigios darbo 
jėgos ji priimama iš rytų valstybių. Ta pati 
ekonominė priežastis skirtingų valstybių 
gyventojų suvokiama kaip „stūmimo“ arba 

„traukos“ veiksnius. Tačiau darbo migrantų 
srautus iš esmės pakeičia pasaulinė ekono-
mikos krizė. ekonominių išteklių stygiaus 
akivaizdoje šalys, kylant vietinių piliečių 

Teorinis analizės modelis ES migracijos politikos poreikiams ir raidai aiškinti19

Nuolatiniai 
veiksniai

Politikos pokyčius 
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europos žemėlapio 
pokyčiai, imigracija iš 

afrikos

neoliberalus 
institucionalizmas

1990–2000 Bendros politikos 
optimistinė perspektyva


ekonominės migracijos 
poreikis, nelegalios 
imigracijos ribojimas

+ +

Europos žemėlapio 
pokyčiai, imigracija iš 

Afrikos Terorizmas, es 
plėtra į rytus

realizmas/
neorealizmas

2001–2004 Bendros politikos 
pesimistinė perspektyva

  nacionalinis saugumas, 
selektyvi migracijos politika

+ +

Europos žemėlapio 
pokyčiai, imigracija 

iš Afrikos Terorizmas, 
ES plėtra į Rytus 

ekonomikos krizė, 
tolesnė plėtra

(Turkijos integracijos 
klausimas)

įtampa tarp 
neoliberalizmo 

ambicijų ir 
realizmo praktikos

2005–2010 „aukso vidurio“ 
paieškos

 saugumas, ekonominės 
migracijos reguliavimas.

ir ekonominių valstybės išteklių pasidalijimo 
klausimas tarp vietos gyventojų ir imigrantų 
sustiprėjo ir įgijo „nusikalstamumo“ aspek-
tą. Be to, baimė sujudino įprastinę valstybės 
piliečių poziciją – nesikišti į elito politikos 
reikalus. Tai, kas iki tol buvo tvarkoma naci-
onaliniuose ir tarptautiniuose „politikos ko-
ridoriuose“, tapo viešų debatų objektu. Visuo-
menės apklausų tyrimai iš foninės aplinkos 
peraugo į spaudimo politikams darymą pri-
imant griežtesnius sprendimus. kita vertus, 
sovietinio bloko žlugimas suteikė trūkstamą 
naują (pigią, dažniausiai nelegalią) darbo jėgą, 
tad migraciniai srautai buvo suvokiami kaip 
reikalinga „žaliava“ ir kartu grėsmė naciona-
liniam saugumui. Taip formavosi „dvejopais 
standartais“ grįsta politinė darbotvarkė.
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nepasitenkinimui, priverstos griežčiau re-
guliuoti migracinius srautus, atsisakydamos 
pridėtinės „naštos“ paskirstant ekonomines 
ir socialines gėrybes. Tokioje situacijoje 
stiprėjančios nacionalinės dešiniosios poli-
tinės jėgos neleidžia „pamiršti“ imigrantų 
keliamos grėsmės. Po 2009 m. rinkimų į eP 
dešiniųjų pergalės „nerimo“ tendencijos per-
keliamos į es politinius debatus. Šiame kon-
tekste (ir nepamirštant ankstesnių veiksnių) 
svarstomas Turkijos narystės klausimas įgyja 
vis daugiau nacionalinio tapatumo atspalvių. 
saugumas, kultūriniai ir religiniai skirtumai 
(ypač siejami su „musulmonų grėsme“) yra 
didžiausias bendro politikos vardiklio paieš-
kos barjeras.

Taigi vyraujant nuolatiniams globaliems 
veiksniams, politikos posūkis į tam tikrą di-
mensiją priklauso nuo specifinių (dažnai ne-
numatytų) įvykių. Bendros es imigracijos po-
litikos formavimas, prasidėjęs kaip liberalaus 
institucionalizmo projektas, savo optimistinę 
perspektyvą prarado susidūręs su tarptauti-
nėmis ir nacionalinėmis realybėmis. Žvelgiant 
į procesus, vykstančius sąjungos institucijų 
plotmėje, galima stebėti, kuria linkme šis 
konfliktas kreipia es migracijos politiką.

es institucijos kaip valstybių 
interesų kovos laukas

Minėtas susidūrimas vyksta 
įvairiais lygmenimis

a. gedies teigia, kad es viršvalstybišku-
mas yra lemiamasis bruožas. Viršvalstybinės 
institucijos nepriklausomai nuo valstybių 
narių buvo sukurtos tam, kad įpareigotų ša-
lis nares derinti veiksmus. Tuo pat metu es 
iš esmės yra mišrūnas ta prasme, jog paremta 
tarpvyriausybiškumu, išreikštu per Ministrų 
Tarybą ir europos Tarybą ir viršvalstybišku-
mu – per europos komisiją, europos Teisin-
gumo Teismą ir europos Parlamentą.

Visuomenės palaikymas kaip vienas iš 
esminių sėkmingos politikos veiksnių labai 
svarbus es migracijos politikos legitimacijai. 
dauguma šalių narių gyventojų pritaria di-
desniam es vaidmeniui formuojant migra-
cijos politiką.

iš apklausos rezultatų galima spręsti apie 
tai, kad pirmiausia, migracijos ir prieglobs-
čio politika yra ta sritis, kurios labiausiai iš 
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visų pateiktų nenorima patikėti bendram 
es valdymui. kita vertus, didesnę teigiamą 
gyventojų nuomonę galima aiškinti kaip mi-
gracijos sąsajas su kitomis pateiktomis pro-
blemomis, tokiomis kaip žmonių gabenimas, 
terorizmas ar griežtesnė sienų apsauga.

Taip pat galima teigti, kad migracijos poli-
tika šiek tiek „išaugo iš savo pirminio portfe-
lio“. išorės santykių svarba ir orientavimasis į 
europos darbo rinkos poreikius rodo tai, kad 
migracija jau nėra tik teisingumo, laisvės ir 
saugumo politika, bet ir integrali dalis užsie-
nio politikos, socialinių ir užimtumo reikalų 
bei prekybos, švietimo ir finansų politikos 
ašis. Todėl labai svarbi tolesnė institucijų są-
ranga ir veikimo kryptys.

lisabonos sutartyje jau galima matyti po-
kyčių. kaip teigia elizabeth collet, lisabonos 
sutartis aiškiai išdėsto aplinkybes/sąlygas, 
kurios veikiant es turės išimtinę kompeten-
ciją teisėkūrai, ir kur ji turės pasidalinamąją 
su nacionalinėmis vyriausybėmis kompe-
tenciją ir tas sąlygas, kuriomis atliks tik pa-
remiamąjį vaidmenį24. laisvė, saugumas ir 
teisingumas – priskiriami pasidalinamajai 
kompetencijai, tad šalys narės negali atskirai 
reguliuoti to, ką jau reguliuoja es. Be to, iš-
plėsta įprastinės teisėkūros procedūros sritis: 
vizų politika ir teisėta imigracija (prieglobs-
čio politika ir nelegalios imigracijos pažabo-
jimas jau buvo), bendra imigracijos politika, 
kova su nelegaliu žmonių gabenimu per sieną, 
pasienio kontrolė. Vienas esminių lisabonos 
pokyčių tai, kad nuo šiol du komisarai yra 
atsakingi už teisingumo, laisvės ir saugumo 
programas: teisingumo, pagrindinių teisių 
ir pilietybės komisaras ir vidaus reikalų ko-
misaras. Tai ne tik praplečia politikos profilį, 
bet ir apima vieną didžiausių politikos sričių 
komisijoje.

kadangi lisabonos sutartis ne steigiamo-
ji, o taisomoji, tai bendras principas išlieka: 
europos Komisija turi išimtinę teisėkūros 
iniciatyvos teisę (išskyrus užsienio politiką). 
Formuluojant konkretų teisėkūros pasiūly-

mą vyksta konsultacijos įvairių komisijos 
departamentų lygiu, išorinės konsultacijos 
vyksta ekspertų komitetuose, sudarytuose iš 
nacionalinių pareigūnų, ekspertų25.

Pasiūlymo formavimo procese ypatingą 
reikšmę turi konsultacijų procedūra komi-
sijoje, nes būtent šios procedūros metu yra 
apibrėžiamas komisijos pasiūlymo turinys, 
kuriam gali turėti įtakos valstybės narės 
valdžios institucijų, verslo, mokslo ir kt. at-
stovai, su kuriais komisija konsultuojasi. Pa-
prastai komisija yra „vartininkas“, dirbantis 
su nacionalinių vyriausybių, pramonės, ne-
vyriausybinių organizacijų atstovais, kurie 
ateina su daugybe skirtingų interesų, tei-
sėkūros pasiūlymų. derinami tiek privačių 
asmenų, tiek viešųjų institucijų, tiek įvairių 
lobistų interesai26. Valstybė taip pat gali da-
ryti įtaką komisijos pasiūlymui per savo at-
stovų, nevyriausybinių delegacijų, kt. veikėjų 
dalyvavimą komisijos rengiamose konsulta-
cijose, diskusijose27. Tai dar kartą įrodo, kad 
es institucijos gali būti laikomos savotišku 

„konfliktų lauku“, įgyvendinant migracijos 
politiką nacionaliniu lygmeniu. Tokia situ-
acija palanki valstybėms narėms, kurių mi-
gracijos politika paremta aiškia samprata ir 
prioritetais (kartu, žinoma, ir vyraujančia 
problematika).

Europos Parlamentas (EP) kritiškai ver-
tino tarpvyriausybinio bendradarbiavimo 
migracijos ir saugumo srityse slaptumą. eP 
teigė, kad sprendimų priėmimo procedūros 
panaikino nacionalinių parlamentų atskai-
tomybę už politikos formavimą ir nesutei-
kė eP realių galių vykdyti kontrolę. nors 
dauguma optimistiškai vertina lisabonos 
sutartimi įtvirtintą eP dalyvavimą legalios 
migracijos politikos procese, tačiau vertėtų 
pažymėti, kad šis procesas taps daug ilgesnis 
ir komplikuotesnis28. Tai, kaip eP balsuos 
tam tikrais su migracijos politika susijusiais 
klausimais, priklauso nuo jo narių partinių 
preferencijų. atlikti tyrimai rodo, kad eP 
nariai, balsuodami su migracija susijusiais 
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klausimais, labiau remiasi savo personalio-
mis ideologinėmis nuomonėmis ar klauso 
europinės partijos lyderio, nei specifinėmis 
migracijos politikos preferencijomis, kylan-
čiomis iš jų narės partiją remiančių šalies 
piliečių29.

Be to, migracijos politikos formavimui pa-
didėjęs nacionalinių parlamentų vaidmuo įta-
kos turės dėl to, jog procesas taps sudėtinges-
nis, nes šalyse narėse yra skirtinga migracijos 
politikos praktika. Taip pat vienų šalių narių 
interesai bus geriau atstovaujami nei kitų.

kaip lygiaverčiai partneriai, turintys vie-
nodas teises ir įsipareigojimus, Parlamentas ir 
Taryba bendro sprendimo procedūros metu 
turi kartu sudaryti galutinį teisės akto tekstą. 
Tarybos vaidmuo ypatingas tuo, kad joje yra 
pristatoma valstybės narės pozicija dėl svars-
tomų klausimų, deramasi dėl jos, siekiama 
optimalaus sprendimo es mastu. jos veiklą 
galima apibūdinti kaip geriausių sprendimų 
siekimą derybų būdu: tai diskusijos tiek pa-
rengiamajame etape – nacionalinių ekspertų 
ir nuolatinių atstovų (ambasadorių) susitiki-
muose, – tiek ministrų susitikimuose.

lisabonos sutartis kvalifikuotą balsų dau‑
gumos taisyklę įveda kaip pagrindinę balsa-
vimo tvarką ir numato naujas balsų pasis-
kirstymo taisykles30. Balsavimas labiausiai 
išplėstas teisingumo ir vidaus reikalų srityse 
(migracijoje). Tokia sistema sumažina mažų-
jų valstybių balsų svorį, nes jos neturi daug 
gyventojų ir dalyje sričių netenka veto teisės. 
kita vertus, lisabonos sutartimi įtvirtinama 
nuostata, leidžianti Parlamentui, Tarybai 
ir komisijai formalizuoti savo santykius ir 
konsultuojantis tarpusavyje nusistatyti ben-
dradarbiavimo būdus, sudaryti tarp-institu-
cinius susitarimus, kurie gali būti privalomo 
pobūdžio31. Tai leidžia teisėkūros procedū-
ras padaryti labiau nuspėjamas, o valstybių 
narių atstovams ir es institucijų nariams 
aiškiau matyti bendradarbiavimo su insti-
tucijomis galimybes bei prognozuoti tokio 
bendradarbiavimo rezultatus.

Nevyriausybinės organizacijos (toliau – 
NVO) tai pat lobistiniu keliu siekė, kad būtų 
įgyvendinamas labiau viršnacionalinis for-
mavimo bei įgyvendinimo migracijos ir sau-
gumo procesas. Tarp šių organizacijų buvo 
Briuselyje įsikūrusios grupės, tokios kaip ny-
derlandų tarptautinės imigracijos, Pabėgėlių 
ir baudžiamosios teisės ekspertų nuolatinis 
komitetas bei jk rasinės lygybės komisija 
ir Federalinis trestas. nepaisant skirtingų 
perspektyvų, šios grupės bendrai kritikavo 
slaptą tarpvyriausybinių sprendimų priė-
mimo pobūdį, teisminės ir parlamentinės 
kontrolės taikymo stoką ir migracijos reika-
lų priskyrimą nusikalstamumo politikai. Šie 
reikalavimai buvo itin veiksmingi prieš cen-
tro kairiąsias vyriausybes, kurios priklausė 
tai pačiai socialinei terpei kaip ir šių nVo 
vadovai.

lobistų vaidmuo turi didelę reikšmę vi-
suose teisėkūros procedūrų etapuose, tačiau 
komisijos veikloje lobistai gali siekti jiems 
naudingų sprendimų priėmimo dar teisės 
akto pasiūlymo formavimo procese32. kaip 
teigia Menzas, dėl to, kad nVo yra silpnai 
organizuotos, suluošintos vidinio konsensu-
so stygiaus, jos negali daryti reikšmingo po-
veikio ir sudaryti opozicijos griežtėjančioms 
tendencijomis migracijos politikos srityje33.

luedke teigia, kad valstybių atsaku į imi-
gracijos klausimo politinį iškėlimą siekiama 
sumažinti imigrantų apsaugos teises jų pačių 
valstybėse. Tačiau jie negali to padaryti dėl 
institucinių suvaržymų, todėl remia griež-
tesnę es leidžiamąją valdžią. nors, jeigu ir 
nesusidurtų su vietiniais barjerais, jie visi 
kartu priešintųsi es arba siektų maksimalių 
direktyvų sugriežtinimų, taip pasmerkdami 
jas žlugti.34

kodėl kai kurios direktyvos priimamos ir 
kiek jose užtikrinama imigrantų teisių ap-
sauga priklauso nuo to, kad es institucijos 
linkusios didinti imigrantų teises pasiekia-
mu/priimtinu lygmeniu, o valstybės narės 
pasitelkia naudos ir išlaidų skaičiavimą, ku-
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ris yra paremtas imigracijos klausimo poli-
tiniu iškėlimu ir šalies vidaus instituciniu 
suvaržymu. Hagos programos įgyvendinimo 
metu buvo pasiūlyti trisdešimt penki es imi-
gracijos įstatymai, iš kurių trisdešimt buvo 
priimti Tarybos35.

Politinio dėmesio ir vidaus institucinių 
suvaržymų (imigrantų teisėms) kombinacija 
lemia direktyvos sėkmę ir nuolaidumą. Tai-
gi dauguma didelio susidomėjimo sėkmingų 
direktyvų (sulaukiančių daug visuomenės ir 
žiniasklaidos dėmesio bei opozicijos), tokių 
kaip socialinė integracija, turėtų būti „dėkin-
gos“ faktui, kad šalys turėjo palankius naci-
onalinius įstatymus ir institucinę apsaugą 
(tokią kaip stiprią teismų sistemą, pagalbą 
imigrantams, valstybinį finansavimą proi-
migrantinėms nVo). Minėta institucinė ap-
sauga grindžiama teisių apsaugos, humanita-
rinėmis ir administracinėmis institucijomis.

es direktyvų priėmimo procesas yra vie-
nas iš tinkamiausių aspektų nacionalinių 
valstybių galiai, kuri nulemia griežtesnės 
visos es migracijos politikos raidą, atskleisti. 
su legalia migracija susijusių direktyvų su-
dėtingas priėmimo procesas rodo, kad šalys 
narės stengiasi apginti nacionalinį interesą, 
ypač ekonominiu aspektu.

2001 m. komisijos pasiūlyta ilgalaikių mi‑
grantų direktyva36 buvo „pradinė“ harmoni-
zacija ir buvo kritikuojama imigrantų inte-
resus ginančių nVo dėl „žemiausio bendro 
vardiklio“ politikos, kuri leidžia nacionali-
nėms vyriausybėms sumažinti imigrantų tei-
sių standartus. direktyva buvo griežtesnė nei 
pvz. Prancūzijos ir Belgijos teisė37, tačiau švel-
nesnė nei tose šalyse, kurios turėjo silpnesnę 
imigrantų teisių institucinę apsaugą, kitaip 
tariant, galėjo vykdyti suvaržymus vidaus 
politikos srityje.38 Pritariančios pirminiam 
direktyvos tekstui šalys (Prancūzija, Belgija, 
suomija, nyderlandai ir Švedija) laikėsi po-
zicijos, kad yra „priverstos“ tai daryti, nes jų 
nacionaliniai įstatymai nebuvo pakankamai 
griežti. Buvo prisiminti ir didingi Tamperės 

programos tikslai, iškeliantys viršnacionali-
nius argumentus apie komisijos lyderiavimą 
ir darbotvarkės kūrimą39. direktyva (priimta 
2003 m.) pirmiausia suvokiama kaip Vokieti-
jos pergalė ir pro-imigrantinės pozicijos ne-
sėkmė. Tad direktyva tam tikra prasme nuto-
lo nuo Tamperės postulatų. Valstybės narės 
gavo svarbias teises sukurti imigrantų kvotas 
ir imigrantų „integracijos“ priemones, tokias 
kaip kalbos kursų lankymas. kita vertus, tam 
tikros darnos buvo pasiekta, bet direktyva 
laikoma silpno veikimo ta prasme, jog tekste 
vyrauja žodis „gali“ (o ne „turi“). Tai reiškia, 
kad valstybės nėra saistomos griežtų teisinių 
įsipareigojimų ir europos Teisingumo Teis-
mo priežiūros. o patys Tarybos atstovai šią 
direktyvą suvokia kaip „vidutinės stadijos 
dokumentą“, kuris turėtų būti peržiūrimas 
po dešimties metų, turint galvoje es institu-
cinių pokyčių raidą.

Šeimų sujungimo direktyva buvo pasiūly-
ta iškart patvirtinus Tamperės programą ir 
buvo giriama daugybės nVo kaip pažangus 
žingsnis Tamperės tikslų įgyvendinimo link. 
Šeimų sujungimas greičiausiai yra svarbiau-
sia imigracijos kategorija, turint omenyje tai, 
kad kiti legalios migracijos kanalai (darbo 
migracija ar prieglobsčio ieškojimas) yra 
palyginti uždari. Todėl šeimų sujungimas 
visada užėmė pirmą vietą es pastangose 
sukurti bendrą imigracijos ir prieglobsčio 
politiką. Vertėtų pažymėti, kad galutinė 
direktyvų versija apima daug griežtinan-
čių pataisų. Viena tokių – imigrantų vaikų 
klausimas. Pirminis pasiūlymas atsižvelgė į 
visų nepilnamečių prisijungimo prie šeimos 
teisę. Tačiau galutinėje versijoje įvesta tam 
tikrų apribojimų. direktyva nacionalinėms 
vyriausybėms suteikė galimybę taikyti „inte-
gracijos testą“ vaikams, vyresniems nei dvy-
likos metų, kuris nesėkmės atveju reikš inte-
gracijos į visuomenę potencialo trūkumą (ir 
kuris gali tapti nepriėmimo į šalį pagrindu). 
jeigu direktyvą lygintume su nacionaliniais 
įstatymais, tai savo griežtumu ji yra vidutinis 
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atvejis. dauguma šalių turėjo labai griežtus 
šios srities apribojimus40. kita vertus, kai ku-
rios taikė liberalią politiką41. o kitoms šalims 
(kaip antai italija) nereikėjo atlikti jokių tei-
sinių pakeitimų. ispanija, prieš tai neturėjusi 
jokių integracijos testų, pasinaudojo direk-
tyva nacionalinių taisyklių pataisoms ir taip 
įgijo galios blokuoti jaunimo imigraciją.

Šeimų sujungimo direktyva laikoma ko-
misijos ir proimigracinių nVo bendro dar-
bo rezultatas. griežčiausia dokumento dalis 
(dėl vaikų testavimo) jau pateko į eTT darbo-
tvarkę, taip pat ateityje numatoma peržiūrėti 
kitus punktus arba net kurti naują direktyvą. 
Bet kuriuo atveju ši direktyva atrodo labiau-
siai veikiama harmonizacijos perspektyvos.

kaip teigia a. luedke, viena žinomiausių 
sričių, kurioje es nepavyko įgyti tvirtos po-
zicijos, yra legali darbo migracija. ar tai dar-
bo vizos žemos kvalifikacijos ūkio darbinin-
kams ar aukštos kvalifikacijos kompiuterių 
inžinieriams – šalys narės teikia pirmenybės 
išimtinai nacionalinei šios srities kontrolei. 
Įdomu tai, kad nė viena es šalis narė neparė-
mė komisijos42. Harmonizaciją palaikančios 
šalys turėjo labai mažas intencijas paremti 
darbo migracijos direktyvą dėl didelio savo 
vietinių įstatymų griežtumo43. direktyva 
siūlė tokį būdą: jei europos įmonė norėtų 
pasamdyti imigrantą, pirmiausia turėtų tai 
paskelbti duomenų bazėje (planuotoje kur-

ti). jei po keturių savaičių nekvalifikuotas es 
pilietis arba jau gyvenantis imigrantas bus 
paprašę to darbo, tai įmonė gali pasamdyti 
imigrantą. Toks siūlymas itin palankus na-
rių vidaus teisinei sistemai. ironiška, kad ar-
čiausiai direktyvos dėl savo atvirumo darbo 
migracijai buvo jk ir airija44. Tačiau pastaro-
sioms visai nereikia es iniciatyvų dėl to, jog 
šalyse nėra jokių poreikių apeiti vietinių ap-
ribojimų. Po kelerių metų, kai direktyva jau 
buvo atmesta, darbo migracijos klausimas 
sugrįžo į komisijos darbotvarkę pačių vals-
tybių iniciatyva. Tam turėjo įtakos 2004 m., 
kada ispanijoje buvo legalizuota beveik 
vienas milijonas svarbius darbus dirbusių 
nelegalių imigrantų. Tad ispanija darbo mi-
gracijos politiką įgyvendino de fakto45. kitos 
šalys pradėjo suvokti, kad joms naudingesnė 
kontroliuojama darbo migracijos sistema nei 
vienos šalies masinė priežiūra su pašaliniais 
padariniais kitoms šalims.

direktyvų priėmimo sėkmė arba nesė-
kmė gali paaiškinti, koks veiksnys tam tikru 
momentu turi didžiausios įtakos šalių narių 
politinei laikysenai legalios migracijos klau-
simais. Be to, galima daryti prielaidą, kad 
šalys narės linkusios į mažesnį suvereniteto 
delegavimą legalios migracijos srityje, o ko-
vojant su nelegalia migracija nacionalinio 
intereso stiprinimui naudojasi es instituci-
ne sąranga.

išvados

kuriant es piliečių laisvių ir saugumo 
politiką atsiranda socialinė sutartis tarp es 
piliečių ir europos politinės sistemos. kitaip 
nei tradicinė valstybė, es neturi teisėtos 
monopolijos naudoti jėgą, kad garantuotų, 
apsaugotų ir užtikrintų individualias ir ko-
lektyvines teises.

Žvelgiant iš es perspektyvos, liberalaus 
optimizmo pastangos įveikti migracijos ke-
liamus iššūkius turi užtikrinti bendras šalių 

narių interesas, kuriam įgyvendinti stipri-
namas es institucijų vaidmuo. kita vertus, 
šalys narės tampa didžiausiomis kliūtimis 
bendrojo vardiklio paieškoje. es migracijos 
politikos raidą lemia nuolatiniai globalios 
migracijos keliami iššūkiai ir iškylantys 
specifiniai (dažniausiai neprognozuojami) 
veiksniai. nuolatinių veiksnių kontekste es 
migracijos politika remiasi neoliberalaus 
institucionalizmo grįstu bendradarbiavimu 
tarp šalių narių. Tačiau netikėti įvykiai pasu-
ka minėtąją politiką realizmo perspektyvos 
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38. Tokios šalys yra: austrija, danija, Vokietija, 
graikija, islandija, italija, liuksemburgas, 
Portugalija, ispanija ir jk (nors danija ir jk 
nuo svarstymų nusišalino)

39. luedke a. interviu su ek pareigūnu (ano-
nimas pageidaujant kalbėtojui). Briuselis, 
Belgija 2003, liepos 22.

40. direktyva nustato penkerių metų laiko li-
mitą gauti autonomiško gyvenimo leidimą, 
o Belgijoje įtvirtintas penkiolikos mėnesių 
laikotarpis. Taip pat minėtinas 2004 m. pri-
sijungęs šalių dešimtukas.

41. Belgijoje ir nyderlanduose buvo įtrauktos 
pataisos apie tos pačios lyties partnerių pa-

našias teises kaip ir heteroseksualių porų, o 
direktyvoje apie tai net neužsimenama.

42. 2001 m. komisija pateikė daug žadantį es 
ekonomines migracijos sistemos planą su 
es darbo vietų duomenų baze ir „Žaliaja 
korta“.

43. Pavyzdžiui: indų ar Maroko kompiuterių 
programuotojai praktiškai neturi jokių 
šansų į darbo leidimus Belgijoje, nes jie ne-
priklauso teisės saugomai kategorijai. Tad 
lengvesnis kelias tampa nelegali imigracija 
ir tik tada priešinimasis deportacijai.

44. jk ir airija turi itin ribotas imigrantų teises 
ir turi laisvę priimti „naudingesnius“ imi-
grantų tipus (pvz., medikus).

45. jiems buvo suteiktos tam tikros teisės es 
(remiantis ilgalaikių migrantų direktyva).
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Vija PlaTaČiŪTĖ

lietuvos ir latvijos 
  imigracijos politikos lyginamoji analizė

Migracija yra daugiaaspektis procesas 
vis globalėjančiame pasaulyje, kuris XXi a. 
tapo neatsiejama modernios visuomenės 
dalimi. informacijos srautai, sparti techno-
logijos plėtra, išaugęs mobilumas geogra-
finius atstumus padarė lengvai įveikiamus, 
todėl vis daugiau valstybių ir individų įsi-
lieja į tarptautinį migracijos tinklą. ne išim-
tys yra latvija ir lietuva, kurios atkūrusios 
nepriklausomybę patyrė masinę emigraciją, 
o 2004 m. įstojusios į es susidūrė su nauju 
iššūkiu – imigracija. imigracijos politika pa-
lyginti neseniai atsirado šių valstybių politi-
nėje dienotvarkėje, o pagrindinės nuostatos 
ir prioritetai dar tik formuojami.

Migracijos politika yra formuojama at-
sižvelgiant į daugelį kintamųjų ir įtakos 
turinčių veiksnių. Tačiau imigracijos poli-
tika yra itin „jautrus“ politinis iššūkis, ku-
rio debatuose susikerta visos visuomenės ir 
valstybiniai interesai, o politinis sprendimas 
neišvengiamai priimamas ekonominių, soci-
alinių, saugumo ir (tautinio) tapatumo inte-
resų kontekste. Tačiau reikia nepamiršti, jog 
migracija yra procesas, kurį suvaldyti, kaip 
teigia stephen castles, yra praktiškai neįma-
noma: „Ministrai ir biurokratai vis dar mano, 

jog migracija yra kažkas panašaus į čiaupą, 
kurį galima atsukti ir užsukti naudojant įsta-
tymus ir politiką.“1

Šiame straipsnyje siekiama aptarti lietu-
vos ir latvijos imigracijos politikos nustaty-
mo prielaidas bei lemiančius veiksnius. Šiam 
tikslui pasitelkiamos imigracijos politikos 
teorijos, strategijos, aptariami galimi inkor-
poracijos modeliai, išryškinami šiai politikai 
įtakos turintys veiksniai – socialiniai akto-
riai bei socialinis (ne)saugumas. straipsnyje, 
remiantis migracijos kaip proceso, bei (i)mi-
gracijos politikos teorine prieiga ir siekiant 
atskleisti šios politikos formavimo prielaidas 
bei politiniams sprendimams įtakos turinčių 
kompleksinių veiksnių visumą, atliekama 
latvijos ir lietuvos imigracijos politikos 
formavimo analizė. imigracijos teorijos ir 
modeliai iš esmės sukonstruoti ir taikyti-
ni Vakarų valstybių, valdančių imigracijos 
srautus nuo 6–8 dešimtmečio ir turinčių il-
galaikę imigracijos politiką, analizei. kadan-
gi latvija ir lietuva nebuvo/nėra tradicinės 
imigracijos šalys, imigracijos srautai suin-
tensyvėjo šalims įstojus į es, o imigracijos 
politika nebuvo prioritetas šių šalių politinė-
je dienotvarkėje, imigracijos politikos teorija 



24  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

reikalauja adaptacijos. derinant šių valstybių 
imigracijos politikai taikomus atskirų teori-
nių modelių veiksnius ir indikatorius galimo 
sukonstruoti atskirą ir savitą teorinę priei-
gą latvijos ir lietuvos imigracijos politikos 
analizei.

Migracija yra procesas, reikalaujantis 
tarpdalykinio požiūrio vien todėl, kad ne-
galima atmesti jos daugiapusiškumo. Šį pro-
cesą veikia daugybė skirtingų mokslų, vieni 
daugiau, kiti tik iš dalies. Tai migracijos pro-
cesą daro daugiapusį. kiekvienas mokslas į 
tiriamą objektą/reiškinį įneša kažką nauja 
ir tiria procesą iš savo pozicijų. Pagrindiniai 
migracijos teoriją nagrinėjantys dalykai yra 
antropologijos, demografijos, ekonomikos, is‑
torijos, teisės, sociologijos bei politikos moks‑
lai.2 Šiame darbe migracijos proceso tyrimai 
vykdomi per politikos mokslų prizmę, kurių 
pagrindinės tyrimų gairės yra kontrolė (naci-
onalinės valstybės vaidmuo kuriant atvykimo 
ir išvykimo taisykles), saugumas (migracijos 
poveikis tarptautiniams santykiams: kaip 
migracija veikia valstybių saugumą ir suve-
renitetą, koks ryšys tarp nacionalinio saugu-
mo ir migracijos), inkorporacija (pilietybės, 
politinės elgsenos ir nacionalinio tapatumo 
klausimai)3. kadangi dėl lietuvos ir latvijos 
imigracijos politikos analizės kompleksinių 
tyrimų, kurie apimtų visus minėtus indika-
torius, nėra šiame darbe pateikiama imigra-
cijos kontrolės, saugumo ir inkorporacijos 
veiksnių analizės sintezė leidžia įvykdyti 
visapusę minėtų šalių imigracijos politikos 
analizę iš politikos mokslų perspektyvos.

imigracijos politikos 
samprata

Migracijos kaip proceso sampratos suvo-
kimas politiniame diskurse yra imigracijos 
politikos formavimo pradžia. Migracijos val-
dymas priklauso nuo jos suvokimo. Tikslinga 
nustatyti ne tik migracijos veiksnius, tačiau 

ir galimas pasekmes/ laukiamus rezultatus 
ir atsižvelgiant į kompleksinių priežastinių/ 
pasekminių ryšių sąveiką pradėti formuoti 
imigracijos politiką, taip pat vykdyti tokios 
politikos analizę.

straipsnio tikslinė grupė yra ne ES valsty‑
bių narių piliečiai. (es vartojamas terminas 
trečiųjų šalių piliečiai, t. y. ne es ar eFTa 
valstybių narių piliečiai). Ši apibrėžtis apima 
siauresnį asmenų spektrą nei sąvoka užsie‑
nietis ar imigrantas, tačiau darbe šios sąvo-
kos vartojamos paraleliai. Šiuos terminus 
apibrėžti būtina ne tik siekiant nustatyti la-
tvijos ir lietuvos vykdomos imigracijos poli-
tikos „objektą“, tačiau ir pateikiant adekvačią 
statistinių migracijos duomenų analizę.

Užsieniečio sąvoka lietuvos įstatyme api-
būdinama trumpai („asmuo, kuris nėra lie-
tuvos respublikos pilietis, neatsižvelgiant į 
tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės 
pilietybę, ar neturi jokios“4) , tačiau latvijoje 
termino suvokimas skiriasi dėl istorinės situ-
acijos į terminą neįtraukus neetninių šalies 
gyventojų, kurie turi nepiliečio statusą5 (tai 
yra iš esmės visų sovietmečiu imigravusių ir 
latvijos pilietybės neturinčių asmenų teisi-
nis reglamentavimas; nepiliečiai latvijoje su-
daro apie 18 proc. visų gyventojų6). Užsienie‑
čio terminas yra bendriausias ir plačiausias, 
apimantis visus imigrantų tipus (įskaitant 
prieglobsčio prašytojus).

„eurostat“ migrantą apibrėžia kaip ilgalai‑
kį migrantą, t. y. asmenį, kuris įsikuria tiks-
lo šalyje ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. 
europos Parlamento reglamente7 taip pat 
nustatyta, kad imigracija yra veiksmas, ku-
riuo asmuo įsikuria kitos es valstybės narės 
ar trečiosios šalies teritorijoje ne mažesniam 
nei 12 mėn. laikotarpiui; lietuvoje, remiantis 
minėta Gyventojų tarptautinės migracijos ty‑
rimo atlikimo metodika8, imigrantu laikomas 
asmuo, reziduojantis šalyje ilgiau nei 12 mėn. 
Latvijos statistikos departamento darbo stra‑
tegijoje9 ilgalaikis imigrantas yra užsienietis, 
reziduojantis šalyje ilgiau nei 12 mėn.
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remiantis eytanu Meyersu (2000), imi-
gracijos politika susideda iš dviejų dalių: 
1) imigracijos kontrolės politikos ar imigra-
cijos reguliavimo, būtent taisyklių ir pro-
cedūrų, valdančių pasirinkimą ir užsienio 
gyventojų priėmimą; 2) imigrantų inte-
gracijos politikos, būtent sudarytų sąlygų 
gyvenantiems imigrantams (pavyzdžiui: 
darbas ir apgyvendinimo sąlygos, socialinė 
apsauga ir švietimo galimybės)10. imigraci-
jos kontrolės politika apibrėžia priėmimą ir 
pasirinkimą nuolatinių imigrantų, laikinų 
migruojančių darbuotojų, taip pat bandymą 
kontroliuoti neteisėtą imigraciją. o integra-
cijos politika, suprantama kaip dvikryptis 
procesas tarp priimančios visuomenės ir 
imigrantų, yra neatsiejama nuoseklios ir 
konceptualios imigracijos politikos dalis, 
siekiant užtikrinti sėkmingą atvykusių įsi-
liejimą į visuomenę.

lietuva ir latvija pradėjo formuoti savo 
imigracijos politiką nuo imigracijos regu-
liavimo ir kontrolės 1992 m., tai įsiteisino 
pirmieji įstatymai11, reglamentuojantys už-
sieniečių atvykimo taisykles, tačiau laikinų 
imigrantų integracijos politika nevykdoma 
ir šiandien ar vykdoma su išlygomis, sie-
jant naujai atvykusių imigrantų iš trečiųjų 
šalių integraciją su Europos fondu trečiųjų 
šalių piliečių integracijai12 (eiF) projektais. 
galima teigti, kad lietuvos ir latvijos imi-
gracijos politikos samprata stokoja vieno iš 
dviejų kintamųjų, nes nepriimamas teiginys, 
jog imigrantų atvykimo ir gyvenimo šalyje 
reglamentavimo nuostatoms adekvačiai turi 
būti formuojamos ir integracijos priemonės.

lietuvos ir latvijos migracijos politika dėl 
ilgalaikės koncepcijos nebuvimo, yra progra‑
muota/Ad hoc (veikia pagal migracijos spau-
dimą tam tikru momentu)13. kadangi imi-
gracijos politika latvijoje ir lietuvoje dar tik 
formuojama, ypač svarbu nustatyti šiai poli-
tikai įtakos turinčius veiksnius ir paaiškinti, 
kodėl kaip tik šie veiksniai tampa lemiantys 
politikos formavimo procese.

imigracijos politikos teorija nėra gerai 
apibrėžta ir aptarta įvairių teorijų požiūriu. 
konstruojant teorinį modelį latvijos ir lie-
tuvos imigracijos politikos analizės prieigai, 
kiekvieno pasirinkto indikatoriaus įtakai ar 
svarbai pagrįsti ir aktualizuoti naudojamos 
imigracijos politikos teorijos (remiantis Me-
yers (2000), išskiriamos pagrindinės šešios 
mokyklos: marksizmas, realizmas, liberaliz‑
mas, nacionalinio tapatumo metodas, vidaus 
politika (interesų grupių politika) ir institu‑
cionalizmas14) pateikia teorinę imigracijos 
politikos formavimo perspektyvą.

Migracijos teorijos

Migracijos teorijos aiškina tarptautinės 
migracijos kilmę ir ilgaamžiškumą. Bendrai 
migracijos teorijas galima skirstyti į ekono-
mines ir socialines15. ekonomistai tarptauti-
nę migraciją aiškina stumties-traukos teori-
ja, o sociologai pažymi transnacionalizmo 
(vienas pirmųjų – alejandro Portes, 1985) ir 
socialinių tinklų svarbą, tačiau pastarųjų te-
oretikų darbams trūko politinės tarptautinės 
migracijos teorijos. jamesas F. Hollifieldas 
tarptautinės migracijos teorijos klasifikaci-
joje, be minėtų teorijų, dar prideda žmogaus 
teisių teorijas16.

ekonominėms migracijos teorijoms aiš-
kinti tinkamiausias marksistinis metodas 
pabrėžia ekonomines imigracijos politikos 
formavimo prielaidas: darbo užmokesčio 
skirtumus, ekonominio ciklo procesus. 
ekonominiai traukos veiksniai lietuvos 
ir latvijos atveju paveikūs imigrantams iš 
ekonomiškai ne tokių pažengusių valstybių 
kaip nepriklausomos Valstybių sandraugos 
(nVs) šalys (bendrame imigracijos sraute 
(įskaitant grįžtančius piliečius) imigrantai 
iš rusijos, Baltarusijos ir ukrainos latvijo-
je sudaro 22–41 proc., lietuvoje 13–20 proc. 
(žr. 1 priedą)). Šiuo atveju paveikus ir geogra-
finis veiksnys. ekonominiai veiksniai taip 
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pat lemia, kad dauguma imigrantų atvyksta 
turėdami tikslą dirbti, tai taip pat patvirti-
na statistinių duomenų analizė: iki 2006 m. 
pagrindinis atvykimo tikslas latvijoje buvo 
šeimos susijungimas, vėlesniais metais – 
darbo pagrindas. Šiuo pagrindu išduodamų 
leidimų skaičius gerokai didėja visą laiko-
tarpį, nuo 2005 m. pradžios padidėjo beveik 
3 kartus ir 2009 m. pradžioje sudarė beveik 
pusę visų leidimų laikinai gyventi išdavimo 
pagrindų (žr. 2 priedą); lietuvoje leidimų 
darbo pagrindu nuolat augo, jų skaičius nuo 
2004 m. iki 2008 m. padidėjo daugiau nei še-
šis kartus (3 priedas).

socialinių tinklų teorijoms aiškinti tin-
kamesnis nacionalinio tapatumo metodas 
išryškina istorinę įtaką imigracijos politikos 
formavimui, todėl imigrantai iš kultūriškai 
artimų šalių turi palankesnę aplinką for-
muoti socialinius tinklus tarp priimančiųjų 
ir siunčiančiųjų valstybių. remiantis socia-
linių tinklų teorija galima teigti, kad lietu-
voje ir ypač latvijoje esanti didelė bendruo-
menė iš nVs valstybių (latvijoje rusakalbių 
bendruomenė sudaro apie 34 proc. visų gy-
ventojų (žr. 4 priedą), lietuvoje apie 7 proc. 
(5 priedą)) veikia kaip papildomi traukos 
veiksniai, kurie padeda užmegzti informaci-
nius srautus (plačiau apie migracijos teorijų 
aiškinančių veiksnių įtaką latvijoje ir lietu-
voje žr. 6 priedą).

imigracijos politiką 
lemiantys veiksniai

imigracijos politikos formavimas nėra 
vien tik racionalių sprendimų pasirinkimas 
ir laukiamų rezultatų apibrėžimas, o suside-
da iš kompleksinių veiksnių visumos. kla-
sifikuojant nacionalinę migracijos politiką 
lemtingi šie veiksniai: 1) tapatybė, istorija 
ir kultūra; 2) interesų grupių įtaka; 3) insti‑
tucijos ir įstatymai17. iš esmės šis skirstymas 
apima visas imigracijos politikos teorijas. 

Būtina kompleksinė šių veiksnių analizė sie-
kiant nustatyti pasirinkto imigracijos reži-
mo priežastis.

remiantis nacionalinio tapatumo imi-
gracijos politikos teorija imigracijos politiką 
veikia visuomenės susiformavimo principas, 
t. y. visuomenė yra naujakurių, kurią sudaro 
tam tikras imigrantų skaičių, ar etninė vi-
suomenė, kuri linkusi atmesti tokio pobū-
džio imigraciją. lietuvos ir latvijos valsty-
bingumo samprata paremta etnocentrizmu, 
todėl istoriškai vykusi valstybingumo genezė 
lėmė, kad dabartinėje situacijoje valstybės 
yra linkusios atmesti imigraciją kaip grėsmę 
etniniam valstybingumui, nepaisant mažų 
imigracijos mastų: 2009 m. į lietuvą imigra-
vo 6487 asmenys, į latviją 2688 (žr. 7 priedas). 
Ši tendencija ypač ryški latvijoje dėl didelės 
imigracijos bangos sovietiniu laikotarpiu. 
nepriklausomybės išvakarėse latvijoje gy-
veno 34 proc. rusų ir net 42 proc. rusakal-
bių slavų, o etniniai latviai tesudarė 52 proc. 
Ši situacija suponavo, kad paprastai naujai 
atvykę imigrantai yra tapatinami su sovie-
tmečiu atvykusiais asmenimis. Politinei 
termino „imigrantas“ neigiamai konotacijai 
tiesioginės įtakos turėjo sovietinės latvijos 
imigracinė patirtis. Todėl šiandien latvijoje 
yra dvi termino užsienietis interpretacijos/
reikšmės: viena nurodo „senus“ imigrantus, 
kurie atvyko iki šalies nepriklausomybės; ir 
kita apibrėžia naujai atvykusius arba „nau-
jus“ imigrantus18. imigracijos baimė latvijo-
je nuo sovietinių laikų vis dar daro neigiamą 
įtaką priimant politinius sprendimus dauge-
liu aspektų.19

Nacionalinio tapatumo modelio argu-
mentacija taip pat pagrįsta heterogeninių ir 
homogeninių20 šalių dichotomija.21 Mažiau 
tikėtina, kad homogeniškos šalys, skirtingai 
nei heterogeninės, priims etniškai nepana-
šius nuolatinius imigrantus. Todėl latvijos 
ir lietuvos imigracijos politikoje griežtos 
nuostatos reglamentuoja ne tik laikinų, bet 
ir nuolatinių leidimų gyventi, o ypač piliety-
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bės suteikimą22. neabejotina, kad tapatumas, 
migracija ir saugumas yra neišpainiojamai 
sujungti ir šis ryšys užima vieną svarbiausių 
vietų šiuolaikinėse politinėse nacionalinio 
valstybės saugumo diskusijose.

Trečioji nacionalinio tapatumo metodo 
argumentacija remiasi pilietybės instituto 
apibrėžties ir suteikimo koncepcijos ana-
lize. rogeris Brubakeris iškart po šaltojo 
karo pabaigos teigia, kad sovietų sąjungos 
įpėdinėms valstybėms pilietybė tarnaus kaip 
priemonė atsitverti nuo nepageidaujamų 
imigrantų, sustiprinti savo valstybingumą 
ir kaip simbolinė suvereniteto išraiška. „Pi-
lietybės politika šiame fone yra tapatumo 
politika <…> bet taip pat didesniu mastu 
negu Vakarų europoje, intereso politika.“23 
latvijoje Pilietybės įstatymas priimtas tik 
1994 m.24, pagal jį pilietybė suteikiama tik 
etniniams šalies gyventojams25. esant tokiai 
situacijai latvijos imigrantų bendruomenei 
lieka natūralizacijos procesas. lietuva taikė 
nulinį pilietybės teikimo įstatymo variantą. 
juo remiantis, lietuvos pilietybė buvo su-
teikta visiems lietuvos respublikos gyven-
tojams, kurie iki pirmo pilietybės įstatymo 
išleidimo datos (1989 02 03) gyveno, turėjo 
legalią registraciją ir pareiškė norą tapti lie-
tuvos piliečiais.

Priimant teiginį, kad „pilietybės politika 
šiandien yra pirmiausia ir daugiausia tau-
tiškumo politika“26, galima teigti, jog tautiš-
kumo apraiškų bus ir laikinos imigracijos 
politikos nuostatose, siekiant išlaikyti tauti-
nį homogeniškumą. lietuvos ir latvijos pi-
lietybės įstatymuose įtvirtintos griežtos jus 
sanguinis nuostatos, todėl galima teigti, kad 
šios valstybės siekia išlaikyti etninį homoge-
niškumą, o tai turi įtakos griežtos imigraci-
jos politikos įgyvendinimui.

aptartą argumentaciją susieja socialinis 
saugumas, kurio „saugomas“ objektas – ta-
patybė27. Šiuolaikinėje tarptautinėje siste-
moje socialinis saugumas siejamas su visuo-
menės galimybe išlaikyti esminį charakterį 

keičiantis sąlygoms ar grėsmėms (gebėjimas 
išlaikyti tradicinį kalbos būdą, kultūrą, re-
ligiją, tautinį tapatumą ar papročius).28 Hu-
ysmansas teigia, kad migracija politiniame 
procese susijusi su trijų pagrindinių elemen-
tų grėsmėmis visuomenėje: vidinio saugumo, 
kultūrinio tapatumo ir socialinio aprūpini-
mo29. saugumizavimo sąvoka yra naujadaras, 
įvestas į saugumo studijas Kopenhagos moky‑
klos ir daugiausia siejamas su ole Wæverio 
studijomis. apibendrinus saugumizavimas 
reiškia problemos perkėlimą iš normalios 
politikos darbotvarkės į specifinę, didesnės 
reikšmės ir netradicinių priemonių reikalau-
jančią saugumo darbotvarkę30. saugumo rei-
kalu tampa iššūkiai, kuriuos kaip grėsmę pri-
stato politinis/visuomenės elitas savo kalbos 
aktu (pagal Wæverį). Taigi imigracija kaip 
grėsmė socialiniam saugumui, ne visada ir 
nebūtinai yra reali.

latvijoje (lietuvoje ne taip ryškiai) imi-
gracija dėl istorinės imigracinės patirties, 
kuri suponavo didelį neetninių gyventojų 
skaičių, traktuojama kaip tiesioginė grės-
mė tautinio tapatumo įtvirtinimui ir net 
išlaikymui. latvijoje po nepriklausomybės 
paskelbimo didelis skaičius neetninių šalies 
gyventojų (žr. 4 priedas) buvo priežastis įgy-
vendinti griežtą imigracijos politiką, kurios 
tikslas apsaugoti nacionalinį tapatumą nuo 
užsieniečių įtakos ir sukurti saugumo jaus-
mą visuomenėje.

imigracijos, kaip grėsmės socialiniam 
saugumui ir etniniam tapatumui, suvokimas 
atsispindi visuomenės nuostatose. remiantis 
nacionalinio tapatumo metodu galima paaiš-
kinti visuomenės nuostatų įtaką formuojant 
imigracijos politiką. Šis požiūris tiria tradi-
cijas ir kultūrines idiomas, kurios „įrėmina 
ir formuoja sprendimus to, kas politiškai bū-
tina“. Valstybės politika nėra konstruota va-
kuume, jai turi įtakos iki tam tikro laipsnio 
istorija ir tradicinis visuomenės mąstymas. 
latvijos visuomenės neigiama imigracijos 
patirtis, vyraujantis imigracijos kaip grės-
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mės suvokimas turi įtakos griežtai imigraci-
jos politikai.

lietuvoje ir latvijoje lobizmo politika 
nėra įsišaknijusi ir interesų grupių įtakos 
mechanizmas dažniau plėtojamas „užkuli-
siuose“ nei atviruose debatuose. nepaisant 
to, atskirais atvejais galima apčiuopti atski-
rų interesų grupių įtaką priimant imigraci-
jos politikos sprendimus, ypač nesant šios 
politikos srities ilgalaikių nuostatų. interesų 
grupių įtaką labiausiai pabrėžia ir geriausiai 
atskleidžia vidaus politikos imigracijos poli-
tikos teorija, kuri valstybę apibrėžia kaip are-
ną, tarnaujančią interesų grupių kovai.

Pirmiausia galima išskirti visuomenės 
nuostatą, jog imigracija yra grėsmė: lietu-
voje atliktos reprezentatyvios apklausos31 
duomenimis: 28 proc. apklaustųjų manė, 
kad imigrantai kelia realią grėsmę lietuvai; 
39 proc. lietuvos ir 54 proc. latvijos gyven-
tojų (nepritarė 19 proc.)32 buvo įsitikinę, kad 
imigrantai yra linkę nusikalsti; lietuvoje 
41 proc. respondentų jaudina tai, kad imi-
grantai gali atimti darbo vietas, latvijoje 
54 proc. (nepritarė 8 proc.)33. kaip didžiausią 
darbo imigracijos grėsmę respondentai nu-
rodė grėsmę latviškam tapatumui (21 proc.)34, 
lietuvoje 33 proc. apklaustųjų baiminasi, kad 
kultūrinėje erdvėje atsiras daugiau svetimy-
bių, 42 proc. apklaustųjų imigrantus vertina 
neigiamai, nes mano, kad padaugės mišrių 
šeimų35.

Politines partijas verta išskirti kaip inte-
resų grupę, kuri idealiu atveju apima daugelį 
imigracijos politikai įtakos turinčių veiksnių: 
valstybingumo tradicijos, tarptautinės žmo-
gaus teisės ir liberalios normos bei procedū-
ros politikos formavimo procese36. lietuvoje 
ir latvijoje politinių partijų programose ir 
nuostatose dėmesio imigracijos klausimams 
beveik neskiriama, jos neturi ryškios pozici-
jos imigracijos klausimais ir ji nėra lemianti 
ar svarbi šalyje rinkėjams skirstant prefe-
rencijas, kai daugelyje tradicinių imigracijos 
šalių yra priešingai.

nepaisant minėtų priežasčių, latvijos 
atveju galima įvardyti lemiančią politinės 
partijos įtaką formuojant imigracijos politiką. 
2007 m. šalyje parengtos Migracijos politikos 
koncepcijos įdarbinimo srityje (lat. Koncep‑
cija bar migracijas politiku nodarbinātības 
kontekstā) priėmimą boikotavo TB/lnnk37 
ministrai, motyvuodami tuo, kad šis doku-
mentas numato latvijos darbo rinkos atvėri-
mą trečiųjų šalių piliečiams, kuris suponuos 
etninių, ekonominių ir socialinių problemų 
atsiradimą. Šis pavyzdys vertinamas neigia-
mai, nes boikotas lėmė situaciją, kai latvija, 
valdydama darbo imigracijos srautus, nesire-
mia jokiu strateginiu ilgalaikiu dokumentu.

Migracijos politikos 
strategijos

Formuojant imigracijos politiką visi 
įtakos turintys veiksniai lemia migracijos 
strategijos apimančios platesnį kontekstą, 
pasirinkimą. nuo deklaruojamos strategi-
jos priklauso taikomos politinės priemonės 
tikslams pasiekti. Todėl migracijos politi-
kos strategijos yra kompleksinių priemonių 
rinkinys, kuriuo siekiama procesą valdyti: 
skatinti, sulaikyti, reguliuoti, kompensuoti ir 
inkorporuoti38.

ilgalaikių valstybės strategijų ir politikos 
planavimo dokumentų analizė39 rodo, kad 
imigracijos politika latvijoje ir lietuvoje 
nebuvo/ nėra politinis prioritetas. Tik įstojus 
į es ir pradėjus augti imigracijos srautams 
politinėje darbotvarkėje pasirodė imigraci-
jos politikos klausimai. nepaisant to, sunku 
nusakyti imigracijos politikos raidą abiejose 
šalyse, nes latvija iki šiol neturi ilgalaikės 
imigracijos politikos strategijos, o lietuvoje 
2007 m. priimta Ekonominės migracijos regu‑
liavimo strategija (eMrs) numato valdymo 
perspektyvą darbo migracijoje 5 metams.

latvijos ir lietuvos imigracijos politikos 
strategiją galima nusakyti kaip siekiančią 
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reguliuoti (t. y. teisinėmis priemonėmis ribo-
ti) imigraciją. Migracijos politikos strategi-
jos įgyvendinimą užtikrina migracijos poli-
tikos modelis ir migrantų atrankos modelis.

Tačiau migracijos politikos strategijos pa-
sirinkimas savaime nesuponuoja sėkmingo 
proceso valdymo ir laukiamų rezultatų. daž-
nai migracijos politikos nustatyti prioritetai, 
išsikelti tikslai ir pasiekti rezultatai skiriasi 
(castles)40. Tai galima laikyti migracijos po-
litikos „neveiksmingumu“, kurį dažniausiai 
lemia tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
trūkumas ir programų ar strategijų nesude-
rinamumas41. Tačiau politikos „neveiksmin-
gumas“, kai pasiekti rezultatai skiriasi nuo 
lauktųjų, gali suponuoti ir migracijos poli-
tikos žlugimą, t. y. nepasiekti tikslai. Pasak 
castleso, migracijos politika gali nepasiekti 
savo tikslų jei yra formuojama trumpuoju 
laikotarpiu ir siauru požiūriu į migracijos 
procesus.

Migracijos politikos modelis

latvijos ir lietuvos vyriausybių formuoja-
mą politiką galima nusakyti kaip remiančią 
apykaitinę migraciją, kai darbo imigrantas 
atvyksta į šalį tam tikram periodui ir darbui, 
o jam pasibaigus išvyksta42. latvijoje darbo 
pagrindu išduodami leidimai gyventi iki 
5 metų, todėl imigrantas turi teisinę galimy-
bę prašyti leidimo nuolat gyventi43, o lietu-
voje darbo pagrindu išduotus leidimus lai-
kinai gyventi (kurie išduodami iki 2 metų44) 
turintys užsieniečiai neįgyja teisės prašyti 
leidimo nuolat gyventi. abejose šalyse tei-
sės prašyti leidimo nuolat gyventi neįgyja ir 
mokslo pagrindu laikinai atvykę užsienie-
čiai. Ši nuostata taip pat atitinka apykaitinės 
migracijos sampratą, tačiau yra neracionali, 
nes valstybė praranda investuotas lėšas už 
imigranto švietimą ir dalinai nevykdo de-
klaruotų nuostatų dėl aukštos kvalifikacijos 
imigrantų pritraukimo.

Vykdant apykaitinę imigracijos politiką 
yra tikslinga apibrėžti atrankos kriterijus, 
leidžiančius tikslingai valdyti procesą. lie-
tuvos ir latvijos imigracijos politika turi 
deklaruotų selektyvios politikos bruožų, ta-
čiau kompleksiniai atrankos kriterijai nėra 
formuojami, priešingu atveju imigracijos 
politika taptų veiksmingesnė ir situaciją būtų 
galima nuspėti. selektyvios imigracijos poli-
tikos pasirenkami atrankos kriterijai turėtų 
būti formuojami atsižvelgiant į migracijos te-
orijas, kurios išskiria veikiančius gyventojų 
migraciją bendruosius veiksnius leidžiančius 
nustatyti potencialius imigrantų srautus.

lietuvoje selektyvios imigracijos atrankos 
prioritetai užfiksuoti eMrs (nustatytas ge-
ografinis prioritetas darbuotojams iš Balta-
rusijos, ukrainos, Moldovos, Pietų kaukazo 
valstybių)45. Pažymėtina, kad lietuvoje fak-
tinė imigrantų struktūra beveik atitinka pa-
geidaujamąją (t. y. atitinka geografinius pri-
oritetus), tačiau ne dėl valstybės naudojamų 
teisinių priemonių (lietuvoje nėra įstatymų 
įteisintos lengvinančios aplinkybės įsidar-
binti imigrantams iš prioritetinių šalių), o 
dėl migracijos teorijose aiškinamų veiksnių. 
latvijoje geografiniai prioritetai vykdant se-
lektyvią imigracijos politiką nėra nustatyti.

lietuvos ir latvijos imigracijos politika 
remiasi ekonominiais ir verslo sektorių in-
teresais, todėl imigrantai atrenkami ne pa-
gal prioritetinę šalį, bet pagal laisvas darbo 
vietas atsižvelgiant į darbdavio preferencijas. 
lietuvai dalinai galima taikyti Darbuotojų 
trūkumo modelį. remiantis socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos (sadM) pa-
tvirtintu trūkstamų profesijų sąrašu, leidi-
mai išduodami greičiau. 2011 m. i pusmečiui 
numatytos 4 trūkstamos profesijos46 (2010 m. 
i pusmečiui 747). latvijoje tokių profesijų są-
rašo nėra.

kiti svarbūs prioritetai įdarbinant imi-
grantus – panaši gyventojų socialinė sanklo-
da, neesminiai kultūriniai skirtumai ir kalbų 
mokėjimas. dauguma imigrantų latvijoje ir 
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lietuvoje šiuos kriterijus atitinka (išskyrus 
imigrantus iš azijos šalių), tačiau ne dėl tei-
sės aktuose reglamentuotų lengvatų, o dėl 
galimybės lietuvoje ir latvijoje bendrauti 
rusų kalba, geografinių atstumų, nedidelių 
migravimo išlaidų.

kaip selektyvios politikos prioritetą gali-
ma įvardyti ir migrantų kvalifikaciją. lietuva 
ir latvija deklaruoja aukštos kvalifikacijos 
imigrantų pritraukimą kaip prioritetą, ta-
čiau įgyvendinančios teisinės priemonės yra 
fragmentinės: lietuvoje 2009 m. įstatymo 
Dėl užsieniečių teisinės padėties palengvino 
šeimos susijungimo galimybę aukštos kvali-
fikacijos darbuotojams. latvijoje įstatymuo-
se įtvirtintos pavienės nuostatos (100 darbo 
leidimų išdavimas kasmet itin aukštos kva-
lifikacijos specialistams (nurodomos kon-
krečios aštuonios profesijos))48. Taip pat nėra 
atlikta, išskyrus apžvalginę studiją, aukštos 
kvalifikacijos darbo jėgos poreikio analizė.49

selektyvios imigracijos politikos vykdy-
mo priemonės sektinu pavyzdžiu galima 
įvardyti 2008 m. latvijos ir naujosios Ze-
landijos pasirašytą dvišalį susitarimą, ku-
riuo skatinamas jaunų žmonių mobilumas: 
kiekvienais metais išduodama 100 specialių 
leidimų laikinai gyventi šių šalių 18–30 metų. 
piliečiams50. Ši iniciatyva – puikus selekty-
vios imigracijos politikos pavyzdys, jei būtų 
taikoma platesniu mastu ir su prioritetinė-
mis šalimis.

Migrantų atrankos modelis

Valstybė, vykdydama migracijos politiką, 
pasirenka migrantų atrankos modelį (Žmo‑
giškojo kapitalo, Darbdavio interesų, Dar‑
buotojų trūkumo51). Tai, koks migrantų at-
rankos modelis naudojamas, priklauso nuo 
imigrantų poreikio bei darbo rinkos specifi-
kos, interesų grupių spaudimo vyriausybei ir 
ilgalaikių migracijos politikos strategijų bei 
tikslų.

Migrantų atrankos modeliai skiriasi pri-
klausomai nuo to, ar valstybė vykdo ilgalaikę 
imigracijos politiką, ar sprendimai priimami 
esamai situacijai spręsti ir valdyti. kadangi 
lietuvos ir latvijos atveju sprendimai prii-
mami be ilgalaikės perspektyvos, imigracijos 
politikos analizei taikytinas Darbdavio inte‑
resų modelis ir imigrantai atrenkami pagal 
darbdavių preferencija, t. y. laisvas darbo 
vietas.

Politikos formavimui įtakos turinčių 
veiksnių analizė, naudojant imigracijos 
politikos teorijas, leido nustatyti griežtos 
imigracijos politikos formavimo prielaidas. 
lietuvoje ir latvijoje remiama apykaitinė 
imigracija ir atmetamas integracijos aspek-
tas, tikintis, kad imigrantai išvyks pasibai-
gus numatytam terminui (ypač taikytina 
darbo imigracijai), taip patvirtinama, jog 
tiek latvija, tiek ir lietuva linkusios atmes-
ti nuolatinę imigraciją, netgi siekia ją riboti 
teisinėmis nuostatomis.

socialinė integracija

imigrantų akultūracija52 yra komplek-
sinių priemonių procesas, vykstantis tiek 
individualiu, tiek valstybiniu lygmeniu, 
reikalaujantis priimančiosios visuomenės 
institucinio bendradarbiavimo ir visuome-
nės teigiamų nuostatų. Pagal Berrysio teo-
riją, yra keturių pagrindinių tipų įsiliejimo 
į priimančiąją visuomenę (akultūracijos) 
strategijos: asimiliacija (asmenys nesiekia 
išsaugoti savo kultūrinio tapatumo, o prii-
ma kitą kultūrą); integracija (siekia išsaugoti 
savo kultūrą, tačiau bando palaikyti įvairius 
ryšius su kita kultūra); separatizmas (siekia 
išsaugoti savo kultūrą, todėl nepalaiko ryšių 
su kitomis kultūrinėmis grupėmis) ir mar‑
ginalizacija (atsisako savo kultūros, tačiau 
neturi galimybių įsilieti į kitą kultūrą)53. api-
bendrinant galima teigti, kad imigrantų in-
korporacijos modelis idealiu atveju yra inte-
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gracija, nors paskutinį dešimtmetį į politinį 
ir mokslinį diskursą, vartojant Brubakerio54 
terminą, „sugrįžta“ asimiliacija su naujomis 
be neigiamų konotacijų prielaidomis. Tačiau 
šiame „migracijos amžiuje“ išaugęs žmonių 
mobilumas kvestionuoja tradicines inkor-
poracijos teorijas, nes imigrantas nebūtinai 
turi priimti vieną alternatyvų kultūrinį mo-
delį. Šiuo atveju transnacionalizmo teorijos55 
argumentai remiasi transnacionalinėmis 
bendruomenėmis tarp valstybių sienų, kur 
naujoje socialinėje erdvėje cirkuliuoja kultū-
rinės, individualios, politinės ir kt. patirtys 
ir praktikos.

integracijos ir asimiliacijos, taip pat dau-
giakultūralizmo ir dažnai transnacionaliz-
mo atveju galutinis inkorporacijos etapas yra 
pilietybės priimančiojoje valstybėje įgijimas. 
daugeliu atvejų pilietybė yra institutas, api-
brėžiantis, kas priklauso valstybinei/tautinei 
bendruomenei, o suteikimo sąlygos glaudžiai 
susijusios su vykdoma imigracijos politika.

Taip pat kaip imigracijos režimo bei pilie-
tybės suteikimo modelio pasirinkimas, taip 
ir imigrantų inkorporacijos strategijos nėra 
pasirenkamos ir formuojamos be platesnio 
konteksto. „Įtraukimo retorika nėra bekūnė 
ar pasklida. ji yra įgrįsta į išskirtinę nacio-
nalinę savivoką.“56 istorinė patirtis ir nacio-
nalinio tapatumo, kultūrinio homogenišku-
mo svarba atsispindi priimant „kitus“ į savo 
bendruomenę. jei bendruomenės savo viduje 
nesijaučia saugios, užsieniečių priėmimas, ti-
kėtina, siesis su grėsmėmis.

imigrantų integracija pirmiausia yra 
procesas: jei jis pasiseka, visuomenę galima 
vadinti integruota57. kadangi integracija 
suprantama kaip procesas, vykstantis vi-
suomenėje, socialinėje erdvėje vartojamas 
socialinės integracijos terminas apibrėžia 
praktinį integracijos procesą, įgyvendini-
mo mechanizmą, formas ir dimensijas so-
cialinėje sistemoje. Pasak davido lockwo-
odo, socia linė integracija nurodo individų 
įtraukimą į sistemą, santykių tarp individų 

sukūrimą ir jų poziciją visuomenėje. Tai yra 
sąmoningo ir motyvuoto bendradarbiavimo 
ir sąveikos tarp asmenų ir grupių rezultatas58. 
Struktūrinė 59 integracija reiškia teisių įgijimą 
ir priėjimą prie pozicijos ir statuso pagrin-
dinėse institucijose priimančiojoje visuo-
menėje. Ši integracija yra įsiliejimas į šalies 
visuomenę, vietinius ir regioninius konteks-
tus. Kultūrinė60 integracija nebūtinai reiškia, 
kad imigrantai turi atsisakyti savo kultūros: 
bikultūrinė kompetencija ir individualizmas 
vertinamas priimančiojoje visuomenėje.

kaip parodė valstybių strateginių doku-
mentų analizė, lietuva ir latvija nevykdo 
nuoseklios imigracijos politikos, o integra-
cijos procesai nėra prioritetinė šios politikos 
dalis. abi šalys neturi ilgalaikių naujai at-
vykstančių imigrantų integracijos koncepci-
jų ir išplėtotos infrastruktūros, o vienintelė 
politiškai deklaruota ir praktinė integracijos 
priemonė naujai atvykstančių imigrantų ne 
iš es valstybių narių yra eiF.

Vienas pirmų žingsnių integracijos poli-
tikos formavimo ir vertinimo link – infor-
macijos apie šalyje gyvenančių užsieniečių 
integracijos patirtis ir poreikius rinkimas 
ir analizė. Tačiau nuosekliai renkamos ir 
apdorojamos informacijos apie lietuvoje ir 
latvijoje gyvenančius ir į šalį atvykstančius 
imigrantus nėra. Tai pažymėtina kaip vienas 
didžiausių probleminių aspektų, imigrantų 
integracijos praktikas formuojant nesire-
miant empiriniais duomenimis.

anot Thomo H. Marshallo, „pilietybė yra 
pagrindinis integracijos ir priėmimo indi-
katorius tautinėje valstybėje“61. jei valstybė 
vykdo daugiakultūrinę politiką, pavyzdžiui, 
kaip kanada62, pilietybės įgyjamo per na-
tūralizaciją sąlygos yra negriežtos, tikėtina, 
jog integracijos infrastruktūra bus išplėtota, 
o imigracijos politika atvira.

Politinių ir socialinių integracijos prielai-
dų latvijoje ir lietuvoje analizę įprasmina 
politiką formuojančių veiksnių nustatymas, 
kuris atskleidžia integracijos nebuvimo ir 
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griežtų atvykimo nuostatų ryšį, pilietybės ir 
integracijos/asimiliacijos sąsajas. Naciona‑
linio tapatumo metode aiškinami veiksniai 
vykdant laikiną imigracijos politiką itin ryš-
kūs imigrantų integracijos atveju.

dėl minėtų priežasčių lietuvos ir latvi-
jos visuomenėse ir politinėse nuostatose yra 

išvados

Šiame straipsnyje siekta nustatyti lietu-
vos ir latvijos imigracijos politikos formavi-
mo prielaidas bei įtakos turinčius veiksnius, 
remiantis migracijos (politikos) teorine li-
teratūra. Tačiau teorinė prieiga šių šalių (i)
migracijos politikos analizei negali būti tai-
koma tiesiogiai, nes šios valstybės nėra tra-
dicinės imigracijos šalys (imigracijos srautai 
suintensyvėjo 2004 m. šalims įstojus į es), ši 
politikos sritis dar tik formuojama ir nėra 
ilgalaikės politikos koncepcijos. analizuo-
jant lietuvos ir latvijos imigracijos politiką 
pirmiausiai reikia pažymėti, kad abiejų šalių 
imigracijos politikos samprata stokoja vie-
nos iš dviejų šios politikos sudedamųjų dalių: 
imigrantų integracijos politika nėra priorite-
tas formuojant šią politikos sritį.

Meyerso išskirtos imigracijos politikos te-
orijos pateikia teorinę imigracijos politikos 
formavimo perspektyvą, todėl jos straipsny-
je naudojamos kaip pagrindiniai atskaitos 
taškai aiškinant lietuvos ir latvijos imigra-
cijos politikos formavimą lemiančių veiksnių 
platesnį kontekstą. savo ruožtu migracijos 
teorijos (ekonominės ir socialinės) išskiria 
bendruosius veiksnius, veikiančius migraciją 
kaip procesą. ekonominių veiksnių nustaty-
mas naudojant marksistinį metodą lietuvos 
ir latvijos atveju patvirtina, kad dauguma 
imigrantų atvyksta turėdami tikslą dirbti iš 
mažiau ekonomiškai pažengusių valstybių, 
o socialinių tinklų teorija naudojant nacio‑
nalinio tapatumo prieigą leidžia teigti, kad 
dauguma imigrantų atvyksta iš kultūriškai 

„svetimos“ bendrakultūralizmo nuostatos63. 
kadangi abiejų valstybių pilietybė siejama 
su etnine naryste, pilietybės suteikimas per 
natūralizacijos procesą yra ilgas ir griežtas, 
o viena svarbiausių nuostatų, pagrindžiančių 
asimiliacijos praktiką, yra reikalavimas atsi-
sakyti turėtos pilietybės64.

ir geografiškai netolimų nVs valstybių, kaip 
papildomą traukos veiksnį įvedant ir šalyse 
(ypač latvijoje) esančias dideles rusakalbių 
bendruomenes.

analizuojant imigracijos politikos for-
mavimą ypač svarbų procesą nustatyti le-
miančius veiksnius. remiantis nacionalinio 
tapatumo metodu istoriškai susiklosčiusi 
visuomenės genezė (homogeniška ir besi-
formavusi etnocentristiniu pagrindu), tapa-
tumo formavimosi prielaidos veikia griežtą 
imigracijos politikos formavimą latvijoje ir 
lietuvoje, siekiant užtikrinti visuomenės so-
cialinį saugumą, išlaikyti etninį ir kultūrinį 
tapatumą. griežtos nuostatos ypač atsispindi 
pilietybės suteikimo modelyje (jus sanguinis 
pilietybės suteikimo modelis; latvijoje po 
nepriklausomybės atgavimo pilietybės nesu-
teikimas nuolat šalyje gyvenusiems imigran-
tams, paliekant tik natūralizacijos procesą), 
kuris suponuoja ir griežtas laikinos imigraci-
jos nuostatas. interesų grupių, kaip veikian-
čių imigracijos politiką formavimą, įtaką 
latvijoje ir lietuvoje iliustruoja visuomenės 
nuostatos: abiejose valstybėse visuomenė 
yra nusiteikus priešiškai imigrantų atžvilgiu. 
Politinių partijų vaidmuo svarus latvijoje: 
tautinės krypties politinė partija boikotavo 
Migracijos politikos koncepcijos įdarbinimo 
srityje priėmimą, taip nulemdama, kad la-
tvija šiuo metu neturi ilgalaikio imigracijos 
politikos strateginio dokumento.

kadangi latvijoje ir lietuvoje imigracijos 
politikoje nėra deklaruojamų ilgalaikių tiks-
lų, strategijos taikymas įgyvendinant politi-
ką yra sudėtingas, ja siekiama reguliuoti (t. y. 
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teisinėmis priemonėmis riboti) imigraciją, 
taikant tik fragmentinius selektyvios imigra-
cijos politikos modelio atrankos kriterijus 
(geografiniai – kultūriškai ir istoriškai arti-
mos nVs šalys, imigrantų kvalifikacija) bei 
remiant apykaitinę imigraciją (imigrantai 
atrenkami pagal darbdavių preferencija, t. y. 
laisvas darbo vietas; lietuvoje teisinėmis 
priemonėmis ribojant laikiniems imigran-
tams įgyti leidimą nuolat gyventi; griežtos 
šeimos susijungimo reglamentavimas), o 
sprendimai priimami pagal esamą situaciją 
ad/hoc principu. laikina imigracijos politika 
yra griežta, institucionalizuojama vykdant 
apykaitinės imigracijos politikos nuostatas, 
taip sumažinama nuolatinės imigracijos ti-
kimybė siekiant apsaugoti visuomenės ho-
mogeniškumą ir socialinį saugumą.

lietuvoje ir latvijoje nėra vykdoma naujai 
atvykstančių imigrantų integracija, vieninte-
lė politinė ir praktinė priemonė nurodomas 
Europos fondą trečiųjų šalių piliečių integra‑
cijai. nors šio fondo vykdomi projektai ap-
ima įvairias naujai atvykstančių imigrantų 
kategorijas ir socialinės integracijos prie-
mones, projektų veikla pagrįstos imigrantų 
integracijos praktikos, veiksmingumas ne-
sant ilgalaikės koncepcijos yra ribotas. Pi-
lietybė abiejose valstybėse traktuojama kaip 
galutinis integracijos etapas, siekiant asimi-
liuoti naująjį pilietį, o tai sietina su etninės 
narystės visuomenėje koncepcija, atmetant 
kultūrinio pliuralizmo nuostatas ir siekiant 
išlaikyti etninį homogeniškumą – ribojant 
ne tik priėjimą prie pilietybės, bet ir vykdant 
griežtą imigracijos politiką.
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Šaltinis. sudaryta autorės remiantis lietuvos demografijos metraščiais
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2 priedas. Užsieniečiams išduotų/ pakeistų leidimų laikinai gyventi Latvijoje skaičius pagal 
atvykimo pagrindą 2005 m.–2009 m. pr.

2005 2006 2007 2008 2009
■ Šeimos susijungimas 3188 3212 3443 4009 3995
■ darbo 2347 2739 3560 5629 6677
■ Privatus vizitas pas gimines 729 960 1178 1159 1250
■ Mokslo 593 481 627 899 1124
■ religin veikla 206 197 205 201 209
■ kiti 366 414 643 918 1460

2004 2005 2006 2007 2008
■ Šeimos susijungimas 2027 2354 2917 4009 3995
■ darbo 777 1260 1723 2708 5124
■ Teista veikla 694 499 548 633 845
■ atvyksta kaip užsienieio 
šeimos narys 540 563 560 152 0
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Šaltinis. informatīvais ziņojums par Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības 
programmas 2006–2009 gadam īstenošanu 2008 gadā. 2009 03 18. P. 71. rasta: http://polsis.mk.gov.
lv/loadatt/file47734.doc

3 priedas. Užsieniečiams išduotų/ pakeistų leidimų laikinai gyventi Lietuvoje skaičius pa-
gal atvykimo pagrindą 2004–2008 m.
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4 priedas. Latvijos gyventojų etninė sudėtis 1935–2009 m.

1935 1959 1970 1979 1989 2000 2004 2009

latviai 77.0 62.0 56.8 53.7 52.0 57.7 58.6 59.3

rusai 8.8 26.6 29.8 32.8 34.0 29.6 28.8 27.8

Baltarusiai 1.4 2.9 4.0 4.5 4.5 4.1 3.9 3.6

ukrainai 0.1 1.4 2.3 2.7 3.5 2.7 2.6 2.5

lenkai 2.6 2.9 2.7 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4

lietuviai 1.2 1.5 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 1.3

Žydai 4.9 1.7 1.6 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5

romai 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

estai 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Vokiečiai 3.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

kitas 0.2 0.4 0.6 0.7 1.1 1.1 1.2 1.8

Šaltinis. latvijos statistikos departamentas

5 priedas. Lietuvos gyventojų etninė sudėtis 1979–2007 m.

Proc. 1979 1989 2001 2007

lietuva (iš viso) 100,0 100,0 100,0 100,0

lietuviai 80,0 79,6 83,5 84,6

rusai 8,9 9,4 6,3 5,1

lenkai 7,3 7,0 6,7 6,3

Baltarusiai 1,7 1,7 1,2 1,1

ukrainai 1,0 1,2 0,7 0,6

Žydai 0,4 0,3 0,1 0,1

latviai 0,1 0,1 0,1 0,1

Totoriai 0,1 0,1 0,1 0,1

Vokiečiai 0,1 0,1 0,1 0,1

romai 0,1 0,1 0,1 0,1

kitos tautybės 0,3 0,4 0,2 0,3

Tautybė nenurodyta   0,9 1,5

Šaltinis. Įvairių metų demografijos metraščiai
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6 priedas. Migracijos teorijose aiškinamų migracijai įtaką turinčių veiksnių analizė

Neoklasikinė 
ekonomikos 
teorija

lietuva ir latvija tapo imigrantų ne iš es valstybių traukos centrais, 
kai šios šalys įstojo į es. augusi ekonomika, geresnės darbo sąlygos, 
didesni atlyginimai – visi šie veiksniai, remiantis minėta teorija, veikė/
veikia kaip traukos veiksniai. neoklasikinei ekonomikos teorijai, kaip 
ir visoms ekonominius veiksnius pabrėžiančioms teorijoms, galima 
taikyti marksistinio metodo teiginius. Šis metodas pabrėžia trumpalaikę 
koreliaciją tarp ekonominio ciklo ir imigracijos politikos, t. y. ekonominio 
pakilimo laikotarpiu darbo užmokestis auga, o tai skatina imigraciją. Taip 
pat neoklasikinei ekonomikos teorijai migracijos skatinimo veiksniams 
aiškinti galima naudoti vidaus interesų metodą, kuris pažymi „situacinius“ 
socialinius, ekonominius veiksnius (pavyzdžiui, ekonominis nuosmukis 
prisideda prie imigracijos apribojimų).

Dvigubos darbo 
rinkos teorija

Taip pat galima taikyti migracijos veiksniams latvijoje ir lietuvoje aiškinti su 
išlygomis. Teorija teigia, kad valstybėje egzistuoja dvi darbo rinkos: pirmoji – 
suteikianti aukštas pajamas, išsilavinusiems vietiniams gyventojams skirta 
darbo rinka; antroji – pavojingų, mažai mokamų darbų, kurių nenori imtis 
vietiniai gyventojai, rinka. darbo leidimų išdavimo pagal sektorius analizė 
latvijoje ir lietuvoje parodė, kad dauguma darbo imigrantų telkiasi keliuose 
žemos kvalifikacijos darbų sektoriuose. Šios teorijos taikymo išlyga yra ta, 
jog teisiškai abejose valstybėse reglamentuota, kad įdarbinant imigrantą 
būtina atitinkanti darbo vietą kvalifikacija. Šios teorijos veiksniams aiškinti 
taip pat tinka marksistinės imigracijos politikos teorijos teiginiai.

Pasaulio sistemų 
teorija

aiškinančius veiksnius galima adaptuoti latvijai ir lietuvai. jei migraciją 
lemia darbo jėgos judėjimas iš periferijos į centrą, tai es (kartu ir lietuvą 
bei latviją) galima traktuoti kaip centrą, o likusias valstybes kaip periferiją. 
Pažymėtina, kad lietuvos ir latvijos atveju periferinių valstybių sampratą 
atitiktų daugiausia nVs valstybės. Šiai migracijos teorijai aiškinti galima 
taikyti marksistinį metodą, kuris teigia, kad kapitalistai skatina migraciją 
tarp skirtingo išsivystymo šalių.

Migracijos 
tinklo teorija

aiškinama, kad migrantai ir jų organizacijos gali veikti kaip tinklas tarp 
siunčiančiųjų ir priimančiųjų šalių, teikti informacines/patariamąsias 
paslaugas naujiems imigrantams, lietuvos ir latvijos atveju tinka vėlgi 
su išlygomis. Šiuo atveju migrantai ir jų organizacijos identifikuojami 
kaip sovietmečiu atvykę asmenys ir šiandien abiejose šalyse traktuojami 
kaip tautinės mažumos (latvijoje – nepiliečiai). neekonominius veiksnius 
išskiriančioms migracijoms teorijos pagrįsti tinka nacionalinio tapatumo 
imigracijos politikos teorijos, kurios pažymi, jog imigracija iš kultūriškai 
ir istoriškai artimų valstybių yra vertinama palankiau nei iš kultūriškai 
tolimų.

Migracijos 
sistemų teorija

lietuvos ir latvijos atvejo analizei tinkama nedaug, nes palyginti neseniai 
suintensyvėję imigracijos srautai ir tik formuojama imigracijos politika, 
kai keičiamos teisinės nuostatos, neužtikrina tvirtų institucionalizuotų 
imigrantų praktikų, kuriomis jie gali dalytis. 

Šaltinis. sudaryta autorės
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7 priedas Tarptautinė migracija Latvijoje ir Lietuvoje 2004–2009 m.

Šaltinis. sudaryta autorės remiantis latvijos statistikos departamento duomenimis http://www.
csb.lv/csp/content/?cat=2297. lietuvos demografijos metraštis, 2009.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

 imigracija lietuvoje 5553 6789 7745 8609 9297 6487
 imigracija latvijoje 1665 1886 2801 3541 3417 2688
 Migracijos saldo latvijoje -1079 -564 -2451 -642 -2590 -4685
 Migracijos saldo lietuvoje -9612 -8782 -4857 -5244 -7718 -15483
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The paper aims to reveal the decisive fac-
tors and presumptions of lithuania’s and 
latvia’s immigration policy formation. The 
theoretical model is constructed by using 
immigration policy theories, presumptions 
and strategies, possible models of incorpo-
ration, role of social actors, and influence of 
social (non)security. Based on this theore-
tical model an analysis of lithuania’s and 
latvia’s immigration policy was attempted. 
The target group of this article is not citizens 
of eu countries, but integration processes 
which are connected with, or involved in, 
the conception of immigration policy.

The historically created genesis of society 
(homogeneous and formed on ethnocentric 

Vija Platačiūtė

a coMParaTiVe analysis oF liTHuanian and laTVian 
iMMigraTion Policy

basis) and presumptions of identity forma-
tion affect the formation of a strict immi-
gration policy in latvia and lithuania, in 
order to ensure the social security of society 
and to maintain ethnic and cultural identi-
ty. Temporary immigration policy is insti-
tutionalized by realizing statutes of circular 
immigration policy. in this way the proba-
bility of constant immigration is reduced by 
trying to protect the homogeneity and social 
security of society. integration of newly-ar-
rived immigrants is not implemented in li-
thuania and latvia, as the only political and 
practical means indicated by the european 
Fund for the integration of Third-country 
nationals.
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edita karaliŪTĖ

lietuviai svetur: emigracija 
  šių dienų lietuvos spaudoje

Vis didėjant svetur gyventi ir dirbti išvyks-
tančių lietuvių srautams, emigracijos tema 
sulaukia nemažai dėmesio lietuvos spau-
doje. didelę visuomenės dalį būtent spauda 
(apimanti ir elektroninę formą – interneto 
žiniasklaidą) informuoja apie emigravusių 
tautiečių gyvenimą užsienyje, jų džiaugs-
mus ir nesėkmes, o kartu ir patį emigracijos 
reiškinį, jo priežastis, pasekmes ir tendenci-
jas. spauda, kaip žinoma, ne tik informuoja, 
bet ir, pateikdama vienokį ar kitokį aprašo-
mų įvykių ar reiškinių vaizdą, išryškindama 
tam tikrus vaizduojamos tikrovės aspektus, 
kartu išsako savo požiūrį į aprašomus da-
lykus, formuoja skaitytojų nuostatas: „Ži-
niasklaidos pranešimai nėra vien tik įvykių 
retransliacija; jie yra pasikartojančių temų, 
naratyvų bei politinių požiūrių, įrėminan-
čių įvykius, šaltinis“ (Tereškinas 2009: 308). 
Besikartojančios temos spaudoje formuoja 
visuomenės nuostatas, kuria aprašomų daly-
kų vaizdinius, stereotipus, skatina vienokį ar 
kitokį tam tikrų socialinių grupių suvokimą 
ir vertinimą.

kai kurie migracijos (emigracijos ir imi-
gracijos) temos spaudoje aspektai jau buvo 
nagrinėjami anksčiau. Žiniasklaidos žanrus 

ir su jais susijusius kalbos reiškinius, taip 
pat lietuviškos spaudos ypatumus ir emigra-
cijos vaizdavimą spaudoje nagrinėjo rūta 
Marcinkevičienė (2008, 2004). imigracijos 
diskursus jaV ir airijos spaudoje tyręs ar-
tūras Tereškinas (2009) atskleidė imigrantų 
kaip didžiulės socialinės problemos ir rizikos 
veiksnio suvokimą minėtose šalyse, aptarė 
imigrantus aprašančius tipiškus kontekstus 
ir retorinius stilius. ingos dervinytės (2009) 
atlikta lyginamoji konceptualiųjų emigraci-
jos ir imigracijos metaforų lietuvių ir britų 
periodikoje analizė parodė, kad migracija 
dažnai metaforiškai suvokiama kaip neiš-
vengiama grėsmė ar priešas. užsienio moks-
linėje literatūroje daug dėmesio skiriama di-
džiosios Britanijos, į kurią gausiai emigruoja 
ir lietuviai, imigracijos diskursui (Baker et al 
2008, charteris-Black 2006).

Šio darbo tikslas – panagrinėti emigraci-
jos atspindį šių dienų lietuvos spaudoje ir jo 
įtaką formuojant emigrantų įvaizdį. Tyrimui 
pasirinkti keturi interneto dienraščiai, turin-
tys atskirą emigracijos temai skirtą rubriką.

Tyrimo medžiaga – tekstynas, kurį suda-
ro 251 straipsnis, paskelbtas šiuose interne-
to dienraščiuose: www.alfa.lt > Pasaulyje > 
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emigrantai; www.bernardinai.lt > Visuome-
nė > lietuviai užsienyje; www.delfi.lt > die-
nos naujienos > lietuviai svetur; www.lrytas.
lt > emigrantai.

Į tekstyną įtraukti visi šių rubrikų straips-
niai neatsižvelgiant į jų žanrą, apimtį ir 
pan. atsisakyta tik visiškai tapataus turinio 
straipsnių, skelbtų keliuose dienraščiuo-
se (tokių buvo 31). straipsnių publikavimo 
laikotarpis – pirmasis 2010 metų ketvirtis 
(2010-01-01 – 2010-03-30). 1 lentelėje patei-
kiama tekstyno sandara atsižvelgiant į ats-
kirus šaltinius ir procentinę jų dalį visame 
tekstyne. Matyti, kad daugiausia straipsnių 
emigrantų rubrikoje minėtu laikotarpiu 
skelbė dienraštis lrytas.lt, tačiau dėl mažes-
nės straipsnių apimties procentinė dienraš-
čio tekstų dalis tekstyne smarkiai neišsiskyrė. 
Tekstyno dydis – 109 571 žodis.

kalbant apie tyrimo metodiką, svarbu pa-
brėžti, kad nagrinėjamų straipsnių teminę ir 
turinio analizę papildė tekstynų lingvistikos 
metodai: naudojant tekstų analizės progra-
mą Wordsmith Tools, buvo sudarytas elek-
troninių tekstų rinkinys, generuoti dažniniai 
žodžių ir žodžių junginių sąrašai, konkor-
dansai, kolokatų išklotinės. jie pasirinkti dėl 
vieno svarbiausių tekstynų lingvistikos pri-
valumų – galimybės dideliame tekstų kiekyje 
pastebėti išryškėjusius dėsningumus, būdin-
giausius, dažniausius vartosenos kontekstus, 
žodžių junglumo pavyzdžius, kurie kitais bū-
dais sunkiai pastebimi: „iš konteksto išryškė-
janti reikšmė niekaip kitaip nepasimato kaip 
tik iš didelio kiekio vartosenos pavyzdžių“ 

(Marcinkevičienė 2001: 48). susan Hunston 
(2002: 109–110), knygos apie tekstynų reikš-
mę taikomojoje lingvistikoje (Corpora in 
Applied Linguistics) autorė, pabrėžia ypatingą 
tekstynų lingvistikos indėlį tiriant diskursą 
ir jame užkoduotą ideologiją. ji teigia, kad, 

„viena vertus, sudėjus tekstus į bendrą teksty-
ną ir tiriant jį generuojant žodžių, kolokacijų 
sąrašus ir konkordanso eilutes, prarandamas 
atskirų tekstų savitumas, tačiau būtent tekstų 
visumoje išryškėja kalbos vienetų junglumo, 
asociacijų modeliai, atskleidžiantys sociali-
nės, politinės ideologijos apraiškas kalboje“ 
(čia ir kitur versta mano – e. k.).

Šiame darbe aprašomas emigracijos vaiz-
davimo lietuviškoje spaudoje tyrimas vyko 
keliais etapais, siekta įgyvendinti šiuos už-
davinius:

− nustatyti pasikartojančias emigracijos 
rubrikos straipsnių temas, palyginti skir-
tingų dienraščių tekstų turinį;

− išskirti vyraujančias emigracijos metafo-
ras, atspindinčias šio reiškinio suvokimą 
ir vertinimą;

− ištirti leksemos lietuvis vartojimo spau-
dos tekstuose kontekstus.

straipsnių teminė ir 
turinio analizė

Pirmoje tyrimo dalyje buvo siekiama 
nustatyti vyraujančias nagrinėjamos rubri-
kos tekstų temas ir kas būtent tomis temo-
mis pasakoma apie emigrantus, t. y. kokia 

1 lentelė. Tekstyno, sudaryto iš spaudos tekstų emigracijos tema, sandara

nr. Šaltinis Tekstų skaičius Žodžių skaičius Procentai

1. alfa.lt 38 18 792 17%

2. bernardinai.lt 35 20 127 18%

3. delfi.lt 73 33 820 31%

4. lrytas.lt 105 36 842 34%
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emigracijos tikrovė atspindima (ir kartu 
kuriama) lietuvių spaudoje. atliekant šią 
analizę, apsiribota reprezentacine teksto 
funkcija (Marcinkevičienė 2008: 38), reiš-
kiančia teksto semantiką, kuri apima dvi 
sritis: tekstų temas (apie ką rašoma) ir teks-
tų turinį (kas konkrečiai rašoma pasirinkta 
tema). Temų pasirinkimas vaizduojant tam 
tikrą diskurso sritį daugiausia lemia, kokie 
nekalbinės tikrovės aspektai, formuojantys 
vienokį ar kitokį tos tikrovės atspindį, bus 
išryškinami.

kadangi analizei pasirinkti straipsniai 
priklauso teminei rubrikai, juos sieja viena 
plati tema – emigracija. detaliau panagrinė-
jus straipsnių teminį pasiskirstymą, išryškė-
jo kelios siauresnės temos (žr. 2 lentelę).

Teminis straipsnių pasiskirstymas rodo 
kiek skirtingas dienraščių tendencijas. dėl 
to bus aptartos atskirų dienraščių vyraujan-
čios temos ir kas jomis rašoma apie lietuvos 
emigrantus.

dienraštyje alfa.lt gausiausia straipsnių 
(34%), atspindinčių šalių, į kurias lietuviai 
emigruoja, požiūrį į imigrantus ir valstybės 
vykdomą imigracijos politiką. Pagal turinį 
šie tekstai skyla į dvi aiškiai besiskiriančias 
grupes. didžiojoje straipsnių dalyje (11 iš 13) 

reiškiamas kitų šalių gyventojų susirūpi-
nimas ar net pasipiktinimas vis augančia 
imigracija, pripažįstamas vyriausybės nege-
bėjimas kontroliuoti didėjančių imigracijos 
mastų. didžiausią susirūpinimą kelia šie 
neigiami imigracijos aspektai, formuojantys 
imigrantų kaip grėsmingos socialinės pro-
blemos įvaizdį: 1) vadinamasis „pašalpų tu-
rizmas“ (imigrantai įgyja Nacionalinio drau‑
dimo numerius tik tam, kad gautų valstybės 
pensijas ir kitas išmokas); 2) neigiama įtaka 
darbo rinkai (Imigrantai „atėmė“ 1,3 mln. 
darbo vietų iš britų. Mes nebegalime to 
tęsti. Privalome kontroliuoti imigraciją.); 
3) nekultūringas ar net grėsmingas imigrantų 
elgesys (vietos gyventojai buvo pakraupę dėl 
atvykėlių elgesio – jie dažnai girtavo, mušėsi 
ir spjaudė gatvėse). imigrantai vaizduojami 
kaip vis didėjanti grėsmė, kelianti įtampą 
ir baimę šalies gyventojams, todėl privalu 
juos kontroliuoti ir išmokyti britiškos kul-
tūros: daug įtampos sukelia būtent tai, kad 
imigrantai nesupranta, jog įvairių paslaugų 
reikia ramiai laukti eilėse, o ne veržtis per kitų 
galvas į priekį; imigrantams bus privalu žinoti, 
kad pagal britų tradicijas būtina užleisti vie‑
tas pagyvenusiems žmonėms. Įdomu tai, kad, 
nepaisant gana įsakmaus tono, pastebimas ir 

2 lentelė. Dienraščių straipsnių teminis pasiskirstymas

nr. Tema alfa Bernardinai delfi lietuvos 
rytas

1 emigracijos reiškinys 4 4 6 5

2 emigrantų gyvenimas svetur 8 6 14 52

3 ryšiai su lietuva 8 17 30 28

4 kitų šalių požiūris į imigrantus 13 0 6 5

5 kultūriniai, diplomatiniai 
lietuvos ryšiai su kitomis šalimis 2 3 13 6

6 kita 3 5 4 9
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bandymas pateisinti nekultūringą imigrantų 
elgesį, nulemtą kultūrinių skirtumų: tai ne 
imigrantų kaltė, tiesiog „mažiau turtingose 
šalyse vienintelis būdas gauti reikiamas pas‑
laugas yra brautis per kitus; problemos atsi‑
rado dėl „skirtingų kultūrų susidūrimo“, o 
Anglijoje netinkamas elgesys yra priimtinas 
emigrantų tėvynėse, tad jie nesuprato, kad 
taip žeidžia Trimley St Mary gyventojus.

Vos keliuose alfa.lt straipsniuose pripa-
žįstama teigiama imigrantų įtaka šalies 
ekonomikai, darbo rinkai, pabrėžiama, kad 
imigrantai – geresni darbininkai nei vietos 
gyventojai (imigrantų poveikis šalies ekono‑
mikai yra „greičiausiai mažas, bet teigiamas“; 
BBC parodytas dokumentinis filmas „Diena, 
kai imigrantai išvyko“ atkleidė, kokią reikš‑
mę imigrantai darbininkai turi šalies ekono‑
mikai).

apie svetimų šalių požiūrį į imigrantus 
rašoma ir kituose dienraščiuose (delfi.lt ir 
lrytas.lt). jų tekstuose taip pat kur kas daž-
niau reiškiamas susirūpinimas didėjančia 
imigracija, ryškinami anksčiau minėti nei-
giami imigracijos aspektai.

interneto dienraščiuose bernardinai.lt ir 
delfi.lt vyraujanti rubrikos tema – emigrantų 
ryšiai su lietuva (49% ir 41% visų straipsnių). 
Čia daugiausia rašoma apie įvairių šalių lie-
tuvių bendruomenių, jaunimo organizacijų, 
klubų veiklą, pabrėžiamas jų siekis išlaikyti 
tautinę tapatybę, puoselėti lietuviškas tradi-
cijas ir palaikyti glaudžius ryšius su lietuva, 
prisidėti prie jos ateities kūrimo. straipsnių 
publikavimo laikas (sausio, vasario, kovo 
mėnesiai) lėmė, kad itin gausu tekstų apie 
lietuvių užsienyje organizuojamus rengi-
nius, skirtus lietuvos valstybinėms šven-
tėms paminėti. Ši tema panašiai aptariama ir 
likusiuose dienraščiuose. lietuvos valstybės 
atkūrimo ir lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo švenčių reikšmingumą emigracijos 
kontekste patvirtina statistiniai tekstyno 
duomenys: Vasario 16‑oji minima 54 kartus, 
Kovo 11‑oji – 33 kartus, trižodžiai junginiai 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietu‑
vos valstybės atkūrimo pavartoti atitinkamai 
22 ir 9 kartus. sausio 13-oji tekstyną sudaran-
čiuose straipsniuose minėta 11 kartų.

lietuvių svetur bendruomeniškumas ir 
ryšys su lietuva ryškėja ir įvairių projektų ar 
meno renginių aprašymuose (paroda „Lietu‑
viais esame mes gimę“ „skatina emigravusius 
lietuvius vienytis ir kurti tas pačias vertybes, 
kad išliktume tokia pati darni ir kūrybinga 
tauta“; lietuvių studentų bendruomenės An‑
glijoje skelbiamu dviračių žygiu‑akcija „Aš + 
Tu = kmLT“ (Aš + Tu = karšta meilė Lietuvai) 
siekiama suburti Kembridžo miesto lietuvius 
studentus į bendruomenę <…> bei įrodyti vi‑
siems tautiečiams, gyvenantiems tiek Lietu‑
voje, tiek svetur, kad ir išeivijoje gyvenantys 
lietuviai gali aktyviai prisidėti prie Lietuvos 
ateities kūrimo; lietuvių profesionalų klubas 
Lithuanian City of London Club (LCLC) pri‑
sideda prie įvairių renginių organizavimo, 
bendrauja ir plečia ryšius su Lietuvos verslo 
bei politikos lyderiais).

interneto dienraštyje lrytas.lt, priešingai, 
vyrauja neigiami emigracijos aspektai. 50% 
straipsnių nagrinėjamoje rubrikoje skirti 
emigrantų gyvenimo svetur temai su aiškia 
tendencija į pirmą vietą iškelti negatyvius da-
lykus. net 23 straipsniuose pranešama apie 
lietuvių užsienyje padarytus nusikaltimus ir 
su jais susijusią teisėsaugos veiklą (visuose ki-
tuose dienraščiuose tam skirtas tik 1 straips-
nis). dienraščio antraštėse mirga įvairiausių 
(dažnai itin sunkių) nusikaltimų įvardiji-
mai: Anglijoje penki lietuviai gatvėje subadė 
26 metų vaikiną, Du lietuviai Š. Airijoje užmu‑
šė vyrą dėl jo seksualinės orientacijos, Airijoje 
dėl narkotikų laikymo ir platinimo sulaikyti du 
lietuviai ir pan. neigiamą emigrantų įvaizdį 
sustiprina tai, kad tekstuose ne tik konstatuo-
jama kai kurių lietuvių nusikalstama veikla, 
bet ir pabrėžiamas žiaurus jos pobūdis dėl 
dažno alkoholio vartojimo, aplinkiniams 
keliamas siaubas, pvz.: neblaivūs jaunuoliai 
benamį žiauriai sumušė be jokios priežasties; 
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vietos gyventojus nustebino ir įbaugino įvyk‑
dytas žiaurus nusikaltimas. „Baisu pagalvoti, 
kad tokie dalykai vyksta šalia tavo durų“, – 
lietuvių žiaurumu stebėjosi netoliese gyvenan‑
ti pensininkė; taurelės nevengiantys lietuviai 
gąsdina vietos gyventojus.

lrytas.lt dienraštis, atrodo, apskritai išsi-
skiria polinkiu į negatyvizmą – „tą bendrą 
strategiją pastebėti, įvardyti, rašyti akcen-
tuojant tai, kas yra skausminga, bloga, žema, 
negatyvu, smerktina, netoleruotina“ (Mar-
cinkevičienė 2008: 189). Be minėtos nusikal-
timų temos, aprašant emigravusių lietuvių 
gyvenimą užsienyje, nemažai pranešimų 
apie žuvusius ar nusikaltėlių aukomis ta-
pusius lietuvius (Vyras iš Lietuvos Škotijoje 
subadytas per savo dukros krikštynas, Ke‑
lyje Š. Airijoje mirė sunkiai sužalota lietuvė, 
Škotijos gamykloje žuvo joje dirbęs lietuvis).

kur kas mažiau tekstų (vos 5), pasakojan-
čių apie lietuvių pasiekimus užsienyje, jų įver-
tinimą (Geriausiam lietuvių bėgikui Ameriko‑
je L. Veržbickui – prestižinis apdovanojimas, 
Studentui iš Lietuvos – prestižinis D. Britanijos 
apdovanojimas už kompiuterinį žaidimą), jie 
nublanksta anksčiau minėtų blogybių fone.

negatyvumo tendencija, formuojanti nei-
giamą lietuvos žmonių nuostatą į emigran-
tus, nelieka nepastebėta ir pačių emigran-
tų. Tai liudija ištraukos iš kelių analizuotų 
tekstų: dabar geriausias vaistas nuo noro 
bent senatvėj grįžti į Lietuvą yra internetinis 

„Lietuvos ryto“ puslapis. Tiek skausmingų ir 
verksmingų straipsnių apie visokias nelaimes, 
nesutarimus ir stačiai atgrasantį žmonių el‑
gesį niekur kitur kasdien nebūtų įmanoma 
rasti; užsienio lietuviai plačiai naudoja Lie‑
tuvos žiniasklaidos šaltinius informacijai apie 
Lietuvą gauti (ypač internetą). Žiniasklaida 
dažnai rašo apie lietuvių nesėkmes ir nusikal‑
timus užsienyje. Apie sėkmės istorijas rašoma 
rečiau, nes jos patraukia mažiau dėmesio nei 
skandalai. Atitinkamai užsienyje gyvenantys 
lietuviai mano, kad Lietuvoje jie vertinami 
būtent iš neigiamos pusės.

apibendrinant nagrinėtų dienraščių teks-
tų turinį, galima daryti prielaidą, kad juo-
se atspindimas kiek skirtingas emigracijos 
vaizdas. ryškiausius jo bruožus, matyt, lemia 
paties leidinio nuostata, pasirinkimas, kas 
laikytina žinia, apie ką reikia ir verta rašyti, 
suvokiant tokių žinių poveikį skaitytojui, t. y. 
tam tikro emigrantų įvaizdžio formavimą. 
Vienuose dienraščiuose jie pirmiausia yra 
nepageidaujami asmenys, savo nusikalstama 
veikla ir žiauriu elgesiu šiurpinantys vietos 
gyventojus ir keliantys grėsmę tų šalių ekono-
mikai, kituose – bendruomeniški ir vieningi 
lietuviai, mylintys savo kraštą, puoselėjantys 
jo tradicijas, padedantys vieni kitiems.

Paties emigracijos reiškinio, jo tenden-
cijų atspindys nagrinėtuose dienraščiuose 
gana panašus. emigracija vaizduojama kaip 
skaudi problema, o jos pastarųjų metų in-
tensyvumas – itin grėsminga tendencija: 
lietuvių emigrantų per metus padaugėjo 30 
proc.; emigracija daro didžiulį neigiamą po‑
veikį Lietuvos demografinei, socialinei, kul‑
tūrinei, ekonominei padėčiai; pasaulyje di‑
dėjantys emigracijos mastai primena Didįjį 
tautų kraustymąsi. Šiuo metu tai veda tautų 
išnykimo link. Minima blogėjanti padėtis, 
problemiški skaičiai, akis badanti statistika. 
Vardijamos ir emigracijos priežastys, iš kurių 
svarbiausia, atrodo, yra saugumo nebuvimas, 
nusivylimas, netikėjimas savo šalies ateitimi: 
daugiau nei trečdalis žmonių prisipažino, kad 
gyvendami Lietuvoje jaučiasi nesaugūs; žmo‑
nes Lietuvoje skaudina ne tiek pragyvenimo 
lygis ir ekonomikos krizės sukelti svyravimai, 
kiek socialinė neteisybė; socialiai saugūs žmo‑
nės pasijus tik tada, kai matys, jog valstybė 
jam yra motina, o ne pamotė, kaip dabar.

emigracijos, kaip ir daugelio abstrakčių 
dalykų, suvokimas dažnai remiasi metafo-
romis. jų tyrimas – vienas iš būdų geriau 
pažinti patį reiškinį ir jo matymo ar vaizda-
vimo būdus. kitoje darbo dalyje bus aptartos 
ryškiausios emigracijos metaforizacijos ten-
dencijos, pastebėtos tyrimo medžiagoje.
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emigracijos metaforos

emigracijos metaforos šiame darbe ti-
riamos remiantis kognityvine metaforos 
samprata, apibrėžiančią ją kaip tam tikrą 
mąstymo strategiją, pažinimo būdą, kuriuo 
abstraktūs juslėmis neapčiuopiami dalykai 
suvokiami ir įvardijami per konkretesnius, 
pažįstamesnius, jutimais suvokiamus. kal-
boje metaforiniai pasakymai egzistuoja tik 
dėl to, kad mūsų konceptuali sistema yra iš 
esmės metaforiška. Pavyzdžiui, dažnai cituo-
jama konceptualioji ginČo–karo metafo-
ra, realizuojama kalboje tokiais pasakymais 
kaip apginti savo argumentus, pralaimėti gin‑
čą, nugalėti oponentą, yra ginčo suvokimas 
per karo sąvoką, perkeliant žinias apie karą 
(jame dalyvaujančias šalis, atliekamus veiks-
mus, galimas pasekmes) į ginčo sritį.

Metaforizacijos pagrindas nėra tam tikras 
objektyvus, išankstinis sričių panašumas. 
Metaforos gali remtis panašumu, tačiau dau-
geliu atvejų tas panašumas pats kyla iš mums 
įprastų metaforų. Taigi metafora pati kuria 
panašumą, kurį, suvokdami kaip realų, ima-
me laikyti tikrovės dalimi (lakoff, johnson, 
1980: 115, 153).

dėl šios priežasties metaforos tyrimas – 
viena iš priemonių pažinti ir kritiškai vertinti 
mus supantį pasaulį ir jo konstravimo būdus. 
Tai paaiškina gausą darbų, skirtų konceptu-
aliųjų metaforų tyrimui diskurso analizės 
kontekste. emigracijos kaip aktualaus socia-
linio ir politinio reiškinio metaforizacija taip 
pat sulaukė tyrėjų dėmesio. anksčiau minė-
tuose darbuose (dervinytė 2009, Tereškinas 
2009, Baker et al 2008, charteris-Black 2006) 
atskleistas emigracijos kaip didelės sociali-
nės problemos ir rizikos veiksnio, neišven-
giamos grėsmės ar priešo suvokimas. Šiame 
darbe siekta papildyti ankstesnius tyrimus 
detalesne metaforų leksinės raiškos ir var-
tojimo kontekstų analize. iš dalies remiantis 
minėtų darbų duomenimis ir kalbine intuici-

ja, emigracijos metaforos šiame darbe tirtos 
tekstynų lingvistikos metodu, analizuojant 
atskirų leksinių vienetų, realizuojančių me-
taforas, konkordansus, t. y. „sąrašus eilučių, 
kuriose buvo rastas tiriamas žodis ar žodžių 
junginys, paimtas iš teksto ar tekstyno“ (utka 
2000: 276). Tekstyne rastų kalbinių metaforų 
pagrindu nustatytos ryškiausios konceptua-
liosios emigracijos metaforos, atspindinčios 
šio reiškinio suvokimą ir vertinimą.

analizė parodė, kad dažniausiai emigra-
cija metaforizuojama kaip vandens stichija – 
galinga, pavojinga, sunkiai kontroliuojama. 
kalboje šią metaforą realizuojanti daikta-
vardžių banga, antplūdis, srautas, atoslūgis 
ir veiksmažodžių plūsti, nutekėti, kilti, slūgti 
(apie bangą) metaforinė vartosena analizuoja-
mame tekstyne užfiksuota 48 kartus. Įprasta 
ir dažniausia metaforos raiška – įvairių daik-
tavardžio banga formų vartosena (28 atvejai). 
jos konvencionalumą rodo perkeltinės ban‑
gos reikšmės išskyrimas žodyne – dlkŽ ją 
apibrėžia kaip „kurio nors reiškinio pasmar-
kėjimą“: Streikų banga. Emigracijos banga.

dažniausiai emigracijos temai skirtuose 
straipsniuose vartojamos vienaskaitos var-
dininko ir kilmininko formos banga (13) ir 
bangos (9). Šio daiktavardžio metaforinės 
vartosenos kontekstai skyla į dvi dalis. Vie-
name iš jų kalbama apie emigracijos tenden-
cijas – esamą ar numatomą jos intensyvumo 
laipsnį, t. y. didėjimą ar mažėjimą, metaforiš-
kai įvardijamą kaip bangos kilimą ar slūgimą, 
pvz.: esu optimistė ir tikiu, kad emigracijos 
banga Lietuvoje nuslūgs; manoma, jog šiemet 
bus užfiksuota didžiausia emigracijos banga 
nuo 1990‑ųjų; kad emigracijos banga ne slūgs‑
ta, o atvirkščiai – kyla, jaučia ir emigrantus 
virtualiai – telefonu ar internete – konsultuo‑
jantys psichologai. kitame išryškėjusiame 
kontekste lyginamos skirtingos emigracijos 
bangos, dažnai išskiriamos įvardžiuotiniais 
kelintiniais skaitvardžiais pirmoji, antroji, 
trečioji, ketvirtoji, įžvelgiami jų skirtumai, 
pvz.: trečioji, posovietinė, emigracijos banga 
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įdomiausia socialinės antropologijos požiū‑
riu; Nebesisaisto taip kaip pirmosios bangos 
emigrantai. Per parapijas. Arba etniškai, 
kaip tai darė antroji banga, – per lietuvių 
bendruomenes. Trečioji banga yra kitokia; 
trečiosios bangos pagrindinė ypatybė ir būtų 
etninių ribų nepaisymas; užkliuvau už teigi‑
nio, kad dabartiniai emigrantai iš Lietuvos, 
esą, „daug skiriasi nuo Antrojo pasaulinio 
karo emigrantų bangos“. Taip pat kalbama 
apie vokiškąją bangą, skirtingas emigracijos 
bangas, visų bangų lietuvius. rastas vienas 
sudurtinio daiktavardžio trečiabangiai var-
tojimo atvejis.

leksemomis antplūdis (4) ir srautas (9) 
taip pat reiškiama emigracijos kaip vandens 
stichijos metafora. Tiesa, šiuo atveju daž-
niau kalbama apie imigrantų antplūdį ar 
srautus, vertinamas jų intensyvumą ir po-
veikis (dažniausiai neigiamas) šaliai, į kurią 
imigruojama, pvz.: imigrantų antplūdis gali 
prisidėti prie mažai kvalifikuotų darbuotojų 
pusiausvyros kūrimo ekonomiškai prislėg‑
tuose šalies regionuose; imigrantų antplūdis 
tęsiasi nepaisant to, kad dėl recesijos Britani‑
joje gimę darbininkai praranda darbus; esant 
dideliems ekonominės imigracijos srautams 
<…>, teisėsaugos tarnybos nepajėgs atlik‑
ti kokybiškos atvykstančiųjų trečiųjų šalies 
piliečių patikros. imigracijos kaip stipraus 
vandens srauto vaizdinys dažnai sustiprina-
mas būdvardžiais didelis, didesnis, staigus 
ar veiksmažodžiu plūsti, pvz.: plūstelėjus 
didesniam srautui imigrantų iš Lietuvos, pa‑
daugėjo išnaudojimo ir net prekybos žmonė‑
mis atvejų; didelio ir staigaus imigrantų iš 
Lietuvos antplūdžio nepastebima. kalbama 
net apie emigracijos srauto rekordą, pasiek-
tą 2009 metais – savo išvykimą deklaravo 
21,972 tūkst. asmenų. Priešingo reiškinio, t. y. 
emigracijos susilpnėjimo, įvardijimas kaip 
vandens atslūgimas tekstyne rastas tik vieną 
kartą: europiečių migracija į Didžiąją Brita‑
niją apogėjų pasiekė 2006–2007 metais ir nuo 
to laiko jau prabilta apie „atoslūgį“. Viename 

iš metaforinių pasakymų emigravusių žmo-
nių kaip vandens srauto netekimo padarinys 
įvardijamas kaip sausra – ekonominei krizei 
pasibaigus ir nesumažėjus dabartiniams emi‑
gracijos srautams, Lietuvos darbo rinkoje kils 
didžiulė „sausra“: trūks ir kvalifikuotų, ir ne‑
kvalifikuotų darbuotojų.

emigracijos kaip vandens stichijos me-
taforai priskirtini posakiai apie žmonių ar 
protų nutekėjimą, pvz.: per metus iš Naujo‑
sios Akmenės daugiausia nutekėjo 25–40 metų 
amžiaus žmonės; sako, kad protai nuteka, bet 
tai dėl to, kad tiems protams Lietuvoje nėra 
pasiūlos. Tokių metaforos pavyzdžių teks-
tyne buvo vos keletas – protų nutekėjimas, 
t. y. kvalifikuotų specialistų išvykimas iš 
lietuvos, nėra dažnai dienraščių aptariama 
tema. Panašų pastebėjimą randame studijoje 
Lietuvių emigracija: problema ir galimi spren‑
dimo būdai (2005): „protų nutekėjimas visa-
me migracijos diskurse yra savotiška pilkoji 
zona. Į žiniasklaidos akiratį išvažiuojantys 
mokslininkai nepatenka, nes nekelia proble-
mų priimančiam kraštui“.

ankstesniuose darbuose aprašyta karo 
metafora migracijos diskurse, implikuojanti 
imigracijos pavojus ir imigrantų kaip grės-
mingų priešų, prieš kuriuos būtina imtis 
veiksmų, įvaizdį, šiame tyrime pastebėta tik 
keletą kartų, pvz.: emigrantai iš Rytų Euro‑
pos okupavo Anglijos Piterboro miesto parką; 
Iveta sako nesusidūrusi su britų priešiškumu, 
nepaisant žiniasklaidoje pasirodančių gąsdi‑
nimų rytų europiečių invazija; dėl skurdžių 
anglų kalbos žinių ji nebendrauja su britais, 
tačiau sako kol kas nesusidūrusi su priešišku‑
mu rytų europiečiams. kaip matyti iš pavyz-
džių, priešiškumas nukreiptas į imigrantus ir 
atspindi šalių, į kurias gausiai emigruojama, 
požiūrį. Šiam darbui sudarytame tekstyne 
vyrauja straipsniai, aprašantys emigraciją 
šalies, iš kurios išvykstama, požiūriu. Todėl 
tekstuose aiškiai vyrauja vandens stichijos 
metafora, pabrėžianti ypač šioms dienoms 
būdingą emigracijos intensyvumą. galingai 



50  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

plūstančio vandens srauto metafora taip pat 
implikuoja grėsmę, baimę nesuvaldyti galin-
gos jėgos, kuri su savimi nusineša emigrantus, 
negalinčius jai pasipriešinti. Formuojamas 
emigrantų kaip vientisos plūstančios masės 
vaizdas ištrina jų individualumą ir galimybę 
pasipriešinti (dervinytė 2009: 53).

Priverstinį emigracijos pobūdį, jos neiš-
vengiamumą liudija emigracijos priežasčių 
kaip galingos jėgos įvardijimas – jos gena, 
veja lietuvius iš tėvynės, jie jaučiasi išstum-
ti, buvę priversti išvykti, pvz.: ši užnuodyta 
atmosfera daugelį žmonių gena iš Lietuvos; 
galbūt kai kuriuos lietuvius iš šalies ir gena 
nusivylimas galimybėmis kurti gyvenimą 
gimtinėje; žmonės jaučiasi išstumti, buvę pri‑
versti išvykti, todėl visiškai suprantama, kad 
jie turi pakankamai daug nusivylimų ir nei‑
giamų emocijų; kas laukia bedarbystės iš tė‑
vynės išvytų lietuvių? Tėvynė suvokiama kaip 
sava erdvė, iš kurios išstumti ar išvyti žmo-
nės patenka į svetimą erdvę – emigraciją.

esama ir individualių, originalių metaforų, 
kurios paprastai plėtojamos per visą straipsnį. 
Viena iš jų atspindi grėsmingą emigracijos ir 
imigracijos lietuvoje santykį kaip pražiotus 
krokodilo nasrus: skaičius, rodančius emigra‑
ciją iš Lietuvos ir imigraciją į ją, pavaizdavus 
grafiškai, išvydome pražiojusį nasrus kroko‑
dilą. Reikia pažymėti, jog tokio grėsmingo 

„krokodilo“ Lietuvoje dar neturėjome.
apibendrinant emigracijos reiškinio me-

taforizacijos tendencijas šių dienų spaudoje, 
išskirtina vyraujanti vandens stichijos me-
tafora, atskleidžianti dabartinės emigraci-
jos kaip smarkiai plūstančio vandens srauto 

suvokimą. emigracijos priežasčių kaip ga-
lingos jėgos, genančios, varančios lietuvius 
iš tėvynės, įvardijimas liudija priverstinį šio 
reiškinio pobūdį ir emigracijai pasmerktų 
lietuvių bejėgiškumą. siekiant detaliau ištirti 
emigravusių lietuvių įvaizdį spaudoje, atlik-
ta leksemos lietuvis vartosenos sudarytame 
tekstyne analizė.

leksemos lietuvis vartojimo 
kontekstai

kadangi lietuviai, gyvenantys svetur, yra 
pagrindinis nagrinėjamų spaudos tekstų 
objektas, leksemos lietuvis vartosena sudary-
tame tekstyne buvo labai dažna – įvairios jos 
formos pavartotos 702 kartus. Tai vyriškosios 
giminės etnonimas, daugiskaitos forma daž-
nai vartojamas kalbant apie lietuvių tautos 
asmenis apskritai (ir vyrus, ir moteris). Paly-
ginus jo vartojimą su moteriškosios giminės 
daiktavardžio lietuvė vartosena, išryškėjo 
ženklus skirtumas – lietuvės tekstyne mini-
mos tik 77 kartus. dažniausia – vienaskaitos 
vardininko forma lietuvė (48), įprastai varto-
jama kalbant apie santuokos su užsieniečiu 
ypatumus. rašoma ir apie žaviausios lietuvės 
jungtinėje karalystėje rinkimus, minimos 
lietuvės, tapusios nusikaltimų ar medikų ne-
priežiūros aukomis.

dėl didesnio dažnumo detalesniam tyri-
mui pasirinkta vyriškosios giminės etnonimo 
lietuvis formų vartosenos analizė. statistiniai 
tekstyno duomenys leido palyginti skirtingų 
šio žodžio morfologinių formų (skaičiaus ir 

3 lentelė. Leksemos lietuvis formų vartosena

Vns. V. k. n. g. Į. Vt. Š. iš viso

101 35 11 11 7 0 0 165

dgs. V. k. n. g. Į. Vt. Š. iš viso

139 498 48 34 25 1 0 745
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linksnio) vartoseną. išryškėję dėsningumai 
matyti 3 lentelėje, kurioje nurodomas visų 
leksemos lietuvis vienaskaitos ir daugiskai-
tos linksnių vartosenos dažnumas.

akivaizdu, kad tekstuose kelis kartus 
dažniau vartojamos daugiskaitos formos, 
t. y. dažniau rašoma apie lietuvius apskritai 
nei apie atskirus lietuvių tautybės asmenis. 
dažniausiai pavartotas vienaskaitos links-
nis – vardininkas (lietuvis), o daugiausia kar-
tų tekstyne rasta daugiskaitos forma – kilmi-
ninko (lietuvių). siekiant išsiaiškinti tipiškus 
kontekstus, kuriuose minimi lietuviai emi-
gracijos temai skirtuose straipsniuose, buvo 
atskirai nagrinėti kiekvienos leksemos for-
mos konkordansai, vertinamas kiekvienos 
eilutės kontekstas kaip teigiamas, neigiamas 
ar neutralus (pasikartojančios konkordansų 
eilutės buvo ištrintos), pvz.:

tariu „sudieV“ ir labai džiaugiasi tokiu 
atpažinimo kodu. Didžiuojasi esą lietuviai, 
kilę iš garbingos ir stiprios tautos. Žino 
svarbiausius istorijos f (teigiamas);

paleisti, nes nustatė, kad jie nėra įsipai-
nioję į narkotikų bylą. Kalinčio lietuvio 

namuose pareigūnai rado daiktų, kurie pri-
klausė s. stankui: apyr (neigiamas);

stas Pikūnas. jis turėtų darbus iš iki šiol 
sąjungai vadovavusio kanados lietuvio sta-
sio kuliavo perimti per mėnesį. kita reikš-
minga naujiena iš (neutralus).

Toliau pateikiamuose 1 ir 2 paveiksluose 
matyti reikšmingi skirtumai, išryškėję lygi-
nant skirtingų leksemos lietuvis formų var-
tojimo kontekstus.

labiausiai vartosena skirtinguose konteks-
tuose išsiskyrė dvi nagrinėjamo žodžio for-
mos – lietuvis ir lietuvių. Lietuvis – labiausiai 
neigiamuose kontekstuose vartojama forma 
(44 iš 101 vartosenos atvejo). dažniausiai sa-
kinyje ji eina subjektu, kurio veikla ar tai, kas 
jam nutiko (vyrauja būtojo laiko veiksmažo-
džių formos), vertinama neigiamai. galbūt 
dėl laisvos lietuvių kalbos žodžių tvarkos 
reguliarių šios formos leksinio junglumo 
atvejų nepastebėta (dažniausi kolokatai, t. y. 
greta einantys žodžiai – JAV (5) ir gyvenantis 
(5)). Tačiau platesniame kontekste akivaiz-
džiai vyrauja nusikalstamą veiklą, teisėsau-
gos veiksmus ar lietuvių žūtį įvardijantys 

3 lentelė. Leksemos lietuvis formų vartosena

Vns. V. k. n. g. Į. Vt. Š. iš viso

101 35 11 11 7 0 0 165

dgs. V. k. n. g. Į. Vt. Š. iš viso

139 498 48 34 25 1 0 745
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žodžiai, pvz.: suimtas lietuvis jaunuolis, įsi‑
laužęs į banką ir bandęs jį padegti; už padary‑
tus nusikaltimus lietuvis nuteistas ketveriems 
metams kalėjimo; Sidnėjuje sučiuptas vogęs ir 
dokumentus klastojęs lietuvis; neblaivus lie‑
tuvis Artūras Kraujalis D. Britanijoje pagra‑
sino nušausiantis policininką; gamykloje žuvo 
joje dirbęs lietuvis; lietuvis mirė nuo patirtų 
galvos sužalojimų.

Priešingai vienaskaitos vardininko var-
tosenai, daugiskaitos kilmininko forma lie‑
tuvių dažniausia pastebima teigiamuose ir 
neutraliuose kontekstuose (225 ir 220 iš 498 
vartosenos atvejų). dažniausiai sakinyje ei-
dama nederinamuoju pažyminiu, ši forma 
sudaro įprastus junginius su apibūdinamais 
daiktavardžiais. dažniausi lietuvių kolokatai 
pirmoje pozicijoje iš dešinės yra bendruome‑
nė (83), kalba (36), jaunimas (26), kilmė (19), 
kultūra (15), išeivija (14), tauta (8), o iš kairės – 
pasaulio (33), užsienio (30), JAV (10), gyvenan‑
čių (10), Vokietijos (7), Karalystės (7).

Pats ryškiausias žodžių junginys – lietu‑
vių bendruomenės, pavartotas straipsniuose 
45 kartus ir dažniausių viso tekstyno dvižo-
džių junginių sąraše užimantis 11 vietą. Šis 
junginys dažnai įeina į įvairių ilgesnių žodžių 
junginių, įvardijančių pasaulio arba konkre-
čios užsienio šalies ar miesto lietuvių ben-
druomenes, sudėtį. nagrinėjamoje spaudoje 
dažniausiai minimos šios lietuvių bendruo-
menės: Pasaulio lietuvių bendruomenė (14), 

užsienio lietuvių bendruomenė (7), Vokietijos 
lietuvių bendruomenė (5), Lenkijos lietuvių 
bendruomenė (4), JAV lietuvių bendruomenė 
(3), Jungtinės Karalystės lietuvių bendruome‑
nė (3). Bendruomenių veiklos, skirtos lietu-
viškumu puoselėti, kontekste dažniausiai 
vartojama analizuojama daugiskaitos kil-
mininko forma lietuvių, pvz.: ji tapo lietuvių 
Vokietijoje kultūros bei lietuvybės židiniu bei 
centru; gerbti ir puoselėti savo tėvų ir senelių 
gimtąją kalbą, dalyvauti lietuvių bendruome‑
nės veikloje; Italijos lietuvių bendruomenė Ro‑
moje minėjo Vasario 16‑ąją; „lietuvių būrelis 
tarp svetimųjų vienybę užlaiko“; apdovanojo 
taip pat ir lietuvybės puoselėjimui nusipelnu‑
sius Danijos lietuvių bendrijos narius.

Verta atskirai paminėti lietuvių jaunimo 
aktyvumą, įvairias jaunimo organizacijas ir 
jų veiklą. Tai matyti iš tekstyne aptinkamų 
žodžių junginių: Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas (4), Pasaulio lietuvių jaunimas (2), 
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga 
(6) ir kt. Taigi leksemos lietuvis analizė rodo, 
kad spaudoje apie lietuvius daug dažniau 
kalbama daugiskaitos forma – daug rašoma 
apie lietuvių kaip vieningos bendruomenės 
veiklą, kurios siekiai susiję su lietuvybės iš-
saugojimu ir puoselėjimu. lietuviai kaip ats-
kiri asmenys spaudoje dažniau vaizduojami 
neigiamai, itin dažnai – nusikalstamos vei-
klos kontekste.

išvados

emigracija, pastaruoju metu išsiskirianti 
savo intensyvumu, sulaukia nemažai dėme-
sio šių dienų lietuvos spaudoje – rašoma 
apie patį emigracijos reiškinį, jo priežastis 
bei tendencijas, emigrantų gyvenimą svetur, 
jų ryšius su lietuva ir kitų šalių požiūrį į 
imigrantus, aptariami lietuvos kultūriniai, 
diplomatiniai ryšiai su kitomis šalimis. iš-
tyrus keturių lietuvos interneto dienraščių 

straipsnius apie emigraciją, paskelbtus pir-
mąjį 2010 m. ketvirtį, pastebėtos kiek skir-
tingos tendencijos – ryškiausi emigracijos 
aspektai, dažniausiai pasikartojančios te-
mos ir kas jomis pasakoma apie emigrantus 
smarkiai priklauso nuo leidinio ir jo pasirin-
kimo, apie ką verta rašyti, kuris neišvengia-
mai formuoja tam tikrą aprašomos tikrovės 
vaizdą ir skaitytojo nuostatas. dienraštyje 
alfa.lt gausiausia straipsnių, atspindinčių 
šalių, į kurias lietuviai emigruoja, požiū-
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rį į imigrantus ir valstybės vykdomą imi-
gracijos politiką. dažniausiai šis požiūris 
neigiamas – imigrantai vaizduojami kaip 
grėsminga socialinė problema, kurią pri-
valu nedelsiant spręsti. dienraštyje lrytas.lt 
taip pat vyrauja neigiami emigracijos aspek-
tai – 50% straipsnių nagrinėjamoje rubriko-
je skirti emigrantų gyvenimo svetur temai: 
pirmiausia pabrėžiami lietuvių užsienyje pa-
daryti nusikaltimai, jų žiaurus, vietinius gy-
ventojus šiurpinantis elgesys. dienraščiuose 
bernardinai.lt ir delfi.lt daugiau šviesesnių 
emigracijos spalvų. juose vyraujanti rubri-
kos tema – emigrantų ryšiai su lietuva, į 
pirmą vietą iškeliamas lietuvių bendruome-
niškumas, jų siekis išlaikyti tautinę tapatybę, 
puoselėti lietuviškas tradicijas, palaikyti ry-
šius su lietuva. Paties emigracijos reiškinio 
atspindys nagrinėtuose dienraščiuose gana 
panašus. emigracija vaizduojama kaip skau-
di problema, o jos pastarųjų metų intensy-
vumas – itin grėsminga tendencija.

emigracijos, kaip abstraktaus reiškinio, 
suvokimą ir ryškiausius šių dienų emigraci-
jos bruožus atspindi vyraujanti vandens sti-
chijos metafora, atskleidžianti emigracijos 
kaip smarkiai plūstančio, nekontroliuojamo 
vandens srauto vaizdą. emigracijos priežas-
čių (nedarbo, nusivylimo) kaip galingos jė-
gos, genančios, varančios lietuvius iš tėvynės, 

įvardijimas liudija priverstinį šio reiškinio 
pobūdį ir emigracijai pasmerktų lietuvių be-
jėgiškumą.

dienraščių tekstuose dažniau minimi lie-
tuviai vyrai nei moterys. leksemos lietuvis 
vartosenos tyrimas rodo skirtingus atskirų 
skaičiaus ir linksnio formų vartojimo kon-
tekstus. daug dažniau spaudoje apie lietuvius 
kalbama daugiskaitos forma – daug rašoma 
apie lietuvių kaip vieningos bendruomenės 
veiklą, o atskiri lietuviai dažniau vaizduojami 
spaudoje neigiamai, itin dažnai – nusikalsta-
mos veiklos kontekste. galima daryti prie-
laidą, kad dabartinėje lietuvių spaudoje išsa-
komas (ir formuojamas) dvejopas požiūris į 
emigravusius lietuvius: dažniausiai neigia-
mai vertinami lietuviai kaip atskiri asmenys 
(tai, ką jie padarė ar kas jiems nutiko), o lietu-
viai kaip bendruomenė, jų veikla, pastangos 
išlaikyti lietuviškumą vertinami teigiamai. 
gaila, kad pastarąjį aspektą spaudoje nere-
tai užgožia sutirštintų blogybių iškėlimas į 
pirmą vietą, o tai, kuo turėtume didžiuotis, 
lieka nepastebėta. Todėl ir tikslinga rūpimus 
reiškinius tirti sukaupus didelį kiekį tekstų, 
kuriuose taikant tekstynų lingvistikos meto-
dus galima įžvelgti ryškiausius, tipiškiausius 
tiriamų vienetų modelius tarsi atspindį to, 
apie ką kalbame ir kaip gyvename. 
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The paper aims at revealing how emigrati-
on is viewed in four lithuanian newspapers, 
with the focus on thematic distribution and 
the content of the relevant texts, the domi-
nant metaphors of emigration as well as the 
typical contexts of the lexeme lietuvis. some 
differences in theme preference and the high-
lighting of different aspects of emigration are 
observed: in alfa.lt and lrytas.lt emigrants are 
portrayed primarily as a social threat due to 
their negative impact on the job market and 

edita karaliūtė

liTHuanians aBroad: eMigraTion 
in Today’s Press oF liTHuania

criminal behaviour, while bernardinai.lt and 
delfi.lt focus on the activities of lithuanian 
communities and their wish to preserve na-
tional identity. The lexeme lietuvis is more 
frequently used in the plural form (lietuviai), 
usually encountered in positive or neutral 
contexts, while the singular form is typically 
associated with the negative. The intensity of 
today’s emigration is revealed through the 
metaphor of a powerful tidal force, threate-
ning and difficult to control.
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Diasporos istorija
ir kultūra

kristina ŪsaiTĖ

raktas į lietuvybės tęstinumą išeivijoje:
 diskusijos kanados lietuvių savaitraštyje
  „Tėviškės žiburiai“ XX a. 7 dešimtmetį

rūpinimasis lietuvybės išlaikymu emigra-
cijoje gyvenančiuosius ragina nuolat galvoti 
apie lietuvių istorijos ir kultūros pamokas 
jaunajai kartai. emigracijoje ši problema aš-
tresnė, nes jaunųjų atotrūkis nuo vyresniųjų 
yra matuojamas bendruomenės nutautėjimo 
ir išnykimo kaina. klausimai kas aš esu, ko‑
dėl toks esu ir kodėl man reikia tokiam būti 
tampa pagrindiniu kartų nesutarimų, konf-
liktų ir ginčų objektu.

Šiame straipsnyje kiek smulkiau nagrinė-
sime po antrojo pasaulinio karo kanadoje 
įsikūrusių lietuvių galvojimus apie kartų 
santykius. Pagrindiniu aspektu pasirinktos 
diskusijos apie savosios bendrijos, jaunimo 
lietuviškumo išsaugojimo ateitį. ką anuomet 
reiškė būti lietuviu? kalbėti lietuviškai ir šlie-
tis prie kolektyvinio sentimento bei bendros 
atminties? Vienaip tai suprato vyresnieji, 
kitaip – jaunoji karta. skirtingų bangų ir 
kartų lietuvių emigrantų tapatumai – nevie-
nodi, suformuoti įvairių aplinkybių ir patir-
čių. Šių bangų atstovai gali būti tokie nepa-
našūs, kad jie sunkiai randa būdų bendrauti 
ir bendradarbiauti. kaip pastebi sociologas 

Vytis Čiubrinskas, emigrantus, pabėgėlius, 
deportuotuosius ir kitus persikėlusius asme-
nis ar grupes sieja ne tik socialinė atmintis 
apie „namų šalį“ (angl. – homeland), bet ir 
tautinis paveldas, kurio fragmentus jie neiš-
vengiamai transplantuoja (perkelia) į naujas 
aplinkas. Faktinė ištikimybė bendros kil-
mės vietoms (namų šalims arba tėvynėms) 
ir bendros praeities idėjoms gali virsti ga-
lingais bendrystės ištekliais ir tarnauti kaip 
esminis etninės tapatybės pagrindas. Tačiau 
ši „ištikimybė“ gali funkcionuoti ir kaip 
įtraukimo, ir kaip atstūmimo strategija: „ši 
dimensija, net ir galėdama tapti kurios nors 
grupės vidinės tapatybės kertiniu akmeniu 
ir jai suprantama savastimi, kartu laisvai gali 
būti užginčyta kitos grupės, nors abi etniniu 
požiūriu būtų tos pačios kilmės“1.

Bandant suvokti, kodėl tarp skirtingų 
emigracijos bangų lietuvių kilo nesusiprati-
mų, į emigraciją ir su ja susijusius reiškinius 
verta žvelgti kaip į fenomeną. sociologų ma-
nymu, pirmoji emigracijos karta emigracinę 
būseną išgyvena intensyviausiai. Tai savo-
tiška egzilio karta. kitoms emigracijos kar-
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toms būdinga integracija į naująją aplinką, 
asimiliacija. daugeliu atvejų, augant antrajai 
imigrantų kartai, asimiliacijos procesas užsi-
baigia. Pritartume leonido donskio nuomo-
nei, kad tapatybė yra pirmiausia sąmoninga 
veikla, o ne vien jausena; tai identifikavimasis 
su tuo, kas mums yra egzistenciškai svarbu2. 
ypač skausmingai šis klausimas svarstomas 
ten, kur kovojama dėl išlikimo – egzilyje. 
Pastarąsias mintis bandysime atskleisti pa-
sitelkę teksto analizės metodą. Pagrindinis 
mūsų temos šaltinis – Toronte, Misisaugoje 
nuo 1949 metų kanados lietuvių katalikų 
draugijos „Žiburiai“ leistas tautinės krypties 
savaitraštis „Tėviškės žiburiai“. darbo chro-
nologiją apsibrėšime 1960–1970 metais, kai 
apie lietuvybės išsaugojimą, kartų santykius 
lietuvių išeivijoje buvo galvojama ir kalbama 
intensyviausiai.

kaip išlikti lietuviu ir 
nepasiklysti lietuviškų 

organizacijų miške?

sklaidydami kanados lietuvių savaitraš-
čio „Tėviškės žiburiai“ puslapius galime ge-
riau užčiuopti lietuviškojo bendruomeninio 
gyvenimo pulsą. Šis laikraštis buvo erdvė, 
talpinusi begalę įvairiausios informacijos iš 
lietuviškojo gyvenimo kanadoje ir kitų kraš-
tų lietuvių kolonijų. „Tėviškės žiburiuose“ 
nuolat virė audringos diskusijos aktualiomis 
to meto temomis. disputai lietuvybės išsau-
gojimo tarp jaunimo tema įgijo pagreitį po 
1961 m. lapkričio 30 d. numeryje pasirodžiu-
sio jono karkos straipsnio „jaunimas neturi 
užuovėjos. išgėrimai, parengimai ir jauni-
mas“. jame autorius išdėstė kritišką požiūrį 
į jau veikiančias jaunimo organizacijas To-
ronte – ateitininkus, skautus, sporto klubus, 
studentų sąjungą: „[…] kaip gyvenimo prak-
tika rodo, jų veikimas silpnas, visų Toronto 
jaunuolių jie neapima, nebeįtraukia į lietu-

višką veiklą ir neduoda jiems progos visiems 
susitikti ir pabūti lietuviškoj aplinkumoj“3. 
Po minėto straipsnio „Tėviškės žiburių“ re-
dakcija kvietė skaitytojus viešai pasisakyti 
jaunimo organizuotumo ir užimtumo klau-
simu. diskusijų būta gausių ir įvairių – pa-
sisakė tiek vyresniosios, tiek jaunesniosios 
kartos atstovai, nors iniciatoriais vis dėlto 
laikytini vyresnieji. antai slapyvardžiu Bima 
pasirašiusysis teigė, kad nūdienos jaunimas 

„yra be iniciatyvos, išglebęs“, todėl „jau pats 
laikas būtų mūsų jaunimui parodyt daugiau 
iniciatyvos, susiorganizuot klubus, jaunimo 
centrus ar kitokias organizacijas, kokios jie 
nori, arba gyviau pajudėt tose pačiose, kurias 
dabar turi“4. greta raginimo išsakytas ir pa-
tarimas vyresniesiems, norint išvengti klaidų 
besirūpinant jaunimo veikla: „Mums gi vy-
resniems laikas įsidėmėt, kad turim skaitytis 
su jaunimu kaip su savarankiškais žmonėmis. 
gali būti mūsų norai ar intencijos ir pačios 
gražiausios, kilniausios; nei pasipiktinimu 
nei pamokslais jaunimui jų neįpiršim. […] jei 
mes norim padaryt kokią įtaką, turėtume tai 
padaryt labai diplomatiškai. Mes turim taip 
susitvarkyt, kad visa iniciatyva eitų iš paties 
jaunimo arba atrodytų, kad eina iš paties 
jaunimo. jaunimas visuomet turi oficialius 
ar neoficialius vadus, iniciatorius, paprastai 
kiek vyresnio amžiaus. Mes turim privačiai 
prieit prie vadų ir jiems asmeniškai stengtis 
perduot savo pageidavimus, savo nuomones, 
o tie jau perduos jaunesniems už save. Šių 
vyresniųjų tarpe (20 m. ar daugiau) yra labai 
gražaus, sąmoningo lietuviško jaunimo“5.

Minėtam pasisakymui antrino londono 
(ontarijuje) visuomenininkas e. daniliūnas. 
jo nuomone, jaunimo klausimas turįs tap-
ti visuotinio dėmesio centru greta lietuvos 
laisvinimo bylos darbų: problema turėtų būti 
sprendžiama bendradarbiaujant su Pasaulio 
lietuvių bendruomene, suderinant veiklą 
tarp kanados ir jaV lietuvių bendruomenių. 
Tam siūlyta rengti bendrus studentų suva-
žiavimus, jaunimo dienas krašte ir abiem 
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kraštams kartu, etc. e. daniliūnas išsamiai 
išdėstė ir pagrindines šios problemos kliūtis, 
trukdančias jai prasiveržti į platesnius hori-
zontus: „Pirma jų – kai kurių mūsų autori-
tetų neužtenkamas dėmesys šiam klausimui. 
antra – PlB konsolidacijos stoka. kanadoje 
mes ją turime tinkamoje aukštumoje. Trečia – 
baimė. ketvirta – stipraus užnugario stoka“6. 
jis pasiūlė ir savitą „receptą“ – projektą, kaip 
šią situaciją išspręsti – Bendruomenės kraš-
to valdybai Toronte ar Hamiltone sukviesti 
jaunimo entuziastus ir drauge su jais aptarti 
jaunimo klausimus, jaunimo dienos reikalą 
bei pasikeisti mintimis tarp jaunesniosios ir 
vyresniosios kartos. Pažymėtina ir būtina su-
sirinkimo sąlyga – kiekviena apylinkė turėtų 
būti atstovaujama dviejų kartų7. susirinki-
mo metu, pasak idėjos autoriaus, turėtų būti 
įsteigta nuolatinė organizacija, talkinanti 
Bendruomenei jaunimo srities darbe. Ši orga-
nizacija veiktų prie krašto valdybos ir turėtų 
vyresniosios ir jaunesniosios kartos sekcijas. 
Tai būtina sąlyga siekiant išvengti paraleliz-
mo įvairiose bendruomeninėse srityse. To-
kios organizacijos esmė – savo darbo srityje 
turėti „[…] tik vieną klausimą – jaunimo dar-
bą, nebūtų apkrauta įprastais minėjimais ir 
kt. panašiu darbu, surinktų jaunimo bičiulius 
entuziastus į pastovią organizaciją, palen-
gvintų kr. V-bos ir apylinkių darbą, išplėstų 
reikiamą propagandą visose apylinkėse“8.

lietuviškų organizacijų gausa, jų veiklos 
daugialypiškumas ir persidengimas neretai 
buvo iškeliamas į pirmą planą „Tėviškės žibu-
riuose“ pasisakiusiųjų tekstuose. antai viena-
me iš savo vedamųjų straipsnių kriptonimu 
pasirašęs a. r. pažymėjo, kad „[…] ameriko-
je atsirado tiek daug lietuviškų organizacijų, 
kad tiesiog esame tame miške pasiklydę. iš 
vienos pusės gausios organizacijos pradėjo 
trūkti narių, o ypač vadovų. iš kitos pusės, 
nežiūrint visko, didelis lietuvių skaičius te-
bėra nuošalyje nuo bet kokio organizacinio 
judėjimo“9. svarstydamas motyvus, kodėl 
jaunimas lieka bendruomeninio gyvenimo 

paraštėje, kanados lietuvių bendruomenės 
pirmininkas dr. Petras lukoševičius pažy-
mėjo, jog dauguma emigracijoje sukurtų ar 
kurtų organizacijų buvo pritaikytos vyres-
niajai kartai, iš lietuvos atvykusiems ir ten 
gal jau subrendusiems asmenims. Besirūpin-
dama organizacijų tęstinumu vyresnioji kar-
ta esą pamiršo „tuos, kurie vaikais dar būda-
mi atvažiavo į šį kraštą. organizaciniai mūsų 
posėdžiai dažnai buvo remiami tuo, kas buvo, 
ir labai mažai buvo skiriama vietos tam, kas 
bus. gal vienintelė skautų organizacija per 
vargus ir kančią, daugiausia pačių jaunųjų 
jėgomis, išsilaikė ir gyvuoja beveik visose 
kolonijose. Pasikeitimas gyvenimo sąlygų ir 
nauja aplinka gal perilgai paliko mūsų jau-
nuosius vienus ir savo valiai. jie gal pasijuto 
atstumti ir nesuprasti – niekam nereikalingi. 
gal tas juose šiandien jau subrendusiuose pa-
siliko. Tokiu būdu ryšys, nutrūkęs vaikystėje, 
jau beveik neįmanoma sumegzti šiandien.“10

apie jaunimą, jo nutautimą, dvigubą tapa-
tybę rašė ir ilgametis „Tėviškės žiburių“ redak-
torius kunigas Pranas gaida-gaidamavičius. 
Pasak jo, didesnė jaunimo dalis kanadoje yra 

„labai tyli ir net apmirusi lietuviškumo at-
žvilgiu. daugis tebesirungia savo viduje tarp 
gyvenamojo krašto ir lietuviškosios kultūros. 
juose dar nenusistovėjęs bei dar neišryškėjęs 
dvasinės priklausomybės jausmas. jie dar ne-
žino kur priklausyti – gyvenamajam kraštui 
ar lietuvai? Tokia rungtis jaunose širdyse 
dažnai yra labai sunki. svarstyklės labai sti-
priai svyra lietuvos nenaudai, nes mylėti lie-
tuvą iš tolo galbūt lengva poetams, bet sunku 
realistams. lietuvis jaunuolis išeivijoj mato 
tik lietuvybės fragmentus, tiktai vyresniųjų 
atsineštus trupinius ir, palyginti, ne perdau-
ginusiai praturtintus išeivijos kūrybinių jėgų. 
Tuo tarpu vietinė kultūra – europinė ar ame-
rikinė – imponuoja savo platumu ir didumu. 
ji sklinda visais kanalais ir liete užlieja čia 
augančius savo tėkme. lietuviškoji gi kul-
tūra laikosi uždara savo šeimos ir, palyginti, 
siauros aplinkos ribose. ji neprasiveržia iki 
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universitetų programų ir kitų platesnių gyve-
nimo sričių, lietuvos vardo iškyla tik retais 
atvejais, ir tai dar iškreipta prasme. Todėl 
lietuviškoji kultūra čiagimiui jaunuoliui at-
rodo menka ir skurdi. ji nelabai težadina jo 
apsisprendimą lietuviškąja linkme. Tokioje 
būklėje gyvena dabar lietuviškasis jaunimas, 
kurį tikrai dar jaunimu galime vadinti.“11 To-
dėl, anot kun. P. gaidos, toks jaunimo tapatu-
mo dualumas sąlygojo jo neapsisprendimą ir 
neorganizuotumą. apie tai kalbama kitame 
kunigo parengtame „Tėviškės žiburių“ veda-
majame. Čia jis išsako mintį, jog esti ne tik 
sunkumų įjungti į bendruomeninę veiklą 
jaunimą, atėjusį iš lietuviškų organizacijų. 
kur kas didesnė problema iškyla su tuo jauni-
mu, kuris visiškai nutolęs nuo bendruomeni-
nės veiklos, nedalyvauja jokioje lietuviškoje 
organizacijoje. didžioji dalis tokio jaunimo 
į bendruomeninį gyvenimą neįsitraukia, o 
tie, kurie bando ateiti, neretai pasijunta to-
kie svetimi, kad nepajėgia pritapti. svarsty-
damas jaunimo tapatumo ir organizuotumo 
klausimus, jis siūlo ieškoti būdų telkti jau-
nimą į organizacijas nuo pat mažens, nes 
tai lengviausias ir sėkmingiausias kelias. o 
kolonijose, kur nėra ateitininkų ir skautų or-
ganizacijų bei yra jaunimo, nedalyvaujančio 
minėtų organizacijų veikloje ar nesuderinan-
čių savo interesų su jomis, „reikėtų klubinio 
pobūdžio vienetų, kur jis galėtų telktis pa-
gal gyvenamojo krašto išorines normas [sa‑
kinys paryškintas originaliame tekste – K. Ū.]. 
Tokie lietuvių jaunimo klubai galėtų ne tik-
tai telkti jaunuolius, ugdyti jų sąmonę, bet ir 
būti tiltu, vedančiu į platesnį bendruomeninį 
lietuvių gyvenimą. Visai neorganizuoto lie-
tuvių jaunimo yra dar gana daug. jis į mūsų 
bendruomenę neateis, jeigu pirmiau nedaly-
vaus savojoj jaunųjų bendruomenėj. Vienur 
kitur tokių klubų jau yra. Vertėtų tą reikalą 
giliau pagvildenti ir galbūt bandyti nutiesti 
kelius šia linkme.“12 septintojo dešimtmečio 
pradžioje prasidėjusios diskusijos lietuvių 
jaunimo tautinio tapatumo išsaugojimo tema 

„Tėviškės žiburiuose“ tęsėsi ir toliau: svarsty-
tos jau veikiančios jaunimo organizacijos, jų 
veiklos organizavimo privalumai ir trūku-
mai, minėtų organizacijų veiklos pritaiky-
mas jaunosios kartos poreikiams.

„jaunimo skaldymas“ ir parankaus jauni-
mo organizacijos modelio paieškos

aptariamuoju laikotarpiu, greta jau mi-
nėtos temos, kanados lietuvių savaitraščio 

„Tėviškės žiburiai“ puslapiai mirgėjo an-
traštėmis, kvietusiomis diskutuoti jaunimo 
organizavimo(-si) formų tema. dešimtmečio 
pabaigoje visuomenėje pasigirdo nuomonių ir 
svarstybų, kuri organizacija geriausiai atitin-
ka jaunimo poreikius – ateitininkai ar skau-
tai? Baimintasi ir dėl to, kad kuriama viena 
organizacija, apimanti visą jaunimą, nepa-
jėgs išspręsti visų jaunimo organizuotumo 
ir veiklos užimtumo problemų13. Vyresnieji 
teigė, kad svarbu ne pats organizacijos pobū-
dis, o tai, kaip ši organizacija sukurta, kokie 
žmonės jai vadovauja. jų manymu, jaunimas 
visuomet turįs teisę spręsti, kurią organiza-
ciją pasirinkti, t. y. tą, kuri labiau atliepia jo 
polinkius ir sugebėjimus. antai kun. P. gai-
da rašė: „Visuomeninė organizacija yra iš 
esmės asmenų telkinys, turįs savo sielą, tą 
nematomą dvasinį variklį, kuris savo idea-
line energija gaivina visą organizmą. Orga-
nizacija tampa negyva mašinerija, kai ne-
tenka savo sielos, savo idealo, savo ugnies ir 
jos nešėjų. Tada ji sukasi, kelia triukšmą, bet 
tuščiai. o tokių žmogiškųjų mašinerijų yra 
dabar – lietuviškoje ir nelietuviškoje veikloje. 
jau neviena organizacija yra tapusi negyvu 
mechanizmu, besisukančiu tiktai iš inercijos. 
Organizacijos sumechanėjimas bei nudva-
sėjimas prasideda kasmet, kai iš jos gretų 
išnyksta asmuo, įkvepiąs visą žmones tel-
kiantį organizmą. Tada visi pajunta, kad 
nebėra užtvankos, kurios vanduo gaivino 
išsišakojusį organizacinį medį.“14

kiek kitokios nuomonės nei Pranas gai-
da laikėsi Vaiva Vėbraitė, iškėlusi jaunimo 
federacijos idėją. jos manymu, iš esmės or-
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ganizacijų gausa nėra laikytina blogu dalyku: 
„[…] „genys margas, pasaulis dar margesnis“. 
jame užtenka vietos ne tik ateitininkams ir 
skautams, bet ir įvairioms kitoms organiza-
cijoms. Tačiau lietuviai turi ir visiems ben-
drų reikalų, pavyzdžiui, kovą už tautos laisvę. 
Čia viso mūsų jaunimo suderintos pastangos 
galėtų padaryt daugiau negu ateitininkų ir 
skautų jėgos. Todėl atrodo, kad būtų nau-
dinga įvairioms lietuvių organizacijoms bei 
pavieniams asmenims palaikyti ryšį ir visos 
tautos bendrus reikalus spręsti sutelktomis 
jėgomis. […] Tokia federacija anaiptol ne-
reikštų „uniforminės“, iš viršaus primestos 
vienos organizacijos, bet būtų organizuota 
tribūna, iš kurios visas lietuviškas jaunimas 
galėtų prabilti bendrais tautos klausimais.“ 
V. Vėbraitė kalbėjo ir apie tokio organiza-
cinio darinio privalumus: tokia federacija 
išties apimtų daugiau lietuviško jaunimo (o 
ne tik ateitininkus ir skautus) ir pasitarnautų 
kultūrine prasme: „ji nepanaikintų įvairumo, 
kuriuo pagrįstas pasaulio grožis, bet subur-
tų viso jaunimo jėgas bendrai tautos akcijai. 
kartkartėmis susitikimas ir bendri veiksmai 
įvairių jaunimo organizacijų ugdytų jauni-
mo tarpe visuotinio lietuviško solidarumo 
jausmą, toleranciją kiek kitokio atspalvio 
organizacijų atžvilgiu“15.

V. Vėbraitės poziciją palaikė ir bendros, 
be ideologinio atspalvio, laisvos demokrati-
jos principu sukurtos jaunimo organizacijos 
klausimu pasisakęs j. karpis: „reiktų įsisą-
moninti, kad didžiuodamiesi dabartine jau-
nimo visuomenine veikla nepatrauksime tos 
organizuotos jaunuomenės. Pasyvumas ir 
laukimas nėra konstruktyvios apraiškos, o 
išeivijoje net žalingos lietuviškumo ateičiai. 
[…] Tik laisvu, savanorišku ir demokratiniu 
keliu viso lietuviško jaunimo subūrimas į 
vienalytę, be srovinės spalvos visuomeninę 
veiklą būtų palaima. Teoriškai imant, atrodo, 
kad tai nebūtų sunku tai padaryti. užtektų 
įsteigti organizaciją, kuri apimtų visą lietu-
vių jaunimo dvasinį ir visuomeninį auklėji-

mą. Ši organizacija galėtų turėti literatūros, 
meno, scenos mėgėjų, krašto pažinimo ir 
kitus būrelius, kultūrinio ir visuomeninio 
veikimo sekcijas. Toks jaunimo visuomeni-
nis auklėjimas patenkintų įvairaus amžiaus 
jaunuolių polinkius, sugebėjimus, išryškin-
tų talentus, ugdytų dvasinius išteklius, sti-
printų lietuvišką sąmoningumą, pratintų 
bendram veikimui ir paruoštų visą jaunimą 
vieningai suaugusiųjų visuomeninei veiklai. 
Tik šitokia organizacija galėtų jungti visų ir 
visokių ideologinių ir religinių įsitikinimų 
šeimų atžalyną bendrai veiklai ir bendriems 
siekimams. Tai būtų organizacija, kurioje 
jaunimas galėtų pasilikti iki subrendimo. Ši-
tos organizacijos vadovybė turėtų pilną teisę 
atstovauti visam lietuviškam jaunimui. la-
bai svarbu, kad tokios organizacijos veikla 
nesikryžiuotų su kitų organizacijų siekiais ir 
tuo būdu išvengtų nepageidautinos trinties. 
Tuo būdu ši organizacija galėtų pasidaryti 
gyviausia ir judriausia lietuvių bendruome-
nės dalimi. Šitokioje organizacijoje galėtų 
išaugti tokie visuomenės veikėjai, kurių taip 
pasigenda lietuvių bendruomenė visose vei-
kimo srityse.“16 greta to, j. karpis įžvelgė ir 
egzistencinius pavojus tokiai jaunimo orga-
nizacijai: „tačiau praktiškai gal ir nebūtų taip 
idealu, nes vyresnieji nepajėgs su savo sro-
viniais įsitikinimais pasilikti nuošaliai. Vy-
resnieji ir šią organizaciją norėtų panaudoti 
kaip šachmatus sroviniam žaidimui.“17

kalbant apie jaunimo organizacijas neiš-
vengta ir diskusijų apie tai, ko joms trūksta. 
Pagrindiniai akcentai išliko tie patys: nepa-
rengti vadovai, darbo metodai ir asmens ug-
dymo problemos18. kun. g. kijauskas, dirbęs 
su jaunimu didesnėse kolonijose, siūlė rasti 
centrinį veiklos tašką, t. y. koordinuoti vei-
klą taip, kad būtų galima ruošti parengimus, 
įtraukiant visas jaunimo organizacijas, ir de-
rinti veiklą taip, kad būtų išvengta parengimų 
susikirtimo ir dvigubinimo tuo pačiu laiku. 
Minėjimai, parodos, stovyklos galėtų būti to-
kie projektai, kur visas jaunimas galėtų kart-
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karčiais susiburti ir net kartu reikštis. Taip 
pat siūlyta pagalvoti ir apie vietinės „lietuvių 
taikos kuopos“ organizavimą – pvz., darbui 
stovyklose, sporte, su organizacijomis ir net 
šeštadieninėse mokyklose. Buvo pabrėžta, 
kad yra svarbu išlaikyti organizacijų indivi-
dualumą. organizacijos turėtų sveikai lenk-
tyniauti, bet kartu turėtų gerbti viena kitą19.

kaip atskira ir neorganizuota grupė XX a. 
aštuntojo dešimtmečio pradžioje įvardyti 
studentai. antai Pranas gaida „Tėviškės ži-
burių“ vedamajame „Vėžys studentuose“ rašė: 

„keista yra tai, kad lietuvių jaunimas iki stu-
dentų amžiaus gražiai reiškiasi. dauguma jų 
dalyvauja ateitininkuose, skautuose, meno 
sambūriuose, sporto vienetuose. Bet kai pra-
deda studijuoti universitetuose, gana staigiai 
viskas dingsta, organizacinė veikla pakrinka, 
dėmesys lietuviškiems reikalams sumenkėja, 
o dalis visai atitrūksta nuo lietuvių visuome-
nės. Tiesa, yra studentų ateitininkų, ir skautų 
akademikų, ir neolituanų būreliai, bet visi jie 
sėkme pasigirti negali. o mažiausiai gyvybės 
rodo bendrinė studentų sąjunga. studentams 
trūksta įprastinio dinamizmo, idealistinio 
tikslo ir vadų. sakoma, aklas aklą netoli tenu-
ves. Taip ir čia. laukiama, kad patys studen-
tai susiorganizuotų ir būtų patys sau vadovai. 
Patirtis betgi aiškiai rodo, kad taip neišeina. 
kol neatsiras veiklių vyresnio amžiaus stu-
dentų, jaunų daktarų, sugebančių vadovauti, 
tol mūsų studentai bus palaida masė. Pagal 
natūralią veiklos liniją jaunučiams vadovau-
ja moksleiviai, pastariesiems – studentai, o 
šiems akademikai. stebint esamą būklę, ma-
tyti, kad jaunieji akademikai neatlieka savo 
vaidmens lietuvių visuomenėje. jų uždavi-
nys būtų – atsistoti studentijos priešakyje ir 
nepalikti jos kelių triukšmadarių iniciatyvai, 
kompromituojančiai visus.“20 Po šio straips-
nio prasidėjo nauja diskusijų banga, kuri, ma-
nytina, susijusi su steigiamos Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (vienijusios ne jaunimo 
organizacijas, o pavienius asmenis) idėja ir iš 
to išplaukiančiais svarstymais.

Į šį straipsnį gana opiai reagavo jaunosios 
kartos atstovai, „Tėviškės žiburių“ laikraščio 
puslapiuose viešai išdėstę savo nuoskaudas: 

„ne kartą, pasijutę vyresniųjų atstumti ar neį-
vertinti, studentai ir jauni akademikai prade-
da žiūrėti į lietuvybę kaip į kokią korporaciją, 
kuriai vis dėlto noriai priklauso. dalyvauja, 
pvz., profesiniuose vyresniųjų suvažiavi-
muose (net paskaitas skaito), puošia automo-
bilio langą Vyčio ženklu ir tuo didžiuojasi, 
kaip britas savo mokyklos ar karinio dalinio 
kaklaraiščiu. išblėsta tik vyresniųjų skiepyta 
politinė-militarinė dvasia. gal tai tik pusė 
bėdos būtų, bet blogiausia, kad išblėsta pajau-
timas lietuvių organizacinės veiklos reikalin-
gumo. kažin ar ne čia glūdi vėžio šaknys: visą 
jaunosios kartos auklėjimą, visą išeivijos vi-
suomeninį ir kultūrinį gyvenimą statyti vien 
tik ant politinio militarizmo polių?“21

svarstytos ir priežastys, kodėl ne visi lie-
tuviai dalyvauja organizacijose. eugenijus 
krikščiūnas pažymėjo, kad nesugebėjimas 
lietuviškai pasakyti laikytinas bene svarbiau-
sia priežastimi, dėl kurios jaunuoliai nutolsta 
nuo lietuvybės: „daugelis jaunuolių, eidami 
į kanados stovyklas, perdaug pasiduoda 
aplinkos įtakai, bando prisitaikyti prie šio 
krašto gyvenimo. yra ir tokių, kurie buvo or-
ganizacijų nariais, bet pritrūko entuziazmo 
ir pasiaukojimo dirbti – iš jų pasitraukė. yra 
jaunuolių, kurie skundžiasi, kad organizacija 
jam nieko neduoda – tik laiką gaišina. Šitaip 
galvojąs jaunuolis rodo supratimo stoką – jis 
nėra tinkamai perpratęs organizacijos pras-
mės. […] nepajėgumas siekti dvasinio bran-
dumo, nenoras įsitraukti į rimtą darbą, ma-
nymas, kad organizacijos tikslai neatsiejami, 
irgi sulaiko nuo dalyvavimo lietuviškose 
jaunimo organizacijose.“22

apibendrinant pastebėtina, kad „Tėviš-
kės žiburių“ puslapiuose diskutavusi vyres-
nioji karta prie bendros nuomonės jaunimo 
organizavimo(-si) formų tema taip ir nepri-
ėjo: vieni pasisakė už lietuvių jaunimo or-
ganizacijų įvairovę ir galimybę jaunuoliams 
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pasirinkti; kiti iškėlė vienos – bendrinės be 
ideologinio atspalvio jaunimo organizaci-
jos, suburtos laisvos demokratijos principu, 
idėją. Tačiau ir viena, ir kita pasisakiusiųjų 
grupė pritarė minčiai tobulinti jaunimo or-
ganizacijų vadovų parengimą ir veiklos orga-
nizavimo formas.

jaunųjų pozicija: 
nuo „jaunimo aktualijų“ 

iki „jaunimo žiburių“

ne taip gausiai, bet ganėtinai audringai 
„Tėviškės žiburių“ puslapiuose diskutavo ir 
jaunoji kanados lietuvaičių karta. 1962 m. 
lapkritį minėtame savaitraštyje veikiausiai 
ne be vyresniųjų iniciatyvos atsirado skyrelis 

„jaunimo aktualijos“. jame, reaguodami į vy-
resniųjų išsakytas mintis, jaunieji drąsiai dės-
tė savo poziciją, prašė vyresniųjų patarimo ir 
paramos. antai jaunučio slapyvardžiu pasi-
rašęs jaunuolis teigė: „labai gerai, kad „TŽ“ 
įvestos jaunimo aktualijos. aš perskaičiau ir 
buvau patenkintas, kad mūsų reikalai gvilde-
nami.“23 savo pasisakyme jaunutis įvardijo ir 
savo kartos skaudulius, jaunimo organizacijų 
neveiklumą: „Mes augom ir mokėmės sveti-
mame krašte, kur kita kalba ir papročiai, kaip 
mūsų tėvelių. Mums kartais labai sunku su-
vokti, kaip mes turime gyventi. kiekvienas 
turi mylėti savo kraštą, tautą, iš kurios kilęs. 
Tačiau, sakysime, kaip man ir kitiems, kurie 
užaugom ne tarp lietuvių, yra labai sunku su 
lietuviškumu. ontario provincijos miestelyje 
pabaigiau High school – gimnaziją. Ten ne-
buvo lietuvių. Pernai atvykau į Toronto uni-
versitetą. Mano tėveliai patarė man prisidėti 
prie lietuvių bažnyčios, jaunimo organizacijų. 
Patarė eiti į lietuvių jaunimo parengimus. Per 
pirmus metus susipažinau su lietuviais stu-
dentais. Bet jie irgi labai silpni savo organiza-
cijose. Pernai buvo keli studentų parengimai. 
Ten atėjo į vienus šokius tik 6 mergaitės ir gal 

20 studentų. ir tai nebuvo kas veikti, nes visi 
išsiskirstė grupėmis, vieni į kitus pažvaira-
vo ir nedrįsta net šokti. Perėjau „Varsity“ ir 
kt. studentų klubų šokius. Ten irgi po kam-
pus matėsi lietuviški veidai. aš nekaltinu 
nieko. Tik stoka organizacijos ir artimesnio, 
dažnesnio susitikimo ir parėmimo iš viršaus. 
[…]. labai svarbu, kad vyresnioji karta, tė-
vai, jaunimą veikloj paremtų, duotų progos 
pasireikšti. Turime visokio amžiaus lietuviai 
bendrą darbą dirbti, tuomet nebus nei jaunų 
nei senų „apkiautusių.“24

Tokių kaip jaunučio pasisakymų „Tėviškės 
žiburiuose“ būta ir daugiau. 1963 m. pradžio-
je „jaunimo aktualijų“ rubrikoje spausdinta 
nemažai straipsnių apie jaunimo nutautimo, 
amoralumo problemas, jaunesniosios ir vy-
resniosios kartų santykį. Pasisakydavo vyres-
nieji ir jaunosios kartos atstovai25. Tiek vyres-
nieji, tiek jaunoji karta sutiko su mintimi, jog 
kanados lietuvių organizacijų gausa trukdo 
veiksmingai veiklai ir dezorientuoja jaunąją 
kartą. antai 1965 m. viena jaunimo aktyvis-
čių giedrė rinkūnaitė „jaunimo aktualijose“ 
pažymėjo, kad lietuviai kanadoje yra ne tik 
įsteigę pernelyg daug organizacijų; dar blo-
giau, kad jos susiskaldžiusios: „Toronte yra 
62 organizacijos. ar tiek daug organizacijų iš 
tikrųjų reikia? ar nebūtų geriau padaryti 10 
tikrai stiprių organizacijų vietoje 62 silpnų? 
Žinoma, galima sakyti, kad kiekviena orga-
nizacija turi skirtingus tikslus, ideologijas ir 
t. t. ir kad įvairumas reikalingas. Bet ar jau-
nimas (čia gimęs ir užaugęs) tikrai supranta, 
ką tos 62 organizacijos reiškia? ne! jaunimas 
net nežino, kad jų tiek daug yra. jeigu pa-
klaustumėt jaunuolio studento, kas yra Vli-
kas arba lietuvių Bendruomenė, jis neturėtų 
atsakymo“26. Taip pat jaunimas atkreipė dė-
mesį į organizacijų gebėjimo juos sudominti 
trūkumą. Pažymėta, jog jiems visiškai buvo 
nežinomos ir neimponavo organizacijos su 
politiniais tikslais. svarbiu veiksniu jauni-
mo organizuotumui įvardyta korektiška 
tėvų laikysena: „lietuvio vaiko veiklumas 
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visuomenėje turi prasidėti nuo mažų dienų. 
Per dažnai tėvai numoja ranka ir galvoja, 
kad vaikas gali palaukti, o vėliau pats vienas 
stoti į organizaciją. Čia yra didžiausia klaida. 
Vaikas vėliau vienas neapsispręs kur eiti. jis 
turi užaugti organizacijoje, turi priprasti prie 
jos formų. Pvz. Šiandien matome daug lietu-
viško jaunimo, kuris norėtų priklausyti prie 
ideologinių organizacijų, bet jaunuolis(-ė) 
galvoja, kad jau pervėlu pritapti. Taigi, jis pa-
simeta ir žiūri į lietuvišką veiklą kaip stebė-
tojas, o ne dalyvis. reiškia tėvai turėtų jausti 
pareigą raginti jaunuolį į veiklą.“27

Po minėto g. rinkūnaitės pasisakymo 
„Tėviškės žiburiai“ išspausdino kritišką vy-
resniosios kartos atstovo V. ignaičio nuomo-
nę „jaunimas ir lietuvybės išlaikymas“28, ku-
ria jis polemizavo su išsakytomis jaunosios 
kartos mintimis. greta ne itin konstruktyvia 
kritika persmelkto teksto laikraščio redakto-
rius kun. Pranas gaida, įdėjęs g. rinkūnaitę 
ir kitus jaunuosius pateisinantį komentarą29, 
sukėlė tikrą nuomonių liūtį. dar labiau ji 
suaktyvėjo30 po „Tėviškės žiburių“ „jaunimo 
aktualijų“ skiltyje išspausdinto e. Tekučio 
rašinio „ko mes jaunieji siekiame?“. rašinys 
buvo skaitytas anglų kalba Monrealio lietu-
vių studentų būrelyje. jame autorius apžvelgė 
dvidešimties metų emigracijoje veikusių or-
ganizacijų laikotarpį, išryškino vyresniosios 
ir jaunosios kartų organizacijų skirtumus 
ir drąsiai išsakė mintį, kad daugiausia neri-
mo tarp jaunimo organizacijų kelia jų narių 
apatija. Pasak jo, visi kartų nesusikalbėjimai 
vyksta dėl skirtingo jų organizacijų tikslų 
suvokimo ir jų veiklos pobūdžio. Pirmosios 
organizacijos bendruomenėje atsirado iš bū-
tinybės, ieškant bendrumo svetimoje aplin-
koje, bandant susikurti sau „mažutę lietuvą“, 
norint jaustis reikalingam ir iškeliant tėvy-
nės išlaisvinimo motyvą, o atsiradus nauja-
jai kartai šis socialinio vieneto poreikis tapo 
nebe toks svarbus: „jaunimas pamatė, kad jie 
gali būti priimti ir kitų – ne savųjų. jie paste-
bėjo, kad jų perimtasis kraštas nėra svetimas, 

kad jie gali susidraugauti su kitais įvairiausių 
tautybių vaikais. Be to, atsirado noras trauk-
tis nuo geto pobūdžio bendruomenės. Žmo-
nės išsisklaidė, ir kaimynais tapo jau nebe 
lietuviai. Tokiu būdu naujosios kartos pa-
dėtis pasidarė visai priešinga – jų pagrindi-
nis socialinis ištikimumas krypo į draugus 
anglus, o lietuviškasis jų tėvų socialinis vie-
netas pasidarė mažiau suprantamas.“31 Tuo 
pat metu, pasak e. Tekučio, išryškėjo ir esmi-
nis kartų organizacijų skirtumas, sąlygojęs ir 
jų nesutarimus: „senosios organizacijos ne-
išmirė, bet kažkaip tapo anemiškom. Viskas 
buvo vis dažniau daroma iš įpročio, o ne su 
tikslu. senesnioji karta negalėjo suprasti šio 
energijos dingimo jaunime ir bandė dar vis-
ką stumti pirmyn. Tokiu būdu ir atsirado ši 
problema. Iš vienos pusės mes turime savo 
tėvus ir vyresniuosius tvirtinančius, jog 

„reikia veiklą išlaikyti“, o kitos – mūsų gal-
vas kvaršina klausimas „Kodėl?“ Įprastinių 
atsakų mums nepakanka. „reikia lietuvybę 
išlaikyti“ gali mumyse iššaukti kaltės jaus-
mą, bet tai klausimo dar neišaiškina. Mūsų 
daugumai „Lietuva“ yra tik žodis – žodis 
su įvairiausiais jausmų atspalviais, bet vis-
tiek – tik žodis. Tačiau ir negalėdami gauti 
atsako iš vyresniųjų, mes vistiek jį turime su-
sirasti. kitaip būtume panašūs žmogui, ku-
ris eina begaliniu plentu, nežinodamas kur 
ir kodėl jis eina. kai tik jis pavargs, atsisės 
ir nebeis.“32

diskusijos jaunimą kamuojančiais klau-
simais spaudos puslapiuose tęsėsi ir toliau. 
antai Vida Tamulaitytė rašė apie neaišku-
mus tautybės sampratoje, dvigubą tapatybę 
ir bendravimo lietuviškoje aplinkoje pro-
blemas. „Mano supratimu, tautybės sąvoka 
aiškintina, ypač priaugančiam jaunimui, ne 
minėtais elementais, kurie susidaro istorijos 
būvyje, o giminystės ryšiu. […] Vaikui tin-
kamai suvokus tautybės sampratą, jo sąmo-
nė atsipalaiduotų nuo kankinančio klausimo, 
kodėl jis yra lietuvis ir kodėl juo turi būti. 
Tautybės sąvokos vienoks ar kitoks išsiaiš-
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kinimas mūsų problemos dar neišsprendžia. 
[…] nes mes neturime sudarę tokios sinte-
zės, kuria vadovaujantis būtų galima šalia 
lietuviškos tautybės prisiimti, sakysim, dar 
ir kanadietiškąją ar amerikietiškąją. Tiesa, 
yra manančių, kad toks derinys yra galimas. 
jaunuoliui betgi atrodo, kad tai tik frazė, nes 
gyvenimo praktika yra parodžiusi, jog tre-
čioji ar ketvirtoji tremties karta jau galutinai 
įsilieja svetimom kultūron, nepalikdama 
savo tautinės kultūros pėdsakų. lieka neaiš-
ku, kaip galima tuo pačiu metu būti dviejų 
tautybių žmogumi.“33

netylant jaunimo balsams 1968 m. spalio 
24-ąją „Tėviškės žiburių“ skaitytojus sveikino 
naujas mėnesinis skyrelis jaunimui „jauni-
mo žiburiai“34. jame toliau diskutuota jauni-
mo organizavimo(-si) aktualijomis35. antai 
kriptonimu V. B. pasirašytame straipsnyje 
pažymėta, kad jaunimo pasireiškimas politi-
niame gyvenime neatsietinas nuo lietuviško 
sąmoningumo: „tik iš aiškiai už lietuvybę 
apsisprendusio jaunuolio mes galime tikėtis 
tikrai vertingo darbo tiek lietuviškoje politi-
nėje, tiek kultūrinėje srityje“36. kitu jaunimui 
sunkiau suvokiamu ir organizacinei veiklai 
trukdančiu veiksniu įvardytas pernelyg dide-
lis lietuviškų partijų savitarpio nesutarimas, 
dėl kurio „jaunimas, stokodamas apskritai 
įžvalgos į demokratinių jėgų rungtyniavimo 
reikalingumą ir svarbą, jaučiasi visai atstum-
tas, kai tas rungtyniavimas pasireiškia savo 
kraštutinėmis ir todėl ne taip jau pozityvio-
mis formomis“37. straipsnio autorius pastebėjo, 
kad daugelis jaunuolių savo neįsijungimą į lie-
tuvišką politinę veiklą, ir gal apskritai į lietu-
višką gyvenimą, motyvavo „politinių“ ginčų 
buvimu, „nors reikia pasakyti, kad daliai tai 
buvo tik patogus pasiteisinimas, nes dauguma 
nėra susipažinusi nei su tomis partijomis, nei 
su tais ginčais. net ir jaunime, kurį mes galė-
tume pavadinti susipratusiu, išaugo nuomonė, 

kad jis geriausiai gali reikštis nesijungdamas į 
politines partijas, nes tik taip jis tegali išlaiky-
ti savo svorį ir nepriklausomumą.“38

Vietoj išvadų, arba 
kuo baigėsi diskusijos

Perkopus į XX a. aštuntąjį dešimtmetį dis-
kusijos jaunimo klausimu vis dar vyko, tik 
jau nebe taip aktyviai. kaip ir ankstesniais 
metais, daugiausia pasisakymų būta „jau-
nimo žiburių“ skyrelyje. jaunimas aktyviai 
gynė savo interesus ir deklaravo, kad pa-
grindinis jaunimo uždavinys yra kultūrinis 
ir tik paskui politinis. greta to jis ragino ne-
pamiršti, jog svarbu „būti ne tik geru tautie-
čiu – lietuviu, bet ir geru gyvenamojo krašto 
piliečiu“39.

Vėliau, po 1972 m. įsteigtos Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos, „Tėviškės žiburių“ sky-
relio „jaunimo žiburiai“ puslapiuose vyravo 
jaunimo priklausymo bendruomenei klau-
simas40. Vyresnieji išreiškė baimę, kad atsi-
skyręs nuo bendruomenės jaunimas pasuks 
priešinga kryptimi, nesugebės pats vienas 
koordinuoti savo veiklos. Taip pat diskutuota 
naujos įsikūrusios Pljs veiklos veiksmingu-
mo klausimais41, Pljs funkcijų pasidalijimo 
su lietuvių studentų sąjunga tema42.

nauja, tik ne tokia gausi, diskusijų apie 
jaunimo lietuviškumo išsaugojimą banga 
vyko XX a. devintąjį dešimtmetį. jos inici-
atorės – gabija juozapavičiūtė-Petrauskie-
nė43, aurelija Balašaitienė44, rita rudaitytė45, 
B. Mažeikienė46, rasa kurienė47, dainora 
juozapavičiūtė48 ir laima Beržinytė49 – „Tė-
viškės žiburių“ puslapiuose svarsčiusios jau-
nimo apatiškumo, komunikacijos su tėvais ir 
jaunimo veiklos organizuotumo trūkumus 
bei teikusios siūlymų, kaip išsaugoti lietu-
viškumą jaunojoje kartoje.
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kristina ŪsaiTĖ

THe key To THe conTinuiTy oF liTHuanian idenTiTy 
in eXile: discussions in canada’s liTHuanian Weekly 
TėVIŠKėS ŽIBURIAI in THe 1960s.

a concern with preserving lithuanianism 
in the diaspora compels constant reflection 
on the lessons that lithuanian history and 
culture might teach the younger generation. 
This problem is more acute in the diaspora 
because the gap separating young and old is 
measured in a community’s denationaliza-
tion and disappearance. Questions such as 
Who am I?, Why am I what I am?, and Why do 
I have to be this way? become the main objects 
of contention between the generations. The 
article analyzes what some lithuanians who 

settled in canada after World War ii thought 
about inter-generational relations as reflec-
ted in discussions that took place in the 1960s 
on the future of the lithuanian community 
and the maintenance of a lithuanian identity 
among youth. The main source of informati-
on is the weekly newspaper Tėviškės žiburiai 
(and its youth section Jaunimo žiburiai) pu-
blished from 1949 onwards in Toronto, Missi-
sauga, by the lithuanian canadian catholic 
society Žiburiai.
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juozas skirius

kubos lietuviai ir garbės konsulato idėja
 lietuvos diplomatiniuose dokumentuose
  XX a. 4 dešimtmetį

darbuojantis archyvuose ir renkant me-
džiagą lietuvos atstovybių prieškaryje veiklai 
amerikoje nušviesti, aptikdavau dokumentų, 
kuriuose buvo fiksuojama mintis įsteigti lie-
tuvos garbės konsulatą kuboje, nes ten gyve-
no keli šimtai lietuvių kilmės ar lietuvos pi-
lietybę turinčių žmonių. lietuvos pasiuntinio 
Vašingtone ir generalinio konsulo niujorke 
susirašinėjimas su lietuvos užsienio reika-
lų ministerija, Draugija užsienio lietuviams 
remti (toliau – dulr) bei kubos lietuviais 
saugomas Lietuvos centrinio valstybės archy‑
vo (toliau – lcVa) fonduose: f. 383 (lietuvos 
užsienio reikalų ministerija), f. 656 (lietuvos 
pasiuntinybė Vašingtone). Be to, Mokslų aka‑
demijos Vrublevskių bibliotekos rankraštyne 
pavyko rasti dulr susirašinėjimo su kubos 
lietuviais bylą (f. 184, b. 44), kurioje sukaupta 
74 lapų dokumentinė medžiaga atspindi ku-
bos lietuvių gyvenimą 1936–1940 metais. Šią 
dokumentinę medžiagą panaudojau rengda-
mas straipsnį, skirtą kubos lietuvių padėčiai 
apibendrintai apžvelgti ir lietuvos garbės 
konsulato kubos sostinėje įkūrimo bandy-
mui nušviesti, drauge paaiškinti, kodėl toks 
bandymas nebuvo įgyvendintas.

labai trumpa informacija apie kubos lie-
tuvius yra paskelbta Lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje ir ta pati informacija perra-
šyta Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje1. Tai 
praktiškai viskas. lietuvos istoriografijoje 
jau turime keletą darbų, skirtų lietuvos 
valstybės 1918–1940 metais konsulatų tinklo 
plėtimo istorijai nušviesti2. deja, net ir užuo-
minų apie galimybę turėti konsulatą kuboje 
minėtuose darbuose nėra. istorikų dėmesys 
sutelkiamas į europos valstybes ir jaV, kaip 
pirmos eilės partneres lietuvai. Turima ar-
chyvinė medžiaga rodo, kad palengva, t. y. 
metai po metų, priklausomai nuo užsienio 
valstybės politinio ir ypač ekonominio reikš-
mingumo lietuvai, nuo lietuvių emigrantų 
kolonijos dydžio, augo karjeros ir garbės 
konsulatų skaičius. Buvo įkurti konsulatai 
net ir tokiose egzotinėse šalyse, kaip Pietų 
afrika, Meksika ar kinija3. Praktiškai lie-
tuvos valstybė per 1921–1938 metų laikotarpį 
įvairiose šalyse įsteigė nuo 9 iki 59 konsulatų, 
tarp jų 7 konsulatai buvo amerikos žemyne4. 
Tačiau lietuva toli gražu negalėjo konsulatų 
kiekiu, ypač amerikos šalyse, prilygti ne ką 
stipresnėms savo kaimynėms. Pavyzdžiui, 
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lietuvos veikėjas profesorius kazys Pakštas 
savo 1939 m. balandžio 26 d. rašte užsienio 
reikalų ministerijai apie lietuvos ir amerikos 
bei jaV lietuvių bendradarbiavimo plėtimą 
rašė: „Mes savo išeivijos skaičiumi jaV tru-
puti pralenkiame danus ir norvegus. danija 
1936 m. karjeros ir garbės konsulų amerikoje 
turėjo 65: jaV – 35, kanadoje – 15, Meksiko-
je – 9, kuboje – 6. norvegija 1931 m. tokių 
konsulų turėjo 68: jaV – 24, kanadoje – 20, 
Meksikoje – 11 ir kuboje – 13. Manyčiau, kad 
mūsų interesams atitiktų turėti apie 30 gar-
bės konsulų, kurie apimtų jaV – 22 miestus, 
kanadą – 6 miestus, Meksika – 1, kubą – 1. 
gausesni konsulatai surinktų lietuvai dides-
nį draugų būrį, skleistų apie lietuvą geresnių 
informacijų ir visa tai geriau atsilieptų lie-
tuvos ūkiui, kultūrai ir bendram prestižui.“5 
Taigi, prof. k.Pakštas ne tik pastebi, kur dar 
lietuvai reikėtų kurti savo garbės konsulatus 
(taip pat ir kuboje), bet ir apibendrintai nu-
rodo tokių konsulatų reikšmę.

konsulato kuboje idėjos 
atsiradimas

lietuvos diplomatų jaV dėmesį į kubą 
atkreipė ten įsikūrę pirmiausia iš jaV, o nuo 
1923 m. iš lietuvos atvykę lietuviai. Pirmasis, 
kuris susidomėjo jų likimu, buvo lietuvos 
generalinis konsulas niujorke pulkininkas 
Povilas Žadeikis. kiek žinoma, į jį kreipėsi 
kuboje gyvenantys lietuviai prašydami fi-
nansinės paramos, nurodydami sunkią savo 
materialinę padėtį. Parama daugiausia buvo 
prašoma tam, kad galėtų kaip nors sugrįžti į 
lietuvą. iš dokumentų matyti, kad genera-
linis konsulatas keliems lietuviams buvo su-
teikęs pašalpą ir padėjęs ieškoti paramos iš jų 
giminių lietuvoje ir jaV. Taip pat 1931–1932 
metais buvo surinktos pirminės žinios apie 
vietinius lietuvius. gauta duomenų apie 50 
lietuvių6. Buvo spėjama, kad jų gyvena daug 
daugiau. enciklopedija nurodo, kad 1924 m. 

į kubą atvyko 369 žmones iš lietuvos. emi-
grantai dirbo vario kasyklose, tiesė geležin-
kelį, dirbo cukraus fabrikuose. kaip rodo 
pačių kubos lietuvių laiškai, nemaža jų dalis 
turėjo batsiuvio ir siuvėjo profesijas. ketvir-
tąjį dešimtmetį dalis jų išvyko į kitas šalis, 
grįžo į lietuvą. Manoma, kad 1937 m. kubo-
je gyveno apie 100 lietuvių7. Įdomu tai, kad 
prof. k. Pakštas, kuris domėjosi lietuvių emi-
gracija, nurodė, kad kuboje ir Meksikoje tuo 
metu gyveno 400 lietuvių8. kurioje šalyje jų 
gyvena daugiau, profesorius nedetalizuoja.

P. Žadeikio pastangomis 1930 metais pa-
vyko suorganizuoti kubos lietuvių draugiją, 
tačiau jos veikimas buvo formalus ir neilgas. 
dėl revoliucinių įvykių kubos valdžia už-
darė visas organizacijas9. 1931 m. kovo 16 d. 
generalinis konsulas kreipėsi į savo viršinin-
ką – lietuvos pasiuntinį Vašingtone Bronių 
k. Balutį – iškeldamas garbės konsulatų ne 
tik jaV (Bostone, Filadelfijoje, Pitsburge ir 
san Fransiske, kur buvo įsikūrusios gausios 
lietuvių kolonijos), bet ir kanadoje, Meksi-
koje ir kuboje steigimo klausimą. Tačiau pa-
siuntinio pozicija išryškėjo kaip pakankamai 
skeptiška. jo atsakomajame laiške iškeliama 
abejonė dėl parinkimo kandidatų į garbės 
konsulus kriterijų. B. k. Balučio nuomone 
parinkti tinkamus kandidatus jaV didžiuo-
siuose miestuose būsią nelengva, nes pre-
tenduos ir lietuvių kolonijų atstovai10, kurie 
atstovaus skirtingoms išeivijos ideologinėms 
srovėms (katalikams, tautininkams, sanda-
riečiams ar socialistams). kuriuos pasirinkti? 
Pasiuntinys čia įžvelgė pavojų dar labiau skal-
dyti ir taip suskilusią jaV lietuvių visuomenę. 
kalbėdamas apie garbės konsulus kuboje ir 
Meksikoje, jis manė, kad saugiausias ir pati-
kimiausias būdas tinkamus kandidatus rasti 
bus tik susisiekus su tų šalių ambasadomis 
Vašingtone ir rekomendavus pačioms kubos 
ir Meksikos vyriausybėms. Be to, lietuvos 
pasiuntinys nepalaikė tradicinės idėjos gar-
bės konsulu pasirinkti užsienietį verslininką 
ar net teisininką11, kuris lietuvai vargiai rim-



69

tai dirbs, o žiūrės savo naudos. nepaisant to, 
jis 1931 m. liepos 31 d. raštu konsulatų klau-
simu kreipėsi į lietuvos užsienio reikalų 
ministeriją. netrukus lietuvos pasiuntinybę 
Vašingtone pasiekė ministerijos parengtas 
rugpjūčio 13 d. raštas nr. 15548, kuriame buvo 
pažymėta, kad „užsienio reikalų ministeri-
ja, turėdama galvoje gana nemažą lietuvos 
garbės konsulatų tinklą daugelyje europos 
valstybių, pilnai būtų patenkinta, kad pir-
moje eilėje kanadoje, o vėliau ir kitose vie-
tose būtų įsteigti lietuvos garbės konsulatai. 
kandidatų į garbės konsulus, Ministerijos 
manymu, tose vietose pilnai pakaktų. Mi-
nisterija galėtų prisidėti prie tokių konsula-
tų išlaikymo, samdant lietuvius sekretorius, 
ir visais atžvilgiais padėti.“12 Taigi lietuvos 
valdžia nebuvo prieš naujų garbės konsulatų 
steigimą, tačiau turėjo savo viziją, t. y. nuo-
sekliai suplanuotą konsulatų steigimą ats-
kirose šalyse. Pirmiausia kalbamuoju metu 
reikėjo įkurti kanadoje, kur buvusi nemaža 
ir sutelkta lietuvių kolonija13.

negausūs dokumentai rodo, kad lietuvos 
diplomatų ryšiai su kubos lietuviais, nors 
ir ne nuolat, buvo palaikomi, iš jų gaunama 
tam tikros informacijos apie lietuvių padėtį. 
Pavyzdžiui, 1934 m. gegužės 1 d. laiške kubos 
lietuvis juozas Varslavanas informavo lie-
tuvos pasiuntinybę Vašingtone, kad kuboje 
lietuvių ir kilusių iš lietuvos žydų gali būti 
iki 800 žmonių. skundžiasi, kad po šalyje 
įvykusio perversmo 1933 metais buvo išleisti 
nauji įstatymai, nepalankūs emigrantams. 
Buvo nustatyta kvota – 80% darbo vietų turi 
tekti kubos piliečiams, o 20% – emigrantams. 
Tai turėjo įtakos, kad dalis lietuvių iš Hava-
nos persikėlė gyventi į provinciją, kur buvo 
didesnė tikimybė gauti darbo. Be to, vietos 
gyventojai, kaip nurodoma laiškuose į lietu-
vą, labai nemėgsta emigrantų. j. Varslavanas 
prašė paskirti garbės konsulą, kuris gintų 
vietos lietuvių teises, nes, kaip pabrėžta laiš-
ke, „mes niekur nerandam apsigynimo be 
kieno pagalbos“14. Tačiau vėlesnės informa-

cijos apie kubos lietuvius nepavyko rasti – 
susirašinėjimas 1937 metų nutrūksta.

svarbu pažymėti, kad lietuvos atstovai 
jaV ir ypač lietuvos generalinio konsula-
to niujorke darbuotojai domėjosi lietuviais, 
gyvenančiais centrinės ir Pietų amerikos 
valstybėse, kuriose nebuvo lietuvos konsula-
tų. ieškojo ryšių, adresų. Pavyzdžiui, pavyko 
Hondūre rasti vietos lietuvį kazį jurą ir su 
juo užmegzti ryšius. atkreiptinas dėmesys, 
kad diplomatiniuose raštuose dažnai pa-
brėžiamos vietos lietuvių prasta ekonominė 
padėtis, nemažai bedarbių ir net neturinčių 
gyvenamosios vietos; nurodoma, kad ne visi 
pakelia vietinio klimato sąlygas ir dažnai ser-
ga, buvo net keletas išprotėjusių. generalinis 
konsulas jonas Budrys prašė dulr pirmi-
ninko rapolo skipičio siųsti kubos lietu-
viams per jų draugiją laikraščius, informuoti 
juos apie lietuvos gyvenimą. o jie savo ruož-
tu vietos spaudoje nušviestų lietuvos padėtį, 
Vilniaus klausimą ir pan.15 yra žinoma, kad 
antanas antanauskas, žurnalistas, dirbęs is-
paniškuose laikraščiuose ir rašęs žinutes jaV 
lietuvių spaudai, pirmasis 1936 m. gruodžio 
22 d. parašė laišką Draugijai užsienio lietu‑
viams remti kaune ir nušvietė lietuvių padėtį 
kuboje16. nuo tada draugija užmezgė ryšį su 
tautiečiais kuboje.

Bandymas dar kartą kelti 
konsulato Havanoje klausimą
1937 metų pirmojoje pusėje kubietis advo-

katas dr. eduardo coloma alvarez’as lietu-
vos pasiuntinybei Vašingtone pasisiūlė būti 
lietuvos garbės konsulu. Pasiuntinys P. Ža-
deikis jo paprašė pateikti savo nuomonę lie-
tuvos ir kubos prekybos išplėtimo klausimu. 
eduardo c. alvarez’as laišku atsakė, kad tam 
galimybių yra17. P. Žadeikis, surinkęs infor-
maciją apie kubos lietuvius, turimų doku-
mentų tuo ir konsulato klausimu nuorašus, 
visą šią medžiagą pasiuntė užsienio reikalų 
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ministerijai kaune. jis, motyvuodamas pre-
kybos, emigrantų lietuvių globa ir lietuvos 
garsinimo sumetimais, dar kartą pasiūlė 
įsteigti lietuvos garbės konsulatą kuboje. 
drauge P. Žadeikis pabrėžė, kad jis kol kas 
nesiūlo kandidato į garbės konsulus, nes 
nori sulaukti lietuvos valdžios „principinio 
klausimo išsprendimo“. ir tik gavęs užsienio 
reikalų ministerijos pritarimą, jis per kubos 
ambasadorių Vašingtone pasidomėtų, ar dr. 
eduardo c. alvarez’as būtų tinkamas, ar am-
basadorius rekomenduotų ką kitą18. lietuvos 
pasiuntinys prašė užsienio reikalų minis-
terijos šio klausimo neatidėti be atsakymo, 
primindamas, kad nuo 1931 m. konsulato 
kuboje problema keliama. Tačiau ir šį kartą 
lietuvos valdžia neskubėjo, ir vėl metams šis 
klausimas buvo atidėtas.

Tuo metu lietuvos generalinio konsulato 
niujorke pastangomis pavyko iš jaV lietuvių 
gauti aukų. Pinigus pasiuntė Kubos lietuvių 
susivienijimui (adresas – compostela 131-40, 
Habana, cuba). yra žinoma, kad j. Budrio 
paraginti kubos lietuviai 1937 m. balandžio 
mėnesį susirinkę įkūrė minėtą draugiją, jos 
pirmininku išsirinko juozą alesčiką (gimu-
sį lietuvoje 1902 metais ir į kubą atvykusi 
1928 m.), sekretoriumi juozą Barštį, iždinin-
ką Vincą Čepanonį. jie sudarė kuboje gyve-
nančių lietuvių, kiek jiems pavyko jų rasti, 
sąrašą – 53 lietuviai (vyrai, moterys ir vaikai), 
atvykę iš lietuvos 1923–1931 metais ir gyve-
nantys daugiausia Havanoje19. iš lietuvos kilę 
žydai draugijos veikloje nedalyvavo. kaip 
savo laiške rašė vietos lietuvis d. gaižutis, 
žydai „su mumis nieko bendro nenori turė-
ti“20. konsulato atsiųstomis aukomis pavyko 
sušelpti kelias šeimas, vienai šeimai sumo-
kėta nuoma už kambarį ir padengtos vienos 
lietuvės laidojimo išlaidos. Be to, dviem iš ke-
turių norinčių grįžti į lietuvą – k. laukoniui 
ir V. Bačkiui – buvo nupirkti laivo bilietai ir 
duota šiek tiek kelionpinigių. iš viso atsiėjo 
218 dol. ir 56 ct. anot generalinio konsulo 
j. Budrio, „tas viskas stiprina ir ten esančių 

lietuvių dvasią“21. (susirašinėjimas su kubos 
lietuviais rodo, kad iš viso buvo atsiųsta iš 
konsulato dvi aukos – 79 dol. ir 259 dol. ir 
50ct.)22. Tačiau lėšų pargabenti likusius į lie-
tuvą neužteko. nebesitikėdamas paramos iš 
jaV lietuvių, j.Budrys kreipėsi į Draugijos 
užsienio lietuviams remti vadovybę, kad ši 
pasikalbėtų su Vidaus reikalų ministerijos 
atsakingais žmonėmis ir, „jei ne veltui, tai gal 
už žymiai papigintą kainą gauti tas dvi laiva-
kortes iš Hamburgo–amerikos linijos, kuri 
palaiko susisiekimą tarp Havanos ir Ham-
burgo ar Bremeno“23. Draugijos užsienio lie‑
tuviams remti vadovybė sutiko nupirkti laivo 
bilietus24. reikia pažymėti, kad dulr sutei-
kė draugijai informaciją ir apie Pietų ame-
rikos lietuvius – nurodė lietuvos atstovybių 
Brazilijoje ir argentinoje bei vietos lietuvių 
laikraščių redakcijų adresus25. rekomendavo 
užmegzti ir palaikyti ryšius. Be to, draugi-
ja kubos lietuvius per jų organizaciją rėmė 
lietuviškais leidiniais – knygomis ir vadovė-
liais. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad 1937 metais 
jiems buvo pasiųsta iš lietuvos 188 leidiniai 
už 99 lt ir 30 ct26. savo laiškuose Kubos lie‑
tuvių susivienijimo pirmininkas j. alesčikas 
nuolat dėkoja už lietuviškas knygas, kurias 
patys pasidalydami skaito ir prie lietuviško 
žodžio pratina savo vaikus27.

1938 m. birželio 13 d. P. Žadeikis po metų 
vėl kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją. 
Mat jau buvo atidaryti lietuvos garbės kon-
sulatai kanadoje ir Meksikoje. Formaliai at-
ėjo eilė kubai. jau kalba sukosi apie garbės 
generalinį konsulatą, kartu pasiuntinys siūlė 
sudaryti su kubos vyriausybę draugystės 
sutartį, tokią pat kaip lietuvos vyriausybė 
buvo sudariusi su Meksikos vyriausybe28. 
P. Žadeikis, suprasdamas, kad konsulato ati-
darymą gali stabdyti tam tikros finansinės 
išlaidos (patalpų nuoma, reikalingų baldų ir 
kanceliarinių prekių įsigijimas, lietuviškai 
kalbančios sekretorės samdymas ir pan.), pa-
žadėjo, jeigu ministerija pritars, surasti tokį 
kandidatą į garbės generalinius konsulus, 
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kuris sutiktų savo lėšomis padengti išlaidas 
ir sekretorę pasisamdyti29. Po kelių mėnesių 
pasiuntinį P. Žadeikį pasiekė lietuvos už-
sienio reikalų ministerijos konfidencialus 
raštas, kuriame iš principo pritarė „jeigu yra 
būtinas reikalas steigti konsulatą kuboje“. 
Buvo suformuluotos sąlygos: a) parinkti gerą 
vardą turinti kandidatą į konsulus, pageidau-
tina iš stambesnių prekybininkų; b) garbės 
konsulas turi sutikti išlaikyti lietuvį sekre-
torių, kuris galėtų dirbti ir jo versle30. Tačiau 
ši antroji sąlyga, kaip mums regis, galėjo būti 
rimtas stabdys rasti kandidatą į garbės kon-
sulus. Tiesa, ministerija pritarė pasiuntinio 
siūlomos draugystės sutarties su kuba pa-
sirašymui, bet valdžios įsitikinimu šį klau-
simą reikės spręsti tuomet, „kai visai pribręs 
garbės konsulato kuboje steigimas“. Minis-
terija prašymo forma įpareigojo P. Žadeikį 
iš anksto parengti ir atsiųsti į kauną tokios 
sutarties su kuba projektą31. Tokiu būdu lyg 
ir suteikiama reali viltis greitu laiku įsteigti 
Havanoje lietuvos garbės konsulatą. Tačiau 
iš susirašinėjimo turinio jaučiamas lietuvos 
vyriausybės tam tikras abejingumas, forma-
lus požiūris, laiko tempimas atsakant į savo 
atstovų amerikoje užklausimus. iki pat 1940 
metų katastrofos lietuvos valstybei konsu-
latas kuboje neatsirado. Matyt, nepadėjo ir 
planuojamas prekybos apimties tarp lietu-
vos ir kubos padidinimas.

lietuvos prekyba su kuba

Turima statistinė 1928–1938 metų laikotar-
pio medžiaga rodo, kad prekyba su kuba buvo 
labai nežymi bendrame lietuvos importe, 
bet ir ta pati vienpusė – tik kubos prekių eks-
portas į lietuvą: 1928 – už 1,9 tūkst. lt (0,00% 
viso importo į lietuvą), 1929 – 6,2 tūkst. lt 
(0,00%), 1930 – 191,3 tūkst. lt (0,06%), 1931 – 
149,7 tūkst. lt (0,05%), 1932 – 272,3 tūkst. lt 
(0,16%), 1933 – 310,3 tūkst. lt (0,02%), 1934 – 
207,7 tūkst. lt(0,15%), 1935 – 90,7 tūkst. lt 

(0,07%), 1936 – 4,6 tūkst. lt (0,00%), 1937 – 
596,5 tūkst. lt (0,28%), 1938 – 620,6 tūkst. lt 
(0,28%)32. lietuvą pasiekdavo gana egzotiškos 
prekės iš kubos: atogrąžų kraštų vaisiai, kava, 
tabakas, garsusis romas, cigarai, cukrus, me-
talo dirbiniai, suvenyrai ir pan. Tiesa, kubos 
prekėms lietuvos rinkoje sąlygos nebuvo la-
bai palankios, nes joms, kaip prekėms iš vals-
tybės, su kuria lietuva neturėjo pasirašiusi 
prekybos sutarties, buvo taikomas trigubas 
muitas33. kaip matyti iš statistinių duomenų, 
nuo 1937 metų smarkiai padidėjo įvežamų 
kubos prekių į lietuvą. su tuo reiškiniu gali-
me sieti vėl keliamą lietuvos konsulato įstei-
gimo Havanoje idėją. jau buvo kalbama apie 
Garbės generalinį konsulatą. To meto lietu-
vos diplomatinėje tradicijoje tokie konsula-
tai buvo steigiami, siekiant plėsti prekybą su 
konkrečia šalimi. Be to, ir lietuvos pasiunti-
nys Vašingtone Povilas Žadeikis savo veiklo-
je padidėjusį dėmesį kreipė ekonominių san-
tykių tarp lietuvos ir jaV plėtimui, drauge ir 
su kitomis amerikos šalimis. kubos lietuviai, 
kurių skaičius nuolat mažėjo, tuo metu jau 
nebevaidino svarbiausio vaidmens, siekiant 
įsteigti konsulatą.

1938–1939 metais kubos rinka, kaip palan-
kia lietuviškoms prekėms, pradėjo domėtis 
Maisto, Pienocentro ir Lietūkio atstovybė 
niujorke Lithuanian‑American Import and 
Export Corporation34. Viename rašte buvo 
pažymėta, kad, jei jaV muitinė nepraleistų 
lietuviškų maisto prekių, tai jas galima tenai, 
t. y. į kubą, „reeksportuoti ir tuom sutaupyti 
atgal siuntimo išlaidas“. Be to, buvo pažymė-
ta, už konservuotus kumpius kuboje galima 
gauti 1–2 amerikietiškus centus už svarą ge-
resnę kainą nei jaV35. lietuvos generalinis 
konsulas niujorke j. Budrys smulkiau tyri-
nėjo lietuviškų prekių eksporto į kubą sąly-
gas. Paaiškėjo, kad kubos įstatymai palan-
kūs ir bus taikomi minimalūs muitų tarifai 
lietuviškoms prekėms, nors ir nėra tarp šalių 
pasirašytos didžiausio palankumo prekyboje 
sutarties. Mat valstybės, kurios perka kubos 
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prekių už pusę savo parduotų į kubą prekių 
vertės – automatiškai įgyja teisę į suma-
žintus muitus36. kaip matome iš statistinių 
duomenų, į kubą iš lietuvos nieko nebuvo 
įvežama. Taigi lietuvos prekių įvežimui kliū-
čių nenusimatė. j. Budrys nurodė, ir kokias 
prekes būtų verta eksportuoti į kubą: mėsos 
konservai, kumpiai, odos, popierius, fanera, 
celiuliozė, gintaro dirbiniai, grybai, linų sė-
menys, sėmenų aliejus, kanapės, žuvys, svo-
gūnai, vaistažolės, krupnikas. jis pažymėjo, 
kad alkoholiniams gėrimams kuboje muitas 
yra mažesnis nei jaV37. generalinis konsulas 
prašė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
Ekonomikos departamento direktoriaus jono 
norkaičio informuoti lietuvos firmas, kurios 
užsiima minėtų produktų gamyba ir ekspor-
tu, jog Havanoje yra įsikūrusi firma Trans‑
continental Trading Co., Inc. (P. o. Box 2208 

Havana, cuba), kuri domisi lietuviškomis 
prekėmis ir turi ryšių su minėta Lithuanian‑
American Import and Export Corporation38. 
atskirai j. Budrys apie tai informavo Finansų 
ministerijos Prekybos departamentą ir Pra‑
monės, prekybos ir amatų rūmus kaune.

Minėta firma Transcontinental Trading 
Co. 1939 m. pradžioje iš Lithuanian‑Ameri‑
can Import and Export Corporation niujor-
ke nupirko, kaip bandomąjį kiekį 500 svarų 
lietuviško bekono, kurį pavyko sėkmingai 
realizuoti kubos rinkoje. Firma, kaip nuro-
dė j. Budrys, tikisi ateityje nuolat įvežti lietu-
višką bekoną į kubą39. Tačiau prasidėjęs an-
trasis pasaulinis karas ir lietuvos okupacija 
sužlugdė užsimezgusius prekybinius ryšius 
tarp lietuvos ir kubos bei viltį įsteigti lietu-
vos garbės konsulatą Havanoje.

išvados

1. Vykstant lietuvių emigracijos procesui ir 
jaV įvedus emigrantų kvotas, išeivių srautas 
pakrypo į Pietų amerikos šalis. nedidelė jų 
dalis atvyko į kubą. Tikslių duomenų apie 
kubos lietuvius neturime. galima manyti, 
kad jų apie 1933 metus galėjo būti iki 400, o 
su nelietuvių kilmės lietuvos piliečiais iki 
800 žmonių. Vėliau lietuvių skaičius mažė-
jo, nes jų dalis grįžo į lietuvą ar emigravo į 
kitas šalis.

2. nuo 1937 m. su kubos lietuviais per jų 
organizaciją Kubos lietuvių susivienijimas 
ryšius palaiko dulr, kuri jiems siuntė lietu-
viškas knygas ir net finansiškai parėmė kelis 
lietuvius, grįžtančius į lietuvą. apie kubos 
lietuvius buvo paskelbti keli straipsniai ir ke-
lios informacinio pobūdžio žinutės žurnale 
Pasaulio lietuvis.

3. lietuvos atstovybės jaV ieškojo ir bandė 
užmegzti ryšius su lietuviais, gyvenančiais 
centrinės ir Pietų amerikos valstybėse, kur 

nebuvo lietuvos konsulatų. Mėgino juos 
telkti į draugijas. kubos lietuvių sunki eko-
nominė padėtis, jų kaip emigrantų ribotas 
statusas ir būtinumas jiems atstovauti kubos 
valdžios ir teisėsaugos organuose jau nuo 1931 
metų kėlė mintį įsteigti lietuvos garbės kon-
sulatą Havanoje.

4. 1938–1939 metais lietuvos valdžios 
sluoksniuose jau kalbama apie galimybę Ha-
vanoje įsteigti garbės generalinį konsulatą. 
Tai siejama su realia galimybe išplėsti lietu-
vos ir kubos ekonominį bendradarbiavimą, 
pradėti eksportuoti lietuviškas prekes kubos 
rinkai.

5. konsulatas nebuvo įsteigtas pirmiausia 
dėl finansinių sumetimų. Be to, matyt, ilgai 
teko ieškoti priimtino ir lietuvos, ir kubos 
vyriausybėms kandidato į garbės konsulus, 
kuris savo lėšomis turėjo išlaikyti sekretorių 
lietuvį. Prasidėjęs antrasis pasaulinis karas 
ir lietuvos okupacija likvidavo viltį įsteigti 
konsulatą, nutraukė užsimezgusius ekono-
minius ryšius.
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during the period of the First lithuanian 
republic a relatively small number of emigr-
ants headed for cuba. accurate data about 
lithuanians in cuba are not available but 
it is likely that around 1933 the number of 
ethnic lithuanians there could have appro-
ached 400, with the total number of lithu-
anian citizens (non-lithuanians included) 
reaching 800. But eventually the first num-
ber declined as some lithuanians returned to 
lithuania or emigrated to other countries. in 
1937 only about a hundred lithuanians were 
left. lithuanian diplomatic representatives 
in the united states and the society to aid 
lithuanians abroad tried to seek out and 
establish contact with lithuanians living in 
cuba as well as uniting them in an alliance 
of cuban lithuanians, launched early 1937 
in Havana. From as early as 1931 onwards, 
the difficult economic situation lithuanians 
found themselves in, their immigrant status, 
and the need to represent them in cuban go-
vernment offices and courts, the idea of esta-
blishing an honorary lithuanian consulate 
in Havana became ever more pressing. Tho-
se who raised it included Povilas Žadeikis, 
the lithuanian consul-general in new york 

and later Minister Plenipotentiary in Was-
hington, and jonas Budrys, consul-general 
in new york. in 1938–1939 there was already 
talk in lithuanian government circles about 
founding an honorary lithuanian consulate-
general in Havana. This was tied to real possi-
bilities for expanding economic cooperation 
between lithuania and cuba and exporting 
lithuanian goods to cuba.

until 1939 small quantities of cuban goods 
were shipped to lithuania but there were no 
lithuanian products in cuba. in that year for 
the first time a small quantity of lithuanian 
meat was sold on the cuban market. Procras-
tination on this issue, primarily for financial 
reasons, was due to the lithuanian Foreign 
Ministry. The search for an honorary consul 
acceptable to both the lithuanian and cu-
ban governments also took a long time. This 
process was slowed down by the lithuanian 
government’s wish that the honorary consul 
support a lithuanian secretary out of his 
own funds. The onset of World War ii and 
lithuania’s occupation by the soviet union 
quashed any hopes of establishing a consu-
late and put an end to incipient economic 
relations with cuba.

juozas skirius

liTHuanians in cuBa and THe idea oF an Honorary 
consulaTe-general in liTHuanian diPloMaTic 
docuMenTs oF THe 1930s.
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nesuklysime tvirtindami, kad nuo XiX a. 
pabaigos prasidėjusi lietuvių emigracija sve-
tur tapo dinamiškai ir nenutrūkstamai be-
siplėtojančiu reiškiniu, turinčiu neabejotiną 
tęstinumą dabartiniame, XXi a. laikotarpiu. 
jo išaugimo mastams nemažos įtakos turėjo 
sudėtingos gyvenimo sąlygos lietuvoje, ši 
situacija tapo svarbia lietuvių migravimo ir 
diasporos kūrimo įvairiose pasaulio šalyse 
paskata.

lietuviai, tikėdami geresnio gyvenimo 
perspektyva, suklaidinti siekiančių finan-
siškai pasipelnyti kelionių agentų ryždavosi 
keliauti net į tolimiausius niekada nepažin-
tus kraštus, pavyzdžiui, Pietų amerikos 
valstybes. Šio žemyno daliai priklausančioje 
antroje pagal dydį argentinos valstybėje per 
visą lietuvių emigracijos laikotarpį fiksuotas 
didžiausias atvykusių lietuvių skaičius1. 

Pirmieji negausūs lietuvių imigrantų įti-
kintų legvatinėmis sąlygomis padirbėti vie-
tinių darbdavių ūkiuose, srautai argentinos 
valstybę pasiekė XiX a. pabaigoje 2. iš esmės 
šį laikotarpį galima laikyti tolesnio lietuvių 
kultūrinio organizavimosi, savos kultūros iš-

asta kaZlauskaiTĖ

argentinos lietuvių bendruomenės
 kultūrinės tapatybės konstravimas ir kaita
  XiX a. pabaigoje–XXi a. pradžioje

saugojimo ir sklaidos atskaitos tašku, turin-
čiu tęstinumą iki dabartinio XXi a. pradžios 
laikotarpio.

Šio straipsnio pagrindiniu tikslu tampa 
anksčiau gana epizodiškai istoriografijoje 
nagrinėtos argentinos lietuvių kultūrinės 
tapatybės raidos analizė, apimanti XiX a. pa-
baigos – XXi a. pradžios periodą. stengian-
tis išsiaiškinti kultūrinio tapatumo sklaidos 
apimtis, apžvelgiamas gana platus lietuvių 
kultūrinės veiklos spektras: organizacijos, 
mokyklos, šeimų gyvenimas, spauda ir t. t. 
greta šio pobūdžio informacijos siekiama 
epizodiškai supažindinti su nagrinėjamo 
laikotarpio kontekstu – lietuvių emigracijos 
priežastimis, finansine, kultūrine, socialine 
padėtimi argentinoje bei palaikomais ryšiais 
su lietuva. Pateiktoji informacija suskaidyta 
į keturis laikotarpius, analogiškai sutam-
pančius su lietuvių emigracijos iš lietuvos 
srautais. 

gilinantis į šią specifinę temą susidurta su 
istoriografijos bei šaltinių informacijos sto-
ka. ypač ši problema buvo aktuali tyrinėjant 
XiX a. pabaigos–XX a. pradžios laikotarpį. 
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nors tenka pripažinti, kad ir vėlesni tyrinė-
jimo periodai – tarpukaris, 1940–1990 m. ir 
nuo 1990 m. – informacijos atžvilgiu yra gana 
problemiški. Taigi išsikeltas tikslas atkurti ar-
gentinos lietuvių ankstesnę bei supažindinti 
su dabartine kultūrine tapatybe tapo sunkiu 
iššūkiu, kurį įveikti padėjo keletas istoriogra-
finių leidinių3, periodiniai šaltiniai4 bei in-
terviu su argentinoje gyvenančia ir į lietuvą 
paviešėti atvykusia lietuvių kilmės respon-
dente – alicija anatalija Zdanevičiūte5.

argentinos lietuvių 
bendruomenės kultūrinės 

tapatybės konstravimas XiX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje

Pirmųjų lietuvių imigrantų atvykimas į 
argentiną datuojamas XiX a. pabaiga, nors 
tenka paminėti, kad istoriniuose šaltiniuose 
galima rasti duomenų, nurodančių apie daug 
ankstyvesnę XViii a. pabaigos imigraciją6.

gausesni žemės ūkiu besivertusių lietuvių 
imigrantų srautai argentinos valstybę pa-
siekė XiX a. pabaigoje dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų lietuvoje, argentinos valdžios vykdy-
tos naujos darbo jėgos pritraukimo politikos, 
kurios ištakos siekė XiX a. vidurį7.

didesnio lietuvių srauto argentinoje at-
vykimo atskaitos tašku laikomi 1899–1900 m. 
kada į Patagoniją, chubuto provinciją atvyko 
apie penkiasdešimt lietuvių šeimų8. To laiko-
tarpio lietuviai, palikę savo tėvynę ir atvykę 
į tolimą ir nepažįstamą kraštą, siekdami iš-
laikyti savo tautinę tapatybę pradėjo burtis į 
įvairaus pobūdžio kultūrines organizacijas9. 

apie XiX a. pabaigoje–XX a. pradžioje 
inicijuotą lietuvių organizacijų kūrimą bei 
kitas kultūrinės veiklos sritis argentinoje 
trūksta duomenų, todėl atskleidžiami epi-
zodiniai elementai, neleidžiantys susidaryti 
išsamesnio lietuvių kultūrinio gyvenimo 
vaizdinio. literatūroje nurodoma tik keletas 

pagrindinių šios veiklos detalių – 1909 m. 
seniausios Pietų amerikoje iniciatyvios lie-
tuvių grupelės socialinio pobūdžio paramos 
bendrijos „Vargdienis“10 bei darbininkų są-
jungos „lygybė“ Buenos airėse įsteigimas11 
bei 1914 m. liepos mėnesį argentinos lietu-
vių susivienijimo suorganizavimas12. deja, 
trūksta platesnės šių organizacijų ir jose da-
lyvavusių tautiečių tolesnės veiklos analizės, 
iš pateiktų aprašymų tegalima konstatuoti 
faktą, kad pirmieji lietuvių imigrantai buvo 
orientuoti į savišalpos organizacijų kūrimą. 
Minėtos organizacijos atliko savitarpio pa-
galbos teikimo, lietuvių vienijimo bei kultū-
rinės sklaidos pradžiamokslio funkcijas13.

argentinos lietuvių kultūrinės 
veiklos sklaida XX a. 

pirmojoje pusėje

nuo 1925 m. lietuvių kultūrinį gyvenimą 
argentinoje pagyvino naujoji tėvynainių 
imigrantų banga14. ji, palyginti su ankstesniu 
lietuvių atvykimu, buvo itin gausi, paskatin-
ta sudėtingų ekonominių gyvenimo sąlygų 
tėvynėje15. dėl nesėkmingai vykdytos žemės 
reformos, vis sparčiau augančių mažažemių 
ir bežemių skaičiaus, perteklinės darbo jė-
gos žemės ūkyje bei neišplėtoto pramonės 
sektoriaus sparčiai augo norinčių emigruoti 
lietuvių skaičius16. Per visą nepriklausomos 
lietuvos gyvavimo laikotarpį į tolimąją ar-
gentinos šalį atvyko 16744 lietuviai, dauguma 
jų – žemės ūkio darbininkai17. 

iki 1924 m., kai buvo įvestos jaV kvotos, 
apribojusios imigracijos srautus, dauguma 
lietuvių rinkosi imigruoti į šiaurinę, ekono-
miškai stipresnę amerikos dalį18. jaV val-
džiai įvedus imigracijos apribojimus, daugu-
ma lietuvių, neturėdami geresnių gyvenimo 
perspektyvų lietuvoje, vylėsi jas atrasti toli-
mosiose Pietų amerikos valstybėse: argen-
tinoje, Brazilijoje, Paragvajuje, urugvajuje19. 
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iš tiesų pagrindine lietuvių imigracijos į ar-
gentinos valstybę, daugiausia į sostinę Bue-
nos aires, paskata tapo fazendų savininkų 
teikti patrauklūs darbo pasiūlymai išvykti 
išsimokėtinai ir su šeimomis20.

ekonominio pobūdžio priežasčių pa-
skatinta naujoji imigrantų banga, atvykusi 
į argentiną, integravosi į anksčiau lietuvių 
sukurtas organizacijas ir prisidėjo prie naujų 
kūrimo iniciatyvos21. Šį laikotarpį aprašan-
čioje literatūroje, priešingai nei XiX a. pabai-
gos – XX a. pradžios, gausu informacijos apie 
lietuvių kultūrinę sklaidą22.

remiantis užsienio reikalų ministerijos 
pateikiama informacija galima susidaryti 
nuomonę apie tarpukario laikotarpiu ar-
gentinoje veikusių katalikiško pobūdžio or-
ganizacijų gausą ir gana platų veiklos arealą23. 
iš tikrųjų pateikiamuose pranešimuose apie 
ankstesnes lietuvių organizacijas, priešingai 
nei susikūrusias minimuoju laikotarpiu, pa-
sigendama informacijos. literatūroje aprašo-
ma vienintelė, nuo XX a. pradžios iki dabar-
tinių dienų Beriso mieste veikianti lietuvių 
kultūrine bei socialine parama užsiimanti 

„nemuno“ draugija, nuo savo veiklos pra-
džios žinoma „Vargdienio“ pavadinimu24. iki 
1928 m. ši šalpos organizacija neturėjo nuo-
savų patalpų, todėl susitikimai vykdavo ar-
gentinos lietuvių namuose. kaip ir kitos or-
ganizacijos, „nemunas“ turėjo savo valdybą, 
sprendusią kultūrinio pobūdžio klausimus, 
kaip antai bibliotekos, šalpos organizavimo, 
laikraščių leidybos ir kt.25

Tarpukario laikotarpiu, ypač nuo 1930 m., 
fiksuojamas didelis naujai susikūrusių orga-
nizacijų skaičius, į kurį įeina: katalikų vei-
kimo centras, argentinos lietuvių katalikų 
federacija, Šv. cecilijos choras, gyvojo ro-
žančiaus draugija, Marijos Vaikelių draugija, 
argentinos lietuvių jaunimo draugija, argen-
tinos lietuvių moterų ir mergaičių draugija26. 
kiekviena iš minimų organizacijų plėtojo 
aktyvią kultūrinę veiklą, pavyzdžiui, 1939 m. 
įkurta Marijos Vaikelių draugija rengė me-

ninius choro sambūrius, argentinos lietuvių 
jaunimo draugija užsiėmė vaidybinio būrelio 
organizavimu ir t. t.27 iš visų minėtų orga-
nizacijų svarbiausią funkciją atlikusi 1935 m. 
įkurta argentinos lietuvių katalikų federacija 
sutelkė daugybę lietuvių katalikiškų draugijų, 
kurių išrinkti atstovai dalyvavo mėnesiniuo-
se organizuotuose susirinkimuose28. Panašiu 
vadovavimo principu veikusio 1939 m. įkur-
to katalikų veikimo centro branduolį sudarė 
katalikiškų organizacijų, draugijų, ratelių, 
brolijų bei kuopų atstovai29.

Minėtų katalikiškos orientacijos organiza-
cijų sąrašą papildo Beriso mieste nuo 1931 m. 
kovo mėnesio pradėjusi veikti Berisso lietuvių 
katalikų savišalpos ir kultūros draugija „Min-
daugas“30. apie šią organizaciją, priešingai nei 
anksčiau nurodytais, literatūroje informaci-
jos aptikta daugiau31. joje išsamiai nurodyti 
draugijos kūrimą inicijavę lietuviai: F. griš-
ka, j. jokubka, V. Povilauskas, M. juodviršis, 
j. Burba, V. griškienė, V. Burbienė, k. Žutė, 
B. Žutaitė, j. Žubauckas, M. Žužutė, V. jovai-
šis, j. Žilinskaitė, M. Žimkaitė, j. Bačkis ir kt.32 
Pradiniame draugijos veiklos etape organiza-
cijos atstovai, neturėdami patalpų savo būsti-
nei, telkėsi juozo Burbos namuose33. 

aktyvesnė „Mindaugo“ draugijos kultū-
rinė veikla pradėjo plėtotis nuo 1932 m., kai 
buvo sukurtas choras, įrengta biblioteka, 
mišios pradėtos laikyti lietuvių kalba34. Per 
kelerius – 1933–1935 metus organizacija išplė-
tė savo veiklos arealą: pritraukė daug naujų 
narių, užmezgė ryšius su kitomis tautinėmis 
bendruomenėmis ir valstybinėmis įstaigo-
mis, pavyzdžiui, lietuvos pasiuntinybe, kuri 
draugijai teikė finansinę paramą inicijuo-
jant a. smetonos mokyklos steigimą35. Tai-
gi „Mindaugo“ draugijos pastangomis buvo 
įkurtas dar vienas lietuvių kultūros židinys, 
kuriame jaunosios kartos atstovams buvo su-
teiktos plačios lavinimosi galimybės: mokyta 
lietuvių kalbos, įkurta biblioteka, organizuo-
ti meniniai sambūriai, kaip antai chorai, vai-
dinimo būreliai36.
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esminiai „Mindaugo“ draugijos pasikei-
timai pasidėjo nuo 1935 m., prisijungus prie 
daugybę katalikiškos krypties organizacijų 
telkiančios lietuvos katalikų federacijos37. 
Po metų parengus socialinės paramos regla-
mentą, dėl kurio išaugo nario mokestis, pa-
sitraukė ženkli dalis organizacijos veikloje 
dalyvavusių asmenų, iš literatūroje nurody-
tų 234 narių liko 15838. nepaisant narių su-
mažėjimo, draugija toliau sėkmingai plėtojo 
kultūrinę veiklą: pradėta lietuvos metraščių, 
rašiusių apie lietuvos istoriją, lietuvių kul-
tūrinę, visuomeninę, religinę, diplomatinę 
veiklą, leidyba39. Pagausėjo kultūrinių rengi-
nių: organizuoti jaunimo spektakliai, poezi-
jos, tautinių šokių vakarai. greta šios veiklos 
draugijos nariai toliau inicijavo a. smetonos 
mokyklos, bibliotekos, kurioje sukaupta apie 
septyni šimtai leidinių – knygų, laikraščių, 
žurnalų – paramos teikimą40. 

iš pateikiamų katalikiškų organizacijų 
veiklos rezultatų galima teigti, kad dauguma 
jų susitelkė į plačią kultūrinę veiklą, neapsi-
ribota vien dvasiniais klausimais. apskritai 
ir kitos dar neminėtos draugijos, pavyzdžiui, 
lietuvių savišalpinė darbininkų draugija41, 
turėjusi pasaulietinę orientaciją, faktiškai 
užsiėmė tokio pat pobūdžio karitatyvine 
veikla, kaip ir minėtosios katalikiškos drau-
gijos. Taigi tarpukario organizacijų atstovai 
nepamiršo pirmtakų diegtų šalpos teikimo 
tradicijų, priešingai, jas išsaugojo inicijuoda-
mi Tumo Vaižganto lietuvių mokyklos staty-
bos fondą, lietuvių centrą, lietuvių argenti-
noje savišalpinę draugiją „susivienijimas“ ir 
kt. projektus42, tiesiogiai prisidėjusius prie 
lietuvių kultūros sklaidos argentinoje.

greta minėtų katalikiškų organizacijų ar-
gentinoje veikė komunistinės pakraipos jun-
giniai, pavyzdžiui, įvairūs meniniai sambū-
riai kaip liaudies teatras, statęs komunistinės 
pakraipos bolševikinio turinio veikalus. Šalia 
teatro veikė trisdešimt penkių asmenų choras, 
savo sekcijas turėjęs rosarijaus ir kt. miestuo-
se43. argentinos lietuvių kultūriniam gyveni-

mui paįvairinti tarpukariu suorganizuotas ko-
munistinės pakraipos asmenis telkęs lietuvių 
sporto klubas. Ši organizacija vienijo nedidelį, 
apie keturiasdešimties asmenų, žmonių, susi-
renkančių teatro patalpose lesti laisvalaikio 
lošiant šachmatais ar žaidžiant krepšinį44.

Minėtosios skirtingas ideologijas propa-
guojančios lietuvių organizacijos, užsiėmu-
sios šalpos švietimui, kultūrai bei skurdžiai 
gyvenantiems tautiečiams teikimu, nekoor-
dinavo tarpusavio veiksmų, veikiau priešin-
gai, liko konfrontuojančios, dėl įtakos besi-
varžančios skirtingos šalys. Tokio lietuvių 
kultūrinės sklaidos šalininkų priešiško vidi-
nio nusiteikimo egzistavimas tapo pagrindi-
niu tarpusavio vienybę ardančiu veiksniu45.

skirtingoms ideologinėms šalims atsto-
vaujantys lietuviai, stengdamiesi sustiprin-
ti savo pozicijas, stengėsi pritraukti kuo 
daugiau sekėjų. Šiam tikslui įgyvendinti 
pasitelkta tuometės lietuviškos spaudos er-
dvė, teikusi galimybių formuoti skaitytojų 
neigiamą nuomonę apie oponentus46. Šiose 
ideologinėse spaudos varžybose pirmavo ko-
munistinės pakraipos leidiniai, pavyzdžiui: 

„Momentas“, „darbininkų tiesa“, „Tiesos 
žodis“, „argentinos žinios“ dėl komiterno 
inicijuotos paramos47. kitų leidinių, pavyz-
džiui, „Pietų amerikos žinių“, „argentinos 
lietuvių balso“, gyvavimą dažnai sustabdyda-
vo finansinės problemos, neretai norint juos 
išsaugoti reikėjo užsiimti papildoma veikla: 
leidinių prenumeravimu, skelbimų dėjimu, 
lietuviškų vakarų organizavimu ir t. t.48

išsikerojusi minėtoji lietuvių ideologinė 
konfrontacija palengva slopo, užleisdama 
vietą lietuvių tautos vienybės idėjos sklaidai49. 
Šiam išsikeltam tautiečių tikslui įgyvendinti 
buvo įkurti lietuvių namai, kuriuose ben-
dram lietuvių kultūrinės sklaidos darbui 
inicijuoti buvo išrinkta penkiolikos atstovų 
taryba iš visų argentinoje veikiančių lietu-
viškų organizacijų. Taigi tokiu būdu buvo 
sudaryta skirtingų kultūrinių organizacijų 
dalyvių bendradarbiavimo prielaida50.
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greta minėtosios argentinos lietuvių kul-
tūrinių organizacijų ir spaudos publikavimo 
veiklos tarpukario laikotarpiu iškilo būtinybė 
intensyvinti jaunosios kartos kultūrinį ugdy-
mą51. Šis išsikeltas uždavinys, kaip ir daugu-
ma kitų, tapo sudėtingai įgyvendinamas dėl 
lėšų stokos, nepakankamo lietuvos valdžios 
dėmesio52. Šalia šių problemų intelektualios 
jaunuomenės švietimą trukdė sunkios gy-
venimo sąlygos, daugeliu atvejų ekonomi-
nio pobūdžio problemos tapo pagrindine 
vaikų išmokslinimo kliūtimi53. neišugdžius 
sąmoningesnės jaunosios kartos, netolimoje 
ateityje turėjo nukentėti kultūrinio gyveni-
mo kokybė, svetimoje gyvenamoje aplinkoje 
nuolatos vyko lietuvių asimiliaciniai proce-
sai: „<…> senos lietuvių kartos ištautėjimas 
dar nėra tokioje katastrofiškoje būklėje, kaip 
kad jaunosios kartos. jaunojoje kartoje – vai-
kų tarpe, kad ir lietuvoje gimusių, bet čia be-
augančių lietuvių kalbos mokėjimas yra labai 
ir labai apverktinoje būklėje.“54

susipažinus su šiomis minimomis ten-
dencijomis, svarbiu uždaviniu tampa su-
sipažinti su lietuviškų mokyklų būkle bei 
veikla, turinčia tiesioginės įtakos jaunosios 
kartos kultūrinio ugdymo kokybei. iš tiesų, 
išanalizavus šios tematikos informaciją, susi-
daro įspūdis, kad vaikų tiesiogine nutautimo 
paskata tapo tėvų pasirinkimas vaikus leisti 
į argentiniečių mokyklas. archyviniuose 
šaltiniuose, nurodoma, kad tokį tėvų apsis-
prendimą lemdavo nepakankama lietuviškų 
mokyklų kompetencija: „Tėvų rimčiausias 
nusiskundimas, kad mokykla neparuošia 
mokinių tokiame pat mokslo aukštyje, kaip 
kad argentinietiškoji, kad mokiniai iš lietu-
viškos pradžios mokyklos yra silpnai paruoš-
ti, todėl esą nėra prasmės leisti į lietuvišką 
mokyklą.“55

iš tikrųjų, gan svarbios informacijos apie 
argentinoje ir kitose Pietų amerikos valsty-
bėse veikiančių lietuviškų mokyklų kompe-
tencijos lygį, mokyklų darbo organizavimą, 
mokymo sistemų kūrimą, finansavimą ir ki-

tus svarbius veiklos niuansus pateikia valsty-
bės kontrolės vyriausiasis revizorius j. gra-
bauskas 1939 m. pranešime56. jis, susipažinęs 
su argentinos mokyklų darbo principais, pa-
teikia gan negatyvius vertinimus, pavyzdžiui, 
apie Buenos airėse veikiančią mokyklą: 

„Man aplankius B. aireso mokyklą pamokų 
metu <…> paklausinėjau lietuviškai skai-
tyti vyresniuosius ir žodžiu pasikalbėjau su 
mažaisiais <…> labai menkas jų mokėjimas 
lietuviškai ir geras susikalbėjimas ispaniškai 
nuteikė pesimistiškai.“57 greta negatyvių mo-
kyklos darbo rezultatų nurodoma, kad tėvų 
sąmoningumo stoka bei ekonominai sunku-
mai tapo pagrindinėmis priežastimis, turė-
jusiomis įtakos lietuvių vaikų adaptavimuisi 
prie svetimos aplinkos58.

galima teigti, kad ekonominių problemų 
gausa tarpukario argentinoje buvo pagrindi-
nis veiksnys, lėmęs sunkias vaikų mokymosi 
sąlygas, žemą mokytojų kvalifikacijos lygį. iš 
lietuvos atsiųsti pedagogai, gaudami mažus 
atlyginimus, neturėjo paskatos siekti geres-
nių darbo rezultatų: „Mokytojai siunčiami iš 
lietuvos ir gauna algos mažiau, negu pasiun-
tinybėje tarnai – kurjeriai“59. neretai lietuviš-
kas mokyklas lankantys vaikai dėl atsainaus 
mokytojų požiūrio į darbą, turėtų žalingų 
įpročių negaudavo reikiamo žinių kiekio: 

„eilė mokytojų buvo visai tam darbui nepa-
siruošę, o kai kurie iš jų net alkoholikai.“60 
Taigi iš pateiktos informacijos galima daryti 
prielaidą, kad tėvai, sužinoję apie lietuviškų 
mokyklų negatyvius darbo rezultatus, siek-
dami vaikų greitesnės integracijos į svetimą 
aplinką, rinkdavosi argentiniečių mokyklas, 
kuriose vaikai greitai nutausdavo.

apibendrinant tarpukario laikotarpio ar-
gentinos lietuvių gyvenimą galima teigti, kad 
net sunki ekonominė padėtis, per menka lie-
tuvos valdžios teikiama parama nesustabdė 
kultūrinės sklaidos, pasireiškusios įvairių or-
ganizacijų, draugijų kūrimu, spaudos leidy-
ba, švietimo įstaigų organizavimu ir t. t. Šią 
veiklą plėtojo tik sąmoningoji, ideologiškai 
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diferencijuota, mažumą sudaranti lietuvių 
tautos dalis, suvokusi lietuviškos tapatybės 
išsaugojimo reikšmę. deja, didelė dalis, ypač 
naujųjų imigrantų, nesidomėjo kultūrinio 
pobūdžio veikla, dėmesį nukreipė į ekono-
minės gerovės kūrimą, neskyrė dėmesio 
jaunosios kartos tautiniam ugdymui, o prie-
šingai – tikėjo, kad greita adaptacija lems pa-
lankesnes gyvenimo perspektyvas.

argentinos lietuvių 
kultūrinė veikla po antrojo 

pasaulinio karo

1944 m. sovietams antrą kartą okupavus 
lietuvą, didelė dalis tautiečių emigravo į Vo-
kietijos dP stovyklas, o iš jų, pablogėjus eko-
nominei padėčiai, išvyko į Šiaurės arba Pietų 
ameriką61. Šiuo laikotarpiu argentina sulau-
kė gana epizodinės apie 750 lietuvių emigra-
cijos62 dėl atsivėrusių palankių imigravimo į 
jaV galimybių63. Tuo metu tolimojoje argen-
tinoje apsigyvenę lietuviai nebesivertė žemės 
ūkiu, o, prisitaikę prie vietos gyvenimo sąly-
gų, ėmėsi amatų, verslo, dirbo fabrikuose ar 
viešojo aptarnavimo srityje64. 

lietuvos atžvilgiu nepalankiai susiklos-
čiusios istorinės aplinkybės tapo tiesiogine 
argentinoje gyvenančių tautiečių sąmonin-
gėjimo paskata. suvokę tolimosios tėvynės 
laisvės praradimą, lietuviai, siekdami atkurti 
istorinį teisingumą, pradėjo burtis į įvairias 
organizacijas, draugijas. galima teigti, kad 
ankstyviausia iniciatyva pasireiškė 1940 m. 
pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje 
išlaisvinimo centro argentinoje įkūrimu65. 

apskritai per visą lietuvos okupacijos 
laikotarpį argentinos lietuvių organizacijų 
bei renginių gausa iliustruoja kultūrinio gy-
venimo suintensyvėjimą66, šį laikotarpį, ne-
paisant iškilusių nutautėjimo problemų, pa-
grįstai galima laikyti lietuvių kultūros aukso 
amžiumi. Be abejo, lieka tik stebėtis tokiais 

ženkliais lietuvių kultūriniais pasiekimais, 
nes, kaip sakyta, po 1940 m. į argentiną atvy-
ko per mažas intelektualinių jėgų potencialas, 
kad galėtų atgaivinti asimiliuotų tautiečių 
senbuvių lietuvybę67. Pagrindiniu vietos ar-
gentinos lietuvių kultūrinės sklaidos akstinu 
tapo lietuvos okupacija, su kuria atėjo savos 
kultūros išsaugojimo reikšmės suvokimas.

argentinos lietuvių tautinių jausmų reikš-
mingumas išryškėja įvairaus pobūdžio kul-
tūrinėje veikloje. nuo pat lietuvos okupaci-
jos pradžios ypač reikšmingais tapo įvairių 
istorinių datų: birželio tremties lietuvoje, 
Vasario šešioliktosios, okupacijos metinės, 
lietuvių gatvės atidarymo, organizacijų su-
kakčių minėjimai68. iš esmės šios šventės 
tapo lietuvius vertybiškai vienijančiais, ska-
tinančiais burtis ir kultūriškai bendradar-
biauti veiksniais. 

Prie argentinos lietuvių kultūrinio ben-
drumo pajautos labiausiai prisidėjo įvairiau-
sių organizacijų veikimas69. Per lietuvos 
okupacijos laikotarpį plėtojosi senujų nuo 
tarpukario laikotarpio gyvavusių draugi-
jų veikla. Šiuo laikotarpiu sėkmingai savo 
meninę veiklą koordinavo senbuvė šalpinio 
pobūdžio „nemuno“ draugija, iš ankstes-
nio laikotarpio žinoma „Vargdienio“ pava-
dinimu70. Panašia kultūrine veikla užsiėmė 
ir kitos organizacijos, pavyzdžiui, „Birutė“, 
nuo 1931 m. gyvuojanti „Mindaugo“ draugi-
ja, organizavusi įvairiaus pobūdžio renginių: 
teatro spektaklių, seminarų, lietuvių kalbos 
kursų, turistinių žygių, žaidimų popiečių, 
karnavalų, šokių ir t. t.71

Šalia draugijų senbuvių plėtojosi naujai su-
kurtos organizacijos: senelių židinys, skautai, 
lietuvos vyčiai ir kt.72 kiekviena jų, savaip 
modeliuodama savo veiklą, nemažai prisidė-
jo prie tautinės kultūros išsaugojimo. netgi 
tik menine lietuvių kultūros sklaida užsii-
mantys ansambliai: „aušros“, „Šv. cecilijos: 

„atžalyno“ ir kiti, dalyvaudami organizuo-
jant įvairių švenčių programas, prisidėdami 
prie tautiečių vienybės palaikymo73. greta 
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šios pagrindinės funkcijos jie tapo svarbiais 
lietuvių jaunimo talkos židiniais, galėjusiais 
lietuvybę perteikti gana patraukliu būdu: šo-
kiais, dainomis, vaidinimais74.

lietuvos okupacijos laikotarpiu lietuviš-
kų organizacijų veiklai koordinuoti buvo 
sukurti bendrojo valdymo dariniai. Šiam 
tikslui 1950 m. atsirado argentinos lietuvių 
bendruomenė, sutrumpintai alB, veikusi 
Palomaro–Herlingemo, Temperlio, avelja-
nedos, Vilja lugano, rosarijaus, Beriso mies-
tuose75. Minimos organizacijos nariai, siek-
dami atkreipti dėmesį į lietuvos problemas, 
organizavo politinio pobūdžio akcijas: rašė 
memorandumus, peticijas ir teikė jas gana 
aukšto rango pareigūnams, pavyzdžiui, jaV 
prezidentui d. d. eizenhaueriui, popiežiui 
jonui XXiii ir kt.76

Vėlesniu laikotarpiu, iš alB veiklos pasi-
traukus svarbiems vadovams, 1970 m. orga-
nizaciją perėmė nuo 1956 m. veiklą pradėjusi 
argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos 
taryba, sutrumpintai vadinama alosT77. ji, 
susijungusi su alB, nepakeitė organizacijos 
vykdytos veiklos krypties, rūpinosi ryšių su 
Pasaulio lietuvių bendruomene palaikymu, 
lietuvos nepriklausomybės kova, telkė ir 
koordinavo daugybės argentinoje veikusių 
organizacijų veiklą 78. Pavyzdžiui: susivieni-
jimą lietuvių argentinoje (sla), argentinos 
lietuvių centrą, lietuvos katalikų draugiją, 
senelių Židinį, lietuvos jaunimo sąjungą, 
anksčiau minėtąsias „Mindaugo“ ir „nemu-
no“, lietuvių katalikių moterų „Birutė“ ir ki-
tas draugijas79. 

greta kultūrinio pobūdžio organizaci-
jų telkimo, alosT kartu su Vlik’u80 nuo 
1960 m. pradėjo organizuoti Pietų ameri-
kos lietuvių kongresus, siekiančius išspręsti 
aktualiausias to meto problemas: nustatyti 
tolesnes gaires kovai dėl lietuvos išlaisvini-
mo, kelti jaunosios kartos nutautėjimo pro-
blemą81. 

Tuo laikotarpiu įvairių organizacijų vy-
resniosios kartos atstovai nerimavo dėl gana 

pasyvaus jaunosios kartos nusiteikimo sa-
vos kultūros atvžilgiu82. neretai vyresnioji 
karta negailėjo kritikos nutautėjusio jauni-
mo atžvilgiu, kai kuriais atvejais per daug 
paviršutiniškai vertino jų veiklą. ypač ši 
minima tendencija pastebima kalbant apie 
argentinos jaunimo organizuotus kongre-
sus ar kitokio pobūdžio renginius83. susida-
ro pirminis įspūdis toks, kad vyresniosios ir 
jaunosios kartos santykiai buvo išsiderinę, 
trūko tarpusavio dialogo, bendradarbiavimo 
lietuviškos kultūros puoselėjimo darbe. dau-
geliu atvejų, vyresnieji nesugebėjo deramai 
parengti jaunimo šiam tikslui įgyvendinti, o 
jaunimas nenorėjo taikytis su diktuotomis 
kultūrinės veiklos sąlygomis.

Vyresniosios kartos pesimistinius jauno-
sios kartos vertinimus bent dalinai galima 
paneigti remiantis plėtotos kultūrinės veiklos 
faktais84. akivaizdžiausiai jaunimo kultūri-
nės veiklos iniciatyvumas pasireiškė priside-
dant prie Pietų amerikos lietuvių jaunimo 
kongresų veiklos 85. daugeliu atžvilgių tenka 
pripažinti, kad šio renginio organizavimas 
pareikalavo didelių laiko, pastangų sąnaudų. 
entuziastiškiausi šioje veikloje dalyvaujan-
tys jaunuoliai turėjo veikti daugiaplaniškai, 
operatyviai. esminiu jų veiklos aspektu tapo 
bendradarbiavimas su kitų Pietų amerikos 
valstybių lietuviais, kuriant ne tik pagrindi-
nę kongreso, bet ir prieš ją organizuojamos 
lietuvių studijos savaitės programą86. nors 
šis atsakingas darbas buvo planuojamas tik 
kas ketverius metus, tačiau kiekvienos pro-
gramos detalių koordinavimas reikalavo 
gana ilgo ir atsakingo jaunimo pasirengimo, 
mat nuo jo priklausė tolesnė kongresų vei-
klos sėkmė87.

Be jau minėtųjų veiklos epizodų kongre-
suose, reikia išskirti jaunimo įtaką įvairių 
lietuvių kultūrinių organizacijų veikloje. 
daugiausia jie telkėsi į argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungą, kuri, be jau minėtų kon-
gresų organizavimo, prisidėjo prie įvairių 
kitų kultūrinių sričių plėtojimo: stovyklų, 
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tautinių šokių festivalių, piešimo, braižybos, 
literatūros konkursų, mišių organizavimo, 
bibliotekos, futbolo komandos ir žurnalo 
įsteigimo88. Taigi iš pateiktos informacijos 
galima susidaryti įspūdį, kad ši organizacija 
tapo pagrindinė, jaunimą vienijanti ir galinti 
pasiūlyti plataus arealo veiklos asortimentą.

Šalia minimosios argentinos lietuvių są-
jungos veikė ir daugiau įvairių organizacijų, 
draugijų, suinteresuotų jaunosios kartos da-
lyvavimu89. lietuvos okupacijos laikotarpiu 
argentinoje plėtėsi į jaunimą orientuotų or-
ganizacijų pasiūla. Pavyzdžiui, tuo laikotar-
piu padėti pagrindai minėtųjų skautų, vyčių 
organizacijų veiklai90, jaunuoliai noriai buvo 
laukiami lietuvių centro, argentinos lietuvių 
susivienijimo bei kituose susibūrimuose91. 

deja, ne visuomet į jaunimo kultūrinę 
sklaidą orientuoti lūkesčiai pasiteisindavo. 
iš dalies prie tokios situacijos susidarymo 
nemažai prisidėjo per menkas savos tautinės 
kultūros ugdymas vaikystėje. kaip jau mi-
nėta, nuo tarpukario laikotarpio dauguma 
tėvų buvo suinteresuoti atžalas kuo greičiau 
adaptuoti, todėl beatodairiškai buvo atmeta-
ma šeštadieninių lietuviškų mokyklų, meni-
nių ir kitų lietuviškų sambūrių svarba92. Šios 
asimiliacinės tendencijos buvo pastebimos 
per visą lietuvos okupacijos laikotarpį.

nepaisant vyravusios neigiamos asimi-
liacinės jaunimo tendencijos, galima išskirti 
tam tikrus teigiamus poslinkius. nagrinėja-
muoju laikotarpiu, palyginti su tarpukariu 
gyvavusiomis tendencijomis, augo lietuvių 
kultūrinis sąmoningumas. Besiplėtojusi 
kultūrinė veikla davė teigiamų poslinkių 
jaunajai kartai. Tuo metu išaugo lietuvių, 
siekiančių aukštojo mokslo, skaičius. XX a. 
septintąjį dešimtmetį argentinos univer-
sitetuose studijavo apie du šimtai lietuvių, 
mokyklose fiksuotas dviejų tūkstančių mo-
kinių skaičius93. nors besimokančiųjų lie-
tuvių procentas nebuvo didelis, tačiau net 
menkiausias pozityvus poslinkis turėjo di-
delės reikšmės argentinoje gyvenantiems 

lietuviams. jų būryje radosi net aukštus val-
dininkų postus užimančių tėvynainių, kurie 
įgiję didesnę galią, galėjo pasirūpinti lietuvių 
kultūrinės ir kitokio pobūdžio padėties geri-
nimu argentinoje.

To meto lietuvių jaunuomenės kultūrinio 
abejingumo išsklaidymo iniciatyvos ėmė-
si energingieji savanoriai – marijonai94. jie 
tapo pagrindiniais jaunesniosios ir vyres-
niosios kartos vienytojais, siekusiais ben-
dradarbiauti tautos vienybės bei kultūros 
išsaugojimo darbe. galima teigti, kad jų 
atvykimas 1939 m. tapo esminiu atskaitos 
tašku koordinuoti įvairią kultūrinę veiklą95. 
jų intensyvaus lietuvybės gaivinimo darbe 
pasireiškė įvairiausios veiklos apraiškos: pa-
rapijos, mokyklos steigimas, organizacijų 
bendradarbiavimo skatinimas ir t. t.96 ilgai-
niui penktąjį dešimtmetį marijonų veikla 
dar labiau suintensyvėjo pradėjus publikuo-
ti leidinį „laikas“97. leidinyje, be religinės 
tematikos, buvo supažindinama su pagrin-
dinėmis argentinos lietuvių gyvenimo nau-
jienomis: organizacijų veikla, pagrindiniais 
renginiais, sovietinės lietuvos gyvenimo 
aktualijomis ir t. t.98 

Be jau minėtosios marijonų iniciatyvos, 
egzistavo platesnis įvairių leidinių asortimen-
tas. greta katalikiškos orientacijos laikraščio 

„laikas“ ilgą laiką ėjo konfrontacinėmis ten-
dencijomis pasižymįs „argentinos lietuvių 
balsas“99. svarbu pažymėti, kad nagrinėja-
muoju laikotarpiu lietuviai buvo aprūpinami 
ir kitais leidiniais: „argentinos žiniomis“100, 

„Balsu“101, „argentinos aidu“102 ir kt. daugu-
ma argentinos lietuvių, užsiėmusių informa-
cinės sklaidos darbu, susidūrė, kaip ir minėtu 
tarpukario laikotarpiu, su leidybiniais sun-
kumais, neretai paviešinus vos keletą nume-
rių tekdavo atsisakyti šios veiklos103. greta 
minimųjų tendencijų to meto spaudoje epi-
zodiškai pasireiškė dvikalbystės problema, 
vyravo ideologinių srovių sankirtos tenden-
cija, tapusi itin žalingu lietuvių tautinei vie-
nybei ir kultūrinei sklaidai aspektu104. 
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Prie 1940–1990 m. laikotarpio lietuvių kul-
tūrinės veiklos apsunkinimo nemažai prisi-
dėjo organizacijų tarpusavio nesutarimai, 
bendradarbiavimo stoka105. Ši lietuvių vi-
suomenei argentinoje akuali problema buvo 
keliama ir analizuojama to meto spaudoje106. 
nors daugeliu atžvilgių leidybos atstovų for-
muotą viešąją opiniją reikia vertinti kritiškai, 
tačiau organizacijų santykių atžvilgiu patei-
kiama gana reali situacija. dauguma įvairaus 
pobūdžio lietuviškų sambūrių nesugebėjo 
kontaktuoti, koordinuoti bendros kultūrinės 
veiklos. Veikiau ėmėsi priešingos viena kitos 
atžvilgiu kenkimo politikos, konkuravo tar-
pusavyje dėl sekėjų gretų papildymo107. kaip 
nurodoma to meto spaudoje, nevienetiniais 
atvejais tapo bereikšmių renginių organiza-
vimas svarbių švenčių, kurias koordinavo 
tam tikra viena draugija, metu108.

greta pateiktų gana negatyvių argentinos 
lietuvių kultūrinės veiklos niuansų galima 
įžvelgti teigiamų poslinkių. nepaisant asimi-
liacijos, iškilusių kultūrinio organizavimosi 
problemų, lietuvos okupacijos laikotarpis 
buvo susijęs su tam tikrais kokybiniais poky-
čiais. Tuo metu, nepaisant gana mažo naujo-
sios kartos imigrantų skaičiaus, buvo toliau 
sėkmingai plėtojama lietuvių tautinė veikla: 
veikė šeštadieninės mokyklos, buvo leidžiami 
leidiniai, organizuojami meniniai sambūriai, 
vyko bažnytinė veikla ir t. t.109 ypač svarbiu 
reiškiniu tapo lietuvių iniciatyvumas lietu-
vos laisvinimo darbe. dauguma apie lietuvos 
okupaciją sužinojusių lietuvių ėmėsi aktyvios 
kultūrinės veiklos: organizavo mitingus, de-
monstracijas, rašė peticijas tarptautinėms or-
ganizacijoms, kreipėsi į vietos valdžios insti-
tucijas110. daugeliu atžvilgių tokio pobūdžio 
pilietinis aktyvumas vienijo argentinos ir 
jaV lietuvius, turėjusius pagrindinį lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo siekį111.

Per 1940–1990 m. laikotarpį centriniu 
argentinos lietuvius vienijančiu veiksniu 
tapo tėvynės nepriklausomybės atkūrimas. 
galima teigti, kad šis tikslas tapo esminiu, 

net tarp savęs konfontuojančias organizaci-
jas vienijančiu veiksniu. kiekvienas lietuvių 
sambūris, nepriklausomai nuo plėtotos vei-
klos, narių skaičiaus, neliko abejingas lietu-
vos okupacijos klausimui112. Tuo metu ypač 
domėtasi lietuvos gyvenimo aktualijomis, 
neretai vieno ar kito leidinio straipsniai buvo 
orientuoti į šios tematikos analizę113.

nagrinėjamo laikotarpio spaudos aktua-
lijos atskleidžia dar vieną svarbų argentinos 
lietuvių sklaidą stiprinantį veiksnį – pasau-
lio lietuvių tarpusavio bendradarbiavimą114. 
ypač entuziastingai atsiliepta apie iš jaV at-
vykusius kultūrinės veiklos atstovus115. dar 
reikšmingesniais ir vertais paminėti įvykiais 
tapo sovietinės okupacijos pabaigos laikotar-
piu iš tėvynės atvykus įvairių žymių asmeny-
bių sutikimas 116. galima teigti, kad jų pasiro-
dymas galėjo tapti rimtu akstinu sustiprinti 
tolesnę kovą dėl lietuvos nepriklausomybės.

greta minėtojo tarpvalstybinio lietuvių 
bendradarbiavimo lygmens veikė vietinis 
tinklas. iš to meto spaudos aktualijų suži-
nota, kad skirtinguose argentinos vietovėse 
gyvenantys lietuviai kviesdavosi vieni kitus į 
renginius, organizavo susitikimus, ekskursi-
jas ir t. t.117 Pasirinktas draugiškas tarpusavio 
bendravimo stilius buvo reikšmingas koky-
biškai lietuvybės sklaidai. 

Be nagrinėto lietuvių bendradarbiavimo, 
argentinos erdvėje užsimezgė platesnio mas-
to Pabaltijo gyventojų: lietuvių, latvių, estų, – 
santykiai. jų esminiu tikslu tapo sovietų są-
jungos agresijos fakto tarptautinėje arenoje 
iškėlimas ir bendra kova dėl savų valstybių 
nepriklausomybės 118.

apibendrinant galima teigti, kad antro-
sios lietuvos okupacijos laikotarpiu pakito 
lietuvių savimonė. dauguma, suvokę tolimo-
sios tėvynės praradimo faktą, pradėjo burtis į 
draugijas, organizacijas, kurias vienijo siekis 
sutelkti jėgas bendrai kovai dėl lietuvos ne-
priklausomybės. greta organizacijose išsi-
keltų lietuvių politinių tikslų itin sėkmingai 
plėtojosi kultūrinė veikla: augo jaunosios 



85

kartos ugdymo, meniniai sambūrių reikšmė, 
pradėta gana atvirai kalbėti apie asimilia-
cijos žalą, lietuvybės išsaugojimo reikšmę. 
Taigi tolimojoje lietuvoje nepalankiai susi-
klosčiusios istorinės aplinkybės argentinos 
lietuviams tapo tiesioginiu postūmiu pakeis-
ti iki tol paplitusią asimiliacinę mąstyseną ir 
pradėti branginti lietuviškąją kultūrą. 

argentinos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas XX a. pabaigoje–

XXi a. pradžioje

XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje 
prasidėjus sovietų sąjungos irimui, argenti-
nos lietuviai suintensyvino kovą dėl lietuvos 
nepriklausomybės. ypač šią veiklą plėtojo jau 
minėtoji septintojo dešimtmečio viduryje 
sukurta argentinos lietuvių jaunimo sąjun-
ga, intensyviai bendradarbiavusi su Pasaulio 
lietuvių bendruomene119. jos nariai, sužinoję 
apie lietuvai ssrs taikytą ekonominę bloka-
dą, kėlė šio pobūdžio klausimus valstybiniu 
lygmeniu, Buenos airėse organizavo protesto 
demonstraciją, rašė peticijas120. Prie šios vei-
klos prisidėjo ir kitos argentinoje veikusios 
jau anksčiau minėtos organizacijos, kurias 
vienijo bendras kovos už laisvę tikslas. 

1990 m. atkūrus lietuvos nepriklauso-
mybę, argentinoje gyvenantys tėvynainiai 
patyrė didžiulį kultūrinį sukrėtimą, turėjo 
ieškoti kitų organizavimosi tikslų. iš esmės, 
galima daryti prielaidą, kad ne vieną dešim-
tmetį dėl lietuvos laisvės būręsi tautiečiai, 
net praradę šį vienijimosi tikslą, buvo susais-
tyti lietuviškos kultūros išsaugojimo darbo. 
reikia nepamiršti, kad šia patriotine lietuvy-
bės puoselėjimo veikla užsiima tik nedidelė 
tėvynainių dalis, dauguma dėl asimiliacijos 
lieka abejingi savos kultūros plėtotei.

nagrinėjant dabartinį argentinos lietu-
vių kultūrinį gyvenimą, kaip ir ankstesnius 
periodus, susiduriama su informacijos stoka. 

interneto svetainėse randamomis tik epi-
zodinėmis, padrikai išdėstytomis žiniomis 
nepajėgiama suformuoti kultūrinės veiklos 
vaizdinio121. Šioje sudėtingoje tyrimo situ-
acijoje ypač pravartus atliktas interviu su 
argentinoje nuo pat gimimo gyvenančia lie-
tuve anatalija alicija Zdanevičiūte, ilgą laiką 
dalyvaujančia argentinos lietuvių susivieni-
jimo veikloje122.

Minimoji respondentė pateikė naudingos 
informacijos apie pagrindinius šio laikotar-
pio bendruosius argentinos lietuvių kultūri-
nio gyvenimo aspektus. Pirmiausia ji supa-
žindino su argentinos lietuvių susivienijimo 
(als) veikusio, nuo XX a. pradžios, veiklos 
dabartinėmis tendencijomis. Pasirodo, šis 
ilgą laiką egzistuojantis nepolitinis lietu-
vių organizacinis darinys į kultūrinę veiklą 
įtraukia nemažą tautiečių skaičių123. greta to 
als, inicijuodamas įvairių kultūrinių ren-
ginių plėtojimą, sulaukia nemažo vietos ar-
gentinos gyventojų dėmesio. iš esmės tokio 
pobūdžio veikla, rengiama vieną kartą per 
mėnesį, atlieka svarbią funkciją: meninės 
programos, filmai, tarpusavio bendravimas, 
aktualių problemų kėlimas kultūriškai suar-
tina lietuvius ir vietos gyventojus124.

Šalia minimosios argentinoje veikia dau-
gybė kitų lietuvybę puoslėjančių kultūrinio 
pobūdžio organizacijų. dauguma jų susi-
kūrusios ankstesniu laikotarpiu: lietuvių 
centras, argentinos lietuvių jaunimo susi-
vienijimas, Šv. cecilijos choras, „nemunas“ 
ir kt. kiekviena jų, stengdamasi išlaikyti 
lietuvybę, plėtoja įvairią kultūrinę veiklą: 
organizuoja susirinkimus, būrelius, įvairius 
renginius, minėjimus, šventes ir t. t.125

dabartiniu laikotarpiu, nesulaukiant nau-
jųjų lietuvių imigrantų srauto, lietuvybę ar-
gentinoje tenka gaivinti turimais intelektu-
aliniais ištekliais. organizacijos, siekdamos 
našesnės kultūrinės sklaidos, stengiasi pri-
traukti daugiau vietos lietuvių jaunuomenės. 
dėl šios priežasties kai kuriuose argentinos 
miestuose veikia net kelis, meniniai susibūri-
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mai, apimantys skirtingas jaunimo amžiaus 
grupes veteranų, jaunimo ir vaikų126.

greta minimų organizacijų veiklos svar-
bu išskirti pagrindinę į jaunimą besikoncen-
truojančią – argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungą (sutrumpintai aljs). galima teigti, 
kad ši lietuvių sąjunga savo veikla yra gana 
įvairialypė, padedanti sudominti jaunimą 
ir įtraukti jį į aktyvią lietuvybės gaivinimo 
veiklą127. aljs atstovai užsiima atsakingu Pa-
saulio jaunimo kongresų organizavimo dar-
bu. kaip minėta, tokio pobūdžio kultūrinės 
programos koordinavimo darbas reikalauja 
didelės atsakomybės, laiko ir pastangų. nors 
kongresas organizuojamas kas ketveri metai 
ir kiekvieną kartą vyksta vis kitoje ameri-
kos ar europos šalyje, šis faktas sąjungos 
nariams neleidžia atsipalaiduoti. daugeliu 
atvejų jie prisideda prie kiekvieno kongreso 
organizavimo, nuolatos bendradarbiauja su 
kitose šalyse gyvenančiais ir vietiniais lietu-
viais, rengia įvairias jaunimo šventes, kalbos 
kursus ir t. t.128

dabartiniu laikotarpiu aljs organiza-
cija tampa gana aktyvi, siekia užmegzti ir 
palaikyti kuo artimesnius ryšius su kitose 
Pietų amerikos šalyse gyvenančiais lietu-
viais, vietinėmis draugijomis. sąjunga, tu-
rėdama nemažą jaunuomenės potencialą, 
deda dideles pastangas palaikyti santykius 
su lietuvoje gyvenančiais tautiečiais129. Šiam 
tikslui įgyvendinti iš tėvynės pradėta kvies-
tis tautiečių, pavyzdžiui, prieš keletą metų 
argentinos jaunimas vyko susitikti su uru-
gvajuje gyvenančiais lietuviais ir iš Vytauto 
didžiojo universteto kaune atvykusiais fol-
kloro ansamblio „gegutala“ nariais130. Tokio 
pobūdžio susitikimai padeda geriau pažinti 
vieniems kitus, suvokti lietuvybės išsaugoji-
mo prasmę. 

Prie jaunimo bendravimo nemažai prisi-
deda aljs organizuojamos stovyklos. Pavyz-
džiui, 2005 m. spalio pabaigoje Beriso mieste 
buvo surengta net apie šimtą jaunuolių iš ar-
gentinos, urugvajaus sutraukusi stovykla131. 

Programa truko keletą dienų, buvo orien-
tuota į meninę, sportinę veiklą: vyko futbolo, 
tinklinio rungtynės, talentų vakaras132. nors 
ir gana trumpi tokios tematikos susibūrimai 
suartina skirtingose šalyse gyvenančius lie-
tuvius ir skatina bendradarbiavimą.

Per ilgą gyvenimo argentinoje laikotarpį 
didelė dalis lietuvių yra paveikti asimiliaci-
nių tendencijų, todėl susidaro paradoksali si-
tuacija – vyraujančia tautinės veiklos išraiška 
tampa ispanų kalba133. Šiuo periodu nedidelio 
lietuvių dėmesio susilaukia šeštadieninės li-
tuanistinės mokyklos. nepaisant pastebimo 
kalbinio nutautėjimo galima rasti išimčių. 
ypač stebinančiais pavyzdžiais tampa tautie-
čiai, besiryžtantys mokytis gimtosios kalbos 
įvairių lietuviškų organizacijų rengiamuo-
se kursuose134. entuziastingiausi jaunuoliai, 
siekdami pasisemti lietuvybės idėjų, išvyks-
ta mokytis į tautines tradicijas puoselėjančią 
Vokietijos Vasario šešioliktosios gimnaziją135. 
Mokinių grįžimas iš šios mokymo įstaigos 
tampa laukiamu argentinoje gyvenančios 
lietuvių bendruomenės aktyvistams įvykiu. 
dauguma jų iš grįžusios jaunuomenės tikisi 
pasisemti naujų idėjų ir taip atnaujinti lietu-
višką kultūrinę veiklą136.

greta šios veiklos jaunimas ir vyresnės 
kartos atstovai prisideda prie Beriso mieste 
transliuojamos radijo valandos „lietuvos 
aidai“, ispaniškai Ecos de Lituanika orga-
nizavimo137. kaip minėta, šios radijo laidos 
transliacijos nutrūko 1972 m. ir nebuvo at-
naujintos iki pat 2003 m., kai spręsti šį klausi-
mą ėmėsi argentinos lietuvių bendruomenės 
valdybos narys j. i. Fourment kalvelis138. jo 
dėka po ilgos tylos pradėtas lietuvių kultūri-
nės sklaidos darbas radijo bangomis139. nors 
radijo laida transliuojama tik keletą valandų 
per savaitę, ji neišvengiamai tampa pagrin-
diniu lietuvių bendruomenės informacijos 
šaltiniu. Per šią radijo valandą pranešamos 
lietuvių gyvenimo argentinoje ir lietuvoje 
naujienos, supažindinama su istorija, papro-
čiais, muzika ir t. t. galima teigti, kad ši laida 
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apima platų tematikos spektrą, turi nemažai 
jaunųjų korespondentų ne tik argentinoje, 
bet ir kitose šalyse, tarp jų lietuvoje140. Ecos 
de Lituania yra orientuota į didesnį klausy-
tojų skaičių, ji skirta ne tik lietuviams, bet ir 
vietiniams argentinos gyventojams, norin-
tiems gauti daugiau informacijos apie šalia 
gyvenančios tautos atstovus141.

Šiuo metu radijo laidos transliacijos tampa 
esmine lietuvių kultūrinės sklaidos priemone 
dėl leidinių stokos. palyginti su ankstesniai-
siais – tarpukario ar pokario – laikotarpiais, 
dabartinė leidybinė situacija yra katastro-
fiška142. argentinoje tegalima rasti trumpus 
organizacijų veiklą nušviečiančius laikraš-
tukus ir elektroninį leidinį „el guardian de 
los lituanos“143. Pagrindiniu tokios situacijos 
kaltininku tampa lietuvių nutautėjimas, ne-
noras užsiimti atsakinga, daug laiko, jėgų 
reikalaujančia papildoma ir nemokama lei-
dybine veikla144. 

su panašia leidybine situacija susiduriama 
nagrinėjant argentinos lietuvių inciatyvą 
rengti knygas. galima teigti, kad šio pobūdžio 
darbe didžiausią indėlį įneša Šiaurinės ame-
rikos lietuviai. o argentinoje gyvenantys 
tautiečiai leidybiame knygų darbe išnaudoja 
minimalias pastangas145. Vienas išimtinis da-
bartinio laikotarpio atvejis – imigrantų isto-
rijos „Beriso lietuviai“ pasirodymas. iš esmės 
šią knygą galima laikyti apimančia nemažą 
lietuvių tematikos spektrą, pateikiamos lie-
tuvių biografijos, rašoma apie: „Mindaugo“, 

„nemuno“ draugijų veiklą ir t. t.146 Ši knyga 
tampa abipusiškai naudinga argentinos ir 
lietuvoje gyvenantiems lietuviams, padeda 
susidaryti platesnį vaizdą apie kultūrinės 
veiklos skirtumus ir šių šalių panašumus.

Šalia knygų leidybos, žiniasklaidos prie-
monių ar organizacijų veiklos plėtojimo, 
orientuoto į santykių su tėvyne palaikymą, 
atsiranda asmenų, rizikuojančių išvykti ir 
tiesiogiai pažinti lietuvos kultūrą147. neretai 
tokį sprendimą priėmę argentinos lietuviai 
gauna daugybę naujų potyrių, idėjų, skati-

nančių aktyvesnį tautinės veiklos plėtojimą. 
Šios situacijos atveju galima pateikti pavyzdį 
apie dviejų lietuvišką kilmę turinčių kunigų – 
Marco Mikalonio ir domingo avelanedos – 
atvykimą iš argentinos tarnauti Pumpėnų 
(Pasvalio rajone) parapijoje148. Šie iniciaty-
vūs, iki tol lietuvybės gaivinimu neužsiėmę 
kunigai ėmėsi aktyvios jaunimo kultūrinės 
veiklos skatinimo. Pagrindiniu jų tikslu tapo 
katalikybės populiarinimas tarp jaunimo. 
kunigai, susidurdami su religijos nykimo 
problema, ėmėsi daugybės naujovių, rengė 
įvairius aktualius užsiėmimus. daugiau-
sia pasisekimo sulaukė katalikiškų vasaros 
stovyklaviečių su sportinėmis varžybomis, 
žvejyba, maudynėmis, turistiniais žygiais 
organizavimas149. Taigi kunigų buvimas to-
limoje ir nepažintoje šalyje, tiesioginis sąly-
tis su tautiečiais išbudino ir nuteikė aktyviai 
lietuvybės veiklai. 

Minimųjų kunigų pavyzdys turėtų būti 
sektinas ir įgyvendintas argentinos lietuvių 
parapijoje, kur ryškus nuolatinis religijos 
reikšmės mažėjimas150. Prie šios situacijos 
susidarymo prisideda nykstantis religingu-
mas, lietuvių kunigų stoka. XXi a. pradžioje 
funkcionuoja tik aušros Vartų Buenos ai-
rėse ir Šv. kazimiero rosarijuje bažnyčios 
kurioms vadovauja kunigas augustinas 
steigvilas. dėl didelio darbo krūvio, keleto 
turimų parapijų minimas dvasininkas itin 
retai, dažniausiai vieną kartą per mėnesį lai-
ko lietuviškas pamaldas151. Pirminio šaltinio 
nurodyti religinio gyvenimo faktai parodo 
lietuvių bendruomenės esminius pokyčius. 
ankstesniais nagrinėtaisiais laikotarpiais 
religija buvo pagrindinu kultūrinės veiklos 
organizavimosi pagrindu, priešingai nei da-
bar, kai organizacijos turi aiškią pasaulietinę 
orientaciją152.

apibendrinant šiuolaikinę argentinos 
lietuvių kultūrinę veiklą galima įžvelgti tei-
giamų ir neigiamų poslinkių. stebėtina, kad 
nepaisant sunykusios religinės veiklos, gana 
mažo lietuvišką kultūrą puoselėjančio inte-
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lektualinio potencialo, jaunosios kartos nu-
tautėjimo, menko naujųjų imigrantų srauto 
vyksta sėkminga tautinė sklaida. Šalia dau-
gumos lietuvybei abejingų asmenų atsiran-

da aktyvistų, nepailstamai dalyvaujančių 
įvairių organizacijų, spaudos, radijo, knygų 
leidybos ir kt. lietuviškos kultūros puoselė-
jimo darbe.

išvados

Pirmųjų lietuvių imigrantų apsistojimas 
ir įsitvirtinimas XiX a. argentinoje tapo pa-
grindiniu atskaitos tašku tolesnės kultūrinės 
veiklos plėtotei. Pirminės draugijų organiza-
vimosi ištakos buvo gana epizodinės, orien-
tuotos į šalpinio pobūdžio veiklą, vėliau jų 
arealas ir sklaidos spektras pradėjo kisti.

ypač reikšmingi kultūrinės veiklos laimė-
jimai buvo pasiekti tarpukario laikotarpiu, 
kai pagausėjo lietuvių imigrantų argentinoje 
gretos. ekonominio pobūdžio priežasčių pa-
skatinta naujoji imigrantų banga integravosi 
į anksčiau lietuvių sukurtas bei prisidėjo prie 
naujų organizacijų kūrimo iniciatyvos. Tuo 
laikotarpiu, nepaisant tautiečių sudėtingų 
integravimosi naujoje šalyje sunkumų, išau-
go organizacijų skaičius, suklestėjo spaudos 
leidyba, plėtojosi lietuviškų švietimo įstaigų 
veikla ir t. t. Šio pobūdžio kultūrinę veiklą 
plėtojo tik tautiškai sąmoninga lietuvių tau-
tos mažuma, daugeliu atvejų negalėjusi veik-
ti vieningai ir koordinuotai dėl ideologinių 
skirtumų.

Vėlesniu laikotarpiu, ssrs okupavus lie-
tuvą, argentinoje gyvenančių tautiečių or-

ganizacijų veikla tapo aktyvesnė dėl tėvynės 
išlaisvinimo siekio. Tuo periodu, nepaisant 
menkos lietuvių intelektualinių jėgų imigra-
cijos, plėtojosi ankstesnės ir naujai susikūru-
sios organizacijos, keitėsi lietuvių savimonė. 
esminius argentinos lietuvių mąstymo po-
kyčius ženklino politinio pobūdžio lietuvos 
laisvinimo veikla, atviros diskusijos apie 
jaunosios kartos lietuviškąjį ugdymą, asimi-
liacijos žalą, lietuviškos kultūros išsaugojimo 
prasmę.

1990 m. atkūrus lietuvos nepriklauso-
mybę, argentinoje gyvenantys tėvynainiai 
patyrė didžiulį kultūrinį sukrėtimą, turėjo 
ieškoti kitų organizavimosi tikslų. daugeliu 
atvejų, po šios reikšmingos, ilgai ir sunkiai 
siektos, lietuvių pergalės išsipildymo iškyla 
kitas ne mažiau sudėtingas lietuviškos tapa-
tybės išsaugojimo uždavinys. jį įgyvendinti 
trukdo gana ryškios tautiečių asimiliacinės 
tendencijos, lemiančios abejingumą kultūri-
nės veiklos plėtotei. nepaisant susidariusios 
sudėtingos situacijos religinėje, leidybinio 
darbo ir kt. srityse, atsiranda mažas lietuvių 
procentas, aktyviai dalyvaujantis lietuviškų 
organizacijų veikloje, suvokiantis savos kul-
tūros išsaugojimo svarbą.
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The main goal of this article is to analyze 
the development (heretofore only episodical-
ly treated in the historiographical literature) 
of a lithuanian cultural identity among the 
emigrants from lithuania to argentina, an 
analysis embracing the end of the 19th centu-
ry and the beginning of the 20th. in attemp-
ting to determine the extent to which lithu-
anian cultural identity manifested itself, we 
review a rather broad spectrum of lithu-
anian cultural activities, embracing organi-
zations, parishes, schools, family life, news-
papers, and so on. in addition, we offer a look 
at the broader context including the causes 
of lithuanian emigration to argentina and 
the financial, cultural, and social conditions 
prevailing in argentina at that time as well 
as the ties maintained to the lithuanian ho-
meland. all this information is divided into 
four periods coinciding with the main flows 
of emigration from lithuania. 

asta kazlauskaitė

THe consTrucTion and eVoluTion oF argenTina’s 
liTHuanian coMMuniTy aT THe end oF THe 19TH and THe 
Beginning oF THe 20TH cenTury

delving into this rather specific topic 
revealed the paucity of information from 
historiography and relevant sources. This 
problem is especially acute for research on 
the period from the end of the 19th to the be-
ginning of the 20th century. However, it must 
be acknowledged that information-wise the 
later periods – the interwar years, the peri-
od from 1940 to 1990, and the period from 
1990 – are problematic as well. Thus the goal 
of reconstructing the earlier cultural identity 
if argentina’s lithuanian community as well 
as the present one turned into a difficult chal-
lenge, which was largely met thanks only to 
a few concentrated historiographical publi-
cations, some periodical sources, and an in-
terview with alicija anatalija Zdanevičiūte, 
a respondent of lithuanian descent visiting 
lithuania but living in argentina.
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etninės tapatybės raiška ir paieškos
 šiuolaikinės lietuvių literatūros tekstuose

straipsnio pagrindinė problematika – lie-
tuvių tautinės tapatybės raiška, jos kaitos 
tendencijos šiuolaikinėje lietuvių autorių li-
teratūroje, išleistoje 1990 m. atkūrus lietuvos 
nepriklausomybę. atskleidžiama tapatybės 
konstrukto problematika atsižvelgiant į dau-
giakultūrį poveikį autoriui, kultūrinės įvai-
rovės augimą, socializacijos įtakas. analizėje 
atsižvelgiama į autobiografiškumo poveikį 
tekstui, etninio-genealoginio tautiškumo su-
vokimo svarbą, kalbos, vietos, atminties ref-
leksijų įtakas tekstų atsiradimui. ryškinama 
tarpinės būsenos sklaida – tarp „čia“ ir „ten“, 
tarp „sava“ ir „svetima“, kuri neišvengiama 
dėl kelių kultūrinių tradicijų poveikio.

Pastaruoju metu vis dažniau prabylama 
apie tautinės tapatybės krizę, susilpnėjimą 
ir naujų tapatybių iškilimą, kurios palengva 
užgožia tautinės tapatybės vyravimą. Tauti-
nio išlikimo klausimas ypač aktualus tampa 
globalizacijos procesų įsigalėjimo europos 
sąjungos kontekste. Tapę europos sąjungos 
nariais šalia tautinės ir pilietinės įgyjame dar 
vieną – bendrijos tapatybę.

kalbėdami apie lietuvišką tapatumą ne-
galime pamiršti istorinių sąlygų, kuriomis 
jis formavosi. neabejotiną įtaką dar ir šiomis 

dienomis lietuvio tapatumo sampratai turi so-
vietinės okupacijos tautinės tapatybės trans-
formacijos į masinę liaudies kultūrą, etninės 
tapatybės slopinimas. 1990 m. lietuvai atkū-
rus nepriklausomybę lietuviai nevaržomi ga-
lėjo puoselėti savo lietuvybę, tautiniai idealai 
gavo galimybę plačiai skleistis. dabar vis daž-
niau pasigirsta nuomonių, jog globalizacija, 
bendrakultūriškumas, emigracija griauna lie-
tuvišką kultūrą, turi tiesioginę įtaką lietuvio 
tapatybės sampratai, maža to – globalizacija 
galutinai pakeičia tautines vertybes. Mums 
svarbu atsakyti į klausimus, ką šiandien reiš-
kia būti lietuviu? kokie bruožai, kriterijai 
svarbūs kuriant savąjį tautinį tapatumą?

Šiame darbe bus bandoma apžvelgti lie-
tuvių tautinės tapatybės raišką ir jos kaitos 
tendencijas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje, 
rašytoje lietuvių autorių tiek lietuvoje, tiek 
užsienyje. Taip pat svarbu aptarti etninės ta-
patybės, individo savivokos kaitą atsižvelgiant 
į globalizacijos įtakos svarbą ir kultūrinės 
įvairovės augimą. Šio tyrimo aktualumą taip 
pat lemia ir kultūrinio tęstinumo aspektas. 

kaip minėta, analizės pagrindu čia tam-
pa lietuvių literatūra, parašyta ir išleista at-
kūrus lietuvos nepriklausomybę (1990 m.), 
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kalbanti skaitytojui apie savasties paieškas, 
tapatybės tendencijas svarbias jos išraiškos 
priemones. aptariama keletas literatūrinių 
kūrinių – Zitos Čepaitės „Paulinos kelionė“ 
(1996), inos Pukelytės „Prancūziškas roma-
nas“ (2000), andriaus križanausko „nakvy-
nės namai londone“ (2001), Valdo Papievio 

„Vienos vasaros emigrantai“ (2003), artūro 
imbraso „klajūnas“ (2005), lino jegelevičiaus 

„nuogas prieš jus“ (2006), jolitos seredai-
tės „auksinis berniukas (2006), anet anra 

„katinas Temzėje“ (2008), aušros Marijos 
sluckaitės-jurašienės „egziliantės užrašai“ 
(2008), Birutės jonuškaitės „Baltų užtrauk-
tukų tango“ (2009). Pasirinkti kūriniai labai 
įvairūs tematika, literatūrine verte, skiriasi 
ir autorių amžius, gyvenamoji vieta (lietuva 
ar užsienis), tačiau bendras vardiklis, kuris 
juos vienija – bendra etninė tapatybė bei jos 
refleksijos, kurios sugula jų tekstuose. 

sociologijos tyrinėtojas Manuelis castell-
sas socialinių veikėjų tapatumą svarsto kaip 

„…prasmės konstravimo procesą pagal tam ti-
krą kultūrinį požymį ar tarpusavyje susijusių 
kultūrinių požymių visumą, kuriam arba ku-
riems teikiama pirmenybė kitų prasmės šal-
tinių atžvilgiu“1. Tapatumą jis apibrėžia kaip 
prasmės šaltinius, kurie veikėjų konstruoja-
mi individuacijos procese. Pabrėžiama kons‑
trukto sąvoka, tapatybės „lipdymas“ veikiant 
istorijos, geografijos, biologijos, kolektyvinės 
atminties ir asmeninės fantazijos veiksniams, 
kurie koreliuoja su socialinėmis apibrėžtimis, 
kultūriniais aspektais. castellsas įtvirtina 
trejetą tapatumo kūrimosi formų: įteisina‑
masis tapatumas (legitimizing identity), kuris 
inspiruojamas vyraujančių visuomenės ins-
titucijų, pasipriešinimo tapatumas (resistan‑
ce identity), jį generuoja individai ar grupės, 
kurių pozicija prieštarauja vyraujančiam po-
žiūriui, kuriamasis tapatumas (project iden‑
tity), formuojama nauja tapatybė siekiant 
keisti nusistovėjusias socialines struktūras2. 
Tapatybės samprata šiuolaikinėje sociologi-
joje apibrėžiama kaip nevienalytė ir kintanti 

laike. sociologo anthony giddenso teigimu, 
pagrindiniu veiksniu konstruojant individo 
tapatumą tampa refleksyvus gyvenimo mo-
delis, kuris sujungia praeitį, dabartį ir ateitį3. 

apžvelgiant šiuolaikinius literatūrinius 
tekstus, parašytus už lietuvos ribų, neiš-
vengiamai kyla klausimas – kas tie autoriai, 
savo tekstuose aktualizuojantys lietuviškojo 
tapatumo problematiką? kas skatina juos tai 
daryti? Turint galvoje tai, kad tekstų auto-
riai gyvena ne lietuvoje, galime manyti, jog 
viena iš kūrybai atsiduoti skatinančių prie-
žasčių galėtų būti svečioje šalyje gyvenančio 
lietuvio nostalgiški jausmai lietuvai, noras 
įprasminti savo lietuviškumą gimtąja kalba 
rašomame tekste, tekste, kuriame galima 
atskleisti savo prigimtinį tautiškumą. jolita 
seredaitė (g. 1978 m.), šiuo metu gyvenanti 
danijoje, televizijos laidų scenarijų kūrė-
ja, dirbusi prodiuserių bendrovėje, danijoje 
rado laiko kūrybai ir parašė kol kas vienin-
telę savo knygą „auksinis berniukas“. artūro 
imbraso „klajūnas“ literatūrinis autoriaus 
debiutas. artūras imbrasas – architektas, at-
ėjęs į literatūrą iš šalies. 1995 m. emigravo į 
izraelį. Valdas Papievis nuo 1992 m. gyvena 
ir kuria Prancūzijoje. nors jau greitai bus 
20 metų, kai autorius paliko lietuvą, jis pri-
pažįsta: „Paryžiuj aš mąstau lietuviškai, ta-
čiau, kai kalbu, jau neverčiu lietuviškų savo 
minčių į prancūzų kalbą. Mąstau lietuviškai, 
sapnuoju lietuviškai.“4 Šis interviu su Papieviu 
nuskambėjęs santykio su gimtąja kalba pripa-
žinimas ryškiai pabrėžia kalbos, kaip vieno 
iš tapatumą apibrėžiančių sudedamųjų dalių, 
svarbą. antano Šileikos gyvenamoji vieta ka-
nada nuo pat gimimo. rašantis anglų kalba, 
ironiškai brėžiantis savo kilmės liniją, Šileika 
savo tekstuose nuolat atsigręžia į lietuvą.

Tai, kad kalba yra vienas iš svarbiausių 
„buvimo lietuviu“ kriterijų, atskleidžia socio-
logės jolantos kuznecovienės atliktas tyri-
mas, kurio rezultatai parodė, kad „daugumai 
respondentų būti lietuviu nereiškia būtinai ir 
visų pirma turėti „lietuviškas šaknis“, laiky-



97

tis lietuviškų tradicijų ir papročių ar išpažinti 
katalikų tikėjimą. nors gimti / augti lietuvoje 
daugeliui respondentų yra vienas svarbiausių 
kriterijų, tačiau ne mažiau svarbu būti lietu-
vos piliečiu, gyventi lietuvoje, gerbti lietu-
vos konstituciją ir įstatymus, mokėti lietuvių 
kalbą.“5 Mantas areima, knygos „nostalgija. 
neišgalvota gyvenimo emigravus istorija“ 
(2007 m.) autorius, pripažįsta, kad gyveni-
mas toli nuo tėvynės žadina norą rašyti, išlieti 
emigracijos patirtis. aušra Marija sluckaitė-
jurašienė kalbą įprasmina kaip jungiantį ele-
mentą tarp dviejų erdvių, dviejų tapatybių: 

„Taip, iš tikrųjų prarandi namus ir nežinai, 
kur tie tikrieji yra. Tuomet lieka kalba – vie-
nas iš pagrindinių dalykų, kurie arčiausiai 
laiko tave prie savo tautos ir žemės.“6 Taigi 
nesuklysime pasakę, kad emigracijos patirtys, 
nostalgija, gimtosios kalbos troškulys skatina 
įprasminti savo pajautas tekstuose.

emigracines patirtis tekstuose išguldo ir 
tie autoriai, kuriuos likimas vis dėlto sugrąži-
no į lietuvą. 2000 metais populiariosios lite-
ratūros erdves papildė ina Pukelytė, parašiusi 

„Prancūzišką romaną“. Tai pirmoji šios auto-
rės, tuo metu gyvenusios leipcige ir studija-
vusios teatrologiją, knyga. linas jegelevičius – 
žurnalistas, išleido vienintelę knygą „nuogas 
prieš jus“, kurioje autoriaus asmeninė emi-
granto patirtis, tapatybės paieškos bei atvi-
ras pasakojimas apie bandymus paneigti savo 
homoseksualią prigimtį. Prozininkės, publi-
cistės, poetės Birutės jonuškaitės (g. 1959 m.) 
romanas „Baltų užtrauktukų tango“ – apie 
lietuvių emigrantų likimus amerikoje ir 
nuolatinis klausimas – kas aš esu? 

rašančiųjų apie emigranto patirtis svečiose 
šalyse, individo tautines paieškas, etniškumo 
sklaidą kūrybinė patirtis yra labai skirtinga – 
vieniems autoriams paspirtimi pirmajam 
romanui tapo jų išgyvenimai emigracijoje, 
atskirtis nuo Tėvynės (l. jegelavičius, j. sere-
daitė, i. Pukelytė, a. anra, a. križanauskas), 
kiti jau buvo įprasminę save ne viename apsa-
kymų rinkinyje, poezijoje ar romane (Z. Če-

paitė, a. M. sluckaitė-jurašienė), apdovanoti 
literatūrinėmis premijomis (B. jonuškaitė, 
V. Papievis). atsižvelgiant į tokią tyrimų aki-
ratyje atsidūrusių autorių įvairovę, jų skirtin-
gas socialines ir kultūrines patirtis, negalime 
tikėtis, jog tekstų meninis lygis ir literatūrinė 
gelmė kokybiškai bus vienoda. Vieni priartėja 
prie modernistiniams, postmodernistiniams 
tekstams būdingų strategijų, kuria įtaigų lite-
ratūriškai vertingą menišką tekstą, kitų teks-
tuose įžvelgiami populiariosios literatūros 
elementai. nepretenduojama į intelektualaus 
skaitytojo dėmesį, skaitytojas patraukiamas 
sumaniai pinama intriga, nuotykiniu ele-
mentu, meilės nuotykių peripetijomis. Tačiau 
šio tyrimo atveju svarbiausiu aspektu tampa 
ne kūrinio meniškumas, o bandymas jų teks-
tuose apžvelgti, aptikti ir atskleisti lietuviš-
kosios tapatybės sklaidos momentą, įžvelgti, 
kaip šiuolaikiniuose literatūriniuose teks-
tuose įvairuoja etninės tapatybės suvokimas, 
kaitos tendencijos.

kalbos kaip nacionalinės skirties aspek-
tas atskleistas Zitos Čepaitės romane „Pauli-
nos kelionė“. Šiame tekste šalia pagrindinio 
klausimo – ką reiškia būti moterimi šiuolai-
kiniame pasaulyje, išryškėja posovietinės 
lietuvos pilietės, siekiančios pabrėžti savo 
politiškumą, nacionalinę tapatybę, jausena. 
Čia individui ypač svarbu tai, kad būtų at-
pažinta/pripažinta jo etninė tapatybė. ryški 
priešprieša tarp to, kas „sovietinis“ ir „nacio-
nalinis“. kalbos svarba atskleidžiama tarpna-
cionaliniame kontekste, Paulinai kelionės 
metu bendraujant su kitų tautybių žmonė-
mis – afganistaniečiu Faritu ir jo drauge iš 
odesos. atsisveikindama su šia pora Pauli-
na, paprašyta Farito pasakyti keletą žodžių 
lietuvių kalba, renka juos tarsi priesaikai. 
Paulinos parinkti žodžiai turi atskleisti tai, 
kas labiausiai susiję su jos etnine pajauta: 

„rinkau juos lyg priesaikai. Žinojau, kad ne-
supras, bet nei vienas žodis neatrodė pakan-
kamai svarus, kad ryžčiausi ištarti. Tėvynė, 
meilė, duona, malda… kurį tarti pirma?“7 
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kalba siejama su Paulinos išpažįstamomis 
vertybėmis, kalba, kuri atskleidžia individo 
esatį, jos pajautas atskleisti galinti vienintelė 
kalba priklausanti jos tautybei. daugiakul-
tūrėje kosmopolitinėje visuomenėje ryškėja 
skirtybė – individualaus žmogaus tautinės 
svarbos supratimas ir pajauta, kai atsitiktinai 
susitikusiems žmonėms būtina savęs ir kito 
suvokimo sąlyga – kito etninė tapatybė. Ta-
riamas kita kalba žodis įprasmina žmogaus 
individualumą, tautinę savigarbą. Tai svarbu 
ir Faritui, ir Paulinai. Taip per kalbą pabrė-
žiama bendrakultūrio diskurso svarba, ben-
drakultūrės sąveikos, nenykstantis dėmesys 
marginaliniams ir periferiniams reiškiniams 
kosmopolitinėje visuomenėje.

sluckaitė-jurašienė atskleidžia, kad gim-
toji kalba niekada nebus pasitraukusi iš jos 
gyvenimo, tapo jo ašimi: „ir gyvenau su lietu-
vių kalba, lietuvių literatūra. Tuo atžvilgiu aš 
visiškai neįsiliejau į amerikos ar kitą kultūrą. 
amerikos kultūra ir davė platų horizontą, bet 
praradau vertikalę, pastovumo jausmą. Ma-
tyt, tai visų išeivių problema.“8 nors autorė 
supranta, kad prisirišimas prie gimtosios lie-
tuvių kalbos didina atotrūkį tarp jos kūrybos 
ir pasaulinės kultūros, o kūryba tarsi stovi 
šalia, tačiau kalba išlieka tai, kas teikia savęs 
įprasminimo pajautą, buvimo lietuviu suvo-
kimą, nuolatinį bandymą pasiekti praeitį.

Šalia pagrindinio lietuviškos tapatybės 
atributo kalbos išlieka teritorija „vieta“. ro-
mane „Paulinos kelionė“ keliaujanti po eu-
ropą lietuvė Paulina nuolat pabrėžia savo 
priklausymą lietuvių tautai, stengiasi aplin-
kiniams paaiškinti, kur yra lietuva: „Vai-
ruotojas teiravosi, kas aš esu ir kur keliauju. 
lietuva? jis nežinojo, kad tokia šalis egzis-
tuoja. Braižiau smiliumi ant priekinio lango 
stiklo.“9 Šioje tapatybėje svarbi teritorija kaip 
valstybingumo išraiška, priklausymas ne ko-
kiai nors kitai valstybei, bet priklausomybė 
savai teritorijai – lietuvai. Valstybės žemė-
lapis jai yra individualiai pasirinktas nepri-
klausomybės simbolis.

daugelio tekstų ašimi neišvengiamai tam-
pa autobiografinis momentas, ryškinamos 
asmeninės patirtys. genovaitė dručkutė, 
užduodama retorinį klausimą, kas yra auto-
biografija, glaustai į jį atsako: „Tai realaus as-
mens pasakojimas apie save patį, įsipareigojus 
sakyti tiesą“10, toliau savo straipsnyje pateikia 
Philippe’ės lejeune’o autobiografijos apibrė-
žimo formuluotę iš „autobiografijos Prancū-
zijoje“: „autobiografija yra retrospektyvus 
prozinis kieno nors pasakojimas apie savo 
paties gyvenimą, kai daugiausia dėmesio ski-
riama individualiai istorijai, ypač – asmeny-
bės tapsmui.“11 nors biografiniame pasako-
jime individas daugiau ar mažiau atsiriboja 
nuo kitų, apibrėžia individualią savastį, savi-
monę, tačiau drauge neišvengiamai apibrėžia 
save ir socialinių aplinkybių kontekste. Taip 
individas tampa individualių ir socialinių 
tapatybių konstruktu. gabriele rosenthal 
įžvelgia galimybę tirti socialines tapatybes 
remiantis individų autobiografinių pasako-
jimų analize, nes individas ne tiesiogiai re-
prezentuoja savo tautą ar kultūrą; lemiamas 
vaidmuo tenka individualioms išgyventoms 
istorijoms, patirtims, jų prasmėmis, kurios 
vyko/vyksta savose kultūrinėse aplinkose12.

a. M. sluckaitės-jurašienės „egziliantės 
užrašai“ – daugiažanrė knyga, kurią galė-
tume įvardyti kaip tekstų rinkinį. knygos 
daugiažanriškumas pabrėžiamas pirmame 
puslapyje – esė, portretų eskizai, atsimini‑
mai, impresijos. kaip knygą vienijantį para-
metrą galėtume įvardyti pasakojimą proza 
su didesniu ar mažesniu autobiografiškumo 
(arba opoziciškai – fikcijos) laipsniu. knygos 
turinys sudarytas iš susipynusių įvairaus 
ilgio faktinių ir fiktyvių pavienių epizodų. 
sluckaitė-jurašienė pratarmėje užsimena, 
kad knyga ne apie ją, o apie žmones sutik-
tus kelyje. „egziliantės užrašai“ – tai ketvir-
toji 1974 m. į Vakarus iš tuometės lTsr dėl 
politinių aplinkybių emigravusios aušros 
Marijos sluckaitės-jurašienės knyga-tekstų 
rinkinys, chronologiškai išsibarstęs laike. 



99

Pirmąjį ir paskutinį tekstus skiria 37 metai. 
autorės žanrinis neapsisprendimas tiek kie-
kvieno skyriaus, tiek visos knygos atžvilgiu 
gali tapti prielaida teigti, jog tokia autorės 
intencija yra būtent tokiu nenuosekliu būdu 
įprasminti savo fragmentišką kūrybą, dvi-
pusį (lietuva-egzilis) gyvenimą ir tapatybės 
nevienalytiškumą.

individualios istorijos tėkmė bandant 
įtvirtinti savąją tapatybę ryškiai skleidžiasi 
lino jegelevičiaus autobiografinėje knygo-
je „nuogas prieš jus“, kurioje autorius išsa-
ko savo kaip emigranto patirtis amerikoje, 
darbą pramogų pasaulio srityje, susitikimus 
su pramogų, sporto ir kino žvaigždėmis, 
tautinių ir seksualinių mažumų gyvenimą, 
atvirai atskleidžia savo tapatybės paieškas. 
emigranto dalią sunkina jo seksualinės 
orientacijos keblumai, svarstymai ir abejo-
nės. Tai tampa papildomu vaidmeniu ir dar 
didesnio vidinio susiskaldymo priežastimi. 
gyvenant užsienyje situacija tampa itin su-
dėtinga, nes tapatybė susiskaldžiusi ne tik 
tautiškumo, pilietiškumo lygmeniu, bet ke-
liamas ir lytiškumo klausimas.

george’as c. rosenvaldas ir richardas 
l. ochbergas teigia, kad „gyvenimo istorija – 
daugiau, nei detalus pasakojimas apie įvykius, 
o organizuota patirtis. susiedamas visus pa-
tirties elementus vieną su kitu ir su dabarti-
niu pasakojimu, pasakotojas užtvirtina reikš-
mes.“13 jegelavičiaus romane „nuogas prieš 
jus“ kuriama istorija, formuojama tapatybė 
jungiant praeities įvykius, atmintyje iškylan-
čius pasakojančiajam svarbiausius momentus, 
kurie turi lemiamą reikšmę formuojant savąjį 
tapatumą (savęs įprasminimo paieškos lie-
tuvoje, seksualinės orientacijos išryškėjimo 
momentas, gyvenimas užsienyje, gyvenimo 
partnerio paieškos). Papasakotoje individua-
lioje asmens istorijoje akcentai padedami ties 
svarbiausiais (pasakotojo požiūriu) gyvenimo 
įvykiais (tais, kurie labiausiai įstrigę atmintyje, 
užsifiksavę kaip prioritetiniai individo atžvil-
giu). Personažo tapatybės skleidimąsi galime 

įžvelgti trijose plotmėse: individo tapatybė 
plačiąja prasme, etninio tapatumo klausimas 
bei savęs identifikacija seksualumo klausimu.

svarstydami apie kultūrinį savęs suprati-
mą/įprasminimą, rosenvaldas ir ochbergas 
teigia, kad pasakodami savo gyvenimo isto-
rijas individai pasirenka tam tikrus, priimtus 
toje šalyje, kultūrinius modelius. Pasakoji-
mas, kuris atitinka formuojamus kultūrinius 
modelius, laikomas natūraliu, „protingu“. 
nukrypimas nuo įprasto modelio dažnai ly-
dimas nuostabos, baimės, nepasitikėjimo14. 
jegelavičius kaip romano autorius gerokai 
nukrypsta nuo mūsų šalyje įprastų modelių 
prabildamas apie savo homoseksualumą, tai 
dažną skaitytoją glumina ar net šokiruoja. 
savo atviru pasakojimu autorius atskleidžia 
savo susiskaldžiusios asmenybės patirtis, in-
divido ir socialinės aplinkos skirties proble-
matiką. svarbiausia romano „nuogas prieš 
jus“ ašimi tampa buvimo su kitais (individais, 
institucijomis) egzistencinis klausimas. ry-
šys su aplinkiniu pasauliu gyvenant sociume 
nuolatos kelia egzistencinius konfliktus, kai 
vidiniai imperatyvai nesutampa su socialinės 
grupės, institucijos, subkultūros interesais. 
Politiniai, moraliniai, seksualiniai klausimai 
neišvengiamai tampa lino nuolatinių abejo-
nių, vidinių konfliktų priežastimi. knygos 
autobiografinį pobūdį pripažįsta ir pats au-
torius: „Tai yra autobiografinis romanas apie 
emigranto dalią jungtinėse Valstijose, darbą 
kruiziniuose laivuose, žurnalisto plunksnos 
iškeitimą į Majamio prašmatniausių naktinių 
klubų apsaugininko prožektorių, maištą prieš 
tuštybės mugę ir savo seksualumą. esu gėjus. 
romane nėra nieko išgalvota.“15 autobiogra-
finio elemento neišvengiama ir anetos anros 
(tikroji pavardė raževaitė) romane „katinas 
Temzėje“. Tekste svarbiausia ašimi tampa 
jaunos merginos siekis pažinti save. Ėjimas 
į save, buvimas su kitais kitame krašte pade-
da jaunam maksimalistinių pažiūrų žmogui 
įgyti patirčių, atrasti save tarp kitų, suvokti 
savo norus ir galimybes. londonas tampa ta 
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vieta, kur gabrielė, ką tik baigusi mokyklą, 
gali pabėgti nuo kasdienybės, patirti nuotykį. 
Pasak autorės, gabrielė tarsi katinas, įmestas 
į Temzės upę ir bandantis iš jos išsikapanoti. 
nors autorė teigia, kad ją ir pagrindinę roma-
no veikėją gabrielę sieja tik tai, jog abi atos-
togavo londone, galiausiai pripažįsta: „Taip, 
žinoma, dalelė manęs buvo joje.“

asmeninės patirtys tapo akstinu atsi-
rasti Birutės jonuškaitės „Baltų užtrauktu-
kų tango“, Valdo Papievio „Vienos vasaros 
emigrantams“, artūro imbraso „klajūnui“, 
a. križanausko „nakvynės namams londo-
ne“. Tai išgyventos patirtys, jausenos, neti-
kėti praeities blykstelėjimai. artūro imbraso 
fragmentiškas naratyvas – tarsi šuolis į praei-
tį, išgyventus momentus, kurie atsiskleidžia 
fragmentišku pasakojimo stiliumi. Tai indi-
vidualios patirties, išgyvento jausmo sklaida, 
mozaikiška teksto kompozicija, kuri iš laiko 
perspektyvos dėliojama į fragmentuotą atsi-
minimų ciklą. savitai interpretuojami istori-
niai momentai, glaudus santykis su praeitimi 
tampa imperatyvu ieškant savosios tapaty-
bės, siekiu įtvirtinti save dabartyje. Žvilgs-
nis iš laiko ir vietos perspektyvos padeda 
rekonstruoti praeities momentus, atskleisti 
individualiąsias patirtis ir vertybes. indivi-
dualios jausenos atskleidžiamos ir Valdo Pa-
pievio romane „Vienos vasaros emigrantai“. 
siužetas čia lieka antrame plane, o įvykiai 
svarbūs tik tiek, kiek jie padeda išprovokuo-
ti refleksijas ir jausmus. romane skleidžiasi 
autoriaus suvokimas apie jį supantį pasaulį, 
žmogaus būtį jame, savitas suvokimas apie 
Paryžių. Tai žmogaus gyvenimas Paryžiuje 
ir Paryžiaus gyvenimas žmoguje. individu-
ali Valdo Papievio patirtis apie šį miestą ref-
lektuojama ir išguldoma daugiaklodžiame 
tekste. klajojama po Paryžiaus gatves, taip 
pat keliaujama savo sielos labirintais bandant 
surasti save. kuri kelionė svarbesnė – neaiš-
ku. Viena papildo kitą, be vienos kelionės 
nebūtų kitos: vidinės dvejonės, nerimas veda 
personažą Paryžiaus rajonais, kiemais, pau-

piu, drauge skatina pažinti save. Tapatybės 
paieškos tampa sunkiu uždaviniu: „Turi su-
sikūręs dešimt pasaulių, tarp kurių klaidžioji, 
turbūt nė pats nesupranti, ko ieškodamas.“16 
Tekste išguldytą asmeninę patirtį liudija pa-
grindinio romano personažo vardo sutapi-
mas su autoriaus vardu. galbūt autobiogra-
finis aspektas nėra pats svarbiausias, tačiau 
negalime nuginčyti, kad asmeniniai Valdo 
Papievio išgyvenimai, savęs suvokimas kito-
kiame pasaulyje turėjo lemiamos įtakos šio 
romano atsiradimui. andriaus križanausko 

„nakvynės namai londone“ – dokumentinis 
romanas-išpažintis apie atvažiavusių dirbti 
į londoną gyvenimą. autorius detaliai at-
gamina iš asmeninės patirties išplaukusius 
prisiminimus, tapo įtikinamus veikėjų cha-
rakterius ir pagrindinio personažo gyveni-
mo detales nakvynės namuose. ekonominių 
emigrantų gyvenimas užsienyje atskleidžia-
mas autoironišku pasakojimu apie lietuvio 
pastangas įsitvirtinti kitoje šalyje, ekonomi-
nius sunkumus, būdus išgyventi didmiestyje. 
Pasakojimo centru tampa nakvynės namai – 
juose įsikūrę imigrantai, kiekvienas atsine-
šęs savo gyvenimo istoriją, viltis, patirtis ir 
dabartį daugiakultūriame mieste. nakvynės 
namai – tarsi neišsipildžiusių svajonių ir vil-
čių buveinė, neatradusių, bet prarandančių 
save žmonių būties liudytojas.

nevalingai kyla klausimas – dėl ko išvyks-
tama iš lietuvos? kokios galimos priežastys ir 
kaip tai atskleidžiama minėtuose romanuose 
apie emigraciją? daugelyje tekstų vyraujan-
tys veikėjų tipai, kuriuos pasitraukti iš gim-
tinės skatina naujų galimybių paieškos, savęs 
išbandymai, noras pakeisti praeitį bėgant iš 
niūraus klimato šalies; kitus kelionei paska-
tina meilės nuotykis, laisvės troškimas, atsi-
veriančios kūrybinės galimybės, dar kitiems 
tai neišvengiama būtinybė politiniu atžvilgiu. 
Šios priežastys nenuneigiamai lemia teksto 
emocinę liniją, personažų jausenas, santykį 
su Tėvyne. individualus asmenybės tapsmas, 
nuolatinis atsigręžimas į laike nutolusį gy-
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venimą ten ir tada iš konkretaus dabarties 
taško čia ir dabar su gilia nostalgija praras-
tam kraštui skleidžiasi aušros Marijos sluc-
kaitės-jurašienės tekstų rinkinyje. sluckai-
tė-jurašienė kartu su buvusiu kauno teatro 
režisieriumi jonu jurašu iš tuometės sssr dėl 
politinių priežasčių išvyko su izraelio viza ir 
nuo tol gyvena jaV. Tekstai, išguldyti „eg-
ziliantės užrašuose“ – tarsi pastanga atkurti 
praeitį, dar kartą išgyventi tai, kas priversti-
nai nutrūko, ir nuolatinis klausimas, ar įma-
noma rekonstruoti praeitį, atsukti laiką atgal. 
autorė pripažįsta, kad tokia galimybė įmano-
ma, tačiau jau tik kitu pavidalu – daug kur 
nebeatpažįstamu, nutolusiu, praradusiu pra-
dinę emociją. „ar nėra tos pastangos tuščios? 
Bet kaip be jų?“17 – vienoje pusėje nuolatinė 
abejonė, tačiau kito kelio autorei negali būti, 
nes praeitis tapo buvimo būdu ir norma.

noras patirti ką nors nauja, pabėgti nuo 
praeities problemų – akstinas emigruoti į 
svetimą šalį „Prancūziškame romane“. gie-
drė ilgai nesvarstydama priima siūlymą pasi-
svečiuoti Prancūzijoje pas meilužį, nes noras 
pakeisti aplinką brendo jau seniai: „Viskas 
prasidėjo tada, kai giedrė suvokė daugiau ne-
begalinti tverti šalčio ir drėgmės persmelktoje 
lietuvoje ir kad jos kaulams reikėtų šiltesnių 
kraštų klimato.“18 išvyką paskatina pokyčių 
troškulys, jaunatviškas noras viską išbandyti, 
pabėgti išposovietinės suirutės apimtos lietu-
vos: „kas laukia ateityje, jai nerūpėjo, kanki-
no tik vienas noras – pakeisti gyvenimo būdą, 
atsikratyti ją varžančios praeities“19. lietuva 
jai atrodė tarsi dievo pamirštas kraštas, tėvų 
problemos ir buitiniai rūpesčiai nepakeliami, 
o galimybė atitrūkti nuo problemų, atsikraty-
ti nepriteklių, tapti vakarietiškosios kultūros 
dalimi giedrei atrodė tarsi miražas, pažadė-
toji žemė. artima problematika ir panašios 
priežastys išvykti iš savo krašto skatina jo-
litos seredaitės „auksinio berniuko“ veikėją 
dianą. jaunatviškas maksimalizmas skatina 
pažinti pasaulį, žmones, atrasti savąjį kelią. 
savasties nesuvokimas, skatina pokyčius: 

„Pati nesupratau, kas per žmogus buvau ir ko 
siekiau. nežinojau, ką veikti toliau, kokį ke-
lią pasirinkti, apskritai, ką veikti gyvenime, – 
ten juk toks tamsus miškas, jei pažvelgsi bent 
vieną dieną į priekį…“20 neįžvelgiamos pers-
pektyvos lietuvoje, noras susivokti savyje 
skatina skilimą, kuris pasireiškia ir individo 
viduje, ir tarp individo ir aplinkos.

jolitos seredaitės „auksinis berniukas“ 
svarbesniu nei etninis, tautinis individua-
lumas aspektu tampa pagrindinės veikėjos 
individualios savasties paieškos, atskleistas 
kosmopolitiška pajauta, noras pažinti pasaulį, 
žmones, o tame pasaulyje atrasti save. roma-
no veikėjos tapatybė atspindi tautinių ir etni-
nių-kultūrinių tapatybių reikšmės mažėjimą 
ir jas atsveriančių europinės, individualios 
tapatybių vyravimą. Pagrindinės „auksinis 
berniukas“ veikėjos prioritetu tampa žmo-
giškosios savižinos ir pasaulio apmąstymo 
sritys, interpretaciniai keliai, nutiesiantys į 
kitas kultūras, pastanga suprasti kitą – kitos 
etninės, religinės grupės atstovus ar tiesiog 
individą, išpažįstantį kitokias vertybes. leo-
nidas donskis, apmąstydamas kosmopolitinę 
perspektyvą, teigia, kad „kosmopolitizmas 
yra savosios kultūros pratęsimas kitų kultūrų 
kontekste. Tai – dialogo su kitais ir atsivėrimo 
pasauliui džiaugsmas, tik sustiprinantis sim-
patiją žmonijai ir savąją tapatybę.“21 Tačiau 
jolitos seredaitės tekste, kitaip nei daugumo-
je tekstų, susijusių su emigracijos tematika, 
neatsispindi tautinės tapatybės pajauta, nėra 
žinojimo (tiksliau – pabrėžtas nežinojimas), 
ką reiškia būti lietuviu, nesitapatinama su 
savo tauta. nuvykusi į jungtines amerikos 
Valstijas ir įsitraukusi į savo draugo karolio 
ir jo sesers paieškas, diana tarsi pamiršta 
lietuvą – niūrų šaltą kraštą, kuriame gyvena 
liūdni žmonės, linkę kartinti sau gyvenimą 
ir žudytis. „o kas yra lietuva?..“22 – šiame du 
kartus tekste pasikartojančiame klausime 
atsispindi ir sutrikimas, ir abejingumas, ir 
nesąmoningas noras pamiršti šį kraštą. dia-
na stengiasi išstumti lietuvą iš savo sąmonės, 
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taip tarsi bandydama nukirsti saitus su nesė-
kmių ruožu, patirtu gyvenant ten. lietuva – 
kaip skausminga praeitis, kurią norisi kuo 
greičiau ištrinti iš atminties, paslėpti užmarš-
tyje kartu ir skausmingą išgyvenimą – arti-
miausios draugės savižudybę. „aš labai bijau 
lietuvių. jie baisiai linkę žudytis – sako, lie-
tuva pirmauja savižudžių skaičiumi“ <…> aš 
nežinau, kas yra mano tauta. <…> – atsipra-
šau, bet nepažįstu savo tautos. <…> …tikrai 
neišsižadu savo tautos, bet ji nustojo mane 
jaudinti. aš užmiršau ją ir ne tik užmiršau, 
bet netgi jau nesu įsitikinusi, ar tikrai gimiau 
lietuvoje.“23 individuali tapatybė keičia tau-
tinę, pirmame plane atsiduria „bendražmo-
giška“ tapatybė ir humanistinės vertybės. eu-
ropinė tapatybė dianai svarbesnė nei tautinė. 
Toks savosios etninės kultūros pratęsimo ne-
buvimas skaitytojui atveria sukarikatūrintą 
kosmopolitizmo sampratą, bendrakultūrį 
kontekstą, į kurį neatsinešama savos kultūros. 
Prisirišimas prie pasaulinių kultūrų, vietovių, 
savyje talpinant tik primityvų ar, maža to, 
neigiamą savosios kultūros vertinimą, tampa 
paviršutinišku savęs suvokimu globaliniame 
bendrakultūriame kontekste.

individo noras pasijusti pasaulio piliečiu, 
patirti neribojamą laisvės pojūtį, atskleisti ir 
įgyvendinti galimybes atskleistas ir romane 

„Vienos vasaros emigrantai“. Valdas Papievis 
tapo lietuvio kosmopolito pasaulį, jo norą 
įsilieti į dagiakultūrę visuomenę, pasijusti 
laisvam, prisijaukinti Paryžių: „…be namų, 
be kalbos, be įprastų parankinių daiktų … 
<…>… jų šalyje, o laisvesnis už juos: pabė-
gęs ne tik nuo savo krašto sumaištingų var-
gų, kompleksų, prietarais virtusių įpročių ir 
papročių, bet apskritai nuo pasaulio.“24 nuo-
latinis pokytis, nepasidavimas stinguliui, ne-
nutrūkstantis judesys atsispindi stoties kaip 
susiliejančių indų metaforoje. Troškimas 
atrasti, susigyventi su savimi būdingas Val-
dui, kaip ir daugeliui suplaukusių į Paryžių 
meninės sielos žmonių: „Baltieji ir juodieji, 
afrikiečiai ir europiečiai, – suvienyti to paties 

tikėjimo ir tos pačios nevilties, to paties troš-
kimo ir tos pačios bejėgystės, to paties žodžio 
ir sykiu nebylumo.“25 Tačiau tuo pat metu iš-
ryškėjantis laikinumo, svetimumo pojūtis, 
nuojauta, kad esi svetimas neatpažįstamoje 
aplinkoje, o ateitis dėliojama tarsi koliažas be 
išankstinės nuostatos ir lūkesčių. 

Visiškai priešinga išvykusiojo pajauta atsi-
spindi a. M. sluckaitės-jurašienės atsimini-
muose, novelėse, fragmentuose „egziliantės 
užrašai“. Tai lemia išvykusios autorės istorinė 
patirtis – išvykimas ne savo noru, priverstinis 
lietuvos, kaip gyvenamosios vietos, atsisaky-
mas. Ši skaudi patirtis tarsi padalija gyveni-
mą į dvi plotmes – tarp „čia“ ir „ten“, nei „čia“, 
nei „ten“ „…lyg nuolatinis buvimas dviejose 
vietose tuo pat metu…“26, kai mintimis nuo-
lat grįžtama atgal iš egziliantės perspektyvos. 
Tekstas, atsiradęs gyvenant tarp dviejų kraštų, 
dviejų žemynų, persmelktas nuolatinės dvily-
pumo būsenos, troškimo susigrąžinti praeitį, 
aiškiai suvokiant, kad tam įvykti nelemta. Mi-
niatiūra „Fortūna“, parašyta niujorke 1996 m., 
atliepia antano Škėmos kūryboje išryškėjusią 
išrauto augalo motyvo metaforą – išrautas ir 
neprigyjantis augalas svetimoje žemėje. „iš-
rovė tave su šaknim, išmetė į tolimą krantą. 
Plauna šalta banga tavo plaukus, priaugusius 
kriauklių, jūros žolių ir kiaukutų. <…> Pri-
imk savo lemtį, sesuo. Priimk vienatvę kaip 
pilnatį.“27 su išmestojo likimu susitaikoma 
kaip su neišvengiamu, vienatvę priimama, 
kaip likimo dovaną. Vienatvė, vienišumas, 
kuris neišvengiamas atsidūrus toli nuo lie-
tuvos, vienatvė, nerimastinga klajoklio būse-
na, bandant atrasti savąją vietą. naujoji vieta, 
naujasis gyvenimas – tarsi „svetimas purvi-
nas uostas“, kuriame niekas tavęs nepažįsta. 
Tai žvilgsnis iš laiko ir vietos perspektyvos, 
stengiantis prisiliesti prie praeities, o kartu 
ir atsisveikinimas su ja. nuolatos iškylantis 
klausimas – ar įmanoma rekonstruoti praeitį, 
tarsi nuoroda į nostalgišką jauseną, nuolatinį 
kažko trūkumą, siekį užpildyti praeityje atsi-
vėrusią tuštumą palikus lietuvą.
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svarstant apie tapatybės sampratą daž-
niausiai labiau pabrėžiamas statiškas momen-
tas – kažkuo būti, priklausyti kažkam. Čia 
svarbesnis dabarties momentas, individualu-
mą nusakantys bruožai, o ne prielaidos tokiai 
tapatybei susiformuoti. Tačiau šiuolaikinėje 
sociologijoje atsiranda vis daugiau teorijų, 
kurios pabrėžia laiko dimensijos svarbą indi-
vidualaus tapatumo formavimesi, atskleidžia 
jo kintamumą, refleksyvumą, daugialypišku-
mą. ieškant savojo tapatumo neišvengiamai 
išryškėja tarpinės būsenos sklaida – tarp „čia“ 
ir „ten“, tarp „sava“ ir „svetima“. Tapatybės 
dvilypumą būnant svetur pabrėžia ir V. Pa-
pievis: „Paryžius mane apkerėjęs, bet ir Vil-
nius manęs nenori paleisti…<…>aš blaškausi 
tarp Paryžiaus ir Vilniaus, tarp Prancūzijos 
ir lietuvos. Vos atsiduriu Paryžiuje, man jau 
trūksta Vilniaus, o Vilniuje trūksta Pary-
žiaus.“28 Tokia autoriaus pajauta atsispindi ir jo 
romane „Vienos vasaros emigrantai“, kuria-
me autoriaus asmeninės patirtys įgyja formą 
jo tekste. daugelyje teksto vietų kalbama apie 
žmogų, kuris jau nuo pat savo atėjimo į pasau-
lį pradžios pasmerktas tobulėti, ieškoti, atrasti 
ar niekada neatrasti, bet būti šiame procese. 
Personažui artima tarpinė būsena, kai stovi-
ma pasirinkimų kryžkelėje, tokia laikinumo 
pajauta, kai visos galimybės dar tik skleidžiasi, 
o žmogaus valioje jas realizuoti ar tiesiog pa-
sitraukti, užleidžiant vietą dar vienam nenu-
matytam atsitiktinumui. laiko dimensija ne-
apibrėžtos trukmės, taip ir romane negalime 
konkretizuoti vyksmo laike, apibrėžti laiko 
ribų. Buvimas tarp apibrėžtas kintančio laiko 
(tarp praeities ir dabarties), tikrumo, tiesos sie-
kio ir pastangų išvengti apibrėžtumo, realybės 
ir iliuzijų pasaulio. nuolatinė baimė priartėti 
prie to, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo sava, o 
iš tiesų – dvi tikrovės, kurios tik iš pažiūros 
viena su kita susiliejusios, o iš tiesų jas skiria 
tarpas, nesupratimas ir nesusikalbėjimas, nes 

„…skirtingų prigimčių, skirtingose geogra-
finėse platumose gyvenantys žmonės savaip 
buria pasaulį ir savo gyvenimus“29. Pajauta, 

jog kiekvienas suvokimas, jutimas, padiktuo-
tas su savimi atsineštų patirčių, atskleidžia 
individualią tiesą, buvimą tarp daugybės ga-
limų pasaulių, aibės skirtingų suvokčių, kurių 
ribos peržengti taip ir nepavyksta.

Troškimas sujungti pasaulius, vienalytės 
tapatybės siekis, klausimas, kur slypi pilna-
tvė – Birutės jonuškaitės romane „Baltų už-
trauktukų tango“ – knygoje apie lietuvių emi-
grantus amerikoje, painią gyvenimo realybę, 
nuolatinį buvimą tarp čia ir ten. Pagrindinės 
veikėjos stiprybe ir atspirtimi vakarietiška-
me kosmopolitiškame pasaulyje tampa jos 
ryšys su senuoju lietuvišku kaimu. laima, 
jauna mokslininkė, suvokia, kad Vakaruose 
galimybės atskleisti save kur kas didesnės, ta-
čiau vienareikšmiškai šiuo pasauliu nesižavi. 
individualumo dualizmas jos tapatybei ne-
išvengiamas, o susiskaldžiusią pasaulėjautą 
liudija nuolatinė minčių tėkmė lietuvos link, 
prisiminimai apie senelę, atgyjantys vaikys-
tės epizodai. ryšys su etninės kultūros ište-
kliais atsiskleidžia per šeimos kultūrinį tęs-
tinumą. amerikoje „…viskas kitaip, čia nėra 
aprasojusios žolės, nėra kur pabraidžioti… 
<…> Čia niekada neišgirsi tokių garsų, kaip 
kad pavyzdžiui… kai tėtis dalgį kalė…“30 
stiprią simbolinę reikšmę laimai turi ryšys 
su šeimos praeitimi, jos praeities relikvijos, 
tai tampa jos vienintele tapatybės atrama 
ir stiprybe, neatsiejama savastimi anapus 
etninės lietuvos ribų. sujungiama praeitis 
ir dabartis, kolektyvinės atminties gilumas, 
socialinės kultūrinės patirtys neišvengiamai 
keičia individo savastį, skatina permąsty-
ti vertybes. danutės laiškuose, rašytuose iš 
amerikos, nuskamba ilgesys senosios, baltiš-
kosios kultūros ir gailestis bei apmaudas dėl 
savo tautos: Ji turėtų būti labai graži, baltiš‑
ka – Rytų‑Vakarų kultūrų sandūra, bet mūsų 
tauta išsigimė. Mes pradėjome bodėtis savimi, 
išbarstome paskutinius turtus, skandinamės 
taurelėse, paliekame, smaugiame senius – 
Europos kultūra? Ne, ne Europos, o išsigimu‑
sios tautos.31 danutė jaučia dvejopus jausmus 
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savo Tėvynei – nostalgiją ir ten likusiems 
žmonėms, širdžiai mieloms vietoms. iš laiko 
ir vietos perspektyvos lietuva jai atrodo kaip 
sapnų žemė, tačiau supranta ir apgailestauja 
dėl lietuvoje esančios situacijos, perspekty-
vų nebuvimo, žmogiškumo nuvertėjimo.

ypač ryški konfrontacija siekiant savasties 
brėžiama lino jegelevičiaus romane „nuogas 
prieš jus“. etninės tapatybės svarba pabrėžia-
ma siekiu būti pripažintam lietuviu. lino 
nuolatinis noras pabrėžti savo tautybę ar pa-
aiškinti, kur yra lietuva, būdavo sutinkamas 
su abejingumu ar net pykčiu. ilgainiui, supra-
tęs savo vaidmenį, linas, kaip ir kiekvienas iš 
jo daugiatautiško kolektyvo, jau nesistengia 
to pabrėžti. Privalumu tampa jo įsiliejimas 
į minią, niveliavimasis su minia tokių pat. 
nepaisant to išlieka glaudus ryšys su tėvyne, 
pasididžiavimas savo kilme: „jaučiausi labai 
svarbus, nes įvykiai mano šalyje, mažame lo-
pinėlyje prie Baltijos jūros, prikaustė viso pa-
saulio galingųjų dėmesį <…> norėjau verkti 
iš pasididžiavimo ir laimės“32, o tautybės 
ignoravimas tampa nepakeliamu pažemini-
mu: „…sunkiai tvardžiausi girdėdamas paly-
ginimą su rusais. niekada gyvenime, ko gero, 
nebuvau taip pažemintas.“33 individą nuola-
tos persekioja klausimas, ar būnant svetur 
neišvengiamai reikia paleisti savo praeitį ir 
prisitaikyti prie vietinio gyvenimo ypatumų 
tam, kad netaptum balta varna.

gyvenimas svetur, atskirtis nuo etnoso, 
praeities dažnai reikalauja individo apsis-

prendimo, kaitos, kompromisų, o šie veiks-
niai tiesiogiai prisideda prie individo tapa-
tumo formavimosi. neišvengiamai iškyla 
dilema – prisitaikyti prie naujos aplinkos ar 
išlaikyti kitoniškumą, besąlygiškai priimti 
naujoves, daug žadančias galimybes ar išsau-
goti etninį individualumą. apžvelgus teks-
tus, aktualizuojančius tapatumo formavimą-
si, lemiamą atskirties nuo gimtosios vietos, 
etninių, kultūrinių aspektų, galime išskirti 
etninio-genealoginio tautiškumo suvokimo 
svarbą, kalbos, vietos, atminties refleksijų 
įtakas tekstams atsirasti. drauge neabejotinai 
išryškėjusios pastangos išplėsti šios sampra-
tos ribas, juntama pilietinio matmens reikš-
mė individo tapatumo formavimesi, susti-
prėjusi individuali tautinės tapatybės raiška. 
nuolat sprendžiama dilema, kaip ir kiek savo 
tekstuose reikia įprasminti istorines patirtis, 
tautiškumo elementus, simbolius; kiek jie bus 
suprantami ir aktualūs skaitytojui globalaus 
pasaulio kontekste. Tai ypač aktualizuoja ne-
apsiribojančių lietuva, kaip nuolatine gyve-
namąją vieta, kūrybą. Vis dėlto nemaža dalis 
šiuolaikinių tekstų vienaip ar kitaip pabrėžia 
individo tapatybės/etninės tapatybės proble-
matiką. Tekstų apie emigracines patirtis ir 
pajautas būnant svetur atsiradimas neviena-
reikšmiškai pabrėžia etninės kilmės, priklau-
somybės vietai, savasties suvokimo siekio 
daugiakultūriame pasaulyje svarbą, poreikį 
atrasti savąją tapatybę ir tai išsakyti tekste.
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The article deals with the expression of 
lithuanian ethnic identity and changes in 
that expression in contemporary lithuanian 
literature published in lithuania and abroad 
after the reestablishment of independence 
in 1990. The investigation is based on Man-
uel castells’s concept of identity as a concept, 
anthony giddens’s model of identity, Philippe 
lejeune’s concept of autobiography, gabriele 
rosenthal’s insights relating an individual’s 
personal experiences with the social con-
text, and george c. rosenwald’s and richard 
l. ochberg’s connection of an individual life 
history to a cultural model. The paper reveals 

diana jovaišienė

THe eXPression oF and searcH For eTHnic idenTiTy in 
conTeMPorary liTHuanian liTeraTure

the problematics of identity construction with 
regard to the influence of historical conditions, 
the multicultural effect on the author, the 
growth of cultural variety, and the influences 
of globalization and socialization. attention 
is paid to the effect of autobiographicality 
on the texts, and to the contribution, to the 
appearance of the texts, of a sense of ethnic-
genealogical nationality and of reflections on 
language, locality, and memory. The develop-
ment of intermediary states between here and 
now, one’s own and another’s, so inevitable 
when one finds oneself situated among several 
cultural traditions, is also emphasized.
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Šiame straipsnyje siekiama aptarti jono 
Meko poezijos rinkinio „dienų raštai“ sky-
riaus „Trečias sąsiuvinis“ eilėraščius ir kino 

„lost lost lost“ fragmentą „rabbit shit haikus“. 
Bandoma nagrinėti, kaip eilėraščių subjektai 
ir filmuojantysis, būdami išeiviai, praranda 
socialumą: gebėjimą išreikšti savo subjekty-
vumą kitiems žmonėms, dalyvauti kuriant 
bendrą, objektyvią tikrovę, kurios ryškiau-
sias žymuo yra institucijos.

išeivio būtį jono Meko eilėraščiuose yra 
nagrinėjusios literatūrologės Vanda juknaitė, 
dalia kuizinienė, Virginija Balsevičiūtė ir kai 
kurie išeivijos literatūros kritikai. didžiausias 
dėmesys šių kritikų darbuose skiriamas eg-
zistenciniam išeivio būviui suprasti. Minėto 
filmo fragmentas „rabbit shit haikus“, mūsų 
žiniomis, iki šiol nėyra plačiau nagrinėtas. 

straipsnyje remiamasi Peterio Bergerio 
ir Thomas’o luckmanno socialinio tikrovės 
konstravimo teorija. Pagal šių teoretikų teigi-
nius kiekvienas visuomenėje gyvenantis indi-
vidas stengiasi save eksternalizuoti – perdaug 
savo patirtį kitam žmogui, todėl perduodan-

ramūnas ČiČelis

suiręs išeivio socialumas jono Meko 
 „dienų raštų“ skyriuje „Trečias sąsiuvinis“ 
  ir filmo „lost lost lost“ fragmente
   „rabbit shit haikus“

tysis tuo pat metu interpretuoja savo patirtį. 
Žmogus, priimantis kito subjektyvią patirtį, 
ją internalizuoja – įsisavina ir atspindi lyg 
veidrodis. Taip subjektyvi individo patirtis 
tampa objektyvi. P. Bergeris ir Th. luckman-
nas pabrėžia, kad objektyvacijai būtinai rei-
kalinga individų akistata: tik sąveikaudamas 
su kitu žmogumi individas save objektyvuo-
ja: „akistatos situacijoje kitas pasirodo man 
gyvoje dabartyje, kuri yra bendra mūsų abie-
jų dabartis. Žinau, kad toje pačioje dabartyje 
aš pasirodau jam. Mano ir jo „čia ir dabar“ 
nuolatos susiduria vienas su kitu, kol trun-
ka akistatos situacija. Todėl nuolatos vyksta 
mano ir jo ekspresyvumo tarpusavio mai-
nai.“1 Šis procesas palaiko atskirų žmonių ir 
visuomenės kasdienį gyvenimą. svarbiausia 
objektyvacijos priemonė yra kalba. apmąsty-
ti patirtį individas gali tik tada, kai ji objekty-
vuota. dalydamiesi patirtimi, žmonės gyvena 
bendrame pasaulyje. kalba dėl joje slypinčio 
gebėjimo aprėpti ne vien įvykius „čia“ ir „da-
bar“ susieja individų simbolinius pasaulius. 
Taigi įvyksta konceptualizacija.
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ne visi gyvenimo reiškiniai, įvykiai, žmo-
nių elgesys atitinka minėtus simbolinius pa-
saulius, todėl randasi deviacijų – nukrypimų 
nuo to, ką individai, objektyvuodami savo 
patirtį, priskyrė objektyviai tikrovei. daž-
niausiai deviacijos kyla tada, kai simboliniai 
pasauliai susiduria su aplinkybėmis, kurios 
nepanašios į tas, kuriomis jie buvo sukurti. 
Tuomet gelbsti du metodai: terapija ir nai-
kinimas. Terapija reiškia išimčių įtraukimą į 
simbolinį pasaulį, papildymą nauja patirtimi: 

„Terapija taiko konceptualinį mechanizmą 
tam, kad visi būtų išlaikyti konkrečiame pa-
saulyje.“2 naikinimas pagrįstas prielaida, kad 
tai, kas netelpa į simbolinio pasaulio rėmus, 
turi būti likviduojama. Toks būdas yra dažnas 
totalitarinėse visuomenėse, kuriose siekiama 
visus nukrypimus paaiškinti remiantis vien 
tik vyraujančiu simboliniu pasauliu. Terapija 
arba naikinimas yra neišvengiami, nes sim-
boliniai pasauliai turi aprėpti visą realybę.

Pašalinę arba priėmę deviacijas, individai, 
remdamiesi bendromis schemomis, kuria 
tai, ką teoretikai vadina tipizacija ir habitu-
alizacija. Šios dvi sąvokos apibrėžiamos kaip 
elgesio ir kalbos schemų šabloniškumas. 
individui, atsidūrusiam tipinėje kasdienėje 
situacijoje, nereikia kaskart galvoti apie pro-
blemų sprendimo būdus: remdamasis anks-
tesne patirtimi jis pritaiko šabloną, todėl 
nesigilina į kalbos ir veiksmų prasmes – jos 
aiškios iš anksčiau. Tipizacija ir habitualiza-
cija yra daugelio individų panašus elgesys ir 
kalbėjimas kasdienėje situacijoje.

institucija – tai tipizacijų derinys, ben-
dromis ypatybėmis jungiantis įvairias žmo-
nių grupes. institucionalizacija įvyksta, kai 
individai abipusiškai tipizuoja tai, kas buvo 
habitualizuota: „institucinis pasaulis – tai 
objektyvuota žmogaus veikla. Tokia yra ir 
kiekviena atskira institucija.“3 institucijos 
dažniausiai yra ilgos visuomenės raidos re-
zultatas. Į jas telkiasi didelis individų skai-
čius. Taip institucinis pasaulis virsta objek-
tyvia tikrove.

Šiame straipsnyje nagrinėjant j. Meko ei-
lėraščius ir filmo fragmentą bus parodoma, 
kaip aprašytas socialinio tikrovės konstravi-
mo modelis ima neveikti, nes nevyksta nei 
objektyvacija, nei terapija, nei naikinimas, 
nei institucionalizacija. Taigi siekiama per-
prasti, kaip suyra individo, atsidūrusio pri-
verstinėje emigracijoje, socialumas.

kino fragmentas bus analizuojamas re-
miantis denotacijos ir konotacijos sąvokomis, 
verbalinio ir vizualinio teksto santykio api-
brėžimu. denotacija šiame straipsnyje trak-
tuojama kaip visiškas signifikato sutapimas 
su signifikantu: „Vaizdas dažnai yra suvo-
kiamas kaip denotacinis faktas, „mechani-
nė pasaulio reprodukcija.“4 konotacija žymi 
signifikato ir signifikanto skirtybes. Vaizdo 
ir žodžio santykiui nustatyti remiamasi tau-
tologijos sąvoka, reiškiančia verbalinio ir vi-
zualinio teksto sutapimą – savotišką abipusį 
iliustratyvumą.

deformuotas senasis 
simbolinis pasaulis

j. Meko eilėraščių rinkinio „dienų raštai“ 
skyriaus „Trečias sąsiuvinis“ eilėraščių lyri-
nis subjektas neturi su kuo pasidalyti subjek-
tyvia patirtimi. jį lydi tik atsiminimai apie 
bendrą su Tėvynėje likusiaisiais simbolinį pa-
saulį, kuris jungė bendra kalba, buvimu kai-
me, kasdiene buitimi. eilėraščio „Pritvinkęs 
oras lapų mirusių ir jūros kvapo“ kalbantysis 
ilgisi vaikystės išgyvenimų, kai erdvė buvo 
vientisa, nesuskaldyta skirtumų tarp „čia“ ir 

„ten“. jo laikas yra jau praeitis, o dabarčiai 
būdingas bendrumo ir su žmonėmis, ir su 
gamta trūkumas. kalbantysis mena senus 
draugus, pavasarį, jungusį visus bendruome-
nės žmones, vaikus, moteris, vyrus, bendrus 
darbus ir poilsį: „ir klykauja vaikai, išbėgę 
pievon, // ir švilpia, kol jų dūdos plyšta, // ir 
moterys Velykoms grėbsto kiemą.“5 atmin-
tis subjektui yra galimybė gyventi dabartyje, 
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kai visa prarasta, jau buvę. Filmo „lost lost 
lost“ fragmente „rabbit shit haikus“ filmuo-
jantysis jonas Mekas irgi su niekuo nesikalba, 
juntamos pastangos internalizuoti amerikos 
gamtovaizdį, kuris primena lietuvos metų 
laikus. Filmininkas tapatinasi su lietuvišku 
rudens, žiemos, vasaros jutimu, kadruose už-
fiksuoti šiuos metų laikus reprezentuojantys 
vaizdai. Filmuojančiajam svarbu iš naujo 
ir kartu prisimenant Tėvynę patirti vakarą, 
saulėlydį, buvimą prie upės, vaizdą pro langą, 
pagaliau vaikystę (išreiškiamą nerūpestingu 
šėlsmu gamtoje) ir draugystę, kurios emigra-
cijoje taip trūksta.

Vienintelė „Trečio sąsiuvinio“ eilėraščių 
subjekto eksternalizacijos kryptis ir galimy-
bė, atsidūrus egzilyje – tai Vokietijos gamtos 
jutimas, bandymas pajusti panašumą tarp 
Tėvynės ir kitos šalies metų laikų. eilėraštyje 
„ir sustos taip vienąkart ant lauko“ jaučiama 
pavasario nuotaika trumpai leidžia pamiršti 
sunkią emigranto dalią. Šis metų laikas žymi 
savotišką žmogaus prigimties, nepriklauso-
mai nuo tautybės, bendrumą – pavasaris vi-
sur reiškia pagyvėjimą, atbudimą: „ir pajutę 
gyvą žemę, žmonės // pasipils taip į visas 
šalis, // eis per vienkiemius, per kaimus.“6 
Tačiau šio metų laiko gyvą ir subjektą įkve-
piantį peizažą sujaukia tuščias traukinys, 
primenantis, kad šis pavasaris – ne toks ir 
ne tas, kuris liko lietuvoje. kai Vokietijoje 
ateina ruduo, jis subjektui svetimas, ilgi-
masi lietuviškųjų realijų. ryšys su Tėvyne 
galutinai nutrūkęs. simbolinis tokio ryšio 
palaikymas tampa įmanomas dėl į lietuvą, į 
rytus skrendančių paukščių. lyrinis subjek-
tas nevengia kreiptis į juos su žinia tiems, ku-
riuos paliko. Prisimenama vaikystės patirtis 
vėlgi stipriai susijusi su gamta. eilėraščių 
kalbančiajam reinas neprilygsta lietuvoje 
paliktam išdago upeliui, jis negeba priprasti 
prie Vokietijos upės, jos pakrantėse įsivaiz-
duoja Tėvynėje paliktus gyvulius, geriančius 
vandenį karštą vasaros dieną. lietuvoje pa-
liktame sode bobų vasaros metu subjektas 

buvo įpratęs skinti obuolius. Vokietijos sode 
obuolys „krinta žemėn per lapus, // sultim 
trykšdamas, ir trūkdamas // perpus“7. kita 
vertus, pastebimas Vakarų šalies žiemos pei-
zažo panašumas į lietuvos speiguotą metų 
laiką. eilėraštyje „kaip ramiai, šaltai kaip 
viskas miega!“ lietuvos ir Vokietijos žiema 
tampa ta pačia, neatskiriama, tik kūrinio pa-
baigoje galima suprasti, kad aprašoma išeivio 
žiema, nes tolumoje rūksta kaminai: „ir tik 
rogės iš toli atdindi, // tik suprunkščia kelyje 
arkliai, // ir nutolsta… ir tik pusnys spindi, 
// tiktai rūksta toliuos kaminai“8. Tėvynė 
kaip pasaulis susitraukia į vieną nedidelį 
kraštovaizdį, kuris ramina, nes trumpai at-
rodo, jog nesiskiria nuo paliktojo lietuvoje. 
analizuojamo filmo fragmento „rabbit shit 
haikus“ žmogus su kamera jau nejunta sveti-
mo krašto gamtos skirtumų nuo lietuviškų-
jų realijų. Vaizdas lengviau nei kalba tampa 
savas. Minėtame filmo fragmente jaučiamos 
pastangos jungtis su realybe žodžiu, karto-
jant tam tikras frazes ir pasakojant istoriją 
apie kiekvieno žmogaus kelio pabaigoje 
laukiančias kiškio spiras, kurios prilygina-
mos nebūčiai. „Trečio sąsiuvinio“ eilėraščių 
subjekto su išoriniu pasauliu nejungia kal-
ba, kuri itin svarbi individo objektyvacijai. 
Žodis skyriaus kūriniuose suprantamas kaip 
vienintelis būdas patirti santykį su kitu, pasi-
dalyti patirtimi. kalba yra tiltas tarp žiemos 
šalčio ir pavasario saulės. Tik kalbėdamas ei-
lėraščio žmogus geba ištverti žiemą, saulės 
pasiilgimą. kai į žemę grįš pavasaris, kalba 
pavirs „tiltu iš deimanto“: „Bet mūsų širdys 
sniegyne // žodis nesurakinamas, // žodis 
saulei suprantamas. // Tai tenai, savo degan-
čiam grįžraty // ji kala tiltą iš deimanto.“9 
„rabbit shit haikus“ filmuojančiajam žodis 
kaip balsas už kadro yra galimybė suartėti su 
naujais gamtos pojūčiais. analizuojamame 
kino epizode žodis reiškia eksternalizaciją, 
o vaizdas – internalizaciją. Filmuodamas 
j. Mekas kuria savotišką pokalbį su supančiu 
pasauliu, jo tikrove.
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eilėraščiuose matyti, kad išeivis, bendrai 
su kitais patirdamas gamtos pokyčius, siekia 
tapatintis su savo likimo draugais – pabėgė-
liais. gamta imama traktuoti kaip univer-
salioji žmonių kalba, jungianti visus ir ne-
paliekanti jokios galimybės susvetimėti. Šis 
gamtos kaip bendrumo šaltinio slėpinys yra 
tai, kas nežinoma, kas paliečia širdis, rankas ir 
lūpas. eilėraščių subjektas išbando ir daugybę 
kitų eksternalizacijos būdų, tačiau visi nuvi-
lia. Telieka ilgėtis mergaitės, kuriai esant šalia 
dalytųsi bendrais prisiminimais. ji matoma 
tamsią naktį pasilikusi Tėvynėje (plėtojamos 
akių kaip gintarų, skruostų kaip obuolių me-
taforos), liūdinti ir laukianti, tačiau jos lauki-
mas – beviltiškas. Prisiminimas apie mergaitę 
yra ir malonus, ir skausmingas, nes atgimsta 
tai, kas buvo, tačiau liejamos ašaros, nes tai – 
nepakartojama: „skruostai kaip obuolučiai, // 
stuomuo nei lendrelės, // akys nei gintarėliai, 
// ir tai vis dėl kasnykėlių, // dėl karolėlių, // 
tai vis ašarėlės.“10 „rabbit shit haikus“ likimo 
draugai emigrantai jau priimami kaip draugai, 
verbalinį ir vizualinį tekstą tokiuose epizo-
duose jungia armonikos melodija, reiškianti 
bendrą praeitį. Tiesa, skambant minėto muzi-
kos instrumento melodijai, ryšys su draugais 
yra kiek melancholiškas, nostalgiškas. 

sunkiausias laikas eilėraščių subjektui yra 
naktis, nes tada aštriausiai kankina vienatvė, 
desperatiškai bandoma užmigti. saulės laida 
jam jau neneša ramių vakarų, taip įprastų 
Tėvynėje, nereiškia nusiraminimo. akimir-
kas, praleistas lietuvoje, subjektas brangina, 
vertina, myli. joms priešinga yra patirtis emi-
gracijoje, kur, atėjus nakčiai, apninka abejo-
nės, tampa baugu ir neramu. Visame skyriu-
je ryšku, kad subjektas nenori internalizuoti 
vokiškojo gyvenimo, jis laikosi to, ką išsinešė 
iš Tėvynės – prisiminimų. apgailestaujama, 
kad naujoji tikrovė yra skausmingai svetima, 
o tai, kas palikta, yra neatgaivinama, pranykę, 
jau miglota. Viename iš eilėraščių subjektas 
svajoja apie grįžimą atgal, bet tuoj pat suvo-
kia situacijos beviltiškumą: to, ką paliko, jau 

neras, nes viskas pakito. Viliamasi, kad ne-
pakito gal tik gamta, tačiau žmonės, jų veidai, 
išgyvenimai jau kiti, jie nejungia subjekto ir 
paliktųjų Tėvynėje. emigraciją individas su-
pranta kaip šizofrenijos pradžią, kai vidinis 
pasaulis suyra į prisiminimų ir dabarties ne-
išsprendžiamą priešpriešą. subjekto negelbė-
ja net ir dienos gyvenimas, nes virš bet kurios 
dienos kybo baisi košmarų naktis, kuri baugi-
na. Telieka kalbėtis su Viešpačiu – melstis – ir 
popieriaus lapu: poezija tampa panaši į mal-
dą. Tokio pokalbio bandymas yra „ieškojimo 
psalmės“, kuriose subjektas, dievo padeda-
mas, vienu metu yra ir egzilyje, ir Tėvynėje: 

„…dainuoju aš, ir mano lūpos kvepia. // nes 
ten, užu stebuklingųjų ežerų, užu kalvų, šilų 
// pasidūmavusių, ūksmingoj naktyje sužydės 
mėtos.“11 atstumas tampa nieko nereiškian-
tis, nes jis yra tik mentalinis. Viešpats, į kurį 
kreipiamasi, leidžia subjektui surasti pokal-
bio pašnekovą. Žodis yra tikras tik tada, kai 
jis kam nors adresuojamas. jo galia skleidžiasi 
tik per pokalbio partnerį. „rabbit shit haikus“ 
filmuojantysis kalbasi su vaizdu, kurį mato, o 
ne su kitais filmuojamais žmonėmis ar žiūro-
vais. Tai – autorinis kinas, skirtas pirmiausia 
sau pačiam. Filmininkas neturi jokių iliuzijų, 
kad ateitis be Tėvynėje susikurto simbolinio 
pasaulio bus lengvesnė. Vaizdų fiksavimas 
yra siekimas internalizuoti naująją tikrovę ir 
įtvirtinti ją dabartyje. Vaizdai kartojami tol, 
kol netenka lietuviškosios prasmės: jei ruduo 
ar žiema kartojasi amerikoje, jos panašumas 
į lietuvos metų laikus laipsniškai vis mažiau 
skausmingas. j. Mekui svarbu turėti vietų, į 
kurias galima sugrįžti, prisirišti prie jų. ypa-
tinga reikšmė „rabbit shit haikus“ tenka tiems 
epizodams, kuriuose skamba skambutis, fil-
muojančiajam tarytum primenantis, kad tai, 
kas fiksuojama, nėra lietuvos metų laikai, 
žmonės, realijos. Tai – jau dabartis, amerika, 
naujas gyvenimas, kuris labai panašus į buvi-
mą paliktoje Tėvynėje.

Taigi eilėraščių subjekto skausminga pa-
tirtis nėra objektyvuotas simbolinis pasaulis, 
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nes nėra kam jos eksternalizuoti, todėl visi 
pojūčiai ima kankinti subjektą. jis jaučiasi 
niekam nereikalingas, ir kiti jam lygiai taip 
pat nereikšmingi, nes gyvenimas traktuoja-
mas kaip nebūtis. kai niekas neturi prasmės, 
poezija – vienintelis konceptualusis subjekto 
pasaulis, todėl skyriaus pabaigoje konstatuo-
jama, kad vienintelis subjekto simbolinis pa-
saulis randasi tik užrašius žodžius. „rabbit 
shit haikus“ j. Meko pasaulėžiūroje žymi tam 
tikrą slinktį, nes nebūtis tampa ne dabartimi, 
ne esamu gyvenimu, o tik laukia kelio pa-
baigoje, todėl kol kas reikia gyventi, grįžti į 
brangias vietas, bendrauti, matyti ir kalbėti.

Tarp terapijos ir naikinimo

j. Meko eilėraščių subjektas yra pasimetęs: 
daugelyje eilėraščių ima painioti lietuvišką-
ją tikrovę su naujos šalies daiktais ir žmo-
nėmis. emigracijos patirtyje subjektas ieško 
lietuviškumo, prisimena Tėvynėje paliktus 
namus, kurie virto degėsiais ir pelenais, pra-
eitimi, pagaunama tik vėjo. kai kuriuose ei-
lėraščiuose galima užfiksuoti terapinį judesį, 
kai bandoma visais jausmais įsigyventi į Vo-
kietijos gamtą, apgaudinėti save, kad rudenį 
išgyvena lietuvoje. Tai patvirtinama metų 
laikų kartojimusi, cikliškumu, padedančiu 
suprasti einantį laiką, ritmingus pokyčius, 
suprantamus kaip stabilumas. Veiksminga 
terapijos priemonė – ir personažas raminda, 
kuri, kaip rodo vardo etimologija, lyrinį su-
bjektą geba nuraminti, paguosti: „ir žodžiai, 
// kuriuos mielos lūpos // tarė // man buvo 
tarsi prošvaistė“12. Tai įmanoma, nes ramin-
da kalba su lyriniu subjektu. kituose eilėraš-
čiuose kalba apdovanotas tik pats subjektas. 
Tyla jam reiškia skausmą ir begalinį ilgesį. Te-
rapija, kuri leistų išplėsti lietuviškąjį subjekto 
simbolinį pasaulį, įmanoma tik kalbėjimu, 
dialogu, kurio subjektui taip trūksta. Filmo 

„lost lost lost“ fragmente „rabbit shit haikus“ 
filmuojamų objektų ir žmonių denotacija lygi 

konotacijai, todėl tai – netikėtas terapijos bū-
das. subjektas supranta, kad filmuoja būtent 
šiuos medžius, upę, debesis, žmones. Taigi si-
gnifikatas lygus signifikantui, tačiau vaizdas 
iš prigimties nereiškia vien denotacijos, jis 
turi ir konotacijos lygmenį: pakreipus filma-
vimo rakursą ar kameros judėjimą, sukuria-
mas visiškai kitoks santykis su filmuojama 
tikrove. denotacijos lygmeniu filmuojanty-
sis supranta, kad filmuoja ameriką, tačiau 
konotacija išlieka lietuviška. Pagrindinis to-
kios konotacijos kūrimo būdas yra išreikštas 
atsisakymu modeliuoti tikrovę, suteikti jai 
dirbtinio panašumo į Tėvynėje paliktą rea-
lybę. Vaizdų konotavimu, siekiama sudaryti 
įspūdį, kad gyvenimas svetur yra lygiai toks 
pat gyvas, tikras ir nenuspėjamas, kaip ir 
lietuvoje. Taip Tėvynė ir amerika susipina 
į vieną junginį, kurį galima vadinti j. Meko 
gyvenimu.

dažniausiai „Trečio sąsiuvinio“ eilėraščių 
kalbantysis trokšta izoliuotis, nes suvokia, 
kad pokario Vokietijos simboliniame pasau-
lyje jis yra deviacija, kurią reikia sunaikinti, 
todėl keliuose eilėraščiuose kalba apie karą. 
Šis suvokiamas kaip veiksnys, kuris daugybės 
žmonių ir bendruomenių gyvenimą pavertė 
deviacija, nukrypimu: „…kiekviena diena // 
įsibeda taip šerdimi, // nebeištraukiamai.“13 
Buvimas iki karo visiškai praranda prasmę, 
jis nuvertinamas. gyvenimas emigracijoje 
kartu su likimo draugais reikštų ne naujojo 
simbolinio pasaulio kūrimą, o dalijimąsi be-
protybės patirtimi. emigrantus jungia ben-
dra beprotybė, reiškianti ne buvimą kartu, o 
daugybę vienišų žmonių, kurių paguosti jau 
niekas negali. lyrinis subjektas renkasi naują 
kelią – palieka europą ir atsiveria naujai pa-
tirčiai, kuri leistų pamiršti praeitį kaip karų 
ir sugriautos kultūros laiką: „Bet negailėjau 
liekančios europos, // nei jos kultūros, nei 
karalių, nei jos miestų.“14 naujos gyvybės 
įkvepia jūra ir vėjas. Šios naujos pradžios ti-
krovė užfiksuota „rabbit shit haikus“: čia su 
emigrantais j. Meką jungia jau ne beproty-
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bė, liguistumas, o beribis džiaugsmas radus 
panašią patirtį, išgyventą praeityje lietuvoje. 
Filmuojančiajam nereikia naikinti savo lie-
tuviškojo simbolinio pasaulio, nes jis vis dar 
prasmingas ir aktualus. amerika čia traktuo-
jama kaip šalis, kuri emigrantui suteikia lais-
vę būti „čia“ ir „dabar“, išspręsti painią praei-
ties ir dabarties santykio problemą. Praeitis 
j. Meką kankina vis mažiau. ne veltui kituose 
kino kūriniuose filmininkas pabrėžia, kad 
skausmingas jam buvo tik gyvenimas Vokie-
tijoje, dP stovyklose. amerikoje skausmas 
virsta malonia praeities ir dabarties derme.

anapus objektyvios tikrovės

„dienų raštų“ skyrius „Trečias sąsiuvinis“ 
yra poetiškesnis, nes itin subjektyvus. Visos 
įmanomos objektyvios tipizacijos sunaikin-
tos: nepavyksta gyventi taip, kaip lietuvoje 
(apgauti savęs) ir nesitapatinama su kitais 
pabėgėliais. kaip tipizacijos trokštama ra-
mybės ir paprastumo, laisvės nuo sudėtingų 
egzistencinių klausimų. Vienintelė tipizacija 
išeiviui yra laukimas, bendrumo ieškoma ne 
su emigracijos draugais, o su prisimenama 
vaikyste: „Tai tu. Tai tu čion ateini, // vaikyste 
mano tolima.“15 itin nemaloni lyriniam su-
bjektui yra metų laikų ir paros meto kaita, 
pažeidžianti jo gyvenimo lietuvoje tipizaciją. 
lietuviškųjų metų laikų subjektas nenustoja 
ieškoti vokiškojoje tikrovėje, tačiau tai bai-
giasi nesėkme – įtvirtinamas rudens lietu-
voje ir emigracijoje skirtumas: čia jis reiškia 
ilgesį ir beribę neviltį, o namuose – buvimą 
kartu, dalijimąsi jausmais ir išgyvenimais: 

„o vėjas plėšė jau beržų lapus // ir upės ši-
tos, lapai ir lietus // man priminė anųdienę 
tave.“16 objektyvioji tikrovė, kurią įtvirtina 
kalbinis bendrumas su kitais visuomenės 
nariais, institucionalizacija (suprantant kaip 
lietuviškojo kaimo gyvenimą) lieka praeityje, 
kurios atgauti subjektas negali, nes jo praei-
ties tikrovės dabar niekas nepalaiko. kal-

bantysis pats konstatuoja savo vidinę mirtį. 
Filmo „lost lost lost“ fragmentas „rabbit 
shit haikus“ yra naujosios tapatybės kūrimo 
dokumentas. Filmuojantysis neatsitiktinai 
pasirenka haiku formą. už kadro kalbama 
trumpais trinariais pakartojimais, prime-
nančiais mantrą: „Medis, medis, medis“ 
arba „langas, langas, langas“. reikšmingas 
šių formulinių kartojimų panašumas į paties 
filmo pavadinimo struktūrą – irgi kartojimą: 

„lost lost lost“. Taigi pirmiausia konstatuoja-
ma, kad viskas prarasta, praeitis yra ir kan-
kinanti, ir nepasiekiama. Filmuojančiajam 
fiksuojant vaizdus, telieka internalizuoti 
tikrovę iš naujo – patiriama pirminė socia-
lizacija, būdinga mažiems vaikams. kaip tik 
todėl minėti kartojimai primena infantilų 
santykį su pasauliu. Tik pamatęs naują vaiz-
dą ir jį užfiksavęs kamera – internalizavęs, – 
filmuojantysis gali ištarti, kad nufilmuotas 
medis išties yra medis. Tai – lyg naujos, ne 
lingvistinės, o socialinės kalbos mokymasis. 
Bergeriškoji pirminės socializacijos apibrėž-
tis reiškia, kad mažam vaikui reikalingi kiti 
asmenys, padedantys išgyventi pirminę so-
cializaciją. j. Mekui padeda vaizdo kamera, 
kuri yra tarpininkas tarp jo asmens ir tikro-
vės. Įdomu, kad filmuojantysis nori perimti 
nevisiškai tipinius dalykus, į kuriuos daž-
niausiai kreipia dėmesį tėvai ir jų maži vai-
kai – ne vaidmenis ir ne požiūrius. j. Mekas 
socializuoja pats save per gamtą ir nerūpes-
tingus, žaismingus santykius su draugais: jis 
perima tą pasaulį, kuris panašiausias į pra-
rastąjį, lietuviškąjį. Vis dėlto naujasis simbo-
linis pasaulis j. Mekui fragmente „rabbit shit 
haikus“ taip ir lieka subjektyvesnis, neekster-
nalizuotas, primenąs kalbėjimąsi su savimi. 
Todėl filmuojantysis neužfiksuoja nieko, kas 
žymėtų jo santykį su institucija, priklausymą 
jai. jo institucija taip ir lieka lietuvos kaimas, 
perkeltas į niujorko centrą ir priemiesčius. 

„rabbit shit haikus“ suprantamas tik tada, 
kai nepamirštama, kad filmuoja emigrantas 
iš lietuvos, agrarinės kultūros atstovas.
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išvados

j. Meko eilėraščių rinkinio „dienų raštai“ 
lyrinis subjektas yra praradęs ryšį su Tėvyne 
kaip savąja objektyvia tikrove. gyvenimo 
Vokietijoje patirčių jis neeksternalizuoja, 
todėl jos nevirsta objektyviomis. subjektas 
pasimetęs tarp dviejų simbolinių pasaulių, 
neišgali terapijos būdu išplėsti savo ankstes-
nės tapatybės, nes ši pernelyg skiriasi nuo 
naujųjų Vokietijos realijų, todėl eilėraščių 
kalbantysis naikina savo praeitį; žodis, ku-
rio nepatvirtina subjekto tikrovė kalbėji-
mo metu, virsta žmogaus savidestrukcijos 
įrankiu. apgauti savęs, kad vokiškoji gamta 
panaši į lietuvos, subjektas taip pat nega-
li, todėl sunyksta elgesio tipizacijos, jis ima 
nepriklausyti jokiai institucijai, todėl, kita 
vertus, tampa atviras naujai patirčiai. seną-

sias tipizacijas keičia skausmo išgyvenimai, 
kuriais dalijamasi tik su popieriumi. Filmo 

„lost lost lost“ fragmentas „rabbit shit hai-
kus“ – minėto atsivėrimo naujam gyvenimui 
dokumentas. Čia filmuojantysis internali-
zuoja vaizdus, o eksternalizacija reiškiama 
žodžiais, skambančiais už kadro. Taigi filmo 
fragmento tikrovė, gamta tampa j. Meko 
simbolinio pasaulio dalimi. kine j. Me-
kui tarsi pavyksta įsitikinti, kad jungtinėse 
Valstijose galima gyventi lygiai taip, kaip ir 
Tėvynėje. „rabbit shit haikus“ vyksta žmo-
gaus su kamera pirminė socializacija, vaizdo 
ir žodžio santykis yra tautologinis, abipu-
siai iliustratyvus. Žmogaus aplinkos gamta 
kine – tai esatis, leidžianti pamiršti fizinį 
atstumą ir susikurti naują tapatybę, nedaug 
tesiskiriančią nuo ankstesnės, suformuotos 
vaikystės lietuvoje.
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ramūnas Čičelis

THe Torn social FaBric oF eXile in jonas Mekas’s THIRD 
NOTEBOOK and THe RABBIT SHIT HAIKUS in LOST LOST LOST

This article analyzes a person’s impaired 
sociability in both jonas Mekas’s poetry (the 
section “Trečias sąsiuvinis [The third note-
book]” in the volume „dienų raštai [The dai-
ly writings]”) and film (the episode “rabbit 
shit haikus” in the movie “lost lost lost”). 
The fragmentation of social structures is dis-
cussed from two angles of social phenome-
nology (mainly Peter Berger’s and Thomas 

luckman’s). The article also touches on the 
problems of personal intersubjectivity as well 
as on the therapy and destruction of the sym-
bolic world in the works of jonas Mekas men-
tioned above. The article concludes with the 
thought that jonas Mekas the filmmaker and 
the speaker of his poetry is trying to build a 
new identity highly reminiscent of the lost 
lithuanian symbolic world of the past.
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algimantas kezys, žinomas lietuvių išei-
vijos fotomenininkas, užima svarbią vietą 
lietuvių fotografijos istorijoje. Per beveik 
keturis dešimtmečius keitėsi jo kūryba: kito 
tiek tematika, tiek jo kūrinių forma. savo kū-
rybinį kelią fotografas pradėjo nuo tradicinio 
portreto žanro, o pastaraisiais metais jo kūry-
bą ženklina modernios dvigubų kompozicijų 
traktuotės ir gana komplikuotas žmogaus ir 
pasaulio santykio suvokimas ir raiška. atkū-
rus nepriklausomybę a. kezys kiekvienais 
metais lietuvoje surengia po kelias parodas, 
lietuvoje yra žinomi jo jaV leisti fotografijų 
albumai ir katalogai, o 1996 metais lietuvoje 
buvo išleistas jo keturių dešimtmečių kūry-
bos laikotarpį reprezentuojantis fotografijų 
albumas „retrospektyva“. lietuviškosios fo-
tografijos kontekste a. kezio darbai išsiski-
ria filosofiškumu: kiekviename savo darbe 
jis stengiasi išsakyti požiūrį į aplinką, ieško 
atsakymo į amžinuosius žmogaus egzistenci-
jos klausimus. jo fotografijoms būdinga for-
mos ir turinio vienovės paieška, apgalvota 
fotografijos kompozicija. Paskutiniai kezio 
fotografijos ciklai sukurti naudojant kom-
piuterines technologijas, jis yra vienas pir-
mųjų lietuvių fotografų, pradėjusių naudoti 

gabrielė kuiZinaiTĖ

Žmogaus ir pasaulio santykis 
  algimanto kezio kūryboje

šią techniką, kuri suteikė pastarųjų metų 
fotografo darbams daugiau filosofiškumo, 
pakylėjo jo darbus į metaforos, alegorijos ar 
simbolio lygmenį, suteikė šiam autoriui gali-
mybę savo darbuose atskleisti metafizines pa-
saulio paslaptis, sustiprino polinkį į poteks-
tes ar aliuzijas. Be a. kezio fotografijos darbų 
įvairovės šiandien neįsivaizduojama lietuvių 
fotografija. kezys yra universalus meninin-
kas: jo kūryba yra ir lietuviška, nors daugelis 
jo darbų ciklų visiškai nutolę nuo lietuviško-
sios tematikos, savo visuotinumu, kartais net 
globalumu, jis yra ir kosmopolitiškas. kaip 
ir daugelio išeivijos kūrėjų darbuose, taip ir 
kezio kūryboje jungiama tradicija ir moder-
numas. itin plačia savo darbų tematika, mo-
derniomis technologijomis, universalumu ir 
originalumu šio fotografo kūryba išsiskiria 
lietuvos fotografijos istorijos kontekste. 

skirtinguose a. kezio kūrybos etapuose 
kinta žmogaus ir pasaulio santykis, tad šiuo 
aspektu bus analizuojama menininko kūry-
ba. a. kezys nuolat ieško naujų temų, raiškos 
priemonių, galima aptikti ryškių poslinkių, 
kaip jo kūryboje keičiasi požiūris į žmogų. 
Vienas iš pagrindinių straipsnio tikslų yra 
atskleisti, kaip įvairiais a. kezio kūrybos 
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laikotarpiais keitėsi požiūris į žmogų, žmo-
gaus ir pasaulio santykis, kokia jo formalioji 
raiška fotografo darbuose, kiek žmogaus ir 
pasaulio santykio kaitai bei raiškai įtakos tu-
rėjo įvairios technologijos ir paties fotografo 
pasaulėžiūra. Vienas iš pagrindinių užda-
vinių yra nustatyti, kokie veiksniai turėjo 
įtakos a. kezio pasaulėžiūros formavimuisi, 
kokį vaidmenį fotografo kūrybai turi jo teo-
loginės pažiūros ir jų kaita, kaip skirtinguo-
se menininko kūrybos etapuose kinta darbų 
technika, raiškos būdai.

kezys savo fotografijai pirmiausia kelia 
estetinius reikalavimus. a. kezio kūrybą ga-
lima suskirstyti į tris laikotarpius, kuriuose 
ženklūs fotografo pasaulėžiūros, kūrybos te-
matikos ir raiškos formų pokyčiai. Meninin-
ko kūrybai artimas vieno iš garsiausių pasau-
lio fotografų prancūzo H. cartier-Bressono 
kūrybinis kredo: „Fotografija yra būdas pa-
žinti ir intensyviau gyventi.“1 Žvelgiant į ke-
zio fotografijos raidą, yra ryškus kūrėjo siekis 
skverbtis vis giliau į egzistencines paslaptis, 
kurti simbolius ir per juos raginti žiūrovą ieš-
koti savosios būties suvokimo prasmės. 

Visą a. kezio kūrybą galima suskirstyti į 
tris kūrybos etapus. ankstyvajam kūrybos 
laikotarpiui priskirtini 1957–1970 m. sukur-
ti ciklai, žymesnieji iš jų yra „Fotografijos“ 
(„Photographs“ 1966), „Portfolio“ (1966), 

„Forma ir turinys“(1969). ankstyvuosiuose 
darbuose fotografui nėra svarbus žmogus, jo 
figūra nėra vyraujanti, a. kezys pirmenybę 
teikia gamtai, nes jo pasaulio vizija gimsta 
gamtoje. Žmogus šiose fotografijose yra tik 
šalia gamtos ir visatos didybės. ankstyvie-
ji algimanto kezio darbai atlikti tradicine 
technika. labai dažnai jo fotografijose meni-
nis vaizdas įgyja laikui nepavaldžią reikšmę: 
ją tarsi pasiglemžia forma, turinį nukelda-
mas į antrąjį planą.

Vidurinysis fotografo kūrybos periodas 
(1970–1990) pasižymi daugiau kūrybiniais 
ieškojimais, jam būdinga didžiule temų įvai-
rovė, savęs ieškojimas kūryboje. nuo gamtos 

motyvų ir fragmentų fotografo žvilgsnis vis 
dažniau krypsta į urbanistinę erdvę, kurioje 
kontrastiškai dera geometrizuotos formos ir 
augalo motyvas ar žmogaus šešėlis, kartais 
autorius tik „žaidžia“ su dangoraižio ar jo 
detalių (laiptų, geometrinių puošybos ele-
mentų) ornamentika, daugiau dėmesio ski-
ria kūrinio formai. Šiuo laikotarpiu svarbūs 
šie a. kezio fotografijų ciklai: „Plakatai“ 
(1978), „chicago“ (1983), „dviejų pasaulių 
veidai“ (1986), „Temos variacijoms: pasau-
linės mugės ir ekspozicijos“ (1986), „gamta, 
formos ir galios“ (1986), „Miestų fragmen-
tai“ (1988). Pereinamuoju šiame etape tam-
pa a. kezio ciklas „dvigubos kompozicijos“ 
(šio visiškai naujo formos bei montažavimo 
technikos požiūriu ciklo darbai sukurti 
1988–1990 metais, o atskira knyga ciklas iš-
leistas 1990 metais).

Vėlyvąjį a. kezio kūrybos laikotarpį 
įprasmina minėtasis pereinamojo laikotar-
pio fotografijų ciklas „dvigubos kompozi-
cijos“ (1990), ciklai „giesmių giesmė“ (1993), 

„Moteris“ (1996), „Miestų fragmentai“ (1996), 
„Būties fragmentai“ (1998), „angelų pasaulis“ 
(2001) ir kiti. Šiuo metu kinta ne tik autoriaus 
pasaulėžiūra, keičiasi ir fotografijos atlikimo 
technika, autorius pradeda kurti kompiute-
rinę fotografiją, kai kuriuose cikluose įveda 
spalvą kaip jungiantį kūrinio kompozicijos 
motyvą. daugiau dėmesio skiriama formos 
paieškoms: dvigubose kompozicijose išple-
čiama erdvė, keli vaizdai stebimi vienu metu, 
jie ir uždengia, ir papildo vienas kitą, sukelia 
įvairių asociacijų, sukuria trečiąjį vaizdinį. 
Toje aplinkoje atsiranda naujų prasmių, nau-
jai įprasminama būtis. autoriaus požiūris į 
pasaulį tampa filosofiškesnis, žmogus įgyja 
daugiau pavidalų ir menininko yra stebimas 
pačiuose įvairiausiuose kontekstuose. 

a. kezio kūryba iki šiol yra analizuota 
daugiau apžvalginiu požiūriu: tiek išeivijos, 
tiek ir lietuvos spaudoje pasirodė daug re-
portažinių straipsnių apie a. kezio parodas, 
pokalbių su juo. Tik vienas kitas darbas arba 



115

straipsnis nuodugniau nagrinėja fotografo 
kūrybą, arba žvelgia į ją pasirinktu aspektu, 
įvairūs fotografo kūrybos ir veiklos aspek-
tai išryškinti r. Tamošaičio, a. kurausko, 
a. Tereškino, e. jaškūnienės, e. lukaševi-
čiūtės, r. Šinkūno, j. Peleckio-kaktavičiaus, 
B. garbaravičienės, B. Markaičio, V. ra-
gauskaitės, M. kavaliausko, j. skaisgiry-
tės, Š. Valiukėno, a. nako, Vl. ramojaus, 
H. cullinano, H. edwardso, g. de abreu 
straipsniuose. a. kezys vienas iš pirmųjų 
lietuvių fotografų sukūrė savo interneto 
puslapį (www.kezys.com)

Menotyrininkas d. lapkus, recenzuo-
damas a. kezio albumą „retrospektyva“, 
pabrėžia fotografijos daugiaprasmiškumą, 
keliaklodiškumą, giluminių būties prasmių 
ieškojimą fotografo kūryboje, jo kompozi-
cijos lakoniškumą ir drauge sudėtingumą. 
kultūrologų a. Tereškino ir r. Tamošaičio 
straipsniai ieško a. kezio estetinių filoso-
finių kūrybos ištakų, giliosios idėjų raiškos 
jo kūryboje, įžvelgia itin glaudų ryšį tarp 
a. kezio teologijos pažiūrų ir jo meninės 
kūrybos. r. Tamošaitis savo straipsnyje „Pa-
saulis bangoje ir pavidaluose“ epizodiškai 
aptaria žmogaus ir aplinkos santykį a. kezio 
fotografijoje. jo nuomone, žmogus fotografo 
kūryboje nėra vyraujanti figūra, tačiau visa 
aplinka (gamtinė, urbanistinė, interjeras) 
turi žmogiškųjų prasmių krūvį. Pats foto-
grafas taip pat yra kalbėjęs apie žmogaus ir 
aplinkos santykį savo darbuose. jo pasisa-
kymai ir tekstai dažnai skelbiami drauge su 
fotografijomis autoriaus albumuose.

a. kezio kūryba iki šiol nėra sulaukusi 
išsamesnių studijų ir monografijų, nedaug 
tėra rašyta apie šio menininko universalumą, 
neatskiriamą jo žodinių tekstų ir meninės fo-
tografijos dermę, apie jo apžvalginius ir ana-
litinius tekstus, kuriuose kezys rašo apie kitų 
fotografų ir dailnininkų kūrybą, bendrąsias 
lietuvių išeivijos dailės ir fotografijos tenden-
cijas. savąją pasaulio ir kūrybos sampratą 
menininkas siekia išsakyti įvairiais būdais. 

2003 m. pradžioje išleistame albume „lietu-
va. architektūros fragmentai“ a. kezys šalia 
fotografijų skelbia ir savo poetinius tekstus. 
jaV leidžiamas žurnalas „lituanus“ yra pa-
skelbęs jo poetinių tekstų, rašytų anglų kalba. 
Menininkas sunkiai telpa vienojes kultūroje, 
vienoje poetinėje ir fotografinėje kalboje.

kūrybinio kelio pradžia

„išeivio dalia paprastai būna pažymėta ne-
tektimi, profesinių galimybių apribojimais, 
svetimos aplinkos primestu gyvenimo būdu. 
algimanto kezio kūrybai egzodas savotiškai 
padėjo, kaip palanki sąlyga: tai retas atvejis, 
kai nauja ne apribojo, bet atvėrė naujos kar-
jeros galimybes.

algimantas kezys sugebėjo atsistoti tarp 
dviejų pasaulių aprėpdamas juos abu: išlik-
damas ištikimas savo europocentrinei tėvy-
nei ir pritapdamas moderniosios civilizacijos 
aplinkoje.“2

algimantas kezys gimė 1928 m. spalio 28 d. 
Vištytyje, Vilkaviškio apskrityje. Menininko 
kelias driekėsi iš Vištyčio per Vilnių, Vokie-
tiją, ameriką ir vėl atvedė į lietuvą. 1944 m. 
a. kezys su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 
1950 m. atvyko į jaV ir įstojo į jėzuitų ordiną, 
1961 m. buvo įšventintas į kunigus. 1966 m. 
studijuodamas lojolos universitete Čikagoje 
įgijo filosofijos magistro laipsnį. a. kezio vei-
klos spektras platus: jis yra fotomenininkas, 
rašytojas, leidėjas, parodų organizatorius, fil-
mų kūrėjas. Menininkas aktyviai dalyvauja 
išeivijos kultūrinėje ir visuomeninėje vei-
kloje, tarptautinėse parodose, rengia perso-
nalines parodas, leidžia knygas ir katalogus. 
1966 m. įsteigė lietuvių fotoarchyvą ir jam 
vadovavo. archyvas buvo pavadintas Budrio 
vardu. archyve algimantas kezys pradėjo 
kurti dokumentinius filmus apie išeivijos as-
menybių gyvenimą ir veiklą, kaupti ir saugoti 
išeivijos fotografų nuotraukas, tiek origina-
lus, tiek negatyvus. 1976 m. įsteigė amerikos 



116  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

lietuvių bibliotekos leidyklą, buvo leidžiami 
katalogai, knygos. 1980 m. įsteigė galeriją, yra 
aktyvus amerikos lietuvių spaudos ir radi-
jo talkininkas. 1974–1977 m. buvo jaunimo 
centro Čikagoje direktorius. surengė ne-
mažai lietuvių išeivijos dailininkų parodų, 
išleido jų katalogų. kaip fotomenininkas de-
biutavo 1963 m., pristatydamas savo pirmąją 
parodą jaunimo centre Čikagoje. 1965 m. jo 
fotografijos buvo eksponuojamos Čikagos 
meno institute. Vėliau surengė nemažai par-
odų muziejuose amerikoje, kanadoje, Vo-
kietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, japonijoje, 
lietuvoje, latvijoje ir kt. a. kezio kūrybinė 
biografija glaudžiai siejasi su lietuva: čia su-
rengta keliolika parodų, lietuvos muziejams 
ir archyvams dovanotos dokumentinių fil-
mų kolekcijos ir fotografijos. už fotografijos 
meną autorius apdovanotas jaV lB kultūros 
tarybos premija ir lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio gedimino ordinu. 1992 m. keziui 
suteiktas lietuvos fotomenininkų sąjungos 
garbės nario vardas. 

a. kezys intensyviai ieškojo ir nuolat te-
beieško savito stiliaus. jis pats įvairiuose 
pasisakymuose nuolat iškelia turinio ir for-
mos paieškas. Tai kūrėjui būdinga nuo pat jo 
kūrybinio kelio pradžios. „Manąjį kelią būtų 
galima apibūdinti – tai nuolatinis vaikščioji-
mas ir ieškojimas be plano, be direktyvų, be 
draugo ar patarėjo, bet kada, bet kur.

dažnai po ilgos „medžioklės“ tenka parei-
ti tuščiom, mačiusiam daug įvykių ir vaizdų, 
bet nei vieno įvykio, nei vieno vaizdo. Tačiau 
neretai ir po trumpesnio ieškojimo pareini 
atradęs deimančiuką, o gal net kelis. Tai to-
kia yra mano nuotraukų ir jų tematikos gene-
zė. Tik jas reikia atrasti, atpažinti ir, žinoma, 
mokėti tinkamomis fotografinėmis priemo-
nėmis užfiksuoti.“ 3

Panašiai kito ir a. kezio pasaulėžiūra, apie 
religines pažiūras pats autorius yra kalbėjęs: 

„Panašiai turėčiau kalbėti ir apie savo religi-
nius įsipareigojimus visuomenei. religiniu 
gyvenimu domėjausi nuo pat jaunystės, do-

miuosi juo ir dabar. Būdamas kunigu, tapau 
religininku ex professo. nustojęs kunigauti, 
religijos ar tikėjimo neatsisakiau. Priešingai 
manau, kad tapau sąmoningesnis religijos 
išpažinėjas negu anksčiau. Tokiais tapti ra-
ginu ir kitus. rašydamas knygą „Taisykime 
Viešpačiui kelius“ siekiau pirmiausiai pats 
sau išsiaiškinti kai kuriuos man rūpimus te-
ologinius klausimus. Tad norėčiau pabrėžti, 
kad tikrasis mano kelias ir pašaukimas išli-
ko beveik nepakitęs net ir po to, kai pajutau, 
kad nebegaliu tarnauti savo visuomenei kaip 
kunigas.“4

kezys nuolat pabrėžia sąmoningo religin-
gumo būtinybę. abejonės ir ieškojimai, bū-
dingi a. keziui kaip teologui, daro jį gerokai 
laisvesnį kaip menininką. Tačiau jo meninėje 
kūryboje ryški pasaulėžiūros kaita ir nuolati-
nis atsakymo ieškojimas į jam kaip žmogui ir 
kaip kūrėjui rūpimus klausimus.

Tuo metu, kai buvo subrendęs a. kezio 
dvasinis lūžis, jis nuolat aktualizavo foto-
grafijos ir teologijos sandūrą, jam ilgą laiką 
pavyko suderinti savo kaip dvasininko par-
eigas su fotografija. 

„apie kunigystės ir fotografavimo derinį 
tikriausiai pagalvoja ne vienas. Mano nuo-
mone, tai tarsi dvi vėžės, kurios eina greta. 
jei susieitų tai pakviptų „katastrofa“. Man 
teko jomis abejomis važiuoti be didesnių su-
krėtimų. kunigiška tendencija – pamokslau-
ti. ji kaip kokia hidra kartais išlenda ir viską 
gadina, menišką fotografiją paverčia papras-
ta iliustracija. Tai aišku, nėra jokia „katastro-
fa“. netiks muziejui – parduosi leidėjui. esu 
padaręs nemažai iliustracijų straipsniams, 
knygoms, vaizdais pagražinęs eilėraščių 
rinkinius.“5

Teologinių svarstymų knyga „Taisykime 
Viešpačiui kelius“ yra papildyta įspūdžiais 
iš kelionės po Šventąją Žemę ir iliustruota 
a. kezio fotografijomis, joje atsiskleidžia 
autoriaus gebėjimas suderinti dvi sritis – te-
ologiją ir fotografiją, išsakyti savąją idėją 
skirtingomis kalbomis, skirtingomis raiš-
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kos priemonėmis, kurios viena kitą papildo. 
Prieštaravimai, teologiniai ginčai, teoriniai 
absoliučios tiesos ieškojimai ir iš jų kylančios 
tikėjimo abejonės, – visa tai būdinga kūrėjo 
ir teologo svarstymams. atsakymo į žmogiš-
kosios prasmės, egzistencijos, tikėjimo tiesų 
ir sąvokų sąlygiškumo klausimus žmogus, 
teologas ir menininkas ieško visur: savo teo-
loginiuose svarstymuose, straipsniuose, me-
ninėje kūryboje. 

kiekvienas menininkas savo pasirinkto-
mis priemonėmis kuria ne ką kita, ko asme-
nišką dokumentą – dienoraštį, išreiškiantį jo 
patirtį su aplinka ir visuomene. kokia yra jo 
pažiūra ir idealai, toks ir jo kūrinys. Mūsų 
siekius, užmojus ir intensijas suformuoja pa-
žiūros, mitai ir ideologiniai įsitikinimai. Tie 
įsitikinimai yra veikiami kasdienės gyveni-
mo srovės. Visuomenėje vyraujančios srovės 
vaizdinio meno kūrėją, siekiantį turinio, są-
vokų ir sąveikų reikšmingumo, nukreipia į 
estetinę plotmę. Toks yra algimantas kezys 
savo kūryboje. jis menininkas, nes jo tech-
niškasis žinojimas glaudžiai suderintas su 
idealistiniu meno siekiu. Mano nuomone, 
tai ir yra menininko autentiškumo įrodymas. 
algimantas kezys greitai suprato specifinių 
lietuviškų kultūrinių vertybių ir jų kūrimo 
plėtotės būtinumą, jų tęstinumą, puoselėji-
mą ir ugdymą.

Faktai, o ne pamokymai yra jo veiklos me-
todas. „jo nuotraukas būtų galima palyginti 
su japonų haiku literatūrinio žanro kūryba. 
Taupyti ir išryškinti žodį – poeto uždavinys. 
Panašiai ir algimantas kezys elgiasi su savo 
vaizdiniais elementais.“6

Menininko kūrybai būdingas laisvas 
realaus gyvenimo motyvų ir asmeninių, 
abstrakčių, ekspresinių vizijų jungimas, pa-
brėžtinas dėmesingumas laisvai išraiškai ir 
atvirumas pasaulio – socialinio, gamtos ir 
pasąmonės procesams, abstraktus simboliš-
kumas rodo autoriaus laviravimą tarp sava ir 
svetima, prijaukinta ir nesuvaldyta, namų ir 
benamiškumo motyvų. Pirmosios fotomeni-

ninko algimanto kezio fotografijos visiškai 
paprastos, bet savo paprastumu jos tampa 
labai įdomios, subtilios ir keliaprasmės. 

„kezio fotografijos kiekvieną labiau įsigili-
nusį stebėtoją įtraukia į jo asmeninius sielos 
suvokimus. jo sukurtos fotografijos paklūsta 
vidiniams autoriaus gyvenimo ritmams. ke-
zio darbai įtraukia žiūrovą į gyvą emocionalų 
ir psichologinių vaizdų, formų ir medatyvu-
mo ritmo sukūrį.“7

Patys ankstyvieji a. kezio darbai sukur-
ti 1957–1960 metų laikotarpiu, juose ryški, 
prasminga ir darni formų visuma. Šiuo metu 
menininkas dar tik ieško savo tematikos: jo 
kūryboje svarbus tampa vandens, augalo 
motyvas, aplinkinio pasaulio trapumas ir 
laikinumas. daugelyje fotografijų egzistuo-
ja žmogaus figūra ar veidas, tačiau žmogus 
dažniausiai yra antrajame plane, šešėlyje, jis 
svarbus, tačiau kartais menkas prieš visatos 
begalybę. Per šiuos motyvus autoriui svarbu 
sukurti savąją pasaulio suvokimo ir regėjimo 
prasmę. Žmogus yra svarbus kezio vaizduo-
jamajame pasaulyje, svarbus jo buvimas ir 
egzistencija, ji neatskiriama nuo gamtinės 
tėkmės. Todėl jau pirmosios menininko 
nuotraukos pasižymi ypatingu subtilumu, 
autorius teikia svarbią reikšmę detalėms: 
šešėliams, vandens raibuliavimui, juntamas 
ypatingas fotografo dėmesys kūrybinei este-
tinei formai. 

„Fotografo kūrybinis kredo: per estetinę 
formą į gyvenimo tikrovę. Tai universalių 
reikšmių tikrovė, įžvelgiama „estetinės as-
kezės“ ir kontempliuojančios minties jėga. 
jo darbuose konkretybė prabyla apie būties 
metafiziką, tačiau tiesiogiai kūrinyje jokios 
judėjimo angažuotės nerastumėme. Šiuo at-
žvilgiu kūriniai nėra sunkiai atskiriami nuo 
diskursui nepaklūstančio magiško formos 
grožio.

Menininkas neprimeta daiktams idėjos, 
jis ieško pasaulyje ne žmogaus įsivaizduoja-
mų tiesų iliustracijos, bet pačios tiesos, kuri 
savo ruožtu įgyja ir žmogiškojo pažinimo 
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bei raiškos vertę. Ši tiesa nušvinta kasdieniš-
kuose žmogaus psichiką atstovaujančiuose 
reiškiniuose bei retoje estetinėje akimirksnio 
įžvalgoje per savotišką „praregėjimą“ arba, 
krikščioniškiau pasakius, formos „apreiš-
kimą“. apreikšta forma ne tik grožis, bet ir 
slapta tiesa, kalbanti magiškąja dermių kalba. 
Todėl fotografavimas – tai atradimas, o ne 
sąmoningas ko nors formavimas. 

antra vertus, a. kezio darbuose forma 
disciplinuoja gyvenimo kontigentiškumą 
grožio pavidalais, bet tai ne formalumas ar 
estetizmas, o tam tikra estetinė laikysena, iš 
gyvenimo patirties pereinanti į gyvenimo 
kūrybą. estetinės formos autonomija išlieka 
net poezijos tekstus lydinčiuose vaizduose, 
kurie netampa priedu prie teksto, o turi sa-
varankišką meninę būtį.“8

Po 1965 metų sukurtose fotografijose 
a. kezys toliau išlaiko savitą stilių, tačiau 
palengva gamtinį motyvą keičia urbanistinis 
peizažas arba urbanistinis motyvas pinasi 
su gamtiniu. Žmogus taip pat lieka dauge-
lyje kezio fotogrfijų, bet jis tampa fotografiją 
papildančia dalimi, menininkas „žmones 
fotografuoja ne kaip individus, o kaip intri-
guojančias formas“9.

dar didesnį vaidmenį kezio fotografijose 
pradeda vaidinti šviesos ir šešėlių žaismas, jis 
savaip sujungia ir papildo urbanistinę geo-
metrizuotą nuotraukos kompoziciją. kartais 
fotografas savo fotografuojamąjį objektą 

„ištirpdo“ tamsoje, šešėlyje, judesyje, jo fo-
tografijos įgyja daugiau mistiškumo, paslap-
tingumo.

„algimantas kezys yra ne vien turįs me-
nišką vaizduotę kompozicijai, šviesos ar ka-
meros valdymui, bet jis yra puikus fototech-
nikas-laborantas ir nepaprastos orientacijos 
foto medžiagų pritaikymu savo srities nuo-
traukose.“10

a. kezio menas stilistiškai vientisas. Šio 
menininko fotografijose saikingai panaudo-
ta šviesos ir šešėlių pusiausvyra. kezys – ke-
liautojas, todėl yra įvairi jo kūrybos geogra-

fija: Meksika, Pensilvanija, europos miestų 
vaizdai ir veidai. Tačiau menininkui nėra 
svarbu tik fiksuoti ir dokumentuoti, jo dar-
buose fiksuojama detalė, jį domina netikėta 
žmogaus išraiška ar žvilgsnis, pastato fra-
gmentas, netikėta istorinio paminklo detalė 
ar rakursas. Fotografuojamas vaizdas įgyja 
laikui nepavaldžią reikšmę, ją paglemžia for-
ma, o turinys nukeliamas į antrąjį planą. 

a. kezys pasaulį mato savitu, netikėtu ra-
kursu, pastebi ir savo fotografijoje fiksuoja 
šviesos ir šešėlio santykio subtilumus. svar-
bus jo pasaulėžiūros ir meninės jausenos 
aspektas yra nuolatinio ryšio su praeitimi 
fiksavimas, praeities tradicijų tąsos gamtoje 
ir kūryboje, žmogaus ir pasaulio neatsiejamo 
ryšio teigimas. Ši samprata artima egzistenci-
alizmui. „Žmogaus būtis yra būtis pasaulyje, 
situacijoje, veikloje ir laikinume. (…) Žmo-
gus niekada negali iš pasaulio išsinarplioti, jį 
palikti, žmogus visuomet jame įsivėlęs.“11

Menininkas per savo kūrybą išsako savo 
mintis apie pasaulį kaip apie nedalomą visu-
mą. keziui savaip rūpi papasakoti apie žmo-
gų, gamtą, provokuojant, skatinant savąjį 
žiūrovą ieškoti atsakymo. jis nori su žiūrovu 
pasidalyti vaizdų nuotrupomis, kurios kas-
dienybės slinktyje padarė didesnį įspūdį, pa-
kylėti vaizduojamąjį objektą virš kasdienybės 
lygmens. kezio požiūris į žmogų egzistenci-
nis, o į pasaulį melancholiškas. Pirmosiose 
fotografijose algimantas kezys pirmenybę 
teikia gamtai, nes keziškojo pasaulio vizija 
gimė gamtoje. su žmogumi menininko san-
tykis labai atsargus ir daug šaltesnis negu su 
gamta. ankstyvojo laikotarpio fotografijo-
se a. kezys daugiau dėmesio skiria gamtai, 
aplinkos vaizdavimui, o į antrąjį planą nu-
kelia žmogų, pabrėždamas jo vienišumą ir 
trapumą visatos didybėje. 

Žmogus gamtoje, žmogus būryje kitų 
žmonių, žmogus mieste sudaro vientisą ir 
nedalomą visumą. jis tampa neatskiriama, 
nedaloma tiek gamtos, tiek miesto peizaže 
dalimi. keziui visais jo kūrybos laikotarpiais 
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pavyksta derinti savo fotografijų kompozici-
jas, pamatyti ir užfiksuoti nuolat pasikarto-
jantį vaizduojamų objektų ritmą.

urbanistinės 
fotografijos link 

Vidurinis algimanto kezio kūrybos lai-
kotarpis pasižymi didesne tematikos ir me-
ninės fotografijos raiškos formų įvairove. Šį 
algimanto kezio kūrybos laikotarpį drąsiai 
būtų galima vadinti tematikos ir raiškos prie-
monių bei kūrybinių ieškojimų laikotarpiu. 
Šiuo metu keičiasi a. kezio fotografijų tema-
tika, gilėja pasaulio samprata, daug sudėtin-
gesnė tampa jo fotografijų kompozicija. Me-
nininko kūryboje atsiranda naujų aspektų: 
tai teologijos, filosofijos tiesų ir fotografijos 
meno sandūros, viengubų ir dvigubų kom-
pozicijų susidūrimas, spalvotų ir nespalvotų 
fotografijų priešprieša. ryškėja komplikuo-
tesnis, sudėtingesnis žmogaus ir pasaulio 
santykis, tiksliau galima būtų įvardyti, kad 
a. kezys įvairiuose šio laikotarpio darbų ci-
kluose stengiasi pateikti visą žmogaus dvasi-
nio pasaulio įvairovę, jo vienišumą urbani-
zuotame pasaulyje.

dėl nepriekaištingos nespalvotų nuotrau-
kų kokybės ir didelio kontrastingumo ypač 
svarbi a. kezio fotografijose šviesa, suteikusi 
darbams ypatingos ekspresijos. Tobulo vaiz-
do įspūdį sustiprindavo griežtos kompozi-
cijos ir geometrinių formų ritmo bei erdvių 
persiliejimus pabrėžiantys montažai. 

atsitiktinių gyvenimo akimirksnių žave-
sys ir jų sustabdymas kadre, dievo ir žmo-
gaus, žmogaus ir visatos nepertraukiamo 
ryšio pajautimas ir jų kaip darnios visumos 
suvokimas būdingas a. kezio pasaulėjau-
tai, jis suteikė šio menininko fotografijoms 
iki šiol nebūdingų estetinės išraiškos formų. 
Fotografiniai formų kontrastai, vaizdo este-
tika ir precizika yra būdinga visai kezio kū-
rybai, jo fotografijos suvokimui. ankstyvojo 

ir vidurinio laikotarpio fotomenininko dar-
bai pirmiausia žiūrovą patraukia neįprastu 
formų stiprumu, kurį sustiprina tamsių ir 
šviesių formų tarpusavio žaidimas, kartais 
tamsos ir šviesos dialogas yra paprastesnis, 
kartais komplikuotesnis, bet visuomet švie-
sotamsos efektai susiję su bendrąja fotogra-
fijos kompozicija, jos vieningumu, formos ir 
idėjos branda. Todėl dažnoje recenzijoje jo 
darbai vadinami paveikslais. iki šiol a. kezio 
fotografijoje žmogus buvo antrajame plane, 
šešėlyje, buvo stengiamasi atskleisti jo tra-
pumą, vienišumą didingame gamtos stichi-
jos arba urbanistiniame kontekste. Visose 
šiose fotografijose itin pabrėžiamas žmogaus 
vienišumas visatoje, jo vidinio dvasinio gy-
venimo pažeidžiamumas.

Fotografijų cikle „Žmogus tarp žmonių“ 
(1983) fotografas ryškina žmogaus vienišumo 
žmonių pasaulyje problemą. Žmogus a. ke-
ziui pirmiausia yra atskiras individas, todėl 
jo kūryboje jis dažniausiai yra vieniša būtybė, 
ryškesnis jo ryšys su gamta, aplinka, bet ne 
su kitais žmonėmis. kartais a. kezio gam-
tos peizažai, pastatai, daiktai, žmonės mąsto, 
kalba, filosofuoja, kartais įgyja simbolinę, 
mistinę prasmę, tokiuose darbuose tarsi pa-
kylama į metafizinį egzistencinės problemos 
svarstymą.

naujos technologijos ir jų naudojimas me-
ninėje kūryboje leidžia fotografui jungti ke-
lis ar daugiau vaizdus, priartinti fotografijos 
meną prie kitų dailės žanrų, teikia galimybę 
vaizduojamąjį objektą universalizuoti. ap-
tariamo laikotarpio a. kezio kūrybos etape 
ryškūs pasaulėžiūros pokyčiai paskatino jį 
ieškoti naujų, daug sudėtingesnių ir subti-
lesnių meninės išraiškos formų.

kūrybiniai eksperimentai ir 
ieškojimai

Po 1990 m. prasidėjusiu kūrybos laiko-
tarpiu keičiasi a. kezio kūrybos tematika: 
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autorius pereina prie sudėtingesnių formų 
ir fotografavimo technikos, išryškėja jo pa-
saulėžiūros pokyčiai, daug filosofiškesnis po-
žiūris į reiškinius, polinkis į vaizduojamojo 
objekto simboliką, vaizdo daugiaprasmišku-
mą. a. kezio žvilgsnis vis dažniau krypsta 
į transcendentiškąjį pasaulio ir jo reiškinių 
suvokimo lygmenį. Žvelgiant į vėlyvąjį fo-
tografo kūrybos periodą per visos jo kūry-
bos genezę, šie poslinkiai atrodo visiškai 
natūralūs: tematikos pokyčiai ir ieškojimai, 
meninės išraiškos priemonių kaita ir ekspe-
rimentavimas technologijomis menininką 
vedė to link. Pereinamuoju tarp dviejų kūry-
bos etapų laikotarpiu tapo svarbus meninių 
fotografijų ciklas „dvigubos kompozicijos“, 
kuriame menininkas surado sau artimą kū-
rybos metodą: dviejų skirtingų vaizdų sugre-
tinimą, suliejimą, kuris leidžia papildyti vie-
nas kitą ir atskleisti netikėtas, paprasta akimi 
nematomas simbolines prasmes. „Toks buvo 
mano kelias – daugiau išryškinti formą negu 
siužetą.“ ir tik vėliau prisipažįsta: „…dvi-
gubomis kompozicijomis“ nukrypau į kitą 
pusę. siužetas ir forma susilygino: ir viena, 
ir kita tapo maždaug vienodai svarbu. gal čia 
žingsnis į priekį? o gal atgal? aš nežinau. Bet 
tai vidinis poreikis.“ 12

Šiam menininko kūrybos laikotarpiui 
didelės įtakos turėjo pokyčiai, įvykę pas-
toracinėje a. kezio veikloje. Pasaulėžiūros 
pokyčiai ir atrasta galimybė nauja forma 
perteikti savo idėjas labiausiai išryškėja foto-
grafijų cikluose „giesmių giesmė“, „Moteris“, 

„dvigubas solo“. 1990–1995 metų laikotarpiu 
a. kezio sukurtos fotografijos tapo laisves-
nės, žaismingesnės. Papildomų prasmių 
simboliškumo šio laikotarpio fotografijoms 
suteikė naujai atrastos dvigubų kompozicijų 
montažavimo technologijos. Fotografijoje ir 
joje vaizduojamas šiuo metu yra labiau fo-
kusuojamas, spaudžiamas į rėmus, fotogra-
fuojama iš tolimesnės perspektyvos, dažnas 
darbas įgyja miniatiūrišką, spalvotų tonų so-
drumą keičia prislopinti pereinantys pilkš-

vos spalvos šešėliai ir atspalviai. ypač giliu 
požiūriu į būtį ir egzistenciją, į amžinybės 
laikinumo ribas a. kezys žvelgia fotografijų 
cikle „Būties fragmentai“.

Fotografijų cikle „giesmių giesmė“ (1993) 
poetizuojama moteris, meilės tema yra uni-
versalizuojama: XX amžiaus žmonės išgy-
vena tuos pačius jausmus, kaip ir antikos ar 
viduramžių žmonės, nieko nauja pasaulyje 
neatrandama, visos tiesos jau yra pasakytos 
Šventajame rašte, meilės temos ir jausmai 
apdainuoti „giesmių giesmės“ poetiniame 
tekste. Šis a. kezio ciklas taip pat iliustruoja-
mas poetiniais „giesmių giesmės“ intarpais, 
fotografija ir tekstas papildo vienas kitą. ke-
zys aktualizuoja, primena vieną iš gražiausių, 
bet mūsų laikais kažkodėl pamirštą roman-
tinės meilės aprašymą. Tai senojo Testa-
mento knygos „saliamono giesmių giesmė“. 
krikščionybės istorijoje ji buvo pamiršta 
dėl pernelyg atviros kalbos apie uždraustus 
vaisius keliantį, apie geismą keliantį kūną. 
nepaisant to, ji nebuvo išbraukta iš šventųjų 
raštų kanonų. „giesmių giesmė“ apima poe-
mų rinktinę, kurios pagrindiniai veikėjai yra 
vyras ir moteris. savo fotografijas „giesmių 
giesmės“ knygai kezys pavadino esė, nes šis 
fotografijų ciklas atskleidžia vidinį moters 
grožį. Fotografui svarbu teigti, kad ir XX a. 
pabaigoje moteris yra tokia pati, kaip ir prieš 
šimtmečius. Po kelerių metų fotografas su-
kūrė ciklą „Moteris“ (1997), į kurį įtraukė ir 
dalį iš anksčiau aptartų ciklų, taip pratęsda-
mas moterų portretų seriją. Šiame albume 
esančios fotografijos ekspresyvios, plastiškos, 
montažavimo technika, subtilus šešėliavimas 
padeda atskleisti tai, ką pats autorius vadina 
fenomenu. albumas, anot menininko, tai esė 
apie moterį. Bandydamas spėti moters grožio 
mįslę, menininkas nekreipia didelio dėme-
sio į išorinio moters grožio įspūdį, daugelio 
laikomą esminiu. a. kezys siūlo pažvelgti į 
fotografuojamos moters akis, nes akys – tai 
tikroji asmenybės būtis, jose slepiasi tikrasis 
moters grožis.
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Filosofinė žmogaus samprata išryškė-
ja fotografijų cikluose „Būties fragmentai“, 

„kapinaitės“, „Miestų fragmentai“, „angelų 
pasaulis“. kintant algimanto kezio pasaulė-
žiūrai, tematikai ir fotografijų atlikimo tech-
nologijai, neabejotinai keičiasi ir žmogaus 
samprata. Filosofinė žmogaus sampratos 
koncepcija geriausiai atskleista ir išplėtota 
fotografijų cikle „Būties fragmentai“ (1998).

„Būties fragmentų“ cikle menininkas ry-
žosi derinti vaizdą ir žodį, kurie vienas kitą 
ne tik iliustruoja, bet ir papildo. knyga ne 
tik apie būtį, bet ir apie visatos ir žmogaus 
kilmę, neatsiejamai glaudų jų tarpusavio 
ryšį. kiekvienas skyrius pradedamas paties 
autoriaus svarstymais apie egzistenciją, būtį. 
kone visiems pastarojo laikotarpio a. kezio 
darbams būdinga fotografinio vaizdo ir žo-
džio vienovė: menininkas tarsi neišsitenka 
viename žanre, jo idėjos reikalauja universa-
lesnės, talpesnės raiškos. Todėl pasitelkiamas 
Šventasis raštas, kitų autorių poetiniai teks-
tai, o naujuosiuose cikluose autorius skelbia 
savo paties svarstymus. 

„Mūsų požiūris į apčiuopiamą būtį yra 
frag mentiškas ir paviršutiniškas. Matome 
fragmentus, nematome visumos. ar pavir-
šiai atspindi daiktų esmę? atrodo, kad kai 
kurie fragmentai veržiasi į vienį, o kiti sten-
giasi likti individualūs, savarankiški.

„kas būčiai svarbiau – homogeniškumo 
ar individualumo sąrangos? daiktai ir mes 
esame jūra ar lašeliai. kažkoks filosofas teigė, 
kad visa būtis – tai ryšiai, vien tik ryšiai.

savęs ieškojimas, atsiskyrimas nuo kitų – 
tik tiriamybė, mitas. Viduje vien tik sąsajos. 
Medžiagų apykaita, vieno daikto virtimas 
kitu – manipuliavimas faktūromis. Visų 
esmė ta pati. Taip kalba ir poetai: „nėra už-
darų durų, užsklęstų langų“. Viskas – atvira 
erdvė ir ryšių tinklai.“13 Taip svarsto kezys 
viename iš „Būties fragmentų“ įžanginių 
skyrių.

Paskutiniais metais a. kezys intensyviai 
dirba įvairiose srityse: menininkas sukūrė 

kompiuterinės fotografijos ciklą „lietuva“ ir 
dvigubų kompozicijų fotografijų ciklą „kapi-
naitės“. dar po kelerių metų sukurti du nauji 
kompiuterinės fotografijos ciklai „Miestų 
fragmentai iii“ ir „angelų pasaulis“. Pasta-
ruoju metu kezys vis daugiau pateikia kom-
piuterinių fotografijų ciklų, naujos technolo-
gijos teikia galimybę eksperimentuoti, kurti 
netikėtas paraleles. 

30 metų fotomenininkas algimantas 
kezys buvo ištikimas savo stiliui, tačiau 
pastaraisiais metais pradėjo kurti dvigubas 
kompozicijas, tam naudodamas naujas tech-
nologijas. 

Fotografijų cikle „lietuva 2000“ a. ke-
zys fiksuoja žinomiausias ir gausiai turistų 
lankomas istorines vietas, paminklus, tačiau 
kompiuterinės technologijos ir įvestos spal-
vos leidžia pateikti jas itin netikėtu, nuo rea-
lybės atitrauktu lygmeniu. Šiame cikle, kaip 
ir ankstesniuose „Miestų fragmentų“ cikluo-
se, menininko žvilgsnis krypsta į pastato, 
bažnyčios ar paminklo detalę, ji išryškinama, 
spalvinama, transformuojama. Žinomai, iš 
atvirukų pažįstamai vietai suteikiama neti-
kėtų spalvų, išryškinamas arba slepiamas jo 
fragmentas ar detalė, ji rodoma dažniausiai 
juodame fone, fotografuojama netikėtu ra-
kursu, spalvinant ir keičiant detales atsiran-
da paplidomų niuansų ir prasmių. 

„a. kezio kompiuterinių fotografijų cik-
luose atsispindi šiuolaikinės kompiuterinės 
technologijos ir vaizduojamo meno santykis. 
norėdamas būti geru miesto fotografu algi-
mantas kezys didesnį dėmesį skiria erdvei, į 
kurią įtalpina sąvąjį miesto, pastato detalės 
fragmentą. ir šiuose cikluose jam svarbu 
išskirti fragmentą, detalę, kaip ir daugelyje 
ankstesnių savo darbų ciklų.“14

a. kezio fotografijų ciklas „angelų pasau-
lis“ (2001) – tai išskirtinis kompiuterinių fo-
tografijų ciklas, kuris tarsi pratęsia „kapinai-
čių“ serijoje pradėtą transcendentinę temą. 
Šis ciklas artimas menininko religinėms 
pažiūroms. Tai savotiškas a. kezio religinis 
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idėjų ir minčių pasaulis. „angelų pasaulyje“ 
pavaizduoti angelai turi paslaptingumo ir 
apgaubti nematoma skraiste. 

Vėlyvojo laikotarpio kūryboje a. kezys 
eksperimentuoja. „Miestų fragmentų“ ir 

„angelų pasaulio“ ciklų fotografijos įdomios 
daugiaprasmiškumu ir netikėtais deriniais, 
dvigubos kompozicijos technika teikia 
autoriui galimybę kurti vizualius efektus, 
žaisti spalvomis, taip pat galimybę realybės 
daiktui, meno kūriniui ir architektūros fra-
gmentui suteikti neįprastą kontekstą, jungti 
fotografijos ir vaizduojamosios dailės sritis. 
Paskutinių metų fotografijose svarbiu ele-
mentu tampa spalvos, sujungiančios kūrinio 
kompoziciją į vieną nedalomą visumą.

algimanto kezio 
dokumentika 

lietuvoje kiek mažiau yra žinoma, kad 
a. kezys kurį laiką kūrė dokumentinius fil-
mus. autobiografinėje knygoje menininkas 
prisimena, kad pirmasis apie būtinybę kurti 
dokumentinius filmus apie lietuvių išeivių 
veiklą prabilo tuometis „draugo“ kultūrinio 
priedo redaktorius, poetas kazys Bradūnas. 
jis pasiūlė lietuvių fotoarchyvui imtis šios 
veiklos, apie tai 1967 m. rašė minėtame leidi-

nyje. Po šių raginimų ankstesnieji lietuviai 
ėmė rinkti lėšas, daug padėjo jurgis janušai-
tis, „Paramos“ maisto produktų parduotuvės 
Čikagoje savininkas. už jo iš klientų bei bi-
čiulių surinktus pirmuosius 800 dolerių buvo 
nupirkta filmų, apmokėta a. kezio kelionė į 
Pisdeilį, kur buvo nufilmuotas rašytojas My-
kolas Vaitkus. jaV lietuvė stasė semėnienė 
subūrė specialų komitetą garsiniam filmavi-
mo aparatui pirkti, pakvietė mecenatą joh-
ną g. evansą, janiną grybauskienę, Birutę 
Briedienę, jurgį janušaitį. komitetas lėšas 
rinko įvairiais būdais: buvo siuntinėjami 
aukų lapai, pinigai buvo aukojami renginių 
metu, j. janušaitis užsiėmė būsimų doku-
mentinių filmų reklama spaudoje ir radijuje. 
Po kelerių metų nupirkta aparatūra, pradėtas 
darbas. Šių filmų sukurta apie dešimt: apie 
poetą joną aistį, vargonininką, chorvedį 
juozą Brazaitį, pedagogę Magdaleną galdi-
kienę, grafiką Viktorą Petravičių ir daugelį 
kitų. juos papildo filmai apie jaV akademinį 
skautų sąjūdį, ateitininkų veiklą, lietuvius 
jėzuitus, Pensilvanijos lietuvių angliakasius 
ir jų dainas, los andželo lietuvių bendruo-
menę, teatrinio sambūrį „antras kaimas“. 
Vėliau lietuvių fotoarchyvo filmų gamyba 
sulėtėjo. a. kezio dokumentika – neįkaino-
jama medžiaga istorikams, išeivijos kultūros 
tyrinėtojams.

išvados

kezio kūryba yra išskirtinė lietuviškos fo-
tografijos kontekste tematika, išraiškos prie-
monių įvairove, technologijomis. Menininko 
fotografijose jungiasi lietuviškoji tradicija, 
motyvas su moderniomis tehnologijomis, 
urbanistiniam motyvui suteikiama univer-
sali prasmė. Tai nuolat besikeičiantis auto-
rius ir ieškantis autorius, kurio fotografijų 
cikluose ryškus nuolatinis judėjimas, pasau-
lėžiūros pokyčiai, veikiantys šio menininko 
kūrybos raidą.

a. kezio kūryboje svarbus žmogaus ir 
pasaulio santykio aktualizavimas. egzisten-
cinius ontologinius žmogaus būties, amži-
nybės ir laikinumo klausimus menininkas 
sprendžia per žmogaus santykį su aplinkiniu 
pasauliu. kezio kūryboje pabrėžiami esteti-
niai fotografijos elementai, forma, šviesos ir 
tamsos kontrastai, šešėlių žaismas.

ankstyvajame fotografo kūrybos etape 
žmogus yra antrajame plane, fotografijoje 
vyrauja gamtos motyvai, miesto ir gatvių ar 
interjero detalės, fotografijos kompozicijose 
išlieka tik žmogaus siluetas, šešėlis, kontūras, 
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tačiau drauge jis yra neatskiriama gamtinio 
ar urbanistinio peizažo, visatos dalis.

Vėliau a. kezio kūrybos tematika kinta, 
vyksta pokyčių ir autoriaus pasaulėžiūroje. 
Šio laikotarpio fotografijose daug sudėtin-
gesnis tampa žmogaus ir pasaulio santykis. 
Menininkas atranda portreto žanrą, kuria-
me svarbūs portretuojamojo psichologiniai 
niuansai, aplinka, smulkmenos ir detalės, 
supančios žmogų. net fotografuodamas in-
dividą menininkas išlaiko jo ir jį supančio 
pasaulio ryšį. kita šio laikotarpio kezio foto-
grafijos sritis – urbanistiniai ciklai: autorius 
fotografuoja Čikagos dangoraižius, siekia 
atskleisti visumą per detalę, fragmentą per 
urbanistinio ir gamtinio motyvo kontrastą. 
Šio ciklo fotografijose nėra žmogaus, tačiau 
ir per estetizuotus miesto motyvus bei fra-
gmentus menininkas svarsto apie žmogaus 
vietą moderniame pasaulyje, apie gyveni-
mo prasmę. netikėti kontrastai, pararelės ir 
priešpriešos, dvigubų kompozicijų technika 
suteikia a. kezio fotografijoms asociatyvu-
mo, simboliškumo. architektūros abstrak-

cijoje, negyvosios gamtos detalėje per neti-
kėtus sugretinimus fotografas ieško gyvybės 
ir prasmės. Vaizdo estetikos precizika susti-
prėja pirmajame fotografijų cikle „dvigubos 
kompozicijos“.

Per pastaruosius dešimt metų menininkas 
nuo tradicinės fotografijos prieina prie dvi-
gubų kompozicijų ir montažavimo techni-
kos, leidžiančios jam metaforizuoti ir simbo-
lizuoti vaizduojamąjį pasaulį. svarbi tampa 
kezio žodinių tekstų ir fotografijos simbiozė. 
cikle „Būties fragmentai“ išsakoma šių die-
nų žmogaus pasaulėžiūra, autorius pateikia 
pačias įvairiausias žmogaus ir visatos sąlyčio 
taškų versijas.

kezio kūryboje ryškinamos universalio-
sios amžinosios tiesos, kurios nekinta nuo 
žmonijos atsiradimo: keičiasi tik formos, o 
esmė išlieka ta pati. naujuosiuose cikluose 
kezys naudoja kompiuterines technologijas, 
leidžiančias dar labiau išplėsti fotografijos 
žanro ribas, kurti vizualinius efektus, įves-
ti spalvas. Šio ciklo darbai daugiaprasmiai, 
juose gausu netikėtų pararelių, įžvalgų.
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The work of algimantas kezys is unique 
in the context of lithuanian photography by 
virtue of its themes, the variety of its means 
of expression, and its technologies. kezys is 
a constantly changing and searching author 
whose series of photographs exhibit constant 
movement and changes of outlook that affect 
his creative development. He is an artist who 
solves existential and ontological problems 
of being human, of eternity and temporality 
through man’s relationship to the surround-
ing world. of special value in his work are his 
urbanistic cycles: kezys photographs chica-

gabrielė kuiZinaiTĖ

Man’s relaTion To THe World in THe Work oF 
algiManTas keZys

go’s skyscrapers; he seeks to reveal the whole 
in a detail, to highlight the fragment through 
a contrast with urbanistic and natural mo-
tifs. in these photographs the artist reflects 
on man’s place in the world, the meaning of 
life through aestheticized city motifs and 
fragments. lately kezys has started to use 
computer technologies that offer an opportu-
nity to experiment with unexpected parallels. 
in the cycles of the past decade the author 
achieves surprising effects by doubling im-
ages and providing photographics with some 
color accents.
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Po antrojo pasaulinio karo didžiausia 
užsienio lietuvių bendruomenė susikūrė 
jaV teritorijoje, ji ypač sustiprėjo penktojo 
dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo pradžioje, 
atvykus tūkstančiams karo pabėgėlių iš Va-
karų Vokietijos. Į kitas pasaulio ar europos 
valstybes lietuviai vyko palyginti mažai, o ir 
pačioje Vakarų Vokietijoje pasiliko mažesnė 
dalis iš anksčiau ten buvusiųjų. Tokį pasis-
kirstymą nemažai lėmė socialinės gyveni-
mo sąlygos. nepaisant didelės emigracijos į 
jungtines Valstijas, Vakarų europoje pasili-
ko aktyvių lietuvių emigracijos veikėjų. ne-
gausūs ir kartais silpnai organizuoti Vakarų 
europos šalių lietuvių susivienijimai jungėsi 
bendrai lietuviškai veiklai su siekiu išsaugoti 
tautines vertybes ir dalyvauti lietuvos laisvi-
nimo byloje. Pastarieji emigrantų politiniai 
veiksmai atkreipdavo sovietinės valdžios ir 
jos saugumo struktūrų dėmesį.

darbo tikslas yra panagrinėti destrukcinį 
kgB veikimą, kuriuo siekta trikdyti Vakarų 
europos valstybėse gyvenusių lietuvių anti-
sovietinę veiklą. Taip pat nustatyti sovietinį 
saugumą labiausiai dominusius objektus 

(organizacijas ir žmones) šiose šalyje, slap-
to veikimo galimybes bei sunkumus. dar-
be siekiama atrasti kgB veiklos panašumu 
ir skirtumu. Bus atkreiptas dėmesys į kon-
krečius praktinius sovietinių saugumiečių 
kurtus planus bei veikimą. dėl reikiamos 
archyvinės medžiagos trūkumo šiame darbe 
daugiausia dėmesio skiriama Vakarų Vokie-
tijai, mat joje ryškiausiai atsispindėjo lietuvių 
emigrantų veikla europoje ir kgB destrukci-
niai veiksmai jos atžvilgiu.

chronologinės ribos apima XX a. septin-
tąjį, aštuntąjį, devintąjį dešimtmetį, kai pa-
grindiniai Vakarų europos lietuvių susivie-
nijimai kūrėsi ir plėtojo savąją veiklą, o kgB 
struktūros veikė prieš lietuvių emigrantus.

lietuvių istoriografija šia tyrimo tema 
nėra gausi. Vien šiai problematikai dar nėra 
skirtas nė vienas stambesnis mokslinis 
straipsnis. dažniausiai istorinėje literatūro-
je yra aptinkama tik fragmentinių duomenų 
apie kgB veiklą šia kryptimi. Per visą sovie-
tmetį nei lietuvoje, nei Vakarų valstybėse 
nebuvo išleista jokia knyga šiuo klausimu. 
Pasirodydavo tik kgB globojant atsiradę de-

darius juodis

destrukcinis kgB veikimas prieš
 Vakarų europos lietuvių emigrantus XX a.
  septintąjį–devintąjį dešimtmečiais 
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zinformaciniai leidiniai apie lietuvių emigra-
ciją. Vienas iš tokių pavyzdžių yra žurnalisto 
Vytauto alseikos knyga, kurioje yra palyginti 
nemažai, bet tendencingai rašoma apie Va-
karų Vokietijos lietuvių veiklą1. Tiksliai jau 
negalima atsekti, kiek leidinyje esama virše-
lyje nurodyto autoriaus minčių, o kiek sau-
gumo darbuotojų sukurto rašytinio teksto. 
Žinoma, šiame veikale, kaip ir kitoje dezin-
formacijos tikslams išleistoje spaudoje, sie-
kiančioje tendencingai pavaizduoti lietuvių 
emigrantų veiklą, kgB veiklos aspektas liko 
neapžvelgtas. atviriau apie slaptą sovietinio 
saugumo veikimą rašyta ribotam skaitytųjų 
skaičiui skirtoje literatūroje. Vienas iš tokių 
pavyzdžių yra kgB darbuotojų parengta me-
todinė priemonė (jos redaktoriumi pasirašė 
gen. mjr. Henrikas Vaigauskas)2. joje pateikta 
destrukcinės veiklos prieš lietuvių emigran-
tus pavyzdžių. Toks pat ideologinis verti-
nimas pateiktas kito priedangoje rašiusio 
saugumiečio ričardo Vaigausko knygelėje, 
skirtoje sovietiniams propagandiniams dar-
buotojams3. leidinio tikslas buvo potencialų 
skaitytoją neigiamai nustatyti prieš lietuvių 
emigrantus. abiejose knygose esama ypač 
ryškių laikotarpio tendencingų nuostatų.

Po 1991 m., atsivėrus slaptiesiems kgB 
archyvams, netrukus pasirodė publikacijų, 
paremtų išlikusia archyvine medžiaga. Pir-
mųjų užuominų apie kgB veiklą prieš lietu-
vių išeivius Vakarų europos šalyse galime 
aptikti straipsnių ciklo „Voratinklis“ dalyse, 
kurių autoriai buvo algirdas endriukaitis ir 
Povilas Varanauskas4. kgB veikimo Vakarų 
europos šalyse aspektas aptinkamas ir išleis-
tuose archyvinių dokumentų rinkiniuose „iš 
naujausios lietuvos istorijos“. Pirma jo dalis 
skirta kgB veiksmams algio klimaičio at-
žvilgiu5, antroji yra apie sovietinio saugumo 
karininko, o vėliau slaptojo agento j. slavino 
(agentas „Haris“) veiklą6. lietuvių istorikai, 
tyrinėdami kgB veikimą užsienyje ar lietu-
viškos emigracijos istoriją, neapeidavo ir šia-
me darbe nagrinėjamų temų. kgB veikimo 

Vokietijoje aspektas nagrinėtas archyvisto 
geistauto gečiausko straipsnyje7. sovietinio 
saugumo veikimą prieš radijo stotis (tarp jų 
įsikūrusias Vakarų Vokietijoje), transliuo-
jančias laidas lietuvių kalba, atskleidė juo-
zapas romualdas Bagušauskas savo darbe8. 
apie destrukcinį kgB veikimą duomenų 
galima rasti ne viename arvydo anušausko 
straipsnyje9. saugumo veiklos aspektas prieš 
Vakarų europos lietuvius atskleistas ir juozo 
Banionio knygoje, skirtoje lietuvos laisvės 
bylai Vakaruose10.

reikia pasakyti, kad įvairiu laiku pasiro-
džiusiuose leidiniuose apie Vakarų europos 
šalių lietuvių gyvenimą pateikta daug fak-
tografinės medžiagos, naudingos rašant šį 
darbą. Čia paminėtinos kazimiero Barėno 
knygos11, išsamiai ir įvairiapusiškai aprašan-
čios didžiosios Britanijos lietuvių gyvenimą. 
Taip pat daug faktų iš emigracinio gyvenimo 
esama kelių autorių knygoje apie Švedijos lie-
tuvius12. naudingos medžiagos galima rasti 
laikraštyje „europos lietuvis“, leidžiamame 
londone, informaciniame biuletenyje „Vo-
kietijos lietuvių bendruomenės valdybos in-
formacijos“ bei kitur.

Pagrindinis šaltinis, padedantis nagrinėti 
darbe suformuluotus klausimus, yra išlikusi 
archyvinė kgB medžiaga, dabartiniu metu 
saugoma lietuvos ypatingajame archyve 
(toliau – lya). Temą atskleidžia 1-ojo (žval-
gybos) skyriaus ir 2-osios (kontržvalgybos) 
valdybos dokumentai (f. k-1, ap. 49 ir ap. 3). 
deja, apie destrukcinį kgB veikimą Vakarų 
europos šalyse išliko pakankamai mažai ar-
chyvinės medžiagos. Tik iš dokumentuose 
likusių užuominų galima manyti, kad tokios 
medžiagos būta nemažai. iki dabartinio laiko 
išliko vos keletas bylų specialiai skirtos euro-
pos šalių lietuviams, bet ir jos nesuteikia išsa-
mios informacijos. dėl reikiamos medžiagos 
trūkumo neįmanoma nuodugniai atskleisti 
kgB praktinės veiklos. Todėl dažniau gali-
ma kalbėti apie planuojamus veiksmus, o ne 
apie jų praktinį vykdymą. deja, medžiagos 
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trūkumas lemia išsamų šiame darbe iškeltų 
klausimų tyrimą. Šios šaltinių grupės patiki-
mumo klausimas gali būti apsisprendžiamas, 
kuo didesniu skirtingų šalių šaltinių lygini-
mu. Patikimumas kiekvienu atveju gali būti 
vertinamas skirtingai, nes vienareikšmis ver-
tinimas negalimas.

kgB veikimo galimybės ir 
galimi tyrimo objektai

kgB, kaip sudedamasis ssrs valdymo 
struktūros organas, Vakarų europos šalis 
laikė potencialiomis priešininkėmis, todėl 
į jų vykdomą politiką žvelgė įtariai. kon-
krečiai lssr kgB įtarų ir neigiamą požiū-
rį sustiprindavo Vakarų europos valstybių 
vadovybių gana pozityvus nusistatymas lie-
tuvių susivienijimų atžvilgiu. Šalių valdžios, 
remdamosi demokratinėmis normomis, 
leisdavo lietuvių susivienijimams be dide-
lių suvaržymų veikti jų šalyse. savo ruožtu 
sovietinė valdžia tai vertindavo neigiamai 
kaip prieštaravimą užsienio politikai, de-
klaruojamiems draugiškiems santykiams su 
ssrs. Tokia nuostata aiškiai atsispindi sovie-
tų požiūryje į Švediją. ssrs, o kartu ir kgB, 
manė, kad ši skandinavijos valstybė, būda-
ma suinteresuota ekonominiais ryšiais su so-
vietų sąjungą, faktiškai pripažino lietuvos 
įjungimą į ssrs sudėtį. Bet drauge palaikė 
antisovietes organizacijas ir leido joms veikti 
13. o toks elgesys vertintas vienareikšmiškai 
neigiamai – kaip priešiškumas ssrs atžvil-
giu. kai kada apie Švedijos poziciją būdavo 
pasakoma daug kategoriškiau: „sistemiškai 
kursto šalyje įvairias antisovietines kompa-
nijas, plačiai naudoja masines informacijos 
priemones kuriant šalies gyventojų iškreiptą 
išsivaizdavimą apie ssrs užsienio politiką“14. 
Švedijos pozicija Baltijos šalių atžvilgiu buvo 
dviprasmiška. Štai po antrojo pasaulinio 
karo Švedijos užsienio reikalų ministro pa-
reiškimas skambėjo taip: „Baltijos valstybių 

nepriklausomybės troškimas – gryniausia 
iliuzija, o jos pačios nesubrendusios lais-
vai tvarkytis.“15 Panašūs pareiškimai leido 
tvirtinti, kad Švedija faktiškai pripažino 
lietuvos, latvijos, estijos įėjimą į ssrs su-
dėtį. galbūt iš to ir kilo minėtas sovietinis 
tvirtinimas apie Švedijos pripažintą lietu-
vos priklausomybę ssrs. sovietinį požiūrį į 
kitas Vakarų europos valstybes išreikšdavo 
priešiškesnės ir ne tiek dviprasmiškos nuos-
tatos. Pavyzdžiui neigiamiau vertinta Vaka-
rų Vokietija (kitaip – Vokietijos Federacinė 
respublika – VFr) – kaip potencialus prie-
šas ssrs satelitui rytų Vokietijai (Vokietijos 
demokratinei respublikai – Vdr) ir visai 
sovietinei užsienio politikai. iš esmės kgB 
neformulavo naujo požiūrio, ši struktūra tik 
rėmėsi oficialiu sovietinės valdžios požiūriu 
ir jo nuolat laikėsi.

sovietinio saugumo galimybės veikti 
„pagal lietuviška liniją“ šiose priešiškomis 
laikomomis užsienio šalyse buvo ribojamos 
bent keleto veiksnių. Pats saugumas neretai 
pažymėdavo, kad veikimo galimybes sun-
kino užsienio šalių specialiosios tarnybos 
ir jų kontržvalgybos organai. dažnai kgB 
informaciniuose dokumentuose buvo pažy-
mima, kad padėtis užsienyje išlieka sunki16. 
Tokios padėties priežastis būdavo specialiųjų 
tarnybų veiklos suaktyvėjimas. Čia iš visko 
galima būtų išskirti kgB supratimą apie 
vadinamąją Vatikano „žvalgybą“. Tokiu ter-
minu buvo suprantama Popiežiaus valstybės 
vidinė drausmė, dvasininkų tarpusavio pa-
žintys, neleidžiančios lengvai įterpti naujo ir 
svetimo žmogaus į jų tarpą, ir t. t. ir todėl, 
anot saugumiečių, Vatikano „spec. tarnybos“ 
pagal pajėgumus pralenkdavo kitų valstybių 
spec. tarnybas17. Toks supratimas buvo pa-
diktuotas begalinio įtarumo ir schemiško 
užsienio valstybių specialiųjų tarnybų įsi-
vaizdavimo. 

Vakarų europos valstybių kontržvalgybos 
organai sudarė nemažai keblumų kgB vei-
kimui, bet darbo nesėkmių pasitaikydavo ne 
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vien dėl to. saugumo darbuotojams atsiras-
davo tinkama galimybė pasiteisinti vadovy-
bę ir visą kaltę suversti priešiškoms užsienio 
valstybių specialiosioms tarnyboms. neva 
dėl jų aktyvaus veikimo susidarė sunki ope-
ratyvinė padėtis konkrečioje šalyje ir dėl to 
nepavyko įgyvendinti numatytų išankstinių 
planų. nors tikroji pasitaikančių nesėkmių 
priežastis buvo pačių sovietinių saugumiečių 
apsiskaičiavimai, savo veikimo galimybių 
pervertinimas, aplaidumas ir klaidos darbe.

iš išlikusių kgB dokumentų galima spręsti, 
kad Vakarų Vokietijoje, palyginti su kitomis 
Vakarų europos šalimis, sovietinis saugumas 
turėjo tinkamiausias sąlygas veikti. Tokias 
sąlygas galėjo lemti bent keletas aplinkybių. 
VFr teritorija buvo arčiausiai sovietinės te-
ritorijos, ypač tai ryšku padalytame Berlyne, 
todėl susisiekimas ar ryšio priemonės nesu-
darydavo didelių keblumų. Prireikus padė-
davo vadinamieji „vokiečių draugai“ – taip 
buvo įvardijami Vdr specialiųjų tarnybų 
darbuotojai. Tą sąlyginį tinkamumą veikti 
bus galima matyti apžvelgiant konkrečius 
kgB veiksmus. kituose kraštuose veikti bus 
kur kas sudėtingiau, tai irgi paliudys vykdyta 
praktinė veikla.

Pirmiausia lssr kgB padalinys privalėjo 
kreipti dėmesį į tas šalis, kuriose aktyviau-
siai pasireiškė lietuvių emigrantų veikla ir 
pagal tai teko derinti savo veikimą. iš kitų 
Vakarų europos šalių vėlgi išskirtina būtų 
Vakarų Vokietija. uždarius karo pabėgėlių 
stovyklas ir pasibaigus didelei emigracijai 
į kitus žemynus ir šalis, Vakarų Vokietijoje 
liko mažesnė lietuvių dalis, kai kuriais ap-
skaičiavimais – apie 10 tūkst. lietuvių kilmės 
asmenų. XX a. šeštąjį dešimtmetį iš Vakarų 
Vokietijos į jaV persikėlė ir pagrindinės po-
litinės lietuvių emigracinės organizacijos, ir 
jų vadovaujantys organai. Tarp jų ypač kgB 
sekamas Vyriausiasis lietuvos išlaisvinimo 
komitetas (Vlik). Čia tik kuriam laikui pa-
siliko komiteto informacinio leidinio „eltos 
pranešimai“ tarnyba. nepaisant tokios emi-

gracijos, lietuvių veikimas visiškai nenuslo-
po. Be to, kai kada pasilikusių lietuvių vietos 
bendruomenes Vakarų Vokietijoje papildy-
davo atvykėliai iš lietuvos, dažniausiai klai-
pėdos krašto lietuviai („memelenderiai“), 
kurie turėjo teisę išvykti iš ssrs teritorijos 
remiantis 1957 m. sovietų sąjungos ir VFr 
tarptautiniu susitarimu. Vakarų Vokietijoje 
pasiliko ir gana aktyviai veikė lietuvių orga-
nizacinės struktūros. dėmesys kitoms Vaka-
rų europos šalims, kuriose gyveno lietuvių, 
buvo gerokai mažesnis.

Bendras ir pagrindinis lssr kgB domė-
jimosi objektas buvo Vakarų europos šalių 
lietuvių bendruomenės (kaip Pasaulio lietu-
vių bendruomenės (PlB) skyriai), kurios da-
lyvavo keliant lietuvos laisvės bylą. o tokios 
bendruomenės, nors ir negausios narių skai-
čiumi, egzistavo daugelyje valstybių, bet kai 
kur jų gyvybingumas nuslopo dar iki 1990 m 
dėl aktyvesnių lietuvių trūkumo. sovietiniai 
saugumiečiai, nors būta kai kurių retų išim-
čių, išlanksto neigiamai vertino visą jų vei-
klą. Tai niekuo nesiskyrė nuo bendrojo PlB 
vertinimo. savo dokumentuose kgB sumen-
kindavo bendruomenių veikimo galimybes, 
paryškindavo jų nereikšmingumą. doku-
mentacijoje dažnai standartiškai pažymima, 
kad konkrečios bendruomenės organizacija 
ir veikla yra silpna, aktyvių narių skaičius 
nedidelis arba visai jų nėra, o veikimas epi-
zodinio pobūdžio. nors nesugebėta nuslėpti 
ar visiškai nuneigti jų vykdomų antisovieti-
nių akcijų. Štai devintojo dešimtmečio pra-
džioje vienoje kgB pažymoje, nuvertinus 
Vakarų Vokietijos lietuvių bendruomenės 
pajėgumus, teigta, kad priešiška veikla pasi-
reiškia antisovietinėmis demonstracijomis18. 
o tokių viešų pasireiškimų kgB negalėjo 
nuslėpti ar ignoruoti, todėl turėjo imtis kaž-
kokių priemonių. Pagal čekistų metodinėje 
priemonėje pateiktą priešininkų gradaciją 
VFr lB užėmė vietą po jaV lB. kitų šalių 
bendruomenės plačiau net nenagrinėtos. 
Priešiškumas ssrs atžvilgiu buvo tas, kad 
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bendruomenė „nepraleidžia progos atkreip-
ti (…) dėmesį į „lietuvos išvadavimo“ pro-
blemą“19. Šiuo aprašomu laiku, t. y. 1986 m., 
Vakarų Vokietijos lB turėjo 28 apylinkes 
įvairiuose VFr miestuose20. kai kurios iš 
jų tikrai nerodė aktyvumo, tai pripažino ir 
patys emigrantai21. Panaši padėtis klostė-
si ir kituose kraštuose, aktyvumas menko 
dėl bendruomenių narių fizinio senėjimo, 
pasitraukimo iš visuomeninio gyvenimo. 
Pavyzdžiui, skandinavijos šalyse gyveno 
visiškai nedaug lietuvių. Štai po emigracijos 
iš Švedijos penktajame dešimtmetyje šalyje 
galima buvo priskaičiuoti apie 100 lietuvių 
kilmės asmenų (kitur net ir tiek jų nebuvo), 
kurie vienaip ar kitaip pasireiškė lietuviškoje 
veikloje22. nepaisant mažo lietuvių skaičiaus, 
šalyje gyvavo vietinė lietuvių bendruomenė 
kaip sudedamoji PlB dalis. Vietinių lietuvių 
tikslai buvo panašūs – „išlaisvinti lietuvą“23. 
Tokią mažą bendruomenę kgB leido vertinti, 
kad pastaroji „dideliu aktyvumu ir antiso-
vietine veikla nepasižymi“24. nors ji perio-
diškai pasikartojančių antisovietinių akcijų 
nenutraukė. Vietiniai Švedijos lietuviai kar-
tais suorganizuodavo antisovietines protesto 
akcijas ir taip prisidėdavo prie lietuvos lais-
vės bylos iškėlimo į viešumą. Panašiai pasi-
žymėdavo ir kitos lietuvių bendruomenės. 
1988 m. kgB dokumente liko užfiksuotas 
Baltijos namų, esančių Paryžiaus priemiesty-
je, veiklos suaktyvėjimas. Tame visame daly-
vavo estų ir lietuvių emigrantai25. netrukus 
lietuvių emigrantų suaktyvėti postūmį davė 
prasidėjęs tautinis atgimimas lietuvoje. Štai 
1989 m. gauta žinių, kad suaktyvėjo Šveicari-
jos lB26. iki tol apie šios bendruomenės vei-
kimą kgB praktiškai nieko nežinojo. gavę 
žinių saugumiečiai fiksuodavo tokius veiks-
mus dokumentacijoje ir formaliai planuoda-
vo, kaip būtų galima tai nutraukti. nors iš 
tikrųjų veiksnius poveikio priemonių netu-
rėta ir nesugebėta nieko sukurti.

reikia pažymėti, kad kgB dokumentuose 
palyginti mažai dėmesio skiriama didžiosios 

Britanijos lietuvių sąjungai (dBls), kuri yra 
kitų kraštų lB atitikmuo. Tai buvo gana ge-
rai organizuotas susivienijimas, tiek palygin-
ti nemažai narių27. o politiniai siekiai rodė 
lietuvos laisvės bylos palaikymą ir aktualini-
mą. galima daryti prielaidą, kad kgB turėjo 
gana mažai informacijos apie sąjungą. Prieši-
ninkas buvo įžvelgiamas ten, kur apie jį suge-
bėta surinkti daugiau informacijos ir ką nors 
sugebėta prieš jį suplanuoti ir veikti. o kur 
informacijos ir galimybių veikti neturėta, ten 
ir priešininkas būdavo mažiau ryškinamas.

Be lietuvių bendruomenių, kgB domėji-
mosi objektais išlikdavo ir kitos lietuviškos 
organizacijos. daugiausia antisovietinių 
susivienijimų priskaičiuota Vakarų Vokie-
tijoje. Pavyzdžiui, VFr teritorijoje veikusi 
Mažosios lietuvos taryba daugiausia telkė 
klaipėdos krašto lietuvius, o pagal saugumo 
supratimą vykdė užsienio šalių specialiųjų 
tarnybų užduotis. Todėl iš karto taryba at-
sidurdavo čekistų akiratyje. Taip pat Vakarų 
Vokietijoje, Hiutenfeldo mieste, veikė vie-
nintelė emigraciniame pasaulyje lietuviška 
Vasario šešioliktosios gimnazija. Pasak kai 
kurių emigrantų, ši mokymo įstaiga „vienin-
telė vieta, kur galima savo vaikus išmokyti 
lietuviškai ir juos subrandinti sąmoningais 
tautiečiais“28. Taip pat ji vertinta „kaip kul-
tūros židinys Vakarų Vokietijoje“29. o savo 
ruožtu kgB struktūra gimnazijos atžvilgiu 
turėjo savų tikslų.

dar vieną sovietinį saugumą dominantį 
objektą reikėtų paminėti atskirai. juo nuolat 
išliko Vakarų Vokietijoje dislokuotos ameri-
kiečių armijos sudėtyje buvusios statybos ir 
inžinerinės kuopos, kuriose tarnavo lietuvių 
tautybės asmenų. apie šiuos karinius pada-
linius labai trūksta išsamesnės informacijos. 
sovietinio saugumo duomenimis, tokių lie-
tuvių kuopų buvo keturios: 2040, 4102, 8591, 
8593, jos išsidėstė keliuose VFr miestuose. 
išlikusiuose dokumentuose pasitaiko fra-
gmentinių duomenų apie kgB destrukcinę 
veiklą šių kuopų atžvilgiu.
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kituose kraštuose buvusių objektų, ku-
riuos kgB stengėsi sekti ir kaip nors paveik-
ti, būta mažiau. galbūt čia reikėtų paminėti 
Vatikano valstybę, kurioje veikė Šv. kazimie-
ro lietuvių kolegija ir laidas į lietuvą trans-
liavo radijo stotis. Ši valstybė ir tai, kas joje 
vyko, jau iš anksto buvo neigiamai vertinama 
sovietų sąjungoje. o štai minėtos kolegijos 
nariai kaltinti palaiką ryšius „su italų neofa-
šistų laikraščių (…) redakcijomis“30. Čekistų 
akyse jie virto neofašistiniais jau vien dėlto, 
kad skelbė medžiagą apie tikinčiųjų perse-
kiojimą lietuvoje.

lssr kgB, sekdamas lietuvių išeivių or-
ganizacijas, dalyvavo ir centrinio kgB apa-
rato koordinuojamuose dideliuose planuose 
ir juos įgyvendinant. dažnai jie būdavo nu-
kreipiami prieš Vakarų valstybių specialią-
sias tarnybas, lssr padalinys koordinuoda-
vo veiksmus pagal „lietuvišką liniją“. Štai nuo 
1983 m. vykdytas planas „Vektor 2“ skirtas ko-
vai prieš VFr žvalgybą ir su ja susijusiomis 
antisovietinėms organizacijomis31. aišku į 
pastarųjų tarpą papuldavo ir lietuviški su-
sivienijimai. kgB vertinimu, jie buvo glau-
džiai susiję su priešininkų specialiosiomis 
tarnybomis ir vykdė jų užduotis.

kitas ssrs kgB organų bendras sekimo 
objektas buvo radijo stotis „laisvė“ (įsikū-
rusi Miunchene), transliavusi radijo laidas į 
ssrs teritoriją ir skelbusi sovietinei sistemai 
nepalankią informaciją. Pirmiausia sovieti-
nė valdžia visada stengėsi techninėmis prie-
monėmis slopinti siunčiamas radijo bangas32. 
nors slopinti stengtasi energingai, bet to pa-
daryti nepavykdavo. radijo stotis transliavo 
laidas įvairiomis ssrs tautų kalbomis, todėl 
kontroliuoti veiksmus prieš ją apsiimdavo 
centriniai kgB organai. Štai 1983 m. ssrs 
kgB vykdė planą „karusel“ (liet. k. karuse-
lė). Plane buvo pažymima, kad radijo stoties 
laidos „tapo labiau apmaudžios, išlaiko ne-
pridengtus kurstančius šūkius ir rekomenda-
cijas vykdyt akcijas, nukreiptas kurstyti na-
cionalinę nesantaiką tarp ssrs gyventojų“33. 

lssr kgB turėjo veikti prieš „laisvės“ radijo 
lietuviškų laidų redakciją. reikia pažymėti, 
kad prieš radijo stotį veiksmų imdavosi ne tik 
ssrs kgB, bet ir jos satelitų – socialistinių 
valstybių specialiosios tarnybos. kadangi 

„laisvė“ transliavo laidas rytų europos tau-
toms, kontroliuojamas ssrs.

kitas bendras kelių sąjunginių respublikų 
kgB vykdomų planų buvo „impuls“, skirtas 
Baltijos institutui34, kuris veikė Švedijoje ir 
telkė estų, latvių bei lietuvių mokslininkus. 
jo neigiamiausias aspektas, kgB vertinimu, 
buvo antisovietiniai pasireiškimai renginių 
metu. Štai pagal estijos ssr kgB pateiktą 
pažymą instituto konferencijos naudotos an-
tisovietiniams pasisakymams35. Žinoma, to-
kiuose vertinimuose pasireiškė kitos nuomo-
nės nepripažinimas, be to, ir didelis įtarumas. 
Bet vyraujant tokiai nuomonei rengti atskiri 
planai instituto atžvilgiu. Pagal dokumentus 
didesnis darbas šia kryptimi buvo skiriamas 
estijos ssr ir latvijos ssr kgB, lssr kgB 
teko pagalbinis vaidmuo.

Be dalyvavimo panašiuose bendruose pla-
nuose, kai kuriuos veiksmus prieš minėtus 
objektus lssr kgB savarankiškai kūrė ir 
vykdė, apie tai informuodamas ir atsiskaity-
damas vyresnybei, esančiai Maskvoje.

Be organizacijų sekimo buvo sekami ir ty-
rinėjami atskiri lietuvių išeiviai, sudaromos jų 
sekimo bylos, kuriose kaupiama įvairiapusė 
informacija. jie tapdavo kgB susidomėjimo 
objektais dėl įvairių sovietinių saugumiečių 
išskaičiavimų. daugiausia tokių tyrinėjamų 
asmenų gyveno Vakarų Vokietijoje. Per visą 
aprašomąjį laiką sekamų žmonių galima 
buvo priskaičiuoti ne dešimtis, o šimtus, ku-
riems sudarytos bylos. kitose europos vals-
tybėse jų būta daug mažiau. Palyginti pro-
porcingai bendram lietuvių skaičiui jų daug 
sudaryta Švedijos lietuviams. aktyviausiai 
domėtasi lietuvių rezistencijos dalyviu juozu 
Pajauju (objektas intrigan)36. Taip pat tyrinė-
ti jūrininkas juozas gikaras, dalyvavęs lB 
veikloje (obj. Baltijec), architektas jovert (obj. 
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licemer), sociologas, dirbęs „laisvės“ radi-
juje kajetonas Čeginskas (obj. Frontovik)37. 
Zigfridas kalvaitis, ssrs–Švedijos draugijos 
narys (obj. Tkač), romas jasbutis (obj. nep-
tun), juozas lingis (obj. student), gydytojas 
gintautas Būga (obj. radist)38. kitų Vakarų 
europos šalių lietuviams bylų sudaryta ma-
žiau. dauguma tokio pobūdžio bylų neišliko, 
o susipažinus su išlikusiomis išryškėjo sovie-
tinių saugumiečių polinkis į kiekybę. išliku-
siose bylose nedaug informacijos arba ji yra 
labai paviršutiniška. Štai keletas konkrečių 
pavyzdžių. kelerius metus kgB tyrinėjo VFr 
pilietę nijolę sujetą (obj. sonata), bet nieko 
apie ją informatyvesnio nesužinojo39. arba 
tyrinėtas VFr komercinio banko tarnauto-
jas jonas gedrimas (obj. kauf). galiausiai 
buvo nutarta, kad jis lietuvių emigracinėje 
veikloje nedalyvauja ir negali būti panaudo-
jamas dėl kgB operatyvinių interesų40. arba 
operatyviniam darbuotojui pavyko tik kartą 
susitikti su tyrinėjama VFr piliete Milda Bu-
dryte-schmitz (obj. Šmel), vėliau ryšių nebū-
ta ir byla buvo nutraukta41. Tokių pavyzdžių 
galima surasti dešimtis. Byla pradedama, jei 
apie asmenį susikaupia daugiau informacijos 
arba gaunama žinių, kad konkretus asmuo 
ketina apsilankyti lietuvoje ir manoma, jog 
iš asmens bus galima gauti kokios nors nau-
dos. kitaip tariant, buvo išnaudojama pasitai-
kanti proga. Tik lieka neaišku, kiek buvo vien 
tik formaliai pradėtų bylų, kurios nurodytos 
ataskaitose aukštesnei vyresnybei. Tokio dar-
bo tikslas buvo lssr kgB darbuotojams pa-
sirodyti, kaip jie intensyviai dirba sekdami ir 
tyrinėdami lietuvių emigracijos veikėjus.

Be nuolatinai vykstančių priešininkų 
užsienyje paieškų, sovietinė valdžia ir kgB 
stengėsi rasti lojalių ar bent palankesnių 
sovietinei santvarkai žmonių ar jų grupių 
tarp Vakarų europos lietuvių išeivių. Pasi-
naudojant jais tikėtasi daryti savą įtaką ki-
tiems emigrantams. Čia vėl ryškus savotiškų 
sąjungininkų paieškos pavyzdys yra Vakarų 
Vokietijoje. sovietinis supratimas leido pa-

žangia VFr organizacija laikyti „Vokiečių–
lietuvių literatūrinę draugiją“42, todėl nutar-
ta ją pasinaudoti priedangoje siekiant savų 
tikslų. Štai nuo 1964 metų kartu su „rodina“ 
atstovybe Vakarų Vokietijoje leistas žurnalas 

„nemuno kraštas“ pasirodydavęs šešis kartus 
per metus. Šiuo leidiniu siekta „gilinti esa-
mus prieštaravimus tarp užsienio lietuvių 
nacionalistinių organizacijų ir grupių, kom-
promituoti jų vadovus ir jų veiklą plačiajai 
emigracinei visuomenei, taip pat propaguoti 
lietuvos ssr pasiekimus sovietų valdžios 
metais“43. ir tai daryta naudojantis minėtos 

„vokiečių–lietuvių literatūrinės draugijos“ 
priedanga. neturint kitų būdų nors kiek įta-
kingiau paveikti lietuvių emigracinę visuo-
menę, ne kartą numatyta stiprinti žurnalo 
leidimą44. Bet finansinis ir kitoks periodinio 
leidinio stiprinimas nepadėdavo siekti už-
sibrėžtų tikslų. Tuo kgB galėdavo įsitikinti, 
skaitydamas savų agentų pranešimus. Štai 
1988 m. agentas „jonaitis“, padėjęs redaguoti 
žurnalą, perdavė, kad „nemuno kraštas“ ne-
labai skaitomas, kitų vadinamas prosovieti-
niu, nes perspausdina sovietinių laikraščių 
medžiagą. Be to, „nemuno kraštas“ neranda 
skaitytojų45. Bet tai buvo vienintelis leidinys 
Vakarų Vokietijoje, kuriame galima buvo dėti 
medžiagą iš sovietinės spaudos taip tikintis 
paveikti ir skaldyti emigrantų pozicijas. ki-
tuose Vakarų europos kraštuose neturėta net 
ir tokių sąlygų.

agentūrinio 
tinklo formavimas

intensyviausiai agentūrinį tinklą stengta-
si kurti tarp Vakarų Vokietijos lietuvių. apie 
tai išlikę daugiausia medžiagos ir tai gali pa-
dėti atskleisti patį kgB veikimo šia kryptimi 
mechanizmą. iš išlikusių dokumentų galima 
spręsti, kad šioje valstybėje, palyginti su kito-
mis europos šalimis, saugumas turėjo geriau-
sias sąlygas veikti. Todėl ir veikta sąlygiškai 



132  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

lengviausia kryptimi. Per visą aptariamąjį 
laiką čia bent formaliai turėta daugiau agen-
tų nei kitose Vakarų šalyse. galbūt šioje ša-
lyje agentūrinio tinklo formavimą lėmė sva-
ri aplinkybė – buvusių lietuvos gyventojų 
išvykimas nuolatinai gyventi į Vakarų Vo-
kietiją. Toks procesas prasidėjo nuo šeštojo 
dešimtmečio antrosios pusės. Į išvykstančių 
iš ssrs tarpą sovietinis saugumas visuomet 
stengdavosi įterpti savų slaptųjų bendradar-
bių, ir tai jis darė labai intensyviai.

Visai kitas klausimas yra apie siunčiamų 
agentų naudingumą ir patikimumą. Šie klau-
simai kėlė nemažai rūpesčių sovietiniam 
saugumui per visą aptariamajį laikotarpį. 
kgB agentai, infiltruoti į lietuvių karo pabė-
gėlių tarpą ir teikę vertingesnę informaciją 
penktąjį ir šeštąjį dešimtmečiais, praktiškai 
išsėmė savo slaptos veiklos galimybes šeštojo 
dešimtmečio pabaigoje. o štai atsiųsti naujie-
ji slaptieji bendradarbiai neretai būdavo VFr 
saugumo organų arba lietuvių emigrantų iš-
šifruojami, kai kurie iš jų po kurio laiko pa-
tys nutraukdavo ryšius su sovietine specialia 
tarnyba. Pavyzdžiui, praktiškai visi pasiųsti 
slaptajam darbui vokiečių tautybės agentai 
iš lietuvos paprastai nutraukdavo ryšius su 
kgB, vos tik atsidūrę savo tėvynėje, nors gy-
vendami lietuvoje jie susilaukdavo teigiamo 
saugumo vadų įvertinimo už savo darbus. 
sąlyginai geriau kgB sekėsi dirbti su vadina-
maisiais „memelenderiais“ (klaipėdos krašto 
lietuviais), kurie iš karto nenutraukdavo ry-
šių, nes galbūt bijojo represijų taikymo savo 
šeimų nariams, likusiems lietuvoje46. Bet ir 
pastarieji per daug sąžiningai nedirbo sovie-
tinio saugumo naudai. Tokį teiginį paliudija 
konkretūs pavyzdžiai iš pačių saugumiečių 
dokumentacijos. Štai lietuvoje patikrintas 
darbuose agentas „Beržas“, kilęs iš klaipėdos 
krašto, 1956 m. išvyko į Vdr, o vėliau persi-
kėlė į VFr. ryšys su juo palaikytas laiškais ir 
radijumi su pertraukomis. Bet ir tokie kon-
taktai truko iki 1965 m.47 o kgB akyse tin-
kamai pasirodęs agentas „Brand“, išvykęs į 

Vakarų Vokietiją, palaikė ryšius iki 1971 m.48 
agentas „Bojec“ (liet. k. karys), tarnavęs tiek 
vermachte, tiek sovietinėje armijoje, išvykęs 
apskritai vengė kontaktų49. Šiais paminėtais 
atvejais šaltinis išsamiai nepaaiškina tokio 
elgesio priežasčių, bet jų galima įžvelgti bent 
keletą. o pagrindinis – paties asmens apsis-
prendimas toliau nedirbti kgB naudai. Bet 
ryšių nutrūkimą galėjo lemti objektyvios 
priežastys. Štai su agente „inga“ nutrūko il-
gai trukę ryšiai, nes ji pateko autoavariją ir 
gavo stiprią traumą50. Tai daugiau išimtinis 
atvejis, vis dėlto nutraukti ryšiai dažniausiai 
buvo žmogaus asmeninio pasirinkimo da-
lykas. kai kurie agentai, vengdami paskir-
to darbo, net pradėdavo žaisti su kgB. To 
pavyzdys yra į Vakarų Vokietiją devintąjį 
dešimtmetį išsiųstas agentas „Vitas“. jis sau-
gumo vertinimu „faktiškai nedirbo“, nors 
buvo pažįstamas su „reakcinės emigracijos 
funkcionieriais“, bet apie jų praktinę veiklą 
žinojo mažai. dar kgB manymu jis buvo 
lengvabūdiškas, todėl nuspręsta per kitus 
agentus vykdyti „auklėjamąjį darbą“ jo at-
žvilgiu51. Pats „Vitas“, net atvykęs į Vilnių, 
neteikė jokios operatyvinės reikšmės infor-
macijos, o tik išsakė savo nuogąstavimus apie 
sovietinių agentų gaudynes Vakaruose. dėl 
šios priežasties kgB nusprendė patikrinti 
jį ir „psichologiškai paruošti“52. Čia grei-
čiausiai yra tas atvejis, kai agentas veikė tik 
jam žinomais savais išskaičiavimais. savo 
slaptojo bendradarbio statusu jis naudojosi, 
kad išvyktų į Vakarų Vokietiją ir dar galėtų, 
prireikus apsilankyti lietuvoje. Taip išsisu-
kinėdamas nuo darbo ir vaidindamas grei-
čiausiai elgėsi ne vienas siųstas agentas. jie tik 
norėjo išvykti į Vakarus, todėl ir leidosi būti 
užverbuojami, o nemanė dirbti toliau. Tik 
taip galima paaiškinti dešimčių agentų išvy-
kimą į Vakarų Vokietiją ir greitą kontaktų su 
kgB organais nutraukimą ar vengimą teikti 
reikšmingesnę informaciją, apsiribojant ben-
drais pasvarstymais apie Vakarų Vokietijos 
lietuvių padėtį.
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nors dauguma išsiųstų agentų nutraukė 
ryšius, kgB dokumentuose galima aptikti 
informacijos apie ilgą laiką dirbusius slap-
tuosius bendradarbius, kuriuos dažnai buvo 
siekiama pajungti slaptam lietuvių emigran-
tų sekimui ne tik Vakarų Vokietijos teritori-
joje. Tai daryta dėl patikimųjų trūkumo. iš 
kgB dokumentų galima spręsti, kad patiki-
miausiais agentais laikyti „Švarc“, „sekretar“ 
(liet. k. sekretorius), „kiun“, „emil“, apsi-
stojusieji gyventi Vakarų Vokietijoje. Visi 
jie buvo įsifiltravę į lietuvių susivienijimų 
struktūras. septintojo dešimtmečio pabai-
goje „sekretar“ buvo infiltruotas į lietuvių 
tarpą, po kurio laiko jis pateikė dokumenti-
nės medžiagos apie VFr organizacijas ir kt.53 
Vėliau šis agentas tapo vienos iš Vokietijos lB 
vietos bendruomenės vadovu. susitikimai su 
juo vyko vadinamajame „demokratiniame 
Berlyne“ (kitaip – rytų Berlyne)54. 1971 m. 
į Vakarų Vokietiją išvyko dar tik sekimo 
objektas „kiun“ , o 1976 m. jis jau buvo už-
verbuotas „patriotiniu pagrindu“55. ką šiuo 
atveju reiškė „patriotinis pagrindas“, sunku 
paaiškinti, galbūt galėtų reikšti, jog sutiko 
bendradarbiauti be didesnio spaudimo. Vė-
liau jis irgi užėmė vienos Vakarų Vokietijos 
lB skyriaus valdybos sekretoriaus pareigas56. 
su dokumentuose dažnai minimu agentu 

„emil“ ryšių turėta iki 1991 m., kai jis jau turėjo 
ketinimų parvykti gyventi į lietuvą57. Tokių 
patikimų agentų buvo vienetai iš dešimčių 
atvejų. dauguma nusiųstų kgB agentų dirbo 
ne itin reikšmingus darbus Vakarų Vokieti-
joje ir tais savo užsiėmimais niekuo negalėjo 
patarnauti sovietinio augumo naudai, be to, 
ir jų patikimumas buvo abejotinas. 

nors daugelis nusiųstų į Vakarų Vokietiją 
agentų pasirodė nepatikimi ir vengė kontak-
tų, bet kgB niekada nenutraukė šios darbo 
praktikos ir intensyviai dirbo šia kryptimi. 
Praktiškai kiekvienais metais buvo rengiami 
agentai siųsti į VFr teritoriją, nes repatriacija 
iš lssr vyko. jau keičiantis politinei situa-
cijai ssrs viduje, 1985–1986 m. dar numa-

tyta į užsienio šalį išvesti agentus „andrej“, 
„Frederik“, „Teofil“58. Pati siuntimo praktika 
rodo, kad kgB savo siunčiamiems agen-
tams numatydavo, net sudėtingas, sunkiai 
įgyvendinamas užduotis. 1962 m. į Vakarų 
Vokietiją išvestas agentas „rimas“, nuvykęs 
įstojo į PlB, o per 1967 m. susitikimą su juo 
jam duota užduotis įstoti į vokiečių–lietuvių 
draugiją ir sutvirtinti kontaktus su lietuvių 
emigracijos veikėjais siekiant išsiaiškinti jų 
tikslus ir t. t.59 Bet tokios užduotys būdavo 
įgyvendinamos gana retai. iš visos tokios 
veiklos matyti, kad kgB dažniau stengėsi 
agentų kokybę pakeisti kiekybe. siunčiant 
dešimtis agentų galima buvo tik tikėtis, kad 
bent keletas iš jų nors šiek tiek bus lojalūs 
sovietiniam saugumui. nors tokie norai ne 
visada pasiteisindavo.

Be agentų iš lietuvos siuntimų, buvo nu-
matoma verbuoti slaptuosius bendradarbius 
ir pačioje Vakarų Vokietijoje. Taip 1984 m. 
kgB plane numatyta verbuoti objektus 

„Faust“, „alfa“, nes jie turėjo saugumui reika-
lingos informacijos. Minimas „Faust“ turėjo 
žinių apie vokiečius, išvykusius iš lietuvos, 
o „alfa“ – apie lietuvių emigraciją60. Tokio 
pobūdžio verbavimai retai duodavo naudą, 
dažniausiai jie būdavo nesėkmingi. anks-
čiau minėtas atvejais greičiausiai irgi buvo 
nesėkmingas, nes sovietinis saugumas turė-
jo kur kas mažiau poveikio priemonių prieš 
juos, nei prieš repatriacijos būdu siunčiamus 
agentus iš lssr teritorijos.

kai kurie agentai turėjo bendrą užduotį – 
veikti tarp lietuvių emigrantų, o kai kurie 
buvo infiltruojami į konkrečias institucijas 
su konkrečia veikimo linija. kgB stengėsi 
įskverbti savus slaptuosius bendradarbius į 

„laisvės“ radijo stotį. išlikę žinių, kad agentė 
„daina“, repatriacijos metu išvesta į Vakarų 
Vokietiją, dirbo „laisvės“ radijuje61. doku-
mentuose užsimenama apie agentę „neris“, 
infiltruotą į radijo stotį, iš jos gauta infor-
macija apie darbą62. kgB stengėsi turėti savų 
žmonių lietuviškoje Vasario 16-osios gimna-
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zijoje. sėkmingesniu saugumiečių veiksmu 
galima laikyti agento „kiun“ įsidarbinimą 
mokytoju gimnazijoje63. Taip pat esama 
žinių, jog tarp lietuvių, tarnaujančių ame-
rikiečių kariuomenės kuopose, buvo kgB 
slaptųjų patikėtinių. Ten tarnavo sudėtin-
ga kombinacija į Vakarų Vokietiją išvestas 
agentas „granitas“, jis 1961 m. grįžo lietuvą. 
jam išvykus, kuopose paliktas agentas „Pa-
lydovas“, užverbuotas padedant tam pačiam 

„granitui“. išlieka nežinoma užverbuoto ben-
dradarbio praktinė veikla tarnybos laiku. Tik 
1990 m. kgB dokumente nurodoma, kad jis 
pasirodė kaip „sąžiningas ir atsidavęs agen-
tas“. jam jau sunkiai sergančiam duota teisė 
atvykti į ssrs64. dokumentai leidžia teigti, 
kad, be šių agentų, dar planuota infiltruoti 
kitų, kurie atitiktų keliamus reikalavimus65. 
išsamesnės informacijos apie visai tai nepa-
vyko aptikti.

Be nuolat Vakarų Vokietijoje gyvenusių 
agentų, dar beveik kasmet dešimtys jų trum-
pesniam laikui vykdavo ten su įvairiomis 
užduotimis. 1983 m. vien tik lssr kgB 2 val-
dybos 3 skyrius siuntė į VFr 14 savų agentų 
su raštiškomis užduotimis66. dažniausiai 
paskirtos užduotys buvo rinkti informaciją 
apie Vakarų Vokietijos lietuvius. kai kuriais 
atvejais siunčiamiems agentams būdavo pla-
nuojama įvykdyti sudėtingesnes operacijas. 
1970 m. siųstą kgB agentą „draugas“ planuo-
ta pakišti vokiečių ar amerikiečių specialio-
sioms tarnyboms. Taip pat numatyta naudoti 
saviems tikslams, jiems to nežinant, Vakarų 
Vokietijos lietuvių emigrantus V. svilą, Ber-
natonį ir i. domijonaitį, su kuriais agentas 
susipažino, anksčiau viešėdamas VFr. dėl 
savos priedangos „draugas“, nuvykęs į VFr, 
turėjo sąmoningai pasisakyti, kad pagal kgB 
užduotį privalo rinkti duomenis apie kai ku-
riuos lietuvių emigrantus. Toks apgalvotas 
prisipažinimas turėjo atkreipti priešininko 
specialiųjų tarnybų dėmesį ir palengvinti 
priėjimą prie jų67. deja, šiuo atveju nepavyko 
nustatyti, kiek šis planas buvo įgyvendina-

mas. ar jis iš viso buvo pradėtas įgyvendin-
ti? galima pasikartoti, kad paprastai tokios 
sudėtingos operacijos retai pavykdavo. Be 
pavienių agentų siuntimo, buvo siunčia-
mos ištisos agentų grupės, jos pagal užduotį 
privalėjo daryti įtaką atskiriems emigrantų 
sluoksniams. Štai 1977 m. plane numatyta 
siųsti į VFr lietuvių kūrybinės inteligentijos 
grupę, kurios sudėtyje būtų keletas patyrusių 
agentų ir kgB operatyvinis darbuotojas68.

lssr kgB kuriamas agentūrinis tinklas 
Vakarų Vokietijoje yra ryškiausias tokios 
veiklos pavyzdys konkrečiai veikiant prieš 
Vakarų europos lietuvių emigrantus. To 
negalima lyginti su tokio pobūdžio veikimu 
kituose kraštuose, nes juose neturėta jokio 
rimtesnio agentūros tinklo ar paskirų agen-
tų. Bent apie tai neleidžia kalbėti archyvinių 
dokumentų trūkumas. Todėl galima daryti 
prielaidą, kad lietuvių emigrantų verbavi-
mai slaptajam darbui kitose Vakarų europos 
valstybėse vyko gan retai. iš dokumentų ga-
lima atsekti tik atskirus verbavimo atvejus 
ar jų bandymus. Vienas išlikęs dokumentas 
rodo lietuvių žurnalisto, kuriam suteiktas 
slapyvardis „soroka“, gyvenančio didžio-
joje Britanijoje, verbavimo mechanizmą. jis 
pradėtas tyrinėti 1960 m., vėliau nustatyti 
jo giminės, gyvenantys lietuvoje, per kitus 
agentus jis suvestas į kontaktą su kgB ope-
ratyviniu darbuotoju ir po kelių susitikimų 
davė pritarimą dirbti sovietinei žvalgybai69. 
kaip jis dirbo, lieka neaišku, kitų duomenų 
apie agentą „soroka“ nepavyko rasti, galbūt 
bendradarbiavimas truko neilgai, buvo tik 
epizodinis. agentų siuntimų iš lietuvos irgi 
pasitaikė. Štai 1984 m. po vedybų į Švediją 
išvyko gyventi agentė „Basia“. nutarta, kad 
ryšys su ja bus palaikomas, kai ši lankysis pas 
gimines lietuvoje70. daugiau apie tai nieko 
nežinome. galima spėti, kad nusiųsta agentė 
nesiėmė aktyvaus darbo. nes kitu atveju būtų 
nemažai užuominų dokumentuose. dažniau-
siai kgB agentai ir patikimi asmenys vyko 
trumpesniam laikui į Vakarų europos vals-
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tybes su konkrečiomis ar bendromis užduo-
timis. kgB aktyviai siuntė užverbuotuosius 
ir į Vatikaną, nes norėta juos įtvirtinti tarp 
bažnytinių sluoksnių. Štai prieš švenčiant 
lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų lssr 
kgB siuntė agentus „jurgis“, „germantas“, 

„gintautas“, „Petras“ ir kt., kurie tiesiogiai 
ar per trečiuosius asmenis perduotų, jog re-
liginių iškilmių susiejimas su politiniais įvy-
kiais neigiamai atsilieps katalikų bažnyčios 
padėčiai lietuvoje71. Bet iš tokių išvykstan-
čių asmenų kgB buvo sunku tikėtis didelės 
naudos, nes atvykusieji iš sovietinės lietuvos 
nekėlė didelio lietuvių išeivių pasitikėjimo, o 
neretai per savo rodomą susidomėjimą būda-
vo vietinių greitai iššifruojami.

Prie viso to reikia pasakyti, kad kgB nau-
dojosi ne tik savo bendradarbių teikiama in-
formacija. kartais pasinaudodavo tiesiogiai 
neužverbuotų žmonių teikiamomis žiniomis. 
Štai 1987 m. grįžęs iš užsienio į lietuvą buvęs 
pabėgėlis V., dirbęs „laisvės“ radijuje, davė 
detalią informaciją apie radijo stotį72. grei-
čiausiai šis veiksmas buvo priverstinis, nes 
tokia buvo sugrįžimo į lietuvą kaina.

apibendrinant galima manyti, jog kuriant 
agentūrinį tinklą intensyviausiai veikta Va-
karų Vokietijoje vien tik dėl to, kad turėtos 
palankesnės sąlygos, pirmiausia naudotasi 
repatriacijos iš lietuvos teikiamais privalu-
mais. kitose Vakarų europos valstybėse są-
lygų neturėta, todėl emigrantų užverbavimų 
praktiškai nepasitaikė.

emigrantų 
kompromitavimo būdai

sovietinei sistemai nepalankių organiza-
cijų ir asmenų kompromitavimas buvo viena 
iš pagrindinių saugumiečių vykdomų prie-
monių. jaV ar Vakarų europos lietuvių išei-
vių kompromitavimo būdai buvo tokie patys. 
kompromitacija vykdyta dažniausiai pasitel-
kiant tikrus, išsigalvotus ar tendencingai iš-

keliamus praeities faktus. o tikslas išlikdavo 
vienodas – trikdyti konkretaus asmens ar 
organizacijos veiklą. galima išskirti keletą 
temų, kuriomis siekta kompromituoti.

atskiriems lietuvių emigrantams kom-
promituoti naudota jautri holokausto tema. 
galbūt čia netgi nenorėta vien tik istorinio 
teisingumo, kiek per atskirus asmenis kom-
promituoti likusius lietuvių išeivius kaip 
karo nusikaltėlių gynėjus. Taip norėta pa-
kirsti bet kokį pasitikėjimą jais vietinės val-
džios akyse. Vienas tokių atvejų yra susijęs su 
lietuvių policijos bataliono karininku anta-
nu gecevičiumi-geču, gyvenusiu didžiojoje 
Britanijoje. surinkta medžiaga apie jo veiklą 
antrojo pasaulinio karo metais per agentą 
„radist“ perduota Škotijos televizijos bendro-
vės „scotish TV“ darbuotojams. Medžiagos 
pagrindu buvo parengta televizijos laida apie 
policijos bataliono veiklą karo metais. Vėliau 
kaip atsakas į laidą medžiaga dar publikuota 
vietos laikraščiuose. Veiksmų asmeniui kom-
promituoti imtasi ir ssrs viduje. Pagal kgB 
užduotį parengta televizijos laida transliuota 
per sąjunginę televiziją, taip pat ji buvo skirta 
demonstruoti lietuvių kolonijose didžiojoje 
Britanijoje73. Veiksmai buvusio karininko 
atžvilgiu vykdyti labai aktyviai, siekiant jo 
išdavimo ssrs teisingumo organams. sė-
kmės atveju būtų buvę galima organizuoti 
visą tendencingą informacinę kampaniją, bet 
išdavimo nebuvo.

sudėtingiau buvo rasti vadinamosios 
„kompromitavimo medžiagos“ šia tema, kal-
bant apie atskiras emigracines organizacijas. 
Be to, ieškoti asmenų, kurie dalyvavo antro-
jo pasaulinio karo įvykiuose, buvo galima tik 
pirmaisiais pokario dešimtmečiais. Vėliau 
tokių asmenų emigracinėse organizacijose 
mažėjo. Be to, asmenys, galėję tiesiogiai daly-
vauti antrojo pasaulinio karo nusikaltimuo-
se, niekada per daug nesiveržė į vadovaujan-
čiuosius postus, o gyveno uždarą gyvenimą 
norėdami nuslėpti savąją praeitį. Vėlesniais 
metais net kgB objektyviai nesugebėdavo 
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rasti tokios „kompromitacinės medžiagos“. 
Štai 1981 m. ssrs kgB, planuodamas veiks-
mus, prašė medžiagos apie VFr lietuvių or-
ganizacijas, apie jų veiklą, prieštaraujančią 
ssrs–Vakarų Vokietijos santykiams, vieti-
nių įstatymų pažeidimus74. Bet lssr kgB 
teko atsakyti aukštesniems organams, kad 
pažeidusių įstatymus ir dalyvavusių bau-
džiamosiose operacijose per antrąjį pasauli-
nį karą tarp lB narių neišaiškinta75.

kitas dažnesnis kompromitavimo būdas 
siekiant savų tikslų buvo skleisti dezinfor-
maciją apie asmenį, kaip neva veikiantį kgB 
agentą. Čia galima pateikti bent keletą pa-
vyzdžių. dar šeštąjį dešimtmetį falsifikuotu 
laišku norėta kompromituoti jaV armijos 
lietuvių kuopos kapitoną juozą Venckų kaip 
neva kgB agentą76. jo byla vadinosi „rotnyj“77. 
Šiuo atveju norėta pašalinti iš pareigų nepa-
lankų žmogų. kitas tokio pobūdžio kompro-
mitavimo būdas susijęs su „laisvės“ radijo 
darbuotoju. kgB gavus žinių, kad pabėgėlis 
iš ssrs Vytautas Mackevičius gali įsidarbin-
ti „laisvės“ radijuje, nutarta sutrikdyti tokią 
jo antisovietinę veiklą ir sukompromituoti jį. 
suplanuota paskleisti informaciją, jog asmuo 
įsidarbina radijo stotyje pagal kgB organų 
užduotį78. V. Mackevičius buvo pabėgėlis iš 
ssrs. 1979 m. rugpjūčio 22 d. jis paspruko 
iš sovietinio laivo, stovėjusio liubeko mieste 
(VFr), ir kreipėsi į vietos valdžią, prašydamas 
politinio prieglobsčio. Vėlesniame pokalbyje 
su ssrs konsulato atstovu jis atsisakė grįžti 
atgal79. sovietinėje lietuvoje jam iškelta bau-
džiamoji byla, jis kaltintas kaip tėvynės išda-
vikas. 1980 m. V. Mackevičiui paskelbta sąjun-
ginė paieška80. Vykdyti tardomieji veiksmai. 
Byla nutraukta tik 1991 m., „nesant jo veikloje 
nusikaltimo sudėties“81. o tuo pat metu pla-
nuota, kaip įvairių priemonėmis pervilioti jį 
į lietuvą82. kompromituojant siekta ne vien 
trikdyti privataus žmogaus gyvenimą, bet ir 
kurstyti tarpusavio nepasitikėjimą, įtarumą. 

kai kada remiantis archyviniais doku-
mentais neįmanoma atsekti tikslaus kompro-

mitavimo būdo bei priemonių. Pavyzdžiui, 
tiksliai lieka nežinoma, kokiais konkrečias 
būdais sovietinis saugumas kompromitavo 
Mažosios lietuvos tarybą. Vėliau tik girtasi, 
kad kgB organai „įvykdė žymų darbą trik-
dant ir kompromituojant tokios rūšies orga-
nizacijų naudojimo idėją priešiškoje veikloje. 
rezultate Mažosios lietuvos taryba nutraukė 
savąjį gyvavimą.“83 Visa tai panašu į savo dar-
bo rezultatų pervertinimą. nors lieka neaiš-
ku, ką konkrečiai kgB vykdė.

kgB bandymai daryti įtaką

kgB, norėdamas trikdyti lietuvių išeivių 
antisovietinius veiksmus, skaldyti jų pozici-
jas, ėmėsi dar vienos rūšies priemonių. norė-
ta patraukti į sovietinę pusę bent dalį emigra-
cinės visuomenės. idant tai pavyktų, norėta 
visiškai pakeisti sovietinės lietuvos įvaizdį 
Vakaruose. Politinių emigrantų skelbiamam 
negatyviam lietuvos vaizdui priešpriešin-
ti pozityvų ir taip diskredituoti jų mintis 
kaip neva prasimanymus. Čia tikslingiausia 
buvo veikti prieš abejojančius ar nežinančius 
objektyvios padėties išeivius. ypač sovietinė 
valdžia, o kartu ir kgB, norėjo paveikti sau 
palankia linkme emigrantų jaunimą, ir taip 
jį atitraukti nuo lietuvos laisvinimo bylos 
darbų, kelti sumaištį tarp kartų, sprendžiant 
bendradarbiavimo su sovietinę lietuvą klau-
simą. dėl šių tikslų įgyvendinimo tiko pa-
naudoti besimokančiuosius lietuviškoje Va-
sario 16-osios gimnazijoje. numatyta kviesti 
mokinius apsilankyti lietuvoje lygiai kaip ir 
viso pasaulio lietuvių jaunimo atstovus84. o 
apsilankiusiesiems sudaryti teigiamą sovie-
tinės lietuvos įvaizdį: organizuoti ekskur-
sijas po istorines vietas, rengti susitikimus, 
parodyti vien tik sovietinės lssr laimėji-
mus gyvenant sovietinėje santvarkoje. Tuo 
metu lietuvoje apsilankė ne viena jaunimo 
delegacija iš Vakarų Vokietijos, bet pateikta 
paradine gyvenimo puse patikėjo ne visi. Vė-
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liau analizuodama faktus pati kgB pastebėjo, 
kad tokia praktika neduoda laukiamo rezul-
tato. Todėl ateityje siūlė kviesti tik atskirus 
ir parinktus vyresniųjų klasių mokinius85. 
Taigi norėta veikti kryptingai, daryti įtaką 
per tuos, kurie turėjo vienokių ar kitokių 
simpatijų lietuvai.

Taip kitas toks pavyzdys formuoti sau 
palankų vaizdą apie sovietinę tikrovę paste-
bimas kalbant apie sovietinio saugumą vei-
kimą prieš Baltijos institutą Švedijoje. Šiuo 
atveju norėta patraukti į savo pusę intelek-
tualus. kgB plano instituto atžvilgiu pagrin-
dinis tikslas skelbė: „išaiškinti ir lokalizuoti 
Pabaltijo emigracinių formuočių vadeivų 
bandymus naudoti jį mums priešiškiems 
tikslams“86. o tam pasiekti buvo numatytos 
kelios konkrečios priemonės. Viena jų numa-
tė publikuoti spaudoje straipsnius apie pozi-
tyvų instituto vaidmenį tiriant baltistiką87. 
Taip lyg pagiriant norėta patraukti instituto 
darbą į sovietinę pusę. antra priemonė nu-
matė siųsti atstovus iš lietuvos, kad šie dary-
tų pozityvią įtaką vykstančiam moksliniam 
darbui, savo ruožtu naudingam sovietinei 
sistemai. nuvykę į vietą, šie asmenys turėjo 
iškelti sovietinio mokslo tyrimus. Čia pla-
nuota atitinkamai panaudoti vykstančius 
į Švediją agentus mokslininkus: mokslinę 
bendradarbę „Mariją“, akademiką „Petrov“, 
žurnalistą „rupeiką“ (slapyvardis), mokslo 
darbuotojus „justas“, „ruonis“, „augusti-
nas“88. o agentą „rupeika“ net planuota infil-
truoti į Baltijos instituto leidinio redaktorių 
kolegiją89. Tokie planai rodo, kad kgB nesie-
kė sužlugdyti instituto veiklos, to ir nebūtų 
sugebėjusi padaryti, o tik norėjo pakreipti jo 

darbą sovietinei sistemai naudinga linkme, 
kelti sovietinio mokslo laimėjimus, formuoti 
pozityvų sovietinės santvarkos įvaizdį.

kai kada aprašomų veiksmų būtinumas 
atsirasdavo staiga sužinojus apie kažkurią 
vykdomą lietuvių emigrantų akciją. 1985 m. 
vyko lietuvių emigrantų organizuotas „lais-
vės ir taikos kruizas 85“ Baltijos jūroje. juo 
eilinį kartą siekta iškelti lietuvos laisvės by-
los problemą į tarptautinį lygį. Į tai privalėjo 
reaguoti ir lssr kgB. savo ruožtu komitetas 
numatė siųsti į Švediją, kur vyko kruizo ren-
giniai, specialią grupę, sudarytą iš mokslo, 
kultūros, ūkio darbuotojų bei žurnalistų, ku-
rioje būtų įtraukti 3–4 agentai90. Šios grupės 
dalyviai privalėjo pateikti visai kitokį sovie-
tinės lietuvos įvaizdį. Taip norėta nors šiek 
tiek neutralizuoti lietuvių emigrantų orga-
nizuotą antisovietinę akciją, sumenkinti jos 
reikšmę Vakarų visuomenės akyse. Tokios 
kgB priemonės negali nei sumenkinti, nei 
iškelti kruizo reikšmės. saugumas tik rodė 
vadovybei, kad dar stengiasi kažką nuveikti.

Formuojant pozityvų sovietinės lietuvos 
vaizdą veikta ir personaliai. Bandyta paveik-
ti mažai informuotus ir puoselėjančius šil-
tus jausmus buvusiai tėvynei asmenis. kgB 
labiau domėjosi tais žmonėmis, kurie užėmė 
bent kokią padėtį visuomenėje, nes jie galėjo 
pasitarnauti dar ir kaip informacijos šalti-
niai. Paprastai numatytus paveikti išeivius 
iš Vakarų europos kviesdavo apsilankyti 
lietuvoje. norėta juos taip paveikti, kad šie 
grįžę pasakotų vien tik teigiamus įspūdžius 
apie lietuvą. kiek konkrečiai sugebėta pa-
veikti vieną ar kitą asmenį, atsakyti jau ne-
beįmanoma.

išvados

lssr kgB daugiausia kreipė dėmesį į tas 
Vakarų europos šalis, kuriose aktyviau veikė 
lietuvių emigrantų susivienijimai. sąlygiškai 

tinkamiausios sąlygos veikti susidarė Vakarų 
Vokietijoje

Pagrindiniais tyrimo objektais išliko 
įvairių Vakarų europos šalių lietuvių ben-
druomenės kaip PlB padaliniai. daugiausia 
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stebimų objektų buvo Vakarų Vokietijos teri-
torijoje. lssr kgB jungėsi ir prie ssrs kgB 
vykdomų planų. Bendrai bandyta tyrinėti 

„laisvės“ radijo stotį, taip pat tyrinėtas Balti-
jos institutas Švedijoje. kgB pradėjo šimtus 
sekimo bylų konkretiems lietuvių emigran-
tams, bet ne visada sugebėjo sukaupti apie 
juos vertingos informacijos.

kgB intensyviausiai agentūrinį tinklą 
formavo Vakarų Vokietijoje. Tam buvo pa-
lanki sąlyga – asmenų iš lietuvos repatriaciją 
į Vakarų Vokietiją. Į išvykstančių tarpą nuo-
lat buvo infiltruojami slaptieji bendradarbiai. 
daugelis agentų, atsidūrusių Vakaruose, nu-
traukė ryšius, bet kai kurie ilgą laiką palaikė 
kontaktus su kgB. kituose kraštuose nesu-
gebėta sukurti tarp lietuvių emigrantų veiks-
mingai veikiančio agentūrinio tinklo.

Viena poveikio priemonių prieš Vakarų 
europoje gyvenusius asmenis buvo kompro-

mitacija. Čia stengtasi naudoti karo nusikal-
timų antrojo pasaulinio karo metais temą. 
Taip pat stengtasi kompromituoti neįtinkan-
čius asmenis kaip neva slapta veikiančius 
kgB agentus. Tikslas buvo atitraukti tokius 
žmones nuo antisovietinės veiklos.

sovietinė valdžia ir kgB siekė formuo-
ti teigiamą sovietinės lietuvos įvaizdį tarp 
atskirų emigrantų grupių. norėta išeivius 
atitraukti nuo antisovietinės veiklos, per juos 
skleisti savo parengtą informaciją Vakaruose. 
Šiuo klausimu išskirtinis dėmesys kreiptas į 
emigrantų jaunimą.

apibendrinant galima pasakyti, kad lssr 
kgB nepasiekė norimų veiklos rezultatų. ne-
sugebėta nutraukti emigrantų veiklos, kuri 
labiausiai sutrikdavo dėl vidinių problemų, 
o ne dėl sovietinio saugumo destrukcinio 
poveikio.

nuorodos

1. alseika a. Trys dešimtmečiai emigracijoje. 
nuo roitlingeno iki niujorko, Vilnius, 1977.

2. Vaigauskas H. lietuvių nacionalistų kenkė-
jiška veikla ir kova su ja, Maskva, 1986, lais-
vės kovų archyvo priedas, kaunas, 1992.

3. Вайгаускас P. Деятельность литовских 
реакционих эмигранских организаций, 
Medžiaga lektoriui, Vilnius, 1984.

4. endriukaitis a. Voratinklis. eteris, lietuvos 
aidas, 1992 03 04, p. 4; Varanauskas P. kgB 
žurnalistai informuoja „laisvąją europą“ 
apie lietuvą, ibid., 1992 08 25, p. 5.

5. iš naujausios lietuvos istorijos (dokumentų 
rinkinys), kaunas, 1995. 

6. užkulisiai. iš naujausios lietuvos istorijos. 
dokumentų rinkinys. kaunas, 1996.

7. gečiauskas g. sovietų užsienio žvalgyba 
„per lietuvos teritoriją“ antrosios sovietinės 
okupacijos metais, lietuvos archyvai, nr. 13, 
Vilnius 1999, p. 14–21

8. Bagušauskas j. r. užsienio radijo laidos tau-
tos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo me-
tais, genocidas ir rezistencija, t. 2, Vilnius, 
2001, p. 62–91. 

9. anušauskas a. kgB ir lietuvių visuomenė, 
darbai ir dienos t. 21, kaunas, 2000, p. 233–
283; „Taikinys – lietuvos diplomatinė tar-
nyba“. slaptos kgB agentų akcijos, darbai ir 
dienos t. 30, kaunas, 2002; liustracija, arba 
ko nepasakė Mitrochinas, ekstra, 2000, vas. 
28, nr. 8, p. 20–21 ir kt.

10. Banionis j. lietuvos laisvės byla Vakaruose 
1975–1990 metais, Vilnius, 2002.

11. Barėnas k. Britanijos lietuviai 1947–1973 m., 
londonas, 1978; to paties, Britanijos lietu-
viai 1974–1994 m., londonas, 1997.

12. Švedijos lietuviai. likimai ir darbai, kaunas, 
1997.

13. kgB prie lssr MT 1 skyriaus 3 poskyrio 
vyr. operįgaliotinio mjr. l. narvydo 1977 m. 
gruodžio 26 d. pažyma apie lietuvių emi-
graciją Švedijoje, lya, f. k-1, ap. 49, b. 341, 
l. 101.



139

14. kgB dokumentas apie Švedijos, danijos, 
austrijos spec. tarnybas, ibid., b. 249, l. 17.

15. radzevičienė s. lietuviai ir Švedijos užsie-
nio politika XX 5-ajame dešimtmetyje, kul-
tūros barai, 2001, nr. 3, p. 80.

16. ibid.; kgB informacija apie italijos, Belgijos, 
Vatikano spectarnybas, lya, f. k-1, ap. 49, 
b. 244; kgB informacija apie Prancūzijos 
spectarnybas, ibid., b. 246.

17. kgB informacija apie italijos, Belgijos, Vati-
kano spec. tarnybas, ibid., b. 244, l. 15.

18. kgB prie lssr MT i skyriaus 1982 m. kovo 
29 d. pažyma apie pagrindines lietuvių emi-
gracines organizacijas, ibid., b. 318, l. 217.

19. Vaigauskas H. op. cit. p. 14.
20. leidinys „Vokietijos lietuviai 1986 m., ibid., 

b. 400, l. 8.
21. Vokietijos lietuviai, europos lietuvis, 1987, 

kovo 25, p. 1. 
22. Burnytė l. istorinė apžvalga, Švedijos lietu-

viai. likimai ir darbai, kaunas, 1997, p. 9.
23. Pajaujis j., Vilkėnas V. lietuvių keliai Švedi-

joje, ibid., p. 35.
24. kgB prie lssr MT 1 skyriaus 3 poskyrio 

vyr. operįgaliotinio mjr. l. narvydo 1977 m. 
gruodžio 26 d. pažyma apie lietuvių emi-
graciją Švedijoje, lya, f. k-1, ap. 49, b. 299, 
l. 303.

25. estijos ssr kgB 1 skyriaus viršininko pa-
vaduotojo pplk. seiger 1988 m. vasario 12 d. 
šifrotelegrama lssr kgB 1 skyriaus virši-
ninkui plk. V. karinauskui, ibid., b.231, l. 55. 

26. kgB rezidento 1989 m. rugpjūčio 17 d. šifro-
telegrama lssr kgB pirmininkui gen. ltn. 
e. eismuntui, ibid., b. 342, l. 212.

27. Barėnas k. op. cit.; Pasaulio lietuvių ben-
druomenės 1949–2003, Vilnius, 2004, suda-
rė V. stravinskienė, p. 187–188.

28. Vasario 16 gimnazijos 25 metai, Vokietijos 
lB valdybos informacijos 1976, nr. 1–2, p. 2.

29. skėrys F. gimnazijos svarba, europos lietu-
vis, 1984, vas. 2, p. 1.

30. Vaigauskas H. op. cit., p. 18.
31. lssr kgB pirmininko pavaduotojo gen. 

mjr. V. Zvezdankov 1983 m. rugpjūčio 26 d. 

raštas lssr kgB 1-ojo skyriaus viršininkui 
plk. V. karinauskui, lya, f. k-1, ap.49, b. 868, 
l. 87, 89.

32. Bagušauskas j. r. op. cit., p. 71–78. 
33. ssrs kgB Pgu viršininko pavaduotojo gen. 

ltn. V. kirpičenko 1983 m. gruodžio 12 d. 
raštas lssr kgB 1 skyriaus viršininkui plk. 
V. karinauskui, lya, f. k-1, ap. 49, b. 456, 
l. 140.

34. ssrs kgB Pgu 19 skyriaus viršininko pa-
vaduotojo plk. l. nikitenko 1987 m. gegu-
žės 14 d. raštas lssr kgB 1-ojo skyriaus 
viršininkui plk. V. karinauskui, ibid., b. 341, 
l. 257.

35. kgB prie estijos ssr MT 1 skyriaus 1977 m. 
gegužės 24 d. informacija apie padėtį Balti-
jos institute, ibid., b.341, l. 88.

36. kgB prie lssr MT 1 skyriaus 3 poskyrio vyr. 
operįgaliotinio kpt. Z. Bertašiaus 1981 m. 
birželio 11 d. pažyma apie lietuvių emigra-
ciją Švedijoje, ibid., b. 299, l. 308.

37. lssr kgB 1 skyriaus 1 poskyrio vyr. operį-
galiotinio mjr. l. narvydo 1977 m. gruodžio 
26 d. pažyma apie lietuvių emigraciją Švedi-
joje, ibid., b. 341, l. 162.

38. kgB prie lssr MT 1 skyriaus 3 poskyrio vyr. 
operįgaliotinio kpt. Z. Bertašiaus 1981 m. 
birželio 11 d. pažyma apie lietuvių emigra-
ciją Švedijoje, ibid., b. 299, l. 161–163.

39. lssr kgB parengtinio tyrimo byla sonata, 
ibid., b. 181.

40. kgB prie lssr MT 1 skyriaus 1 poskyrio 
operatyvinio įgaliotinio vyr. ltn. 1973 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimas apie agentūrinę ty-
rimo bylą kauf, ibid., b. 97, l. 90.

41. lssr kgB 1 skyriaus 1 poskyrio operįgalio-
tinio vyr. ltn. P. Petkevičiaus 1983 m. lapkri-
čio 24 d. pažyma apie asmeninio kontakto 
nustatymą, ibid., b. 50, l. 35–36; lssr kgB 
pirmininko gen. ltn. j. Petkevičiaus 1986 m. 
spalio 22 d. šifrotelegrama ssrs kgB Pgu 
k valdybos viršininkui gen. mjr. a. kireje-
vui, ibid., l. 65. 

42. Vaigauskas H. op. cit., p. 38.
43. Banionis j. op. cit., p. 39–40.



140  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

44. kgB prie lssr MT pirmininko gen. mjr. 
j. Petkevičiaus 1975 m. sausio 29 d. pasira-
šytas kgB prie lssr MT pagrindinių agen-
tūrinių-operatyvinių ir organizacinių prie-
monių planas 1975 metams, lya, f. k-1, ap. 3, 
b. 722, l. 166.

45. agento jonatis 1988 m. kovo 28 d. agentūri-
nis pranešimas, ibid., ap. 49, b. 342, l. 97–98. 

46. gečiauskas g. op. cit. p. 16.
47. kgB prie lssr MT i skyriaus viršininko 

pulkininko V. karinausko pasirašyta „lssr 
kgB i skyriaus operatyvinės veiklos 1945–
1965 metais apžvalga“, lya, f. k-1, ap. 49, 
b. 844, l. 133.

48. ibid., l. 135.
49. ibid., l. 136.
50. ssrs kgB Pgu k valdybos 4 skyriaus vir-

šininko plk. e. elencev 1984 m. gruodžio 
19 d. raštas lssr kgB 1 skyriaus viršininkui 
V. karinauskui, ibid., b. 868, l. 210.

51. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus ataskaita 
apie darbą 1982 m., ibid., ap. 3, b. 772, l. 97.

52. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus viršinin-
ko pplk. k. Petriko 1984 m. gruodžio 24 d. 
pasirašytas lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus 
pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir or-
ganizacinių priemonių ir darbo su kadrais 
planas, ibid., b. 784, l. 215.

53. kgB prie lssr MT pirmininko gen. mjr. 
j. Petkevičiaus 1970 m. sausio 29 d. pasira-
šyta ataskaita apie kgB prie lssr MT agen-
tūrinį-operatyvinį ir tardomąjį darbą 1969 
metais, kgB prie ssrs MT, ibid., ap. 10, 
b. 372, l. 44.

54. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus ataskai-
ta apie darbą 1982 m., ibid., ap. 3, b. 772, 
l. 247.

55. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus vyr. operį-
galiotinis mjr. inžinierius e. Šimulio 1982 m. 
pažyma apie lssr kgB 2 valdybos darbą su 
užsienio agentais, ibid., b. 770, l. 41.

56. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus viršinin-
ko pplk. k. Petriko 1984 m. gruodžio 24 d. 
pasirašytas lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus 
pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir or-

ganizacinių priemonių ir darbo su kadrais 
planas, ibid., b. 784, l. 215.

57. kgB prie lssr MT i skyriaus viršininko 
pulkininko V. karinausko 1991 m. liepos 
16 d. ataskaita apie susitikimą su agentu 
emil, ibid., ap. 49, b. 633, l. 22.

58. lssr kgB 1-ojo skyriaus viršininko plk. 
V. karinausko 1983 m. lapkričio mėn. raš-
tas lssr kgB 2 valdybos viršininkui plk. 
a. rupšiui, ibid., b. 868, l. 90.

59. kgB prie lssr MT plk. j.Petkevičiaus 
1967 m. gegužės 27 d. raštas ssrs kgB 2 
valdybos 1 tarnybos viršininko pavaduoto-
jui plk. i.chamaziukui, ap. 3, b. 653, l. 133.

60. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus viršinin-
ko pplk. k. Petriko 1984 m. gruodžio 24 d. 
pasirašytas lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus 
pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir or-
ganizacinių priemonių ir darbo su kadrais 
planas, ibid., b. 784, l. 5–6.

61. kgB prie lssr MT 2 valdybos 4 skyriaus 
viršininko plk. ginko 1968 m. sausio 11 d. 
ataskaita apie kgB prie lssr MT 2 valdybos 
4 skyriaus darbą 1967 m., ibid., b. 660, l. 24.

62. kgB prie lssr MT 2 valdybos 4 skyriaus 
viršininko plk. ginko 1972 m. gruodžio 23 d. 
pažyma apie kgB prie lssr MT 2 valdybos 
4 skyriaus darbą 1972 metais, ibid., b. 700, 
l. 106.

63. kgB prie lssr MT 2-osios valdybos virši-
ninko plk. a. rupšio 1985 m. lapkričio mėn. 
pažyma apie 2 valdybos agentūros išnaudo-
jimą emigracijoje, ibid., b. 784, l. 129.

64. lssr kgB pirmininko gen. mjr. r. Mar-
cinkaus 1990 m. raštas ssrs kgB Pgu k 
valdybos viršininkui gen. mjr. i. nikitenko, 
ibid., ap. 49, b. 638, l. 21.

65. kgB prie lssr MT 2 valdybos viršininko 
naro 1967 m. birželio 26 d. pažyma apie kai 
kurias kgB prie lssr MT galimybes tyrinė-
jant pagrindines reakcinių lietuvių emigra-
cijos organizacijas ir katalikiškus centrus, 
išnaudojamus priešininkų tarnybų ardomo-
je veikloje prieš sovietų sąjungą, ibid., ap. 3, 
b. 653, l. 213. 



141

66. lssr kgB 2 valdybos 3 skyriaus viršinin-
ko pplk. Z. osipovo ataskaita apie skyriaus 
agentūrinį-operatyvinį darbą ir darbą su 
kadrais 1983 m., ibid., b. 781, l. 12.

67. kgB prie lssr MT 2 valdybos 4 skyriaus 
viršininko plk. ginko 1970 m. kovo 26 d. 
pažyma apie priemones sudarant prielaidas 
pakišant agentą draugas priešininko spec-
tarnyboms, ibid., b. 674, l. 144–145. 

68. kgB prie lssr MT 2 valdybos viršinin-
ko plk. a. naro, 1 skyriaus viršininko plk. 
V. karinausko, 5 skyriaus viršininko plk. 
Česnovičiaus 1977 m. balandžio 8 d. pasira-
šytas planas apie kgB prie ssrs MT 5 val-
dybos 1977 m. vasario 23 d. nurodymo įvyk-
dymą, ibid., ap. 49, b. 299, l. 96.

69. kgB dokumentas „lietuvių emigrantų 
ir lietuvių kilmės asmenų panaudojimo 
kryptys sovietinės žvalgybos interesais“ (ne 
anksčiau kaip 1968 m.), ibid., b. 353, l. 147 
ii pus – 148 ii pus.

70. lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus viršinin-
ko pplk. k. Petriko 1984 m. gruodžio 24 d. 
pasirašytas lssr kgB 2 valdybos 1 skyriaus 
pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir or-
ganizacinių priemonių ir darbo su kadrais 
planas, ibid., ap. 3, b. 784, l. 5.

71. streikus a. sovietų valdžios antibažnyti-
nė politika lietuvoje (1944–1990), Vilnius, 
2002.

72. kgB prie lssr MT i skyriaus viršininko 
pulkininko V. karinausko 1987 m. lapkričio 
3 d. pažyma radijo stotis „laisvoji europa“ ir 

„laisvė“, lya, f. k-1, ap. 49, b. 236, l. 187–194. 
73. lssr kgB 1 skyriaus viršininko pavaduoto-

jo plk. g. Černikovo 1987 m. liepos 29 d. raš-
tas ssrs kgB Pgu 19 skyriaus viršininko 
pavaduotojui plk. r. Marcinkui, ibid., b. 454, 
l. 47–48.

74. ssrs kgB Pgu k valdybos viršininko pa-
vaduotojo plk. aleksandrovo 1981 m. spalio 
27 d. šifrotelegrama, b. 302, l. 79.

75. kgB prie lssr MT i skyriaus viršininko 
pulkininko V. karinausko 1981 m. lapkri-
čio 26 d. šifrotelegrama ssrs kgB Pgu k 

valdybos viršininko pavaduotojui plk. alek-
sandrovui, ibid., l. 82.

76. anušauskas a. kgB prisilietimas, Metai, 
1996, nr. 11/12, p. 121.

77. lssr kgB 1-ojo skyriaus 2 poskyrio vyr. 
operįgaliotinio mjr. Vžesniausko 1987 m. 
birželio 19 d. pažyma, lya, f. k-1, ap. 49, 
b. 231, l. 27.

78. lssr kgB klaipėdos miesto ir lietuvos jū-
ros baseino skyriaus 1 poskyrio viršininko 
pplk. j. Pečiulaičio 1984 m. gruodžio 17 d. 
pasirašytas lssr kgB klaipėdos skyriaus 
agentūrinių-operatyvinių priemonių pla-
nas 1985 metams, ibid., ap. 3, b. 783, l. 105.

79. lssr kgB klaipėdos m. ir ljB skyriaus vyr. 
tardytojo kpt. a. gasparavičiaus 1979 m. 
rugpjūčio 29 d. nutarimas iškelti baudžia-
mąją bylą, ibid., ap. 58, b. P 18231-li, l. 1.

80. lssr kgB 1980 m. birželio 26 d. nutarimas 
paskelbti sąjunginę paiešką, ibid., ap. 49, 
b. 133, l. 6.

81. lssr kgB klaipėdos m. ir ljB skyriaus ypa-
tingai svarbių bylų vyr. tardytojo justicijos 
pplk. a. gasparavičiaus 1991 m. sausio 18 d. 
nutarimas nutraukti baudžiamąją bylą, ibid., 
ap. 58, b. P 18231-li, l. 215.

82. lssr kgB klaipėdos m. ir ljB skyriaus 
1 skyriaus operįgaliotinio kpt. V. limarevo 
1984 m. sausio 19 d. pasirašytas agentūrinių-
operatyvinių priemonių planas pagal bylą 
nr. 284, ibid., ap. 49, b. 134, l. 51.

83. lssr kgB klaipėdos miesto ir lietuvos jū-
ros baseino skyriaus viršininko plk. a. ar-
mono 1985 m. kovo mėnesio pažyma apie 
antisovietinės emigracinės organizacijos 

„rytų Prūsijos žemių memelenderių darbo 
bendruomenė“ priešišką veiklą, ibid., ap. 49, 
b. 305, l. 194.

84. Banionis j. op. cit., p. 63.
85. kgB pasiūlymai dėl darbo su lietuvių emi-

gracija stiprinimo, lya, ap. 49, b. 236, l. 201. 
86. lssr kgB 1 skyriaus 2 poskyrio vyr. operį-

galiotinio r. Vžesniausko 1988 m. gegužės 
17 d. pažyma apie lietuvių emigrantus ir Bal-
tijos institutą Švedijoje, ibid., b. 307, l. 91.



The kgB of the lithuanian s.s.r. devo-
ted most of its attention to those lithuanian 
emigrants to europe and their organizati-
ons about which it had the most informati-
on. in comparison to other countries West 
germany had the most favorable conditions 
for carrying out subversive activities. There 
were more lithuanian organizations there 
than in other West european countries, and 
soviet security services had acquired work 
experience there from 1945 onwards. That’s 
why the kgB monitored more organizations 
and persons in West germany than in other 
european countries.

The main objects of interest for soviet se-
curity investigations were the local chapters 
of the World lithuanian community. Toget-
her with other departments of the soviet kgB 
the lithuanian section also monitored radio 
liberty and the Baltic institute in sweden.

even though it tried the kgB was unable 
to create any network of agents worth menti-

87. lssr kgB pirmininko gen. ltn. j. Petkevi-
čiaus 1986 m. kovo 31 d. raštas apie Baltijos 
institutą, ssrs kgB 5 valdybos viršininkui 
gen. ltn. abramovui, ibid., b. 341, l. 200.

88. ibid.
89. lssr kgB 1 skyriaus 2 poskyrio vyr. operį-

galiotinio r. Vžesniausko 1987 m. rugpjūčio 
10 d. pasirašytas agentūrinių – operatyvių ir 
kontrpropagandinių priemonių planas Bal-
tijos instituto atžvilgiu, ibid., b. 341, l. 304.

90. kgB prie lssr MT i skyriaus viršininko 
pulkininko V. karinausko, 5 tarnybos virši-
ninko plk. e. Baltino 1985 m. kovo 27 d. pa-
sirašytas agentūrinių ir kontrpropagandinių 
priemonių planas prieš provokacines antiso-
vietines akcijas „Baltijos tribunolą ir Taikos 
ir laisvės kruizą – 85“, ibid., b. 236, l. 25.

darius juodis

THe suBVersiVe acTiViTies oF THe kgB againsT 
liTHuanian eMigranTs in WesTern euroPe 
FroM THe 1960s To THe 1980s

oning from among the lithuanian emigrants 
who for a longer or shorter time settled in 
Western europe. The most intense recrui-
ting efforts were directed at those who had 
repatriated to West germany, with the kgB 
trying to infiltrate secret collaborators into 
the ranks of the repatriated.

a frequently used method of pressure was 
the discrediting of people and organizations. 
attempts were made to exploit the reality of 
World War ii crimes and to depict certain 
people as secret agents of security services. 
This went hand in hand with attempts to cre-
ate as favorable an image of soviet lithuania 
as possible among the emigrants living in 
Western europe.

But despite their efforts soviet security 
operatives did not reach their initial goals: 
not a single emigrant organization disconti-
nued its activities or swerved from its.
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„galima mylėt ir turėt
  ne vieną tėvynę“

2010 m. liepos 5–16 d. Vytauto didžiojo uni-
versitete pirmą kartą surengti vasaros kursai 

„refresh in lithuania“ subūrė už lietuvos ribų 
gyvenančius lietuvius. juose, greta jungtinių 
amerikos valstijų lietuvių jaunimo, dalyvavo 
iš tolimosios argentinos atvykusi lietuvė ana-
talija alicija Zdanevičiūtė. ji, nuo pat gimimo 
gyvenusi argentinoje, lietuvos kraštą pažino 
tik iš tėvų pasakojimų. jie, jausdami didelę 
nostalgiją paliktajai tėvynei, siekė diegti vaikų 
meilę šiam kraštui. Tėvų noras išsipildė, ana-
talija alicija Zdanevičiūtė išsaugojo lietuviš-
kąją kultūrą, kalbą. ji, siekdama atrasti savo 
lietuvišką tapatumą, pradėjo lankytis lietu-
voje, priėmė sprendimą dalyvauti praėjusią 
vasarą rengtuose vasaros kursuose. jų metu 
turėjau galimybę susipažinti su šia energinga 
moterimi, sutikusia papasakoti apie lietuvių 
bendruomenės gyvenimą argentinoje. 

dėl informacijos gausumo ir respondentės 
po renginių jausto nuovargio pokalbis vyko 
dvi dienas – 2010 m. liepos 9–10 dienomis. Vė-
lesnėmis kursų dienomis gautieji duomenys 
buvo tikslinami, stengtasi išsiaiškinti detales, 
apie kurias pašnekovė buvo tik užsiminusi.

interviu buvo gana turiningas, responden-
tė maloniai sutiko atsakyti į visus pateiktus 

klausimus, supažindinti su gana mažai žino-
mais lietuvių diasporos argentinoje kultūri-
nio gyvenimo bruožais.

interviu minimaliai taisytas dėl respon-
dentės epizodinio kalbinio barjero. Publi-
kuojant tekstą buvo stengiamasi kuo tiksliau 
iššifruoti ir pateikti visą pokalbio tekstą, 
paliekant originalų kalbėtojos stilių, dabar 
nevartojamas svetimybes, klaidas. interviu 
apklausėjos komentarai, paaiškinimai deda-
mi laužtiniuose skliaustuose. 

astos kazlauskaitės 2010 07 08 
interviu su alicija anatalija 
Zdanevičiute iš argentinos, 

Buenos airių 

1. Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, 
vieta.

Mano vardas alicija anatalija Zdanevi-
čiutė, tai mano mamytės vardas, aš jo ne-
mėgstu. Mano gimimo diena dvylikta, antrą 
mėnesį, pas jus vadinasi, vasaris, dvylikta 
diena. jums būtų žiema, pas mus vasara. 
Metai keturiasdešimt aštuoni, aštunti. aš gi-
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miau kordoboje, ne Buenos airėse, bet kito-
je provincijoje. argentina turi dvidešimt tris 
provincijas. gimiau kordobos provincijoje, 
Buenos airės yra didesnis miestas, antras 
yra kordoba, trečias yra santa Fė rozarėjus, 
ten yra susirinkimas lietuvių. aš galiu tau 
parodyti, kad suprastum [braižo žemėlapį]. 
Čia yra argentina, čia Buenos airės, čia 
yra Čilė, čia Buenos airių visos provincijos. 
kordoba yra čia centrinė, kaip sakosi lietu-
viškai aps… aps… [apklausėja respondentei 
primena, kad vadinasi apskritys]. Buenos 
airės didesnės, mes sakom provincija. kie-
kviena turi savo valdybą, priklauso visa 
valdžia, Buenos airės sostinė. gimiau ma-
žiukame kardobos provincijos miestelyje 
Vilja dolorese. Ten nebuvo darbo, nebuvo 
kur mokytis, nebuvo universiteto, reikėjo 
važiuot į kordobą ir pagyvent.

2. Plačiau papasakokite, ką žinote apie 
savo giminę, tėvų, dėdžių, tetų, senelių, 
pusbrolių gyvenimus Lietuvoje? (iš kur kilę, 
kuo vertėsi, kaip susiklostė gyvenimas)

Motina buvo kilusi iš Panevėžio, tėvukas 
atrodo iš Žemaitijos. reikia pažiūrėt šituos 
popierius, kilęs iš kažkokio mažo miestelio. 
Turiu šituos pasus, pažiūrėsiu. dalis mano 
giminės buvo ištremta į sibirą. Mano sene-
liai buvo išvežti, broliai grįžo į Vilnių, turėjo 
žemės. ne visiems sovietai pakenkė, dalis 
sugrįžo. jie galėjo mum parašyt, bet nega-
lėjo parašyti visko, kas atsitiko. Visko, kaip 
jie gyveno, negalėjo parašyt. sakydavo ge-
rai, gerai viskas. kada grįžo į Vilnių, rašė, 
iki tada negalėjo nieko rašyti. Paskui grįžę 
į lietuvą, nežinau kaip, turėjo mano adresą, 
susirašinėjom. ryšį palaikėm. svarbu buvo 
jį išlaikyti. 

Tėvukai daug pasakojo apie tai, kaip dirbo, 
kaip buvo. gyvenimas sunkus, darbus turėjo 
abudu ir daug kentėjo. siuntė visus pinigus 
į lietuvą, motina buvo jauna, turėjo siųsti 
pinigų į lietuvą, buvo sunku. reikėjo sutau-
pyti, šitie, neturėjo labai didelių algų. reikėjo 
patiems gyvent. Vėlai sukūrė šeimą. 

Mama pasakojo apie tai, kaip lietuvoje tė-
vukai gyvena, kad motina labai daug darbo 
turėjo namuose. darė šitas medžiagas, siūlus. 
jos motinos tėvas buvo išėjęs į karą, kažkiek 
metų nebuvo namuose. Važiavo į rusiją, ne-
žinau, kur turėjo būt. Motina pasiliko vie-
na su vaikais. kada jau buvo vyresnė, darė 
darbus namuose, sodino daržoves, paskiau 
turėjo karvę, žemės ūkis buvo.

Tėvelis pasakojo apie savo brolius, seseris. 
irgi nežinau, gal ten, lietuvoj, gyvenantys 
žmonės kokį susirinkimą darydavo. sakyda-
vo, kad jie buvo ūkininkai, buvo gavę dar-
bo medalių. Tėvelis pasakojo, kad lietuvoje 
turėjo daug giminių, atvažiuodavo pas juos 
Velykoms, o kai kada ir naujiesiems metams. 
daug giminių buvo ir kitur. 

3. Kelintais metais ir dėl kokių priežas-
čių Jūsų tėvai išvyko į Argentiną?

Mano tėvai susipažino jau gyvendami ar-
gentinoje, susitiko Buenos airėse. Tėvukas 
iš pradžių gyveno kordoboje, turėjo darbų 
kordobos provincijoj, mama – Buenos airė-
se. jis atvažiavo vieną kartą ten pabūt, tenai 
jie susipažino. Paskui abu gyveno kordoboj, 
apsiženijo, gyveno Vilja dolorese, mažame 
miestelyje, ten nebuvo kitų lietuvių.

Mano motina į argentiną išvažiavo maž-
daug dvidešimt devintais. Viena jinai išva-
žiavo, turėjo vieną savo motinos brolį, dėdę. 
argentinoj gyveno, jis padarė visus popierius, 
ir jinai atvažiavo. argentinoj pradėjo dirbt. ir 
norėjo, kad motina į svečius atvažiuotų. ne-
žinojo, kas atsitiko, kad neleidžia. Motinai 
nustatė, kad turi akių kokią ligą, patikrino 
ir neišleido iš lietuvos. jinai pasiliko, paskui 
jau viskas, negalima buvo išvažiuot. Mano 
mama norėjo grįžt į lietuvą. Motina rašė 
laišką, sakė, jau bus karas, negrįžai iki šiol, 
jau negrįžk. dabar bus laikas labai blogas. 
Tėvukas, aš manau, nenorėjo grįžt. jis jau 
norėjo pasilikt. jau priprato prie argentinos. 

Mama brolį pamatė, kai jis atvažiavo į 
argentiną po šešiasdešimties metų, tada jam 
buvo šešiasdešimt penkeri. Tai buvo maž-
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daug po devyniasdešimtų metų. kada tėvu-
kas į argentiną atvyko, gerai nežinau, kokie 
metai. Man atrodo, kad anksčiau už mamą. 
gal kokiais dvidešimt septintais, dar iki kri-
zės. Maždaug dvidešimt septintais. jis išvy-
ko, nes turėjo vieną pusbrolį argentinoj. jie 
draugavo jau lietuvoj, juos siejo giminystė. 
jis padėjo atvažiuot, bet paskiau jisai buvo 
ne vienam emigrantų viešbuty, kur pirmiau-
sia eini, kai atvažiuoji. Paskiau jis išvažiavo 
į kitą provinciją. ieškojo darbo, apvažiavo 
daug provincijos ir paskiau apsistojo pasku-
tinėj kordobos provincijoj. Ten nusipirko 
namą, paskui parsivedė ten mamą ir pasiliko 
gyvent. Turėjom giminių iš anksčiau jau ar-
gentinoj. apie dėdės ir kitų giminių ankstų 
išvykimą nieko nežinau. gal norėjo gyvent 
geresnį gyvenimą, lietuvoj buvo sunku gy-
vent, buvo trys broliai, irgi mažai uždirbo, 
turėjo žemės. norėjo turėt kitą gyvenimą. 
Tas dėdė neapsiženijo, tas dėdė pasiliko vie-
nas, paskui mirė. a tas pusbrolis turėjo šei-
mą, čia apsivedė su argentiniete, tėvai buvo 
lietuviai, turi sūnus, jie gyvena amerikoj. 
ir tėvas mirė, motina mirė, tie vaikai liko 
amerikoj. Vienas turi gerą darbą, šitas iBM 
su kompiuteriais.

Tėvukas išvyko ieškodamas geresnio 
gyvenimo apie dvidešimt septintus metus. 
Tėvukas visą laiką buvo drąsus. kaip mes 
sakom ispaniškai, pas mus aventura. dirbo, 
sutaupė pinigų, nusipirko namą. dirbo daug 
daug. Visur važinėja. 

4. Kaip jiems sekėsi adaptuotis šioje vals-
tybėje (įsidarbinti, gauti būstą ir t. t.)

Motina Buenos airėse turėjo prastą darbą, 
reikėjo valyt namus. Buvo prastas darbas, ne-
turėjo daug mokslo, negalėjo ką geriau dirbti. 
Buvo baiguis tik pradžios mokyklą, reikėjo 
mokytis kalbą, nebuvo lengva rasti darbą, 
sunku buvo. dėl to vėlai apsivedė. Mama bū-
dama trisdešimt penkerių, o tėvukas keturias-
dešimties. Tėvukas draugavo su argentiniete, 
bet jam ji nepritiko. atrodo, kad jis turėjo kitą 
moterį, neapsivedė, bet turėjo vieną sūnų, vie-

ną vaiką. kai motina šitą sužinojo, nenorėjo 
su juo draugaut. ir paskui pasirinko ją. Matyt, 
yra taip skirta, likimas. Mano mamai labai 
padėjo dėdė, darė visokius popierius, jinai ne-
gyveno su juo, jis gyvena vienas. Padėjo viena 
lietuvių šeima, atvažiavusi iš lietuvos. Mama 
su jais kartu gyveno, kada neturėjo darbo, 
nakvojo. Turėjo ten mažą namelį prie mies-
to. ir tenai jinai kurį laika gyveno. kada buvo 
vienas sekmadienis, jinai važiavo su šeima, ir 
šitai buvo viskas, ką jinai turėjo argentinoj. 
Šeima. jie buvo pažįstami dar lietuvoj. kada, 
sako lietuviai, vieni kitiems patalkino, vieni 
kitiems padėjo. labai gerai sutiko su lietuviais. 
dėl to padarė šitą bažnyčią, šitą lietuvos cen-
trą, padraugaut ten, tenai jie šokdavo, su savo 
žmonėm buvo pabūt linksmiau. reikia turėt. 

kai atsirado šeima, tėvukai gyveno kor-
dobos provincijoj, mažam miestely. Toli gy-
venom, nevažiavom kurį laiką į Buenos aires, 
nebuvo pinigų. Mes buvom nemažai vaikų, 
reikėjo į mokyklą eit, reikėjo rūbus pirkt, ne-
buvo kaip kitur išvažiuot. Tėvas neuždirbo 
daug pinigų. sunku buvo. Mamai reikėjo 
namie dirbt, mus prižiūrėt.

Paskui atvažiavom į Buenos aires, sosti-
nę, jau galėjom daugiau bendraut lietuviškai, 
draugaut su kitais lietuviais. Buvo smagiau, 
negu prieš tai, jau buvo mūsų daug, nebe vie-
nas. kiti lietuviai atrodė kaip giminės, mes 
ten nieko neturėjom. 

5. Kokioje kultūrinėje Argentinos lietu-
vių veikloje dalyvavo Jūsų tėvai?

kai tėvai buvo jauni, dalyvavo lietuviš-
kuos susibūrimuos, paskiau jau mažiau, kai 
mes gimėm, jau daug darbo turėjo. Motina 
nedalyvavo, kai buvom maži, gyvenom kor-
doboj, tik prieš vestuves. Paskui jau dvide-
šimt metų maždaug mes ten kordoboj nieko 
neturėjom, negyveno kiti lietuviai. Tėvai ne-
galėjo nuvažiuot į lietuvių susitikimus.

iki tol, kol turėjo laiko, tėvai dalyvavo lie-
tuvių susibūrimuos. kada būdavo sekmadie-
nis, visi susirinkdavo, nors pradžioj nebuvo 
visiem kur susitikt vietos. Paskiau jau, kada 
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žmonės daugiau uždirbo, pastatė didesnes 
patalpas. darbu, darbu, rankų darbu visi lie-
tuviai gyveno. jie patys darė šituos darbus. 
jie surinkdavo aukas, paskiau statydavo sa-
vomis rankomis. Pastatė šitą centrą, lithu-
anus lietuvių centrą.

6. Kokiais būdais tėvai ugdė Jūsų lietu-
vybę ir kokį indėlį įdėjo į lietuvių kultūros 
išsaugojimą?

aš atsimenu, kada buvau maža, tėvas sa-
kydavo pasakas lietuviškai. apie voverytę. 
Pasakas, mėgdavom. Buvo keista, taip toli 
valstybė, kur gyvena, kur miškas, kur upės. 
apie viską pasakodavo, apie gimines, gamtą, 
žmones, viską. apie viską. kūrė mum mažą 
lietuvą. Ten, kur gyvenom, vietiniai žmonės 
sakydavo, kad mes šviesūs, šviesūs. kaip čia 
gali būt. Tai motina sakydavo, lietuvoj visi 
yra šviesūs. dabar daugiau visokių žmonių 
atvažiuoja, tai neatrodo taip jau keista. Tėvai 
nuolat pasakojo apie lietuvą. kada valgėm, 
kada jau reikėjo eit miegot, jie pasakojo, pas-
kui kada pietų. Mama megzdavo, kaip tas va-
dinas, kepures, pirštines. a, sakydavo, šito rū-
bus reikėjo nešiot, kada žiema buvo lietuvoj 
su sniegu. ir mes ten argentinoj neturėjom 
sniego nei nieko. keista atrodė, todėl klau-
sinėjom, mes norėjom žinot kodėl. sakė, šu-
nys tampė po sniegą roges. reikėjo apsirengt 
gerai su daug rūbų. labai šalta buvo, daug 
sniego. smagu buvo. aš tikėjau, kad lietuva 
labai graži. labai gražiai sugyvena žmonės, 
teisingi. Motina sakydavo, kad nėra nė vieno 
lietuvio, kad bent vieną kartą būtų kalėjime. 
labai sąžiningi žmonės, jei prižada kokį daik-
tą, jie neapgauna. gerai sugyveno žmonės ten. 
nu, aš sakydavau, kaip būtų gerai važiuot į 
lietuvą, gyvent ten. Mes turim ten visą šeimą, 
ten dėdė, tėvo, motinos broliai, seserys. Vis-
kas buvo ten. Mes, kai buvom maži, galvojom, 
kaip būtų gerai nuvažiuot ten gyvent. Mes tu-
rėjom knygų apie lietuvą, turėjom visas tas 
knygas, atrodė lietuva graži, žmonės gražūs.

Motina visados mums sakydavo, kad il-
gisi lietuvos. Tėvukai niekada neatsitraukė 

nuo lietuvos. ir jie nenorėjo turėt argenti-
nos pilietybės. neėmė argentinos pilietybės. 
nebūtinai reikėjo turėt pilietybę. Turėjo ar-
gentinos dokumentus, tenai rašo, kad yra 
lietuviai, visi duomenys.

Motina dainavo, turėjo gražų balsą ir dai-
navo šitas lietuviškas dainas. jinai sakydavo, 
aš mėgstu šitas dainas. ir tenai buvo šitas 
choras, dainavo ten lietuviai, galėjo susikal-
bėt. ką aš galiu daugiau pasakyt. Motina tiek 
mylėjo savo kraštą. Buvo labai sunku gyvent 
be lietuvos [respondentė apsiverkė]. Visas 
savo mintis ten turėjo.

Tėvai stengės perduot visa, kas lietuviška. 
Buvo ir šitas lietuviškas valgymas. duoną 
darydavo, cepelinai, kopūstai, sriuba, lietu-
viška uogienė. Visko pilna. darydavo na-
minės varškytės. ji sakė, kad lietuvoj mano 
mama taip darydavo, mano mama greit iš-
moko iš savo motinos, išmokino ir darydavo 
tą pat. kūčios, ten Velykos, nauji metai. Per 
šventes mes važiavom į bažnyčią, argenti-
noj bažnyčią, kada jau atvažiavom į Buenos 
aires, sostinę, tenai yra didelė. lietuvių ar-
gentiniečiai mes ten važiavom. Tenai buvo 
susirinkimai, viskas. Per Velykas nešdavom 
margučių kiaušinį, su kiaušiniais mušdavom. 
Tos pagrindinės tradicijos buvo margučių 
ridenimas. Prieš šventes kūčias, Velykas ne-
valgėm. Per šventes labai svarbu nueit į baž-
nyčią pasimelst, tom dienom poilsis.

Tėvai, norėdami išlaikyt lietuvybę, mokė 
mus lietuvių kalbos. aš nelankiau lituanisti-
nės mokyklos, ten, kur gyvenom, jos nebuvo. 
daugiausia visko mokė tėvai. Pradėjo lietu-
vių mokyt anksčiau nei pradėjom eit į argen-
tiniečių mokyklą. Motina turėdavo knygų, 
lietuviškų pasakų ir mums prirodydavo. Tos 
knygos vaikams įdomios buvo. jinai turėjo, 
atsivežusi iš lietuvos, turėjo muzikos kny-
gų, gal gavo iš amerikos, ten daugiau turėjo 
visokių dainų. Motina sakydavo, nesvarbu 
kaip kalbi, vis tiek reikia kalbėt sava kalba. 
Mes kalbėjom tarp savęs su broliu, seserim 
ispaniškai. Tik su tėvu ir su motina lietuviš-
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kai. Buvo lengviau kalbėti ispaniškai. lietu-
viškai kalbėt man buvo biškį sunku, daug 
tarpusavy nekalbėjom. Mums buvo geriau 
kalbėt ispaniškai, nes mums, reikėjo moky-
kloj kalbėt ispaniškai, universitete. Paskui 
jau mažiau kalbėjom lietuviškai.

7. Nuo kada pradėjote dalyvauti lietuviš-
koje veikloje, kas paskatino?

Šeima gyveno kordobos provincijoj, ma-
žam miestely, toli gyvenom, nebuvo ten kaip 
tos lietuvybės žadint. nevažiavom kurį laiką 
į Buenos aires, nebuvo pinigų, mes buvom 
nemažai vaikų, reikėjo į mokyklą eit, reikėjo 
rūbus pirkt. Tėvas neuždirbo daug pinigų. 
sunku buvo. Važinėti į šitą provinciją daug 
kainuoja [turėjo galvoj Kordobos provinci‑
jos sostinę]. Paskui pradėjau dalyvaut visur, 
kai persikėlėm gyvent į Buenos aires. Tada 
jau buvo didesnis parengimas, didesnės ga-
limybės dalyvaut lietuvių veikloj. Pradėjau 
dalyvaut argentinos lietuvių susivienijime. 
Mane ten atvedė pažįstami, mane ir seseris 
pakrikštiję žmonės, kaip lietuviškai sakosi 
krikšto motina. ji su savo vyru važiavo į su-
sivienijimo ir lietuvių centro susitikimus. ir 
mums ten prirodė, ir važiavom klausyti, ten 
susitikti su kitais lietuviais. Buvo ten šokiai, 
būdavo pietūs, o kaip sakosi, valgymas ant 
nakties, a, vakarienė. susivienijimas dary-
davo vakarienę, šeštadieniais, kai yra jau 
laisvas laikas, darydavo šventę. Visi ateina, 
atvažiuoja į šitą vietą iš Beriso, kitą sykį iš 
rozarijaus, atvažiuoja švęst. Būna ir tautiniai 
šokiai, su rūbais tautiniais, labai smagu. kokį 
sykį filmų rodo. Paskui kultūros komisijos 
daro susirinkimus, parodo iš lietuvos, pa-
rodo kas Mažoji lietuva, parodo nuotraukų, 
kalba apie lietuvą. yra konsulas, atvažiuoja į 
susitikimus. Tokia veikla vyksta nuolat, kar-
tojasi. atvažiuoja ir iš lietuvos. atvažiuoja, 
kas turi ryšių su kultūra, su politika. Važiuo-
ja, eina į šituos susivienijimus, parengimus. 
Ten sako kalbas. Pritraukia visokius žmones. 
argentiniečiai irgi mėgsta važiuoti į tuos lie-
tuvių susirinkimus, kas turi draugų. Šoka 

jauni, atsiveda mažus vaikus. ir ateina daug 
vietinių, kad ir neturi ryšio su lietuva. Tai 
kaimynai, artimi žmonės mėgsta šituos, su-
sirinkimus. labai smagu. kiti kitos kilmės 
žmonės gal nori kažkiek susipažint su lietu-
viška veikla. ir dabar jauni žmonės susirenka 
su vienais, o apsiveda su kitais, kitos kilmės, 
su argentiniečiais, su ispanais. ir jau yra vis-
kas, jau nėra lietuvių, viskas, taip sakant, yra 
susimaišę. jei lietuvis veda ne lietuvę, šita 
moteris, nuėjus nuo savo šeimos pamato, 
lietuviškai kalba, kaip lietuviai dainuoja, su-
sipažįsta su visa ta kultūra.

8. Kokioje lietuviškoje veikloje dalyvau-
jate dabar?

dabar dalyvauju argentinos lietuvių su-
sivienijime. Buvau nuvažiavus ir į lietuvių 
centrą kelis kartus. dabar, kai turiu daugiau 
laiko, visur dalyvauju. jau mano seserys už-
auginusios savo vaikus, dabar jau mes kartu 
važiuojam į susirinkimus.

9. Kaip palaikote lietuviškas tradicijas 
savo šeimoje, kokias švenčiate šventes, val-
gote lietuviškus patiekalus?

Tos pagrindinės tėvų tradicijos išliko. Mum 
svarbios religinės šventės – Velykos, kūčios. 
labai svarbi kūčių vakarienė. Mama išmokė, 
kad kelias dienas nevalgyt reikia, pasninkas 
reikia laikyti. negalima tada valgyt, ką nori. 
Per šventes, kada jau galima valgyt ką nori, 
išmokė gamint lietuviškus patiekalus.

Per religines šventes mum svarbu nueit į 
bažnyčią pasimelst. dabar mes turim savo 
kunigą Buenos airėse, atvažiuoja vieną kartą 
per mėnesį iš kitų provincijų, iš rozarijaus. ir 
mes nuvažiuojam ten, kur yra lietuvių mi-
šios. lietuvis kunigas kalba lietuviškai. Šitas 
choras dainuoja lietuviškai. susirenka žmo-
nės per mišias. dabar žmonės neina į mišias, 
mažai jaunų žmonių, dauguma pasitraukia 
nuo tikėjimo. dėl to šitas kunigas ir paskirtas 
į šitą ir kitą miestą.

Švenčiam ir kitas šventes, jonines, organi-
zuojam įvairius minėjimus, Vasario šešiolik-
tosios, kovo vienuoliktosios. Mes važiuojam 
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į pietus, vakarienei, susirenkame, šokame su 
lietuviškais rūbais. Paminim, sakom kalbas. 
kas atvažiuoja iš kitą lietuvių centrų, irgi 
nori pabendraut.

10. Kaip dažnai kalbate lietuviškai?
stengiuos kuo daugiau mokytis. skaityt 

moku gerai, bet rašyt man labai sunku. Prieš 
atvažiuodama į lietuvą lankiau kalbos kur-
sus, kalbu, viską suprantu, bet buvau kiek 
viską primiršus. ilgai nereikėjo kalbėt, tik su 
tėvais. dabar mane mokina čia kalbėt, sten-
giuos kuo daugiau kalbėt, kad gerai išmok-
čiau pasakyt viską.

11. Kiek lietuvių kalbos mokėjimas Jums 
padeda suvokti lietuvišką kultūrą?

Taip, taip, padeda. ispanų kalba yra daug 
knygų apie lietuvą, reikia skaityt lietuvių 
kalba, yra ten lietuvių susivienijimo knygy-
ne. kas nori, gali skaityt knygas. Ten yra pa-
rašyta apie literatūrą, apie kultūrą, apie viską, 
ko žmonės nori. atvažiavus man daug len-
gviau viską suprast, kai moku lietuvių kalbą, 
viską suprantu, ką šnekat.

12. Kokią kultūrinę veiklą Argentinoje 
plėtoja dabartiniai lietuviai (draugijų kū-
rimas, laikraščių, knygų leidyba, bažnyčia 
ir kt. renginiai)? Kiek ir kokio amžiaus 
žmonių šie renginiai pritraukia?

dabar Buenos airėse vyksta argentinos 
lietuvių susivienijimas. dalyvauja ten jauni-
mo, bet nežinau kiek. sunku pasakyt, ateina 
nevienodai, daugiau, kartais mažiau. atrodo, 
kad susirenka daug jaunų žmonių. kada yra 
susirinkimai, atvažiuoja daug. Šoka, dainuo-
ja, bet jau jie nėra tikri lietuviai. jau turi lie-
tuvę motiną, o tėvas jau yra iš kitos kilmės, 
maišyti.

argentinos lietuvių susivienijimas nepo-
litinis, patraukia daug žmonių, palaiko san-
tykius su lietuva. Mes mokam per mėnesį 
šitą nario mokestį, kad išsilaikytume. irgi 
ten nuomojamas salonas, didelis. Vietiniai 
žmonės nori daryt ten vestuves, kokias metų 
sukaktuves, kas nori. išnuomoji saloną ir 
gauni šitą išlaikymą. Telefonus reikia išlai-

kyt, viskas. Į susirinkimus atvažiuoja iš kitų 
provincijų kokį sykį lietuviai, bet rečiau. kai 
šitas susivienijimas eina, irgi gali vietiniai 
ten dalyvaut. Vyksta šeštadienį, sekmadie-
nį. renkamės vieną kartą per mėnesį, daro 
šituos filmus, parodo filmus iš lietuvos, o kas 
atvažiuoja iš lietuvos, tai kalba, aiškina daly-
kus ir mes turim klausyt. Pas mus atvažiuoja 
valdžios iš lietuvos, dalyvauja renginiuos, bet 
tai būna retai. atvažiuoja iš lietuvos choras, 
dainininkas koks, kur šoka tautinius šokius. 
dainuoja, šoka, labai smagu. o iš kitos vals-
tybės amerikos atvažiuoja lietuviai, dainuoja, 
šoka. iš kanados buvo taip pat. yra ryšių su 
Šiaurine amerika, atvyksta valdžios žmonės. 
iš Brazilijos irgi atvažiuoja, ir urugvajaus, 
Montevideo, yra toks miestas, jie turi bažny-
čią urugvajuje. Buvau nuvažiavus į urugvajų. 
Bažnyčią irgi turi, kunigas vietinis, visi susi-
renka. argentinos lietuvių susivienijime prii-
mami visų pažiūrų žmonės. Visi bus priimti.

Mes argentinoj dar turim argentinos 
centrą Buenos airėse. jis kultūrinis, vyksta 
susirinkimas, šoka, dainuoja, turi chorą. aš 
ten daug nedalyvauju. Tik ten, susivienijime. 
Ten, kur toliau, nėra labai patogu nuvažiuot ir 
grįžt naktį, mums nelabai patogu. susivieni-
jimas netoli, bet ten atokiau važiuot. ir turim 
daugiau pažįstamų žmonių, yra daugiau, ten 
įdomu. argentinos jaunimo lietuvių susivie-
nijimas irgi yra. ir ten jaunimas priklauso į 
vieną susirinkimą. iš rozarijaus, iš Beriso. 
jaunimas turi savo susirinkimą. Ten daly-
vauja jaunimas nuo penkiolikos iki trisdešimt 
penkerių metų. irgi jie susirenka, vienu metu 
argentinoj, kitu metu urugvajuj, Brazilijoj. 
kada daro, nežinau gerai, kas dveji ar kas 
ketveri metai. Ten didelis renginys, važiuoja 
kartu net į kitą valstybę. Ten yra visas jaunųjų 
susirinkimas. jauni žmones mėgsta susirinki-
mus. jie ten susirenka ir dainuoja, bendrauja.

Veikia Šv. cecilijos choras, mergaičių 
draugijos, susirinkimas lietuvių centre. aš 
buvau vieną sykį jau daug metų atgal ten nu-
važiavus, bet daugiau nebuvau. Vieną kartą 
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tiktai. arbatėlę gėrėm. Tik moterys. Žmonės, 
moterys kalbėjo vienos su kitomis. susivieni-
jimas padeda atvykusiem lietuviam. lietuvių 
centras irgi. kas nori važiuot į lietuvą, šitas, 
ecos de lithuania, kas turi šitas radijo pro-
gramas, irgi jie padeda, kas jau nori, jauni-
mas važiuot į Vokietiją. Ten į gimnaziją.

dėl laikraščių, dabar jau nėra nei „laiko“, 
ką buvo pirma, „Balsas“. irgi buvo komunis-
tinių laikraščių, nežinau, mes su jais nenorė-
jom turėt nieko bendra. dabar neatsimenu, 
kaip vardas buvo šito laikraščio. „laikas“ 
buvo leistas lietuvių bažnyčios. ir „Balsas“ 
buvo nekomunistinis. neina jau „naujienos“. 
lietuviai vyresni jau mirė, liko sūnūs, duk-
terys, va šitie jau neleidžia nieko. nėra ten 
laikraščių. jauni žmones, kurie nuvažiavo į 
Vasario šešioliktą [gimnaziją], galėtų rašyt, 
jie turėtų ką rašyt. knygų mes gaunam iš 
Šiaurinės dalies [Amerikos] ir tenai susivie-
nijimo centrai, yra didelis knygynas. daug 
knygų turi, daug. Paskolina, kai nori, knygą 
gali skaityt istorijas. susivienijimas turi savo 
knygyną, daug knygų. galima pasiimt, pasi-
skaityt. Buvo vienas vyras ir jau mirė, rašy-
davo noveles lietuvių kalba ir poezijas, kaip 
sakyt. ir yra aldas leb(p)edys. jau mirė, jau 
gal, dveji metai. jis rašydavo. aš nežinau, gal 
yra daugiau, bet nežinau.

Turim radijo laidą ecos de lithuania, 
daugiausiai ten jaunimas. Ten, kur yra labai 
mažas šitas radijas, negali sujungt, per inter-
netą klausiau vieną sykį. Tai daug kalba yra 
muzika, kas nori parduot kokį daiktą, kaip 
vadinas skel… skelbimai. daug daug. Per 
internetą nebuvo man labai smagu girdėt 
tenai iš Beriso, iš la Platos. nu labai maža 
tas radijas, nėra stipriai, kaip sakant, daug 
kilometrų iš la Platos, iš Beriso, Buenos ai-
rių yra toli. negalima klausyt. Mano radijo 
gali paklausyt ir nieko negali va girdėt. ne-
sigirdi. didesnė radija, reikės mokėt daugiau. 
radijas veikia vieną valandą tiktai. nu, kaip 
yra šeštadieniais, ne sekmadieniais, sekma-
dieniais mažai. anksčiau geriau su radiju 

buvo. kai vadovas buvo lebedys, jau mirė. 
jis kalbėdavo lietuviškai, dėdavo lietuviškas 
muzikas. nežinau, kiek kartą per savaitę, bet 
buvo daugiau laiko, stipriau girdėjos.

13. Kokius ryšius palaikote su Lietuva, iš 
kur daugiausia apie ją gaunate informaci-
jos?

daug informacijos apie lietuvą gaunu iš 
pusseserės. ryšius iš lietuvos palaikau tik su 
pussesere, ne neturiu nieko daugiau. ji turi 
brolį alytuj, aš pirma su juo susirašinėjau per 
internetą. o dabar su pussesere. Tėvas turėjo 
daug brolių, bet aš pažinau tik vieną, buvo 
atvažiavęs, dabar jau miręs, kitų nežinau. 
neturiu adresų. Turi žiūrėt telefonų knygą. 
Mano motina turėjo vieną seserį, gyvena Pa-
nevėžy ir turi penkis vaikus. sunku juos būtų 
rast, gal išvažiavę kur.

dabar susirašinėju su savo pussesere, ji 
gyvena Vilniuje, jinai man pasakoja, kaip 
yra dabar, šitas politikas, kaip gyvena žmo-
nės čia, lietuvoj, kad čia krizė. dabar aš bu-
vau penkias dienas Vilniuje ir ten gyvenau. 
Prieš va tuos kursus. Mano pusseserės turėjo 
pasiimt, kai gali pailsėt, gali važiuot kur nori, 
per atostogas. jinai prašė atostogų, kad ga-
lėtų būt su manim kartu tas dienas, kada aš 
būsiu lietuvoj. ir važinėjom po visą Vilnių, 
ji turi savo mašiną. Mes kalbėjom daug apie 
naują prezidentą, tai yra moteris, jinai sako, 
kad čia prezidentas neturi tos galios, kad yra 
naujas premjeras. sako, kaip čia yra daug su 
juo suktybės. jis nesako, kiek yra čia tos kri-
zės lietuvoj. Biškį nerodo, kiek yra.

kažkiek informacijos gaunam iš komisijos 
susivienijimo, gal jie gauna informacijos per 
internetą. ir yra skelbimų apie lietuvą, pa-
saulį, kur susitinka. dabar kolumbijoj buvo, 
šitas, norėjo būt prezidentas pirmininkas, ši-
tas antanas Morkus [Mockus]. susivienijime 
gaunu daug informacijos. lietuviai argenti-
noje turi žinių apie lietuvą, dar turi ryšių su 
lietuva, kas gyvena lietuvoj. Žino, žino daug 
dalykų, kas atsitiko lietuvoj. dabar susirašo 
internetu, ten gimę žmonės atvažiuoja į lie-
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tuvą, kada buvo sporto žaidimai, kada buvo 
kita dainų šventė, ir jie atvažiavo.

14. Kiek gyvendama Argentinoje jaučia-
tės lietuve, kiek argentiniete?

argentinoj jaučiuos tikra lietuve. Mano 
kraujas yra tikro lietuvio, tėvas ir motina yra 
lietuviai. aš irgi turiu vieną pažįstamą jau 
aštuoniasdešimt metų, gimė argentinoj ir 
jaučias tikra lietuve. Mes jaučiamės lietuviai, 
tėvai abudu buvo lietuviai, tik gimėm kitoj 
valstybėj. Mūsų kraujas yra lietuviškas.

jaučiuos ir argentiniete. Mes gyvenom te-
nai, gimėm argentinoj ir visą kultūrą žinom. 
kai buvom maži, ėjom į mokyklą, ten mo-
kino mokytojas visko apie argentiną. Viską 
žinom. Tėvai mokino apie lietuvą viską. ga-
lima mylėt ir turėt ne vieną tėvynę.

15. Jūsų nuomone, kiek įmanoma būti vi-
saverčiu lietuviu gyvenant Argentinoje?

Man atrodo, tikriausiai nuo tėvų viskas 
priklauso, kiek jie perduoda lietuviškumą. 
Mano mama daugiausia stengės išlaikyt lie-
tuvišką kalbą, kad visi kalbėtume lietuviškai, 
kad žinotume apie lietuvą viską.

16. Kiek Jūs jaučiatės sava Lietuvoje? Ar 
greitai priprastumėte prie gyvenimo šioje 
valstybėje?

aš jau suaugus. Man jau atrodo, kad sun-
ku būtų priprast. Man atrodo, yra daug skir-
tumų, ir tai jaučiasi.

17. Kokia Jums pasirodė Lietuva aplan-
kius pirmą kartą ir kaip pasikeitė nuomonė 
per šią viešnagę?

kai atvažiavau pirmą kartą į lietuvą, buvo 
devyniasdešimt vienas, pirmi. dar tiktai at-
sitraukė rusai, sovietai, tiktai buvo Medinin-
kai, žudynės. kada aš išvažiavau, daug buvo 
labai aš žinojau, kad žmones nori būt laisvi. 
ant kitų metų jau buvo laisva. devyniasde-
šimt trečiais metais. daug valstybių jau ar-
gentinoj irgi sakė, kad šitas naujas pirminin-
kas, kad yra jau valstybė atskirai nuo rusijos. 
Pirmą kartą, kai atvažiavau, lietuva buvo 
kaip sapnas, labai man buvo gerai, čia gyveno 
mano tėvas, mano motina, močiutė. Tėvas jau 

yra numiręs, bet čia yra, kaip sakant, mūsų 
gimtinė. Tėvai jau mirė daug daug metų atgal, 
jau daug metų, nesulaukė nepriklausomybes. 
nuo sunkaus darbo. Mano močiutė, tėvas, 
motina mirė sibire. Baisu. dabar atvažiavus 
į lietuvą esu labai patenkinta. oi, man viskas 
viskas labai įdomu. dabar daugiau visko pa-
mačiau. Bet aš norėjau čia būt su visu pirmu 
susirinkimu. labai įdomu, visur važiuojam, 
į šituos muziejus, viską parodyt. Man čia ne-
atrodo blogai lietuvoj, aš mačiau daug maši-
nų, žmonės gerai apsirengę. dabar yra šitos 
bankos ir įdomesnės prekybos, kur žmonės 
gali nusipirkt daug dalykų, pirma nebūdavo, 
visos lentynos tuščios. dabar galim nusipirkt, 
ką norim. reikia tik pinigą turėt, bet yra vis-
kas čia. Čia lietuvoj labai gražu viskas, kur 
buvau, šitos mūsų vietos yra visos švarios, su 
gėlėm. Tvarkinga. atrodo tvarkingai.

daug dar trūksta pamatyt lietuvoj. reikia 
tam daug laiko. aš taip norėjau išmokt dau-
giau lietuvių kalbos. Būtų gerai, kad galėčiau 
lengviau pasakyt, ką sugalvoju. Žmonės man 
čia atrodo daugiau linksmi. yra žmonės geri ir 
žmonės blogi. kai klausinėji gatvėse, žmonės 
atsako gerai. Priklauso nuo žmogaus. išlipau 
kaune ir nežinau, į kurią pusę eit, paklausi-
nėjau vieną moterį, kur yra, kur pardavinėja 
(spaudos kiosko darbuotoją). sakau, aš nesu 
iš čia, aš esu iš kitos valstybės, iš labai labai 
toli. Paskiau klausinėju, suradau kitą moterį, 
ji sako aš palydėsiu, aš einu pakeliui, aš paly-
dėsiu. ir palydėjo mane iki durų.

18. Koks Jūsų požiūris į lietuvius, gyve-
nančius Lietuvoje ir užsienyje, ar jie Jums 
atrodo skirtingi ir kuo?

Man atrodo, nėra daug skirtumų. Žmonės 
yra panašūs. argentinoj ir čia lietuvoj gyve-
na irgi žmonės. Čia gyvena lietuviai, ten jie 
keliavo į argentiną. Tie patys žmonės. Man 
atrodo, nėra daug skirtumų. Mes norim ben-
draut, mums viskas čia įdomu.

19. Kaip manote, kiek ateityje Argenti-
nos lietuviai turės galimybių išlaikyti lie-
tuvybę?
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galimybių dar yra. jaunimas, dalis iš-
moksta kalbėt lietuviškai nemokėdami. 
išmoksta. kiekvienas, kuris tik noro turi. 
dabar knygas skaito, gali žiūrėt filmus lietu-
viškus, per internetą išmoksta kalbėti lietu-
viškai. kai kurie suaugę žmonės gerai kalba 
lietuviškai. lankau šituos susivienijimo or-
ganizuojamus lietuvių kalbos kursus. yra 
kurie gerai kalbą moka, pasimokę vos kelis 
kursus lietuvių kalbos. Buvo anksčiau, prie 
bažnyčios mokino lietuvių kalbos ir dabar 
ten užėmė argentiniečiai viską. dabar lie-
tuvių kalbą mokina draugijos, prie jų veikia 
kalbos kursai. lietuvių centras turi, tik kad 
toli, susivienijimas. Mokina ir kitų dalykų, 
šokt, dainuot, tik nedaug išmoksta žmonės. 
nėra labai reguliarūs šitie kursai. sunku rast 
mokytojus, nieko nemoka, kas mokina kalbą 
ar šokt, ar dainuot. dirba dėl idėjos, kas nori, 
kas nori mokyt. kas važiavo į šitą Vasario še-
šioliktosios mokyklą, ten, Vokietijoj, mergai-
tės jaunos išmoksta gerai kalbėt lietuviškai, 
jie mokina kalbą. dabar, kas gali išmokt ge-
rai kalbėt lietuviškai, tas atvažiuoja į lietuvą, 
atvažiuoja čia, kada yra šitas kalbos kursas. 
Vokietijoj išmoksta gerai kalbėt. Vienu metu, 
kada jauni, užtenka išmokt. gerai moka kal-
bėt lietuviškai. 

Bažnyčia tai jaunimą tiek nepritraukia. 
Pas mus pasiliko tik vienas kunigas. jis at-
važiuoja į Buenos aires, važinėja po šitas 
parapijas. laiko mišias ten, kur yra lietuvių. 
anksčiau atvažiuodavo iš šiaurinės dalies ku-
nigų, dabar jau nevažiuoja. Trūksta kunigų. 
argentinoj bažnyčios yra ispanų kalba. kuni-
gas atvažiuoja laikyt tik mišių vienąkart per 
mėnesį tik vienai valandai, ir viskas. Paskui 
padaromas susirinkimas, žmonės susirenka, 
kas nori pabendraut. Visada kunigas atva-
žiuoja pirmutinį sekmadienį. dabar vieti-
niai užėmė viską, bažnyčias, jau šitą bažnyčią 
lietuvis pastatė už savo pinigus savo darbu. 
labai graži ta bažnyčia.

jaunimas susiburia daugiausia per su-
sirinkimus, šventes atvažiuoja daug. dai-

nuoja, šoka. Man atrodo, kad daug tėvai 
padeda išlaikyti lietuvišką kultūrą. dabar 
pas mus atvažiuoja iš lietuvos labai mažai 
žmonių, nėra kaip atsinaujinti kultūros. yra 
čia vienas vyrukas, atvažiavo iš lietuvos ir 
pasiliko, išmokino dainuoti, šokti, jis groja 
piano. choro vadovas. dabar neatvažiuoja 
niekas. jaunimas dabar nori išvažiuot į ka-
nadą, Šiaurinę dalį, kitas valstybės, daugiau 
stipresnes. argentinoj nėra labai gerai. nėra 
daug darbų, o tai jaunimą atitolina nuo savo 
kultūros išsaugojimo. 

nors visi neatsitraukia nuo lietuvybės, 
mano sesers dukra, nors niekad nemačius 
lietuvos, bet labai nori atvykti, pamatyti, iš-
mokti kalbą. 

20. Iš ko Jums susideda lietuvybė (isto-
rijos, kultūros, pasakojimų, kalbos ar kitų 
elementų)?

sunku atsakyt, kas yra lietuvybė. labai 
sunkus klausimas. Turbūt viskas sudaro, ir 
istorija, ir pasakojimai, pasakos, kalba. Vis-
kas, viskas, ką perdavė mūsų tėvai ir ką mes 
išsaugojom. 

21. Kas Jums atrodo svarbiau – Lietuva 
ar lietuvybė?

Man atrodo, kad svarbiausia yra lietuva. 
Čia mes turim viską, prie lietuvos. kai klau-
sia apie lietuvą, daroma viskas, kas geriausia, 
kad lietuvoj būtų geriausia gyvent. lietuvos 
himnas skatina dirbti tėvynės naudai ir žmo-
nių gėrybei. Taip. už lietuvą priklauso gy-
venti. o kai gyveni už lietuvą, tada stengies 
išlaikyt ir lietuvybę. 

22. Kaip Jūs vertinate PLA idėją telkti 
viso pasaulio lietuvius Lietuvai pažinti?

ant šitų metų atvažiavusių mažai, ant kitų 
metų bus daugiau. Taip. kada grįšiu, papasa-
kosiu. daug jaunimo norės. yra, kad moki-
nasi ir negali. Čia vasara, bet ten yra žiema ir 
reikia į universitetą, darbus, žmonės nelabai 
gali. Mano sesuo turi vieną dukterį. duktė 
labai myli lietuvą, nori atvažiuot. sako aš 
turiu vieną profesorių, sako, kai pamatė šitą 
pavardę, paklausė, ar tu esi lietuvis, ir sako, 
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mano mamytė, o, sako, smagu surasti kitų 
lietuvių. jinai mokinasi universitete, galėtų 
čia atvažiuoti. ir jinai moka angliškai kal-
bėt. aš tiek norėjau čia atvažiuot. aš gerai 
išleisiu visus pinigus, nesvarbu, kad tik pa-
būčiau lietuvoj.

dabar man atrodo, kad kitais metais dau-
giau šituos kursuos bus žmonių. Man atrodo, 
ir centro lithuano, ir lietuvos centre irgi yra 
jaunimo, aš manau, kad jie apie tuos kursus 
dar nesužinojo. Taip buvo vasara, paskuti-
nė diena kovo mėnesį. Žmonės tada išeina 
ir atostogauja, kovas, sausis, vasaris. Tada 
mum atostogos, išvažiuojam kitur, daug kas 
turi namą prie jūros. kai labiau sužinos visi 
apie tuos kursus, tikrai norės atvažiuot susi-
pažint su lietuva.

23. Koks Jūsų požiūris į šiuolaikinę emi-
graciją iš Lietuvos, kiek apie tai žinote?

argentinoj dabar nekalbama apie tai. apie 
tai, kad iš lietuvos emigruoja žmonės, mes 
viską šitai žinom. Mama susirašinėjo su sū-
nėnu ir jinai sužinojo, kad daug mūsų pažįs-
tamų, giminių, jaunų išvažiavo į Vokietiją, į 
Prancūziją, ispaniją. lietuvoj dabar yra labai 
sunku pragyvent. dabar krizis yra, niekur 
nėra gerai. Man atrodo, kad dabar reikia pa-
būt vietoj. argentinoj irgi labai sunku. rei-
kia palaukt. Trūksta darbo, bet ką padarysi. 
atvažiuoja iš kitų valstybių žmonių, neturi 
ten darbo.

24. Koks Jūsų požiūris į dvigubos lie-
tuvių pilietybės problemą (už ar prieš, ar 
esate apie tai girdėjusi)?

apie dvigubą pilietybę žinau. Pati susi-
dūriau. aš, mano sesuo, abidvi nuėjom į 
ambasadorių jau trys metai atgal, padarėm 
visus šitus popierius dokumentus, kad gaut 
lietuvos pilietybę. sumokėjom viską beveik. 
Bet ten daugiau sako reik laukt. reikia laukt, 
reikia laukt. kada paskui grąžino visus do-
kumentus, praeitą mėnesį, nežinau, kokį 

mėnesį sakė, kad negalima turėt dviejų pi-
lietybių. Pasakė ir vėl pasiuntė visus popie-
rius, pro paštą grąžino. sakė, gali atvažiuot 
ir pasiimt pinigus. ir aš kalbėjau su šitas 
konsulas. sakė, jau turit popierius padarytus. 
Man atrodo, kad jie jų nepasiuntė į lietuvą, 
mano popierių. arba nežinau, koki ten pa-
sakė blogai, mes laukėm. Mes nežinom, kas 
įvyko, gal šitas žmogus užmiršo, kur paliko 
popierius.

25. Papasakokite apie Argentinos vals-
tybės dabartinę imigracijos/ emigracijos 
politiką?

Į argentiną yra suvažiavę iš kitų valstybių: 
Bolivijos, Čilės, Peru. Žmonės labai sukčios, 
žmonės labai blogos. atvažiuoja labai blo-
gų žmonių. atvažiuoja į argentiną, valdžia 
duoda pagalbą, duoda kur gyvent. jie nedir-
ba, gauna pašalpas. ir kada kokį namą yra 
niekas negyvena, įeina pro stogą, gyvena, oi 
labai sukčios. daug jų yra chinese, kaip jie 
vadinas, kinai. daugybė, jie atidaro parduo-
tuves, turi restoranus. Parduoda maistą, jie 
irgi turi daugybę. Visos provincijos jų yra, 
nežinau kiek, daugybė. nežinau, kodėl juos 
įleidžia, kiek jų atvažiavo, gal yra kaip šitas 
ryšys, gal yra padaryta, kokį kaip sakant, pa-
sirašyta su valstybe. duoda stipendijas, kad 
galėtų gyvent, kad galėtų valdyt, kad vai-
kams nieko netrūktų, sako, padaro tuos do-
kumentus. Padaro leidimus, jie turi teisę gaut 
stipendijas vaikams, kad eitų į mokyklą, kad 
neturi kur gyvent, duoda. jie nekalba ispa-
niškai, pradeda mokintis. Mes negalim į kitą 
valstybę, nei į Čilę, nei į Peru, taip lengvai 
išvažiuot. argentinoj norint gauti pilietybę, 
reikia gyventi keletą metų. nėra jokių egza-
minų, kalbą jauni lengvai išmoksta. jei susi-
tuokus ar turint vaikų, dar trumpiau viskas 
vyksta. atvažiuoja, apsiveda, gauna pilietybę. 
kas turi savo, kaip sakosi, kas turi giminę, 
lengviau gaut pilietybę.
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1940 m. lietuvos valstybės tragedija
  jaV istorijos profesoriaus akimis

1940 m. vasarą lietuvoje įvykusi sovietų 
sąjungos okupacija ir aneksija yra viena skau-
džiausių lietuvių tautai temų, kuri skirtingais 
laikotarpiais sulaukė gausybės, tačiau priešta-
ringų vertinimų. jaV istorijos profesorius alfre-
das erichas sennas, puikiai lietuvių visuomenei 
žinomas iš savo knygų apie lietuvių tautos at-
gimimą sąjūdžio metais, Michailo gorbačiovo 
nesėkmę lietuvoje ir kitų, 2009 m. Vilniuje iš-
leistoje savo studijoje „Lietuva 1940. Revoliucija iš 
viršaus“ pateikia savo tų įvykių vertinimą. Pirmą 
kartą ši knyga anglų kalba buvo išleista 2006 m. 
(alfred erich senn, lithuania in 1940: revoluti-
on from above, amsterdam–new york: rodopi, 
2007. – 290 p.). kaip lietuviško leidimo pratar-
mėje nurodo autorius, „lietuvos sovietinė oku-
pacija 1940 m. (70 metų senumo įvykis) – tebėra 
aktuali ir gyvai aptarinėjama. kai kurie istori-
kai, dažniausiai rusų, tebeįrodinėja, kad Baltijos 
respublikas Maskva užėmė teisėtai ir pagrįstai, o 
lietuviai piktai tai neigia. kita vertus, ir patys lie-
tuviai tarpusavyje dėl to nesutaria ir tebesiginči-
ja: ar po 1940 m. birželio 15 d. lietuva dar buvo 
nepriklausoma valstybė? kokia buvo kiekvieno 
lietuvio atsakomybė tomis aplinkybėmis? ką 
iš tikrųjų reiškia žodis „okupacija“? emocijos 

tebeverda.“1 studijoje, a. senno teigimu, „para-
šytoje nelietuviams (lietuviai yra linkę pasaulį 
skirstyti į lietuvius ir kitus), daugiau pateikiami 
prieštaringi 1940 m. įvykių aiškinimai, nei atku-
riamos visos sovietinės okupacijos smulkmenos. 
Tai gali netenkinti kai kurių lietuvos skaitytojų, 
manančių, kad tam tikros istorikų interpretaci-
jos turėtų būti aiškios ir nediskutuotinos arba 
kad kitų netgi neverta aptarinėti. Tačiau pasau-
lio nelietuviai nebūtinai sutinka su visomis rytų 
europos istorijos interpretacijomis.“2 

knygą, kurios apimtis – 406 puslapiai, be pra-
tarmės, įvado, santrumpų, asmenvardžių rody-
klės, sudaro keturiolika dalių. Įvykiai pradedami 
Molotovo–ribentropo paktu, kuriuo slapta Vo-
kietija ir sovietų sąjunga pasidalijo rytų europos 
valstybes, tarp jų lietuvą, į savo įtakos sritis, ir 
baigiasi lietuvos sovietizacija. Todėl knygoje ap-
tariamų įvykių chronologija apima vos kelių mė-
nesių laikotarpį: nuo 1939 m. rugpjūčio iki 1940 m. 
rugpjūčio. Tačiau studijos autorius, siekdamas 
atskleisti pasirinktą temą, bendrais bruožais pri-
stato ir padėtį lietuvoje autoritariniu laikotarpiu 
nuo 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo. 

Pirmoje dalyje plačiau aprašoma Moloto-
vo–ribentropo pakto atsiradimo aplinkybės, 
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sovietų sąjungos ir lietuvos vestos derybos, 
sovietų sulaužyti oficialūs susitarimai, su-
daryti su trimis Baltijos šalimis. Įdomus ii 
skyrius „Vilniaus kompleksas“, kuriame, be 
plačiau pristatomos prezidento a. smetonos 
autoritarinio valdymo specifikos, svarstomas 
klausimas dėl Vilniaus likimo. daug dėmesio 
skiriama antrojo pasaulinio karo pradžioje 
nacistinės Vokietijos pateiktam lietuvai pa-
siūlymui pačiai atsiimti Vilnių iš lenkų. iškel-
tas klausimas: „kas galėjo atsitikti, jei lietuvių 
kariuomenė būtų įžengusi į Vilnių?“ Tam 
karštai pritarė tuometis lietuvos pasiuntinys 
Vokietijoje kazys Škirpa, panašios pozicijos 
laikęsis ir po antrojo pasaulinio karo. nors 
tuo klausimu lietuvių istorikai neturi vienos 
nuomonės, reikia pritarti a. sennui teigian-
čiam, jog „vargu ar sovietai 1945 m. būtų sutikę 
šią teritoriją (Vilniaus kraštą – M. T.) palikti 
vokiečius palaikiusius lietuvius“3. nekyla abe-
jonių, kad lietuva, karo metu tapusi Vokietijos 
sąjungininke, būtų visaip kitaip vertinta Vaka-
rų pasaulyje pokario metais. nieko stebėtina, 
kad labai nemalonioje padėtyje pasibaigus ka-
rui atsidūrė buvęs germanofilas k. Škirpa, bet 
kuria kaina siekdamas sugrįžti į diplomatinę 
tarnybą. a. sennas k. Škirpos užimtą provo-
kišką poziciją pagrįstai vertina kritiškai. antra 
vertus, 1939 m. spalį iš sovietų rankų atgavus 
Vilniaus kraštą ir mainais už tai įsileidus rau-
dosios armijos pajėgas, lietuvai buvo suduotas 
didelis smūgis, kurį taikliai atspindėjo tų laikų 
lietuvių visuomenėje atsiradęs šūkis: „Vilnius 
mūsų, o mes rusų“. apie tai detaliau kalba 
a. sennas4, o savo knygos iii dalį net įvardija 
„Trojos arklys?“. autorius taikliai pastebi, jog 
„stalinas, užuot paslėpęs karius, savo dovaną 
Vilnių įteikė su raudonosios armijos daliniais. 
(…) šioje dramoje Vilnių būtų galima laikyti 
Trojos arkliu; juo labiau kad lietuviai nebuvo 
pratę kritiškai vertinti savo pačių pretenzijas į 
šį miestą. dabar Vilnius lietuvos vyriausybei 
tapo didelės įtampos šaltiniu, o sovietams – 
svarbiausia priemone įsiskverbti į lietuvių są-
monę.“5 o kartu „sovietų kariuomenė Vilniaus 
srityje atitiko stalino tikslus – sustiprino sovie-
tų sąjungos vakarinę sieną ir suteikė jam tvir-

tą atramą lietuvoje“6. Minėtoje studijos dalyje 
detaliai pristatomi sovietų veiksmai lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių atžvilgiu, rengiantis šių 
valstybių okupacijai. Įvykiams sparčiai rutulio-
jantis, 1940 m. „Baltijos valstybės faktiškai tapo 
bejėgės. jų teritorijose jau buvo sovietų įgulos. 
sovietams pateikus ultimatumus, pasipriešinti 
buvo galima gal tik simboliškai. Šiuo momen-
tu pasekti suomijos pavyzdžiu jau buvo neį-
manoma.“7 susiklosčius tokioms aplinkybėms, 
a. sennas daro išvadą, kad „1940 m. vasarą į 
lietuvą atėjusi revoliucija greičiau kilo iš Mas-
kvos nei iš lietuvos darbo liaudies. (…). nauja 
tvarka prasidėjo ne sukilus liaudies masėms, o 
vadovaujant Maskvai.“8 Šiais žodžiais ir prieš 
tai pateiktais svariais argumentais a. sennas 
dar kartą paneigia sovietų istoriografijos ir net 
kai kurių dabartinių rusijos istorikų eskaluo-
jamą mitą apie neva 1940 m. birželį įvykusią 
socialistinę revoliuciją lietuvoje, kai neva pati 
lietuvių liaudis nuvertė „fašistinį a. smetonos 
režimą“.

likusiose savo studijos V–XiV dalyse a. sen-
nas pagrindinį dėmesį kreipia į 1940 m. vasa-
ros įvykius lietuvoje, nuo prasidėjusios sovietų 
invazijos iki lietuvos inkorporavimo į sovietų 
sąjungos sudėtį. aprašydamas juos, autorius 
daug remiasi sovietų autorių – lemtingų įvykių 
dalyvių ir istorikų, – tyrimais ir su jais ištisai 
polemizuoja. kaip nurodoma knygos lietu-
viškoje pratarmėje, autorius savo tyrimu siekė 

„išnagrinėti ir palyginti dabartinę istoriografiją 
minėtomis temomis, ypač sovietų veikalus. Ty-
rimas išsiplėtė ir peraugo į kitas temas. apsilan-
kęs lietuvos archyvuose pamaniau, kad sovietų 
istorikai disponavo archyvų medžiaga. kilo 
mintis panagrinėti, kaip jie tą medžiagą panau-
dojo.“9 Turint tai omenyje, toks gausus sovietų 
autorių darbų pristatymas neturėtų skaitytojo 
stebinti; tačiau žinant sovietinių autorių darbų 
rašymo specifiką – rašyti pagal vieną valdžios 
priverstą šabloną, įvykius traktuojant ne kaip 
buvo, o kaip reikia rašyti, – kyla klausimas: ar 
netikslinga būtų buvę, jeigu a. sennas sovieti-
nę ir kitokią istoriografiją būtų išsamiai prista-
tęs studijos įvade? Tuomet kai kurios dėstymo 
dalys būtų gerokai sutrumpėjusios ir skaityto-
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jams būtų pristatyta esminė medžiaga. Turint 
omenyje, kad knyga skirta nelietuviams, platus 
sovietinių darbų kritiškas aptarimas tikrai nėra 
studijos trūkumas, veikiau bene pirmą po lie-
tuvos valstybės atkūrimo Vakarų pasaulis yra 
supažindinamas su 1940 m. vasaros lietuvos 
tragedijos įvykių tendencingais vertinimais, o 
šalia pateikiama tikroji įvykių versija. svarbiau-
sia, kad, paneigdamas daugybę sovietų autorių 
skelbtų „tiesų“, a. sennas remiasi gausia, taip 
pat ir naujausia medžiaga: istorikų tyrimais, to 
meto įvairių šalių diplomatiniais pranešimais, 
archyviniais duomenimis. Tenka apgailestauti, 
kad autorius pernelyg menką dėmesį skyrė lie-
tuvių išeivijos istoriografijai, kuri, reaguodama 
į sovietų istorikų darbus, pateikė savo 1940 m. 
įvykių vertinimą. Tuomet būtų atsiradusi gali-
mybė patyrinėti tų vertinimų pagrįstumą? 

knygoje bene pirmą kartą istoriografijoje 
bandoma plačiau pristatyti atskirus 1940 m. 
lietuvos tragiškų įvykių epizodus, kaip antai 
prezidento a. smetonos pasitraukimą ir veiklą 
emigracijoje (dalis „Vi. Pabėgėlis“), ištisa dalis 
paskirta sovietų emisarui Vladimirui deka-
nozovui (dalis „Vii. Maskvos prokonsulas“). 
a. senno knygoje vaizdžiai atskleidžiama pasi-
traukusio a. smetonos sunki padėtis užsienyje, 
kitų šalių valdžios požiūris į buvusį lietuvos 
prezidentą, jo sudėtingi santykiai su lietuvių 
diplomatais, prieštaringas prezidento vertini-
mas lietuvių išeivijoje. Pagrįstai autorius didelį 
dėmesį kreipia į raudosios armijos, lietuvos 
komunistų partijos, sovietų pasiuntinybės ir 
ypač iš Maskvos atvykusio aukšto sovietų parei-
gūno V. dekanozovo veiklą pirmomis okupa-
cijos savaitėmis. Tik būtų galima pridurti, kad 
šioje istorijoje negalima nematyti išskirtinio ir 
kito sovietų diplomato nikolajaus Pozdniakovo 
vaidmens aprašomuose įvykiuose. V. dekono-
zovas į lietuvą atvyko tik okupacijos pradžioje, 
o n. Pozdniakovas nuo 1936 m. buvo sovietų 
pasiuntinybės pirmasis sekretorius lietuvoje. 
1938–1939 – sovietų sąjungos laikinasis reika-
lų patikėtinis lietuvoje. 1939 m. spalį dalyvavo 
ssrs ir lietuvos derybose Maskvoje dėl savitar-
pio pagalbos sutarties pasirašymo. 1939 m. spalį 

–1940 m. rugpjūtį ssrs pasiuntinys ir įgaliotasis 

ministras lietuvoje. Palaikė ryšius su lietuvos 
valdžios opozicijos veikėjais, vykdė žvalgybinę 
veiklą. nors oficialiai n. Pozdniakovas pabrėž-
davo itin draugiškus lietuvos ir Tsrs diploma-
tinius santykius, tačiau kartu su pasiuntinybės 
sekretoriumi Fiodoru Moločkovu organizavo 
aktyvią užkulisinę veiklą, rengdamas dirvą bū-
simai sovietizacijai. ypač rūpinosi sovietų diplo-
matų globojama „lietuvių draugijos Tsrs tautų 
kultūrai pažinti“ veikla, atidžiai sekė jos vado-
vybės narių nuotaikas, dažnai lankėsi draugijos 
narių susirinkimuose, kaip privatus asmuo lan-
kydavosi jį dominančių lietuvių rašytojų, kaip 
antai liudo giros, Petro cvirkos, Vinco krėvės, 
namuose ir apsilankymo metu deklaravo itin 
didelį draugiškumą ar stengdavosi dar labiau 
patraukti į sovietų pusę (pvz.: pakviesdavo ap-
silankyti sovietų pasiuntinybėje rengiamuose 
kultūriniuose renginiuose, pasisiūlydavo pri-
statyti į namus sovietinę spaudą, literatūrą ar 
net pasiūlydavo sudaryti sąlygas apsilankyti 
ssrs). Bendraudamas su žymiais lietuvių in-
teligentais ir lietuvos valdžios atstovais, savo 
dienoraštyje bei ataskaitose, nuolat siunčiamo-
se į Maskvą, fiksavo jų nuotaikas ir veiksmus. 
okupacijos išvakarėse n. Pozdniakovas atvirai 
mėgino kištis į lietuvos vidaus reikalus. 1940 m. 
gegužės pradžioje katalikiškas dienraštis „XX 
amžius“ pirmame puslapyje išspausdino kari-
katūrą, vaizduojančią aukštą sovietų pareigūną 
(panašus į j. staliną) su bizūnu rankoje ir žy-
giuojantį į priekį. Prie jo kojų atsiklaupę lietuvių 
kairiųjų pažiūrų rašytojai P. cvirka, l. gira ir 
greičiausiai salomėja nėris su šypsena žvelgia į 
sovietų pareigūną ir jam aklai paklūsta. karika-
tūra sukėlė n. Pozdniakovo pasipiktinimą, ir jis 
lietuvos valdžios pareikalavo laikraštį nubaus-
ti ir viešai pasmerkti. nors oficialiai laikraštis 
nubaustas, bet faktiškai piniginė bauda buvo 
grąžinta iš ministro Pirmininko antano Mer-
kio fondų10. n. Pozdniakovas net pasipiktino, 
kad karikatūra buvo išspausdinta gegužės 4 d., 
o dienraščio redaktorius buvo nubaustas birže-
lio mėn. pradžioje11. kadangi n. Pozdniakovas 
puikiai žinojo daugumos lietuvių inteligentijos 
nuotaikas, daugumą jų asmeniškai pažinojo, jo 
žodis tapo ypač svarbus okupacijos pradžioje 
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sovietams renkantis kandidatūras į marioneti-
nę liaudies vyriausybę. ssrs okupavus lietuvą, 
V. dekanozovas, P. gladkovas ir kiti vadovavo 
lietuvos inkorporavimui į ssrs. 

a. sennas knygos Viii dalyje „liaudies vy-
riausybė“ pamėgina plačiau pristatyti šios ma-
rionetinės valdžios pagrindinės institucijos vei-
klą ir plačiau nušviesti atskirų jos narių įėjimo 
į liaudies vyriausybę motyvus. Tai darydamas 
šioje ir X dalyje „Mauras gali eiti“, kurioje pa-
grindinis dėmesys skiriamas liaudies vyriausy-
bės pirmininko pavaduotojui ir užsienio reikalų 
ministrui Vincui krėvei-Mickevičiui, autorius 
neišvengia esminių netikslumų. Paaiškėja, kad 
a. sennas nėra išsamiai susipažinęs su lietu-
vos vidaus politikoje vykusiais procesais. To-
dėl, nežinant visų vidaus politikos užkulisių, 
pirmiausia neįsigilinus į klasiko V. krėvės ir 
apkritai lietuvių kairiosios inteligentijos vei-
klą ikiokupaciniu laikotarpiu, 1940 m. vasaros 
įvykiai, deja, aiškinami pernelyg supaprastin-
tai, pirmiausia remiantis V. krėvės antrojo 
pasaulinio karo metais ir pokariu rašytais po-
litiniais atsiminimais, kurių klasikas nenorėjo 
rašyti12. a. sennas, primindamas sovietų veiks-
mus gruzijoje 1921 m., po kurių šioje valstybėje 
buvo įvestas komunistinis valdymas, pagrįstai 
tuos įvykius susiejo su V. krėve, iki 1920 m. gy-
venusiu azerbaidžano sostinėje Baku13. Tačiau 
kai šioje valstybėje bolševikai taip pat įvedė 
komunistinį valdymą, pats V. krėvė apleido šią 
šalį. a. sennas nenurodo, kad sugrįžęs į lietuvą 
V. krėvė laikraštyje „Tauta“ atskleidė tikruosius 
bolševikų darbus užkaukazėje14. Tačiau, nors 
V. krėvei buvo gerai žinomi tikrieji sovietų 
veiksmai užkaukazės respublikose sovietams 
okupuojant ten įsikūrusius valstybes, „Tautoje“ 
paskelbtas kritiškas straipsnis dar nereiškė, kad 
V. krėvė per nepriklausomybės dvidešimtmetį 
išliko kritiškas sovietų sąjungos atžvilgiu. ne 
visi galėjo atskirti tiesą nuo viešai deklaruoja-
mos sovietų propagandos. ne vienas neprie-
kaištingą reputaciją turintis lietuvis įklimpdavo 
į sovietų propagandos liūną. Vienas iš pirmųjų 
ant sovietų paruošto „jauko“ užkibo ilgametis 

„lietuvių draugijos Tsrs tautų kultūrai pažinti“ 
(ji veikė 1929–1940 m.) pirmininkas V. krėvė. 

1926 m. viduryje antano smetonos ir augusti-
no Voldemaro išstumtas iš tautininkų, ambicin-
gas rašytojas neketino sudėti rankų. V. krėvė, 
kitaip negu po 1926 m. gruodžio 17 d. pervers-
mo į valdžią atėję bendražygiai, ir toliau arti-
mai palaikė santykius su sovietų diplomatais, 
buvo nuolatinis svečias sovietų pasiuntinybėje. 
V. krėvės namuose tuo metu gyvenusi sesuo Ve-
ronika savo vėlesniuose atsiminimuose nurodė 
nuolatinius brolio vizitus į laisvės al. 4 3-iojo 
dešimtmečio pabaigoje: „netoli nuo V. krėvės 
namo, toje pačioje pusėje, regis, laisvės al. 5 
(4 – M. T.) buvo Tsrs konsulatas (pasiuntiny-
bė – M. T.), V. krėvė dažnai vakarais eidavo pas 
konsulą (pasiuntinį – M. T.) lošti šachmatais. 
kartais žmona jam primindavo, kad jis už tai 
gali turėti nemalonumų. Bet brolis į tai numo-
davo ranka, šypsodamas sakydavo: „Baisiai aš 
jų bijausi, kaip pernykščio sniego, o ką jie man 
gali padaryti?“15 anot V. krėvę artimai pažino-
jusio lietuvių diplomato Prano dailidės, „krėvė 
ne visai buvo patenkintas kukliais rašytojo, pro-
fesoriaus ar redaktoriaus titulais, o jis sielos gi-
lumoje pretendavo ir į plačią politinę veiklą. (…). 
jis netilpo nei į partijų ribas, nei į subordinuo-
tas administracijos vietas. jis galėjo būti tik pati 
viršūnė.“16 Todėl nekyla abejonių, kad V. krėvė, 
kurį a. sennas pagrįstai įvardijo „pačia kon-
troversiškiausia figūra dekanozovo sulipdy-
toje struktūroje“17, buvo dėsningai parinktas į 
liaudies vyriausybę. išskyrus finansų ministrą 
ernestą galvanauską, kiti ministrai ne tik kad 
nebuvo atsitiktinai parinkti, tačiau dauguma jų, 
tarkim j. Paleckis, a. Venclova, minėtas V. krė-
vė, vienas kitą gerai pažinojo ir dar prieš oku-
paciją išvien veikė „lietuvių draugijoje Tsrs 
tautų kultūrai pažinti“ ar kartu su pogrindine 
komunistų partija leidžiant lietuvos valdžią 
kritikuojančius leidinius. Žinant šiuos faktus, 
galima labiau suvokti, kodėl pirmomis sovietų 
okupacijos savaitėmis nemaža dalis lietuvių in-
teligentijos, įskaitant liaudies vyriausybės na-
rius, savo veiksmais talkino sovietams įvykdyti 
neva lietuvos savanoriško įstojimo į sovietų są-
jungą teisėtumo regimybę. apskritai XX a. 4-ąjį 
dešimtmetį lietuvoje tarp lietuvių inteligentų 
(vyravo rašytojai) vyko stiprus kairėjimas, ku-
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riame išskirtinė figūra buvo V. krėvė. apie tai 
išsamiai rašoma šių eilučių autoriaus naujausio-
je monografijoje „didysis apakimas“18. galbūt 
dėl to nereikėtų stebėtis, kad prieš keletą metų 
savo paskelbtuose straipsniuose, kuriais savo 
knygoje rėmėsi a. sennas, būdamas išsamiai 
susipažinęs su archyvine ir kita dokumentine 
medžiaga, nušviečiančią V. krėvės ir kairiųjų 
inteligentų veiklą iki okupacijos, gana kritiškai 
vertinau V. krėvės veiklą 1940 m. a. sennui 
net pasirodė, kad savo straipsniais man rū-
pėjo „demaskuoti krėvę kaip „kolaborantą“19. 
Tačiau, sprendžiant iš paties a. senno studijos 
tolesnio dėstymo, kur jis sumini kitų lietuvių 
istorikų nuomones apie V. krėvę politiką, jam 
pačiam lieka ne viskas aišku V. krėvė biografi-
joje. „kruopštaus biografo dar laukia darbas – 
pateikti išsamią krėvės 1939–1940 m. veiklos ir 
motyvų ataskaitą“, – vienoje vietoje konstatuoja 
a. sennas20. kitoje vietoje jis rašo: „lietuvos is-
torikai dar turės sukurti išsamų krėvės veiklos, 
nesėkmių ir laimėjimo trumpu liaudies vyriau-
sybės egzistavimo laikotarpiu paveikslą.“21 rea-
guojant į pirmą mintį, reikėtų patikslinti, kad 
V. krėvės politinėje biografijoje yra ir daugiau 
baltų dėmių, apie keletą jų, tarp jų 1939–1940 m., 
galima pasiskaityti knygoje „didysis apakimas“. 
galbūt žinodamas šios prieštaringos asmeny-
bės tikrąją veiklą, artimus ryšius su pogrindine 
lkP, a. sennas savo knygoje būtų kitaip verti-
nęs savo buvusio mokytojo V. krėvės politinius 
atsiminimus ir veiklą 1940 m., nepalikdamas 
vietos sentimentams ir jausmams. Tereikėtų 
pridurti, kad V. krėvės atsiminimai, kurių ap-
rašymui ypatingą dėmesį skiria a. sennas22, dar 
laukia išsamaus istoriko tyrimo. 

a. sennas klaidingai nurodo, kad dekanozo-
vui su savo patarėjais „nebuvo lengva pasirinkti 
naujajai vyriausybei tinkamus asmenis“23, ir 
daugelį įvykių jis aiškina remdamasis V. krė-
vės vėlesniu laikotarpiu sukurtais atsiminimais. 
jais, o ne archyvine ar kita to meto medžiaga, re-
miantis, aiškinami paties V. krėvės įėjimo liau-
dies vyriausybėn motyvai24. autorius, užsimin-
damas apie lkP vadovybės bandymą sudaryti 
4-ojo dešimtmečio viduryje liaudies frontą, nu-
rodo, kad to tikslo taip ir nepavyko pasiekti. Ti-

krovėje toks frontas veikė, kada lkP į savo pusę 
sugebėjo patraukti dalį žymių lietuvių inteligen-
tų ir jau kuris laikas į komunizmą krypstančius 
jaunuosius valstiečius liaudininkus su jų lyde-
riu justu Paleckiu priešakyje25. deja, a. sennas, 
j. Paleckį įvardydamas „žinomu kairiųjų pažiū-
rų žurnalistu“26, nė žodžiu neužsimena apie jo 
priklausymą valstiečiams liaudininkams. Be 
to, klaidingai nurodyta, kad iš pradžių liaudies 
vyriausybėje nebuvo nė vieno komunisto27. nuo 
1934 m. į lkP įstojęs jaunosios kartos atstovas 
Mečislovas gedvilas artimai veikė su j. Paleckiu. 
Todėl M. gedvilui, kitaip nei aiškina a. sennas, 
liaudies vyriausybėje buvo patikėtas vienas 
svarbiausių – vidaus reikalų ministro postas28. 
Toliau a. sennas plačiai ir išsamiai aprašo pa-
grindinius liaudies vyriausybės darbus, lkP 
legalizavimą ir veiklą, sparčiai sovietų ir jos tal-
kininkų vykdytas šalyje permainas (tai įvardija 
kaip „klasių kovą“), plačiau pristato jau lietuvių 
istoriografijoje išsamaus tyrimo sulaukusius 
1940 m. liepos viduryje vykusius liaudies sei-
mo rinkimus. deja, skaitant apie šiuos įvykius 
iš esmės liko neatskleistas didysis lietuvių in-
teligentijos „blūdas“, akivaizdžiausiai pasireiš-
kęs masišku naujos valdžios šlovinimu29. Be to, 
a. sennas rašo, kad „antroji 1940 m. liepos mėn. 
pusė naujojo režimo krypčiai besipriešinan-
tiems lietuvos intelektualams buvo merdėjimo 
ir bauginimo laikotarpis“30. reikėtų patikslinti, 
kad apie bent kiek didesnę opozicinę veiklą tuo 
metu net neverta kalbėti, ji atsiras gerokai vėliau, 
kai lietuva jau bus neva savanoriškai įstojusi į 
sovietų sąjungą ir prasidės esminiai pertvar-
kymai šalyje. recenzuojamos knygos įvykiai 
baigiasi a. sennui išvedant sąsajas tarp Baltijos 
valstybių okupacijos ir aneksijos bei sovietų są-
jungos žlugimo XX a. pabaigoje. 

atsižvelgiant į recenzijoje išsakytas pasta-
bas, nekyla abejonių, kad a. senno knyga yra 
itin aktuali, labai vertinga, kelianti įvairias 
diskusijas, į kurias atsakymus mėgins pateik-
ti kiti istorikai. Tai sveikintina. antra vertus, 
tenka konstatuoti ir šiandien vyraujančią pro-
blemą – dauguma dabartinių autorių, rašančių 
apie 1940 m. lietuvos įvykius, nesigilina į anks-
tesnio laikotarpio šalies vidaus procesus. Todėl 
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perteikiant visą vaizdą per lietuvos ir sovietų 
sąjungos bei apskritai užsienio politikos įvy-
kius, dauguma svarbių detalių, pirmiausia di-
deli nesutarimai tarp autoritarinės valdžios ir 
visuomenės, ypač okupacijos išvakarėse, lieka 
nepastebimi. deja, užuot įsigilinę į tai, tyrėjai 
pagrindinį dėmesį kreipia į kitus dalykus ar iš-
skirtinį dėmesį skiria sovietinei istoriografijai, 

kartu įrodinėdami jau seniai įrodytas tiesas. 
Tenka tik apgailestauti, kad per du nepriklau-
somos lietuvos dešimtmečius nepasirodė išsa-
mesnis, išskyrus pavienius straipsnius, tyrimas 
apie opoziciją a. smetonos autoritariniam val-
dymui. Tokie tyrimai būtų labai naudingi isto-
rikams, tiriantiems 1940 m. lietuvos tragediją, 
ir leistų labiau įsigilinti į tų įvykių genezę.
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2008 m. pabaigoje „kultūros barai“ išleido 
aušros Marijos sluckaitės-jurašienės knygą 
„egziliantės užrašai“. knygos žanrą įvardinti 
nėra lengvai įvardijamas. Pati knygos autorė 
šioje knygoje skelbiamus tekstus pavadino esė, 
portretų eskizais, atsiminimais, impresijomis. 
iš tikrųjų knygoje skelbiami tekstai yra labai 
įvairūs: vieni jau skelbti lietuvos ir išeivijos pe-
riodikoje, tai skirtingomis progomis rašyti teks-
tai, skirti vieno ar kito įvykio, asmens ar datos 
aktualizavimui bei paminėjimui. kiti knygos 
tekstai greičiausiai atsirado jau rengiantis leisti 
šią knygą, jie skirti brangių žmonių, amžiny-
bėn iškeliavusių bičiulių atminimui. knygoje 
vietą suranda ir atsiminimai apie savo šeimą, 
vaikystę, o taip pat ir dramatiška jurašų šeimos 
išvykimo iš lietuvos istorija. 

 savo tekstuose kaip mozaiką knygos autorė 
dėlioja savo gyvenime sutiktų žmonių portre-
tus, sudeda jų asmenybių štrichus, pateikia savo 
emocines charakteristikas. autorei nėra svarbu 
dokumentuoti, minėti tikslias datas, laikotar-
pio kontekstą ji atkuria iš savojo betarpiško 
bendravimo su žmogumi emocinio kontakto, 
subjektyvaus žvilgsnio ar detalės. knygoje jun-
tama autorės pastanga „iš fragmentų atkurti 
įspūdį, likimo ženklus, pagauti asmens bruožus, 
iš srūvančios laiko upės išgriebti tai, kas unika-

lu, savita.“1 Toks savųjų atsiminimų pobūdžio 
įvardijimas išsakomas dar knygos pratarmėje. 
knygą sudaro autorės sutiktų žmonių portretai, 
šalių, kuriose lankytasi, aprašymai, santykio su 
svetima kultūra įspūdžiai. Čia itin raiškiai, su 
emocija liudijamas savasis asmeninis santykis 
su įvairiu laikotarpiu sutiktais žmonėmis, čia 
kaleidoskopiškai vienas kitą keičia lietuviški, 
europos bei pasaulio kraštovaizdžiai, autorės 
bičiulių ir svetimuose kraštuose pažintų žmo-
nių charakteristikos, jau praėjusių įvykių verti-
nimas, ryškinant tai, kas svarbiausia ir esminga, 
nubarstant nereikalingas smulkmenas. knygos 
autorė nuolat primena savąjį laikmetį, kuris 
yra neatskiriamas nuo jos pačios gyvenimo 
kelio, autobiografinis elementas yra įpinamas į 
pasakojimo tėkmę, pristatydama savąją knygą 
ji tai pabrėžia tiek knygos pratarmėje, tiek ir 
įvairiuose interviu: „Bet knyga ne apie mane. 
ji apie žmones, sutiktus kelyje. (…) rašydama 
apie juos, savaip liudiju ir nugyventą laiką.“2 
nors knygą pati autorė sudėlioja į keturis sky-
rius, tačiau knygos kompozicija primena džia-
zo improvizaciją: ne tiksliai suminėti faktus, 
o sukurti jautrų asmens portretą, pristatomo 
žmogaus charakteristika ryškėja per jo kūry-
bos, santykio su kitais, aplinka aspektus. di-
džiausias savo apimtimi yra skyrius „Veidai ir 
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egziliantės užrašai
 asmenybės ir laiko ženklai
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vaizdai“, jame autorė kuria įtaigius savo bičiu-
lių juditos Vaičiūnaitės, dalios Tamulevičiūtės, 
Vinco kisarausko, rimtauto gibavičiaus, Vla-
do Vildžiūno, Bronio savukyno, jono aleksos 
portretus. juos papildo jau svetur per kūrybą, 
kitų pasakojimus atrasti menininkai, tokie yra 
išeivijoje kūrusių dailininkų Petro kiaulėno, 
Meilos kairiūkštytės – Balkus ir kitų portretai. 
koliažas, mozaika, improvizacija. Toks įvardi-
jimas tiktų ne tik visos knygos, bet ir dažno pa-
vienio knygos teksto apibūdinimui. simboliška, 
kad knyga pradedama artimos autorės bičiulės 
juditos Vaičiūnaitės portretine improvizacija 

„sutrūkę atminties karoliai“. Tekste tarsi ka-
roliai veriami dabarties ir praeities fragmen-
tai, vienijami stipraus dvasinės dviejų draugių 
bendrystės, ilgesnių ir trumpesnių susitikimų, 
kurie išgrynina bendravimo patirtis, išryškina 
poetinės kūrybos aspektus. Į reminiscencijos 
kontekstą įsiterpia artimo žmogaus dovanoto 
daikto motyvas kaip metafora, įprasminanti ne 
tik laiko, asmens, bet ir nuolatinės gyvenimo 
tėkmės kaitą. „Tą liūdną rudenį, kai atsisveiki-
nusi su judita, grįžau į niujorką, mano draugės 
dovanoti karoliai sutrūko ir pabiro ant grin-
dų, vos tik pakėliau juos prie kaklo. rinkdama 
spalvotus agatus, nefritus, chrizoprazus, supra-
tau, kad juditos daugiau nebepamatysiu. liko 
sauja glotnių, brangių akmenėlių. suspausti 
delne, jie sušyla – kaip prisiminimai, kurių 
negaliu tvarkingai suverti.“3 daugelis knygos 
tekstų yra paženklinti lyriniu kalbėjimu, die-
noraštinė, išpažintinė stilistika perauga į lite-
ratūrinę improvizaciją, perpintą asociatyvumu 
bei simbolika. artimųjų, draugų piešiami por-
tretai knygoje itin gyvi, dėliojami punktyrais, 
žvelgiant ir vertinant iš kelių vietos ir laiko 
perspektyvų. 

jau minėta, kad knygoje yra ir autobiogra-
fijos: knygos autorės vaikystės, jos šeimos isto-
rijos inkliuzų. Tėvų portretai, vaikystės namų 
fragmentai, atsigręžus atgal įgauna meninės 
reminiscencijos pavidalą. rašymas knygos 
autorei tampa tam tikru grįžimu į praeitį, re-
miniscenciniu įvykių atgaminimu, jų priar-

tinimu prie dabarties. Viename interviu po 
knygos pasirodymo bei kelių jos pristatymų 
lietuvoje a. M. jurašienė sakė: „Mano rašy-
mas – tai pastanga grąžinti savo tautos kultūrą, 
žmones, kurie yra kažkur užsienyje, arba kurie 
liko mano praeity, kurių nebėra gyvų – mano 
draugų ir bičiulių. ir pačiai grįžti.“4 

su tokiomis nuostatomis autorė dėlioja savo 
knygą, tačiau tam tikrą knygos struktūrą ir čia 
pristatomų tekstų pateikimo knygoje logiką 
lemia ir autorės bei jos vyro režisieriaus jono 
jurašo gyvenimo kelias. dalis gyvenimo nu-
gyventa sovietinėje lietuvoje, 1974 metais dėl 
nepakeliamųjų gyvenimo ir kūrybos sąlygų, 
neprisitaikymo prie sovietinės nomenklatūros 
jie buvo priversti emigruoti į Vakarus, kur lau-
kė nelengva disidentų dalia, mezgėsi nauji ry-
šiai su amerikiečiais bei lietuvių bendruomene, 
nuolatinis ir nesibaigiantis savęs, savo vietos, 
dvasinės tėvynės ieškojimas. Teatrinio gyve-
nimo impresijų, autorės vyro režisieriaus jono 
jurašo kūrybinės biografijos aspektų, šeimą 
lietuvoje ir svetur lydėjusių peripetijų, kardi-
nalių gyvenimo pokyčių, jurašų šeimą blaškiu-
sių po pasaulį, galime rasti kone kiekviename 
knygos tekste. simboliniu knygos tekstu kny-
goje tampa „Vieno paveikslo istorija“, šis tekstas 
atskleidžia ne tik sovietinės ideologijos tironiją 
patyrusio menininko peripetijas, bet ir šeimos 
dramą. iš beveik keturių dešimtmečių perspek-
tyvos yra sugrįžtama į 1972 metus, kai kauno 
dramos teatre jurašas pastatė juozo grušo 

„Barborą radvilaitę“. generalinės repeticijos 
metu spektaklio finalą vainikavo į sceną nuleis-
tas originalaus dydžio aušros Vartų Madonos 
butaforinis paveikslas, sustiprinęs spektaklio 
pabaigos sceną, kai rūtos staliliūnaitės vaidi-
nama Barbora radvilaitė, „kiekvienoje sceno-
je vis labiau artėjo prie dvigubo poetinio savo 
įvaizdžio – lietuvos ir dangaus karalienė.“5 Po 
generalinės repeticijos buvo uždrausta finali-
nėje scenoje naudoti paveikslą, cenzūra vertė 
keisti tekstą, prasidėjo režisieriaus konfliktas 
su ideologiniais tarnais, kuris baigėsi 1972 m. 
režisieriaus atleidimu iš teatro, o spektaklis 
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pertvarkytas. 1974 m. jurašų šeima emigravo iš 
lietuvos, o tuometinio teatro direktorius de-
koracijų cechui nurodė paveikslo kopiją giliai 
paslėpti. Po gyvenimo ir klajonių svetimose 
šalyse jurašai į lietuvą trumpam sugrįžo jau 
prasidėjus sąjūdžiui 1989 metais. Tada kauno 
dramos teatro scenoje po jubiliejinio „Šven-
težerio“ (kurį taip pat dar sovietmečiu buvo 
režisavęs jurašas) į teatro sceną buvo nuleistas 
ilgai saugotas aušros Vartų Madonos paveiks-
las, liudijęs simbolinį režisieriaus sugrįžimą 
į savąjį teatrą, kurį jis ne savo noru buvo pri-
verstas palikti. jau vėliau, jurašams gyvenant 
tai lietuvoje, tai svetur, įsigijus sodybą Merki-
nėje paveikslas buvo padovanotas ir atvežtas į 
atstatytą svirną. scenos dekoracijos, paveikslo 
kelionė ir visą istoriją liudijančios peripetijos 
tapo simboline menininko kelione ir jo su-
grįžimu, ryškiu laikmečio kaitos ženklu: „…
šio – iš teatro į kluoną atkeliavusio – paveikslo 
istorija jau panaši į legendą. Vos vieną magišką 
akimirką teatro scenoje švystelėjęs paveikslas, 
tris dešimtmečius saugotas teatro pastogėje, 
slėptas, kad jo nesunaikintų, vis dėlto nebuvo 
išmestas į šiukšlyną net tada, kai tapo niekam 
nereikalingas, ir atsidūrė Merkinės piliakalnio 
papėdėje – kaip anų laikų prievartos ir tylaus 
pasipriešinimo laikų skeveldra, įsmigusi į isto-
rijos peizažą.“6 dažname „egziliantės užrašų“ 
tekste egzistuoja lyg ir dvi istorijos, persipinan-
čios ir papildančios viena kitą: asmens, įvykio 
ir jurašų šeimos, jos pasakojamos iš skirtingų 
laiko ir erdvės perspektyvų.

Po lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šeima gyvena tarp dviejų kraštų, šią būseną 
autorė nusako kaip savotišką „nesvarumo bū-
seną, tarsi eitum siūbuojančiu beždžionių tiltu, 
ištiestu per atlantą.“7 Šis dvasinis blaškymas 
tarp savo-svetimo, tarp savu tapusio svetimo 
ir susvetimėjusio savo tampa neatskiriama 
knygos autorės būsena, ji knygoje įvardijama 
ne viename tekste. „Pati esu šiek tiek amžina 
žydė, šiek tiek snobė, šiek tiek benamė, kuri 
kas keleri metai ieško kitų namų, jei ne kita-
me krašte ar kitoje valstijoje, tai kitoje gatvėje. 

Bet, kai kur išvykstu, noriu į niujorką. (…) Bet 
kai esu Vilniuje, kur jau irgi jaučiuosi ateivė, 
ilgiuosi niujorko. kai esu niujorke, ilgiuosi 
Vilniaus.“8 santykis su vieta, savosios vietos 
ir savųjų namų paieškos ženklina šios knygos 
tekstus, atskleidžia ne tik autorės ir jos vyro, 
bet ir apskritai globaliame pasaulyje gyvenan-
čio žmogaus savijautą, jo saviidentifikacijos 
paieškas. greičiausiai panašiai jautėsi ir te-
besijaučia menininkas, intelektualas, išrautas 
su šaknimis iš savosios terpės, taip ir niekur 
neprigijęs, nepritapęs, ir nuolat besiblaškantis. 
jurašų šeima pernelyg neįsiterpė į amerikiečių 
gyvenimą, jiems per siauri buvo ir išeiviško-
sios bendruomenės rėmai. Todėl neatsitiktinai 
kurdama elenos gaputytės bei Marijos gim-
butienės portretus autorė atskleidžia jų asmens, 
kūrybos nepriklausomumą, jų kūrybos lietu-
viškas šaknis, o tuo pačiu universalųjį raiškos 
matmenį, bylojantį egzistencinę prasmę. Tai, 
kas teigiama apie Marijos gimbutienės nepri-
klausomybę, galima pritaikyti ir jurašų šeimai. 

„jos santykiai su lietuvių išeivių bendruomene, 
man regis, nebuvo glaudūs. Marija netilpo į 
parapijinio gyvenimo rėmus, nepriklausomas 
jos gyvenimo būdas ne visiems patiko, o ji ir 
nesistengė įtikti, taikytis prie kieno nors pri-
metamų normų.“9

aušos Marijos jurašienės knyga ženklina 
savąjį laikmetį bei savąsias patirtis. Tai meni-
nė proza, sujungianti asmenį ir faktą, praeities 
fragmentą ir kontrastuojančia realybe. „egzi-
liantės užrašai“ pulsuoja emocija ir gyvybe, šių 
tekstų meninė forma ir juose užkoduotas svars-
tymas tampa ryškia tapatybės žyme.



nuorodos

1. sluckaitė-jurašienė aušra Marija. egzilian-
tės užrašai. Vilnius: kultūros barai, 2008, 
p. 7

2. Ten pat, p. 7
3. Ten pat, p. 23
4. litvinaite a. „egziliantės užrašų“ autorė 

a. M. sluckaitė-jurašienė: „Visas gyveni-

mas – nuolatinis grįžimas“// lietuvos rytas. 
2008 10 29 

5. sluckaitė-jurašienė aušra Marija. egzilian-
tės užrašai. Vilnius: kultūros barai, 2008, 
p. 147

6. Ten pat, p. 151
7. Ten pat, p. 8
8. Ten pat, p. 36
9. Ten pat, p. 103



issn 1822-5152

163

Kronika

lietuvos respublikos (lr) 
Prezidentė ir lietuvių išeivija
2010 m. gruodžio 10 d. Vatikane įvyko lr 

Prezidentės dalios grybauskaitės audiencija 
pas romos Popiežių Benediktą XVi. Vals-
tybės vadovė padėkojo už Šv. sosto vykdytą 
lietuvos aneksijos nepripažinimo politiką 
sovietinės okupacijos metais ir pakartojo 
ankstesnį lietuvos kvietimą Šventajam Tė-
vui atvykti į mūsų šalį. 

2010 m. gruodžio 10 d. lr Prezidentė 
dalia grybauskaitė susitiko su italijos mi-
nistru pirmininku silvijum Berluskoniu. 
susitikime buvo aptarti dvišaliai santykiai. 
Taip pat kalbėta apie lietuvai svarbią Villa 
lituania problemą. Ministras pirmininkas 
informavo, kad jo vadovaujama vyriausybė 
yra pasiryžusi intensyvinti dialogą su lietu-
va šiuo klausimu ir ieškoti abiem šalims pri-
imtinų sprendimų. Tikimasi, kad bendromis 
pastangomis bus rastas būdas kurti istorinį 
teisingumą dėl prarastų lietuvos ambasados 
romoje pastatų.

2010 m. gruodžio 21 d. lr Prezidentė 
dalia grybauskaitė susitiko su Baltarusijoje 
veikiančių lietuviškų Pelesos ir rimdžiūnų 
mokyklų mokiniais ir jų mokytojais. jau tra-
diciniu tapusiame kasmečiame kalėdiniame 
susitikime su Baltarusijoje gyvenančių lie-

tuvių vaikais Prezidentė pabrėžė svarbų lie-
tuvių bendruomenių Baltarusijoje vaidmenį 
puoselėjant lietuvybę, saugojant ir gerbiant 
savo kalbą, kultūrą ir papročius. 

2011 m. vasario 17 d. LR Prezidentė dalia 
grybauskaitė susitiko su lietuvoje viešinčiu 
poetu ir eseistu Tomu Venclova. Šalies vadovė 
su poetu kalbėjo apie Vilniaus knygų mugę, 
aptarė lietuvos visuomenėje vykstančius 
procesus, intelektualų vaidmenį lietuvos gy-
venimui. Prezidentė domėjosi Tomo Venclo-
vos kūryba ir jo naujai išleistomis knygomis. 
jungtinėse amerikos Valstijose gyvenantis 
rašytojas į lietuvą atvyko dalyvauti 12-ojoje 
Vilniaus knygų mugėje, kurioje pristatė dvi 
savo knygas: poezijos rinktinę „Visi eilėraš-
čiai“ ir knygą „Vilnius. asmeninė istorija“.

2011 m. gegužės 16 d. Prezidentė dalia 
grybauskaitė ordino „už nuopelnus lietu-
vai“ karininko kryžiumi apdovanojo gar-
sią orangutanų tyrinėtoją profesorę Birutę 
Mariją galdikas. Šalies vadovės teigimu, 
orangutanus tyrinėjanti ir aktyviai už jų 
išsaugojimą kovojanti lietuvių kilmės moks-
lininkė savo darbais plačiai garsina lietuvą 
visame pasaulyje, o jos atlikti moksliniai ty-
rimai vertingomis žiniomis papildo gamtos 
ir antropologijos mokslus pasauliniu mastu. 
Profesorės gyvenimas ir veikla yra pavyzdys 
ugdant jaunąją mokslininkų kartą. 
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lietuvos respublikos 
Vyriausybė ir institucijų prie 

lrV santykiai su lietuvių 
išeivija 

2010 m. spalio 20 d. lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministras audronius ažuba-
lis su Baltarusijos užsienio reikalų ministru 
sergejumi Martynovu Minske, dalyvaujant 
lietuvos ir Baltarusijos prezidentams daliai 
grybauskaitei ir aleksandrui lukašenkai, 
pasirašė lietuvos ir Baltarusijos susitarimą 
dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. su-
sitarimas tam tikroms pasienio gyventojų 
grupėms leidžia kirsti valstybės sieną be vizų 
ir su specialiais vietinio eismo leidimais būti 
kitos valstybės 50 km pločio pasienio terito-
rijoje iki 90 dienų per pusę metų.

2010 m. spalio 30–31 d. Čikagoje lankėsi 
lietuvos respublikos užsienio reikalų mi-
nisterijos užsienio lietuvių departamento 
direktorius arvydas daunoravičius. jis ap-
lankė dvi didžiausias pasaulyje lituanistines 
mokyklas – Čikagos ir Maironio, ten ben-
dravo su mokyklų vadovybe, mokytojais, vy-
resniųjų klasių mokiniais. susitikimų metu 
užsienio lietuvių departamento direktorius 
pasakojo, kas pasikeitė reorganizavus Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamentą ir dalį 
jo funkcijų ir atsakomybės perdavus užsie-
nio reikalų ministerijoje naujai įsteigtam 
užsienio lietuvių departamentui. a. dauno-
ravičius kartu su lietuvos generaline konsule 
Čikagoje skaiste aniuliene dalyvavo Baltijos 
lyderystės konferencijoje. užsienio lietuvių 
departamento direktorius konferencijos da-
lyviams apžvelgė aktualiausius lietuvos po-
litikos įvykius. 

2010 m. lapkričio 13 d. lietuvos respu-
blikos užsienio reikalų ministras audronius 
ažubalis aplankė jaunimo centrą Čikago-
je, kuriame susitiko su vienos didžiausių 
pasaulyje Čikagos lituanistinės mokyklos 
administracija, mokytojais ir mokiniais. Mi-

nistras taip pat lankėsi lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro archyve bei pasaulio lietuvių 
laikraščio „draugas“ fondo narių susirinki-
me. a. ažubalis susipažino su šių organizaci-
jų veikla, nūdienos aktualijomis ir rūpesčiais, 
pasikeitė mintimis apie bendradarbiavimo 
galimybes. lietuvių dailės muziejuje vyko 
diskusija „lietuvos ateitis: tikslas, planai, 
vizijos“ su lietuvių bendruomene. diskusiją 
vedė kunigai Valdas aušra ir antanas sau-
laitis, joje dalyvavo ir savo mintimis dalijosi 
būrys Čikagoje gyvenančių tautiečių. apsi-
lankęs Pasaulio lietuvių centre a. ažubalis 
vyko į Balzeko lietuvių kultūros muziejų. 

2010 m. gruodžio 2 d. lr seimas priėmė 
Prezidentės pakoreguotą lietuvos respubli-
kos pilietybės įstatymą su visomis jos teikia-
momis pataisomis ir papildymais. Įstatymą 
sudaro 46 straipsniai, 29 puslapiai. jis nelei-
džia dvigubos pilietybės įteisinti po 1990-ųjų 
į europos sąjungos ir naTo šalis emigravu-
siems žmonėms. Pagrindinis – seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komitetas pritarė Prezidentės 
veto ir siūlė seimui priimti įstatymą su vi-
somis Prezidentės teikiamomis pataisomis 
ir papildymais. Tačiau papildomi – užsienio 
reikalų ir Žmogaus teisių – komitetai siūlė 
atmesti šalies vadovės veto ir palikti galioti 
seimo jau priimtą Pilietybės įstatymą su iš-
plėstu dvigubos pilietybės gavėjų ratu. Pagal 
priimtą įstatymą lr piliečiai yra: 

1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. tu-
rėję lietuvos pilietybę, jų vaikai, vaikaičiai 
ir provaikaičiai, jeigu šie asmenys nėra kitos 
valstybės piliečiai;

2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. – 1940 m. 
birželio 15 d. nuolat gyvenę dabartinėje lie-
tuvos respublikos teritorijoje, taip pat jų 
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, jeigu jie 
1989 m. lapkričio 3 d. priimto Pilietybės įsta-
tymo įsigaliojimo dieną nuolat gyveno ir šiuo 
metu gyvena lietuvos respublikos teritorijo-
je ir nėra kitos valstybės piliečiai;

3) lietuvių kilmės asmenys, jeigu jie nėra 
kitos valstybės piliečiai. lietuvių kilmės 
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asmeniu laikomas asmuo, kurio tėvai ar se-
neliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar 
buvo lietuviai ir pats asmuo pripažįsta save 
lietuviu;

4) asmenys, kurie lietuvos respublikos 
pilietybę įgijo pagal iki šio įstatymo naujos 
redakcijos įsigaliojimo galiojusius lietuvos 
respublikos įstatymus. 

2. lietuvos respublikos pilietis negali būti 
kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus as-
menis, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusius 
lietuvos pilietybę ir ištremtus ar pasitrauku-
sius iš lietuvos 1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. 
kovo 11 d. okupacijų metu, taip pat šio įsta-
tymo 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnyje, 12 
straipsnio 4 dalyje, 16 straipsnio 1 dalyje, 17 
straipsnio 3 ir 4 dalyse, 18 straipsnio 2 dalyje 
numatytus atskirus atvejus.

2010 m. lapkričio 5 d. lietuvos ambasadorė 
ispanijoje audra Plepytė jara dalyvavo lie-
tuvos garbės konsulo albasetėje andreso 
Forneso redondo biuro atidaryme. naujojo 
garbės konsulo jurisdikcija apima kastilijos – 
la Manšos autonominę provinciją. a. F. re-
dondo puoselėja artimus ryšius su lietuva. 
jis 2006 metais įkūrė ispanijos ir lietuvos 
prekybos rūmus ir yra jų prezidentas. lie-
tuvos pramonininkų konfederacija įvertino 
jo pastangas ir paskyrė a. F. redondo savo 
garbės ambasadoriumi.

2010 m. lapkričio 16 d. lietuvos ambasa-
doje lenkijoje buvo surengta apskritojo sta-
lo diskusija „europos kaimynystės politika 
ir europos sąjungos rytų partnerystė“. Ši 
diskusija yra naujai įsikūrusios tarptautinės 
europos diplomatijos akademijos ir konra-
do adenauerio fondo lenkijoje programos, 
skirtos užsienio šalių aukštųjų mokyklų stu-
dentams ir valstybės institucijų atstovams, 
dalis. diskusijos metu akademijos studentai 
domėjosi ne tik lietuvos narystės es patirti-
mi ir iššūkiais, bet ir sprendimų priėmimo 
es, užsienio politikos darbotvarkės formavi-
mo mechanizmais. akademijos programoje 
dalyvauja lenkijos, rusijos, Vokietijos ir es 

rytų partnerystės šalių valstybės tarnautojai 
ir universitetų atstovai.

2010 m. lapkričio 21 d. los andžele, Šv. ka-
zimiero parapijos salėje, vietos lietuvių ben-
druomenei buvo pristatyta lietuvos garbės 
konsulė daiva Čekanauskas-navarrette. 
naująją garbės konsulę pasveikinęs lietuvos 
generalinis konsulas niujorke Valdemaras 
sarapinas palinkėjo tęsti jos tėvo Vytauto 
Čekanausko, ėjusio tas pačias pareigas 32 
metus, darbus ir sėkmingai lietuvai atsto-
vauti jaV, plėtoti įvairiapusį lietuvos ir jaV 
kalifornijos valstijos bendradarbiavimą, 
puoselėti lietuvybę.

2011 m. sausio 13 d. lietuvos ambasa-
doje londone vyko laisvės gynėjų dienos 
20-osioms metinėms skirtas minėjimas. jo 
metu buvo rodomas sąjūdžio vaizdo metraš-
tininko leono Vytauto glinskio dokumen-
tinio filmo „laužai prie parlamento“ dalies 

„laisvės sargyboje“ peržiūra. Pirmą kartą 
filmas visuomenei buvo pristatytas 2010 m. 
gruodžio 28 d. seime.

2011 m. sausio 20 d. lietuvos ambasa-
dorius Vokietijoje Mindaugas Butkus daly-
vavo atminimo lentos lietuvos prezidentui 
aleksandrui stulginskiui atidarymo cere-
monijoje Halėje. lenta atidengta ant Halės 
ir Vitenbergo miestų Martino liuterio uni-
versiteto sienos. Šį universitetą 1918 m. ne-
priklausomybės akto signataras ir antrasis 
lietuvos prezidentas a. stulginskis baigė 1913 
metais. Šventinėje atminimo lentos atidengi-
mo ceremonijoje taip pat dalyvavo lietuvos 
respublikos žemės ūkio ministras kazimie-
ras starkevičius, saksonijos–anhalto žemės 
ūkio ir aplinkos ministras Hermannas onko 
aeikensas, Vokietijos ir lietuvos draugijos 
pirmininkas ulrichas rosengartenas, lietu-
vos garbės konsulas erfurte Berndas Moseris 
ir universiteto vadovai.

2011 m. sausio 20 d. lietuvos ambasada 
ispanijoje ir Madrido akrobatinio skraidy-
mo klubas pagerbė lietuvos ir europos čem-
pioną, ispanijos nacionalinės akrobatinio 
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skraidymo rinktinės trenerį, buvusį lietu-
vos seimo narį Vytautą lapėną (1958–2008). 
Buvę V. lapėno mokiniai ir bičiuliai dalijosi 
prisiminimais apie savo mokytoją, kuris ne 
tik atskleidė aviacinio sporto paslaptis, nu-
tiesė kelius į šio sporto aukštumas, bet ir su-
pažindino juos su lietuva, jos tradicijomis 
ir istorija.

2011 m. vasario 11 d. užsienio reikalų mi-
nistras audronius ažubalis už istorinio pa-
likimo puoselėjimą užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklu „lietuvos diplomatijos 
žvaigždė“ apdovanojo buvusį ilgametį Pran-
cūzijos lietuvių bendruomenės pirmininką 
Perkūną liutkų. Šis Prancūzijos lietuvis pa-
dovanojo lietuvai vertingus savo tėvo lietu-
vos diplomato antano liutkaus archyvus. 

2011 m. vasario 14 d. Pradėjęs vizitą jaV 
užsienio reikalų ministras audronius ažu-
balis Vašingtone susitiko su vietos lietuvių 
bendruomene. Ministras pasveikino jaV 
gyvenančius tautiečius lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga ir dėkojo už paramą 
lietuvos valstybingumui stiprinti. Ministras 
taip pat pakvietė amerikos lietuvius daly-
vauti XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume ir Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forume, kurie vyks šių metų liepą Vilniuje 
ir kaune.

2011 m. vasario 21 d. Prahos karolio uni-
versiteto senuosiuose rūmuose karolinume 
pristatyta lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerijos paremta į čekų kalbą 
išversta lietuvių, dalyvavusių 1968 metų so-
vietinėje karinėje invazijoje į Čekoslovakiją, 
atsiminimų knyga „lauk, okupantai!“. Pra-
hos pavasario trisdešimtmečiui pažymėti 
skirtos įvykių dalyvio Petro algio Mikšos 
sudarytos ir 1999 metais lietuvoje išleistos 
knygos vertimas Čekijos visuomenei prista-
tomas pirmą kartą.

2011 m. vasario 23 d. lietuvos ambasa-
dorius latvijoje antanas Valionis dalyvavo 
agluonoje vykusiame iniciatyvinės grupės 
dėl karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos 

įamžinimo šiame latvijos mieste narių susi-
tikime, kuriame paskelbti paminklo konkur-
so nugalėtojai. lietuvos ir latvijos visuome-
nės bei kultūros darbuotojų iniciatyva buvo 
paskelbtas karaliaus Mindaugo paminklo 
statymo agluonoje konkursas. nors istorikai 
diskutuoja dėl tikslios karaliaus Mindaugo 
mirties vietos, legenda apie Mindaugo žūtį 
agluonoje ir Mortos kilmę iš latgalių sulaukė 
abiejų šalių visuomenių dėmesio ir palaiky-
mo. Pirmąją vietą laimėjo skulptorius Vi-
dmantas gylikis kartu su architektais jonu 
anuškevičiumi ir Vyteniu izokaičiu. 

2011 m. vasario 28 d. užsienio reikalų 
ministras audronius ažubalis kazachstano 
sostinėje astanoje oficialiai atidarė iš alma-
tos perkeltą lietuvos ambasadą. Šiuo metu 
lietuvos ambasadorius kazachstane yra ro-
kas Bernotas.

2011 m. vasario 28 d. europos komisijos 
atstovybėje dubline lietuvos ambasadorius 
airijoje Vidmantas Purlys atidarė genocido 
muziejaus parodą „karas po karo: ginkluo-
tasis antisovietinis pasipriešinimas lietuvo-
je 1945–1953 metais“. Paroda atskleidžia labai 
svarbų lietuvos istorijos etapą ir yra iškal-
bingas liudijimas apie brutalią ir antihuma-
nišką sovietinio režimo prigimtį. Parodoje 
sukaupti dokumentai yra indėlis į diskusiją ir 
tyrimus apie totalitarinių režimų padarytus 
nusikaltimus europoje.

2011 m. kovo 11 d. lietuvos ambasada 
ukrainoje kijevo gyventojus pakvietė pakel-
ti akis į dangų ir pažiūrėti į milžinišką lietu-
vos vėliavą, pakibusią virš ukrainos sostinės. 
Visi kijeviečiai galėjo stebėti, kaip virš kije-
vo 200 metrų aukštyje buvo skraidinamos 
dvi didžiulės lietuvos ir ukrainos vėliavos. 
akcija vyko lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos proga. dvi vėliavos danguje 
simbolizavo lietuvių ir ukrainų ilgalaikę 
draugystę ir glaudžius ryšius, taip pat bendrą 
dabartį ir ateitį suvienytoje europoje.

2011 m. kovo 16 d. gruzijoje kaip europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
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pirmininkas viešintis lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministras audronius ažu-
balis atidengė atminimo lentą pirmajai lie-
tuvos diplomatinei atstovybei kaukaze. len-
ta atidengta ant pastato Tbilisyje, kuriame 
1918–1921 metais dirbo lietuvos diplomatai. 
lietuvos atstovu prie gruzijos vyriausybės 
1918 metais buvo akredituotas kaukazo lie-
tuvių komiteto pirmininkas, Tbilisio 4-osios 
berniukų gimnazijos matematikos mokyto-
jas Pranas dailidė. 

2011 m. kovo 22 d. užsienio reikalų mi-
nisterijoje pristatyta nauja užsienio lietuvių 
žurnalo „Pasaulio lietuvis“ koncepcija. Žur-
nalo leidybos reikalus perėmė Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos pirmininkas kęstas 
Pikūnas. jis sakė, kad atnaujinto leidinio 
tikslas bus pristatyti neišgalvotą ir neišpūstą 
Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimą. 
atnaujintas „Pasaulio lietuvis“ bus leidžia-
mas lietuvoje.

2011 m. kovo 30 d. lietuvos respubli-
kos Vyriausybė posėdyje pritarė programai, 
skirtai užsienio lietuviams skatinti įsitraukti 
į lietuvos gyvenimą, įgytas žinias ir patirtį 
panaudoti lietuvos gerovei kurti. „globalios 
lietuvos“ kūrimo 2011–2019 m. programa 
siekiama kokybinių lietuvos ir jos diaspo-
ros santykių pokyčių ilgalaikėje perspekty-
voje, mažinti takoskyrą tarp išvykusiųjų ir 
lietuvoje gyvenančiųjų, skatinti ir stiprinti 
užsienio lietuvių ryšius su lietuvos valstybe. 
idėja yra grindžiama suvokimu, kad lietuvių 
tauta yra viena gyvybinga visuma, jungiama 
bendros lietuviškosios tapatybės ir istorinės 
atminties, kurios nariai nepriklausomai nuo 
jų gyvenamosios vietos puoselėja lietuvybę, 
išlaiko politinius, ekonominius, pilietinius ir 
kultūrinius ryšius su lietuvos valstybe ir įsi-
traukia į valstybės kūrimo procesą. Šios pro-
gramos įgyvendinimą pavesta koordinuoti 
užsienio reikalų ministerijai. Žadama, kad 
artimiausiu metu bus parengtas tarpinsti-
tucinis veiklos planas, kuriame bus numaty-
tos konkrečios „globalios lietuvos“ kūrimo 

programos įgyvendinimo priemonės arti-
miausiems trejiems metams.

Visuomenėje

2010 m. spalio 25 d. gruzijoje baigėsi 
lietuvos dienos. Per savaitę lietuvos diplo-
matai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, 
mokslo, scenos ir televizijos žvaigždės apsi-
lankė septyniose gruzijos savivaldybėse, kur 
susitikimuose su vietos gyventojais pasakojo 
apie lietuvos gamtą, kultūrą, istoriją ir pa-
prastų žmonių kasdienybę.

2010 m. lapkričio 20–21 d. vyko jungtinėje 
karalystėje veikiančių lituanistinių mokyklų, 
lietuvių kalbos fakultatyvų ir ikimokykli-
nio amžiaus lietuvių vaikų mokymo įstaigų 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo semi-
naras. jame aptarti lituanistinio švietimo 
plėtros klausimai. dalyviai keitėsi darbo pa-
tirtimi, vyko apskritojo stalo diskusijos. 

2010 m. gruodžio 13 d. jaV senatorius 
richardas j. durbinas gavo Čikagoje vei-
kiančio Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
apdovanojimą „Metų žmogus“. lietuvių 
kilmės senatorių gavus apdovanojimą už jo 
darbus ir atsidavimą žmonėms pasveikino 
lietuvos ambasadorius jaV Žygimantas Pa-
vilionis. Čikagoje surengtoje iškilmingoje 
vakarienėje Ž. Pavilionis padėkojo senato-
riui už jo ilgametę paramą lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei. ambasadorius priminė 
r. j. durbino vizitą lietuvoje 1991 m. vasa-
rį po tragiškų sausio 13-osios įvykių. Pasak 
Ž. Pavilionio, senatorius taip pat padėjo lie-
tuvai tapti naTo nare. 

2011 m. vasario 11 d. prasidėjo XiV Pietų 
amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Be-
riso mieste. Pagrindinis renginio tikslas buvo 
bendrauti. suvažiavimo metu dalyvavo lietu-
vos Vyskupų konferencijos delegatas užsienio 
lietuvių sielovados reikalams, Pasaulio lietu-
vių bendruomenės valdybos sielovados rei-
kalų komisijos pirmininkas ir Palj suvažia-
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vimo įkūrėjas ir globėjas prelatas edmundas 
Putrimas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos Pietų amerikos reikalų komisijos 
pirmininkas ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos Pietų amerikos atstovas 
p. juan ignacio Fourment kalvelis. Po vaka-
rienės lietuvių draugijos „nemunas“ valdy-
bos pirmininkas p. estebanas dulkė pasvei-
kino visus susirinkusiuosius. Vėliau prelatas 
e. Putrimas savo kalboje padėkojo draugijos 
nariams ir bičiuliams už šiltą priėmimą.

2011 m. vasario 16 d. lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga suomijos ir Švedijos 
sostinėse buvo pagerbti lietuvai nusipelnę 
asmenys. lietuvos bičiulių donelaičio drau-
gijos, suomijos lietuvių bendruomenės, lie-
tuvos ir suomijos kultūros fondo, lietuvos 
ir suomijos prekybos asociacijos, lietuvos 
ambasados suomijoje atstovai ir estijos 
ambasadorius suomijoje Martas Tarmakas 
padėjo gėlių Helsinkio Hietaniemi kapinė-
se, kur ilsisi suomių tautosakininkas profe-
sorius augustas robertas niemis, garsinęs 
lietuvos vardą suomijoje ir parengęs lie-
tuvos švietimo reformos pagrindus. Tylos 
minute buvo pagerbtas buvusio lietuvos 
garbės konsulo suomijoje ragnaro olerio 
atminimas.

2011 m. vasario 24 d. Vokietijoje, ren-
hofo pilyje Hiutenfelde, vyko lietuviška 
vakaronė, skirta Vokietijos verslininkams, 
kurią organizavo europos lietuvių kultūros 
centras, Vokietijos lietuvių bendruomenė ir 
Vokietijos Bergštrasės regiono ekonominės 
plėtros agentūra. Vakaronėje buvo prista-
tytos lietuvos, kaip verslo ir ekonominio 
bendradarbiavimo partnerės, privalumai ir 
perspektyvos. renginyje dalyvavo daugiau 
nei 80 Bergštrasės regiono bei lietuvos vers-
lo ir politikos atstovų. 

2011 m. kovo 26 d. lietuvos ambasadoje 
Prancūzijoje įvykusiame šachmatų simulta-
ne žaidė europos Parlamento narys Vytau-
tas landsbergis ir Prancūzijos lietuvių jau-
nimo sąjungos atstovai. renginio metu taip 

pat vyko Prancūzijoje gyvenančio lietuvos 
jaunimo atstovų ir Prancūzijos lietuvių jau-
nimo sąjungos narių diskusija apie jaunimo 
emigraciją.

2011 m. kovo 27 d. įvykusiame dešimtaja-
me norvegijos lietuvių bendrijos suvažiavi-
me buvo išrinkta nauja valdyba. jos sudėtis: 
otilija achmed, dalius Bansevičius, daina 
Bogdanienė, linas Butnorius, Petras juzėnas, 
jurgina Mačiulytė ir romas kazimieraitis.

2011 m. gegužės 7 d. įvyko kanados lietu-
vių katalikų centro trimetinis suvažiavimas. 
Buvo apibūdinti centro tikslai ir veikla, kuri 
yra trilypė. Pirmiausia – religinė šalpa lie-
tuvai, t. y. lietuvos vyskupų veiklai, spaudai 
ir jaunimo auklėjimui. Taip pat rengiamos 
religinės šventės kanadoje ir skatinamas 
parapijų ir katalikiškų organizacijų bendra-
darbiavimas. ataskaitas apie parapijų veiklą 
perskaitė jų atstovai. 

2011 m. gegužės 7–8 d. Headley Park 
sodyboje įvyko jau šeštasis jungtinės ka-
ralystės lietuvių jaunimo sąjungos (jkljs) 
suvažiavimas. renginyje buvo pristatyti visi 
per metus vykę sąjungos renginiai, organi-
zuoti projektai bei skyrių veiklos ataskaitos. 
Vienas iš svarbiausių suvažiavimo momentų 
buvo naujos valdybos rinkimai. Valdybos 
prezidente tapo jau 3 metus jkljs veikloje 
aktyviai dalyvaujanti rūta Freitakaitė. Vi-
ceprezidente išrinkta lietuvos sėkmės klu-
bo bendraįkūrėja evelina Šaulytė. sąjungos 
sekretoriumi tapo jkljs niukaslo skyriaus 
įkūrėjas Vygintas jankus, o buvusios jkljs 
notingemo skyriaus vadovei Paulinai Mar-
cinkevičiūtei patikėtos jkljs Plėtros projek-
to vadovo pareigos. 

lietuvių išeivijos institute

2010 m. spalio 29 d. lietuvių išeivijos ins-
tituto Pasaulio lietuvių bendruomenės me-
nėje buvo pristatyta dr. daivos dapkutės ir 
dr. dalios kuizinienės monografija „laisvas 
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žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėn-
raštis „akiračiai“ 1968–2005 m.“. Pristatyme 
dalyvavo kazys almenas, Mykolas drunga, 
saulius Pivoras, egidijus aleksandravičius ir 
knygos autorės. 

2010 m. lapkričio mėn. lietuvių išeivijos 
institute saugoma Broniaus kviklio kolekcija 
pasipildė nauja medžiaga, kurią perdavė jo 
dukros. 

2010 m. lapkričio 12 d. lietuvių išeivijos 
institute įvyko lietuvos mokslo tarybos fi-
nansuotas metodologinis seminaras „egzodo 
paveldas: duomenys, tyrimai, informacijos 
telkimo metodologija“. seminare praneši-
mus skaitė lietuvių kalbos instituto, Panevė-
žio apskrities g. Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos, Šiaulių universiteto bibliotekos, 
lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bi-
bliotekos, kauno technologijos universiteto 
bibliotekos, lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto, nacionalinio M. k. Čiurlionio 
dailės muziejaus, nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos ir Vytauto didžiojo universiteto 
atstovai. diskusijų metu kalbėta apie išeivi-
jos paveldą, duomenų bazes ir metodologiją, 
išeivių rankraščius ir dovanotas kolekcijas, 
saugomas įvairiuose lietuvos muziejuose, 
archyvuose, bibliotekose. 

2010 m. lapkričio 19 d. lietuvių išeivijos 
institute vyko lietuvos mokslo tarybos finan-
suotas seminaras „lietuvių diasporos tapatu-
mo tyrimai: problemos ir galimi sprendimo 
būdai“. seminare diskutuota apie tautinio 
tapatumo tyrimų problematiką iš skirtin-
gų perspektyvų (istorinės, literatūrologinės, 
menotyrinės, sociologinės, antropologinės); 
tapatumų tyrimų teorinius ir metodologi-
nius pagrindus, tautinio tapatumo sampratą 
ir jo kaitą; tapatybės konstravimo modelius, 
tapatumų formas. 

2010 m. gruodžio mėn. lietuvių išeivijos 
institute saugoma Pasaulio lietuvių bendruo-
menės kolekcija pasipildė nauja medžiaga, 
kurią padovanojo ilgametis bendruomenės 
pirmininkas Vytautas kamantas. 

2010 m. gruodžio 16 d. kauno miesto 
taryba pritarė siūlymui lietuvių išeivijos 
institute steigti Prezidento Valdo adamkaus 
biblioteką-muziejų. Vdu atkūrimo tarybos 
garbės nario, Vdu garbės daktaro ir Vdu 
Tarybos pirmininko Valdo adamkaus bibli-
oteką-muziejų žadama įkurti Vdu ir kauno 
miesto savivaldybės įsteigtame lietuvių išei-
vijos institute (s. daukanto g. 25). išeivijos 
institute įkurto muziejaus lankytojai galės 
išvysti Prezidentinę biblioteką, įvairių Val-
do adamkaus daiktų: baldų, paveikslų, kitų 
interjero detalių, sporto trofėjų, dienoraščių, 
archyvinį fondą, kurį sudaro daugiausia su 
V. adamkaus veikla jaV susiję dokumentai.

2011 m. sausio 6 d. lietuvių išeivijos ins-
titute įteikta Broniaus Bieliuko stipendija. 
lietuvių fondo jaV įsteigtas Broniaus Bie-
liuko stipendijų fondas ir lietuvių išeivijos 
institutas jau ketvirtą kartą (nuo 2001 metų) 
skiria stipendijas Vytauto didžiojo univer-
siteto studentams. Žymaus lietuvių išeivijos 
visuomenės veikėjo Broniaus Bieliuko vardi-
nės stipendijos tikslas yra remti gabius, gerai 
besimokančius studentus, skatinti juos akty-
viau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Šį kartą stipendija skirta Vdu lie-
tuvių literatūros katedros i kurso doktoran-
tui ramūnui Čičeliui. 

2011 m. vasario mėn. lietuvių išeivijos 
instituto archyviniai fondai pasipildė rai-
mundo Mieželio perduota archyvų kolekcija 
ir biblioteka bei l. Šmulkščio archyvine me-
džiaga.

2011 m. kovo 16 d. lietuvių išeivijos ins-
tituto Pasaulio lietuvių bendruomenės me-
nėje vyko seminaras, skirtas archeologei ir 
antropologei, archeomitologijos pradinin-
kei Marijai alseikaitei-gimbutienei atminti. 
renginyje dalyvavo arūnas Vaicekauskas, 
kornelija jankauskaitė, karilė Baltrušaity-
tė. Vyko filmo apie M. gimbutienę peržiū-
ra. renginį organizavo Vdu išeivijos stu-
dijų centras ir etnologijos ir folkloristikos 
katedra.
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2011 m. kovo 24 ir 31 d. lietuvių išeivijos 
institute parodytas amerikos lietuvių reži-
sieriaus jono Meko filmas „ar buvo karas?“. 
Filme užfiksuoti unikalūs kadrai iš lietuvių 
diasporos jaV gyvenimo po antrojo pasau-
linio karo. Šis filmininko darbas sukurtas 
2002 metais lietuvos respublikos kultūros 
ministerijos užsakymu ir valdžios archyvų 
lentynose buvo saugojamas apie penkerius 
metus. Filmas saugomas lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje Vilniuje ir keliose 
privačiose kolekcijose. Pažintis su vienu iš 
nedaugelio lietuvių kalba j. Meko įgarsintų 
kūrinių sudomins istorikus, filologus, antro-
pologus, medijų teoretikus ir menininkus.

2011 m. balandžio 7–8 d. lietuvių išeivi-
jos institute vyko tarpdalykinė konferencija 

„egzilinė tapatybė literatūroje“. konferenci-
jos dalyviai savo pranešimuose aptarė egzili-
nę tapatybę globalizacijos kontekste, migra-
cinius ir istorinius atspindžius literatūroje, 
egzilio rašytojų patirtis tekstuose, tapatybės 
teorijas ir tapatybės kaitos problematiką.

2011 m. balandžio 18 d. Vdu lietuvių 
išeivijos institute įvyko susitikimas su nau-
juoju periodinio leidinio „Pasaulio lietuvis“ 
redaktoriumi, Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos pirmininku kęstu Pikūnu. susirin-
kusieji diskutavo, kaip keičiasi pasaulio lie-
tuvijos nūdiena ir ateities vaizduotė, ir kokia 
misija laukia naujosios laikraščio redakcijos. 
Pokalbyje dalyvavo Mykolas drunga ir egi-
dijus aleksandravičius.

2011 m. gegužės 5 d. lietuvių išeivijos 
institute įvyko anatolijaus Šluto dokumen-
tikos pristatymas. apie a. Šluto darbus pa-
sakojo istorijos magistrantė ina Vaičiūnaitė 
ir a. Šluto žmona. Buvo rodomi a. Šluto 
filmai. 

2011 m. gegužės 23 d. lietuvių išeivijos 
institute vyko tradicinė konferencija, skirta 
lietuvių išeivijos intelektualinio palikimo 
svarstyboms „intelektualinė lietuvių egzilio 
istorija – 2011“. joje savo pranešimus skaitė 
jaunieji kolegos iš Migracijos politikos ir lie-

tuvių diasporos istorijos studijų programos.
2011 m. gegužės 31 d. lietuvių išeivijos 

instituto Pasaulio lietuvių bendruomenės 
menėje buvo įteiktos lietuvių išeivijos insti-
tuto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės fon-
do jaV įsteigtos vardinės antano juodvalkio 
stipendijos Vytauto didžiojo universiteto 
studentams. renginyje dalyvo a. juodval-
kio dukra – poetė eglė juodvalkė. lietuvių 
išeivijos visuomenininko ir žurnalisto an-
tano juodvalkio vardine stipendija siekiama 
paremti rezistencijos kovų ir partizaninio 
pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius 
gerai besimokančius humanitarinių ir soci-
alinių mokslų sričių studentus, skatinti juos 
aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeni-
nėje veikloje. stipendijos buvo skiriamos tik 
pažangiems, gerai besimokantiems, aktyviai 
studentiškoje, visuomeninėje ar kultūrinėje 
veikloje dalyvaujantiems rezistencijos kovų 
ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių pali-
kuonims, studijuojantiems Vytauto didžiojo 
universitete. Šiai metais stipendijos įteiktos: 
Vdu socialinių mokslų fakulteto subkultū-
rų studijų programos magistrantei Sigitai 
Doblytei ir Humanitarinių mokslų fakulteto 
istorijos katedros bakalaurui Adui Pliopai.

Informacijos šaltiniai:

www.delfi.lt
www.bernardinai.lt
www.prezidentas.lt
www.iseivijosinstitutas.lt
www.plbe.org
www.urm.lt
www.alfa.lt
www.lrv.lt
www.lietuviams.com
www.pljs.org

Parengė giedrė Milerytė
Įteikta spaudai 2011 m. birželio 1 d. 
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ramūnas ČiČelis 
Vytauto didžiojo universiteto
lietuvių literatūros katedros doktorantas
el. paštas: ramunas_cicelis@yahoo.com

diana joVaiŠienĖ
Vytauto didžiojo universiteto
lietuvių literatūros katedros doktorantė
el. paštas: d.jovaišiene@hmf.vdu.lt

darius juodis
lietuvos istorijos instituto doktorantas
el. paštas: rez.muziejus@gmail.com

edita karaliŪTĖ
Vytauto didžiojo universiteto
lietuvių kalbos katedros doktorantė 
el. paštas: edita.karaliute@gmail.com

asta kaZlauskaiTĖ
Vytauto didžiojo universiteto
istorijos katedros magistrė
el. paštas: a.kazlauskaitė@hmf.vdu.lt

gabrielė kuiZinaiTĖ 
Vilniaus dailės akademijos
kultūros vadybos katedros magistrė
el. paštas: gabriele.kuizinaite@gmail.com

dalia kuiZinienĖ
Vytauto didžiojo universiteto
lietuvių literatūros katedros docentė, 
išeivijos studijų centro 
vyresnioji mokslo darbuotoja
el. paštas: d.kuiziniene@hmf.vdu.lt

rasa laurinaViČiŪTĖ
Vytauto didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakulteto doktorantė
el. paštas: r.laurinaviciute@pmdf.vdu.lt

giedrė MileryTĖ 
Vytauto didžiojo universiteto
istorijos katedros doktorantė
el. paštas: g.mileryte@hmf.vdu.lt

Vija PlaTaČiŪTĖ
Vytauto didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakulteto doktorantė
el. paštas: v.plataciute@pmdf.lt

juozas skirius 
Vilniaus pedagoginio universiteto
Visuotinės istorijos katedros profesorius
el. paštas: juozas.skirius@vpu.lt

Mūsų autoriai



Mindaugas TaMoŠaiTis 
Humanitarinių mokslų daktaras
Vilniaus pedagoginis universitetas
el. paštas: m_tamosaitis@yahoo.com

kristina ŪsaiTĖ
Vytauto didžiojo universiteto
istorijos katedros doktorantė
el. paštas: k.usaite@hmf.vdu.lt
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Reikalavimai straipsniams

akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba 
„namai“) yra skirtas šiuolaikinės migracijos, 
lietuvos migracijos politikos, diasporos is-
torijos 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 anks-
to susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai 
pateikiami a4 formato Times New Roman 
12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.

Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra 
vertinami dviejų redakcinės kolegijos pa-
skirtų 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 
(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, var-
das, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, 
leidykla, leidimo metai ir puslapis, iš ku-
rio cituojama. Prireikus nurodomas leidi-
nio tomas.

•  Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus 
pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, 
knygos pavadinimas, leidimo metai, lei-
dykla, puslapis, iš kurio cituojama.

•  Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio: 
autoriaus pavardė, vardas, straipsnio pava-
dinimas, perio dinio leidinio pavadinimas, 
leidimo metai, numeris, puslapis, iš kurio 
cituojama.

citatos išskiriamos dvigubomis kabutė-
mis nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste 
kitaip.



lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma. Pirmą 
kartą tekste yra pateikiamas pilnas vardas, 
pavardė, toliau galima rašyti tik to paties 
asmens pavardę. dažniausiai vartojami vie-
tovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti 
prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba 
rašomi tradiciškai, pagal tarimą. reti ir ne-
girdėti pavadinimai, neturintys translitera-
cijos, rašomi originalo rašyba.

Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo 
straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavar-
dę, atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, 
el. pašto adresą, telefoną.

Oikos redakcinei kolegijai pateikiamas 
kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdin-
tas vienas straipsnio egzempliorius.

straipsnius, recenzijas prašome siųsti į 
lietuvių išeivijos institutą (s. daukanto g. 25 
lT–44249 kaunas, el. paštas: isc@fc.vdu.lt 
informacija tel. (8 37) 32 78 39) arba redak-
toriaus pavaduotojai daliai kuizinienei 
el. paštu: d.kuziniene@hmf.vdu.lt

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas 
tarptautinėse eBsco publishing duomenų 
bazėse http://www.epnet.com/ 
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