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tRedakcijos žodis

pirmuosius savo žingsnius žengiantis žurnalas Oikos skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių 
migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos 
ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti . Žurnalo akiratyje turi rastis vietos 
rūpesčiams, svarbiems tiek tarptautinei, tiek krašto visuomenei, besidominčiai lietuvių tautos 
pasaulyje ateitimi . globalizacijos ir gyvenimo pasaulyje be sienų iššūkiai pasitiko lietuvą, kaip 
ir kitas pokomunistines šalis, kultūriškai ir socialiai nepasirengusias . ekonominiai pereinamojo 
laikotarpio sunkumai patyrė tokią emigracijos bangą, kurios mastai kol kas nei moksliškai, nei 
kaip kitaip nėra įvertinti . 

Vakaruose kuriasi naujos ekonominių lietuvių emigrantų bendruomenės, mezgasi nelengvi 
ryšiai tarp senųjų išeivių ir naujųjų imigrantų . londone, čikagoje ir dubline pradėti leisti lai-
kraščiai skirti naujųjų išeivių poreikiams . Tačiau lietuvoje nacionaliniu mastu nėra deramai 
įvertinamos šio spartaus proceso išdavos, rimčiau nesusimąstoma, ką tai reiškia ir ką gali ateity-
je reikšti mūsų kultūrai ir tapatumui . kiek daugiau pakalbėta apie ekonomines pasekmes: protų 
praradimas ir mokesčių nutekėjimas jau įvardinta kaip nacionalinė problema . 

Žurnalo Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos misija – atliepti šiems iššūkiams, įsilieti 
į bendrą europos sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją jaV, australijos, di-
džiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, 
kurių geografija itin išsiplėtė . Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, 
imuniteto globalizacijai stiprinimo . lietuvių išeivijos institutui – svarbiausiam mūsų emigracijos 
ir diasporos tyrimų centrui – kartu su lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu  iman-
tis leisti šį periodinį, pusmetinį leidinį, ieškota būdų suderinti akademinio pažinimo ir politikos 
formavimo poreikius . Ši aplinkybė turėtų atsiskleisti straipsniuose ir publikacijose .

mūsų žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emi-
gracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė – plB), pristatant di-
džių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį 
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atsparumą . Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas 
tiek lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išei-
vijos bendruomenėms išsilaikyti .

daug dėmesio skiriama lyginamosioms studijoms, kurios leis žinoti lenkų, rusų ir kitų tautų 
migracijos tendencijas, numatyti ateities situacijas . čia būtų spausdinami socialinių, ekonominių 
ir kultūrinių dabartinio emigracijos proceso stebėjimų rezultatai . pasiekti užsibrėžtų tikslų vilia-
mės todėl, kad lietuvoje pamažu įsibėgėja sisteminis emigracijos ir diasporos tyrinėjimas . pradėti 
nuoseklūs lietuvių emigracijos istorijos, pasaulio lietuvių gyvenimo ir dabartinių emigracinių pro-
cesų tyrinėjimai . per kelerius metus išaugo mokslinis potencialas, telkiantis socialinių ir humani-
tarinių mokslų specialistus . emigrantologijos tyrimai integruoja studijų veiklą: studentai gilinasi į 
problemą specialių kursų metu, rašo kursinius, bakalaurinius ir magistrinius darbus . intelektinio 
potencialo prieaugis yra pastovus ir spartus, leidžiantis kurti labai ambicingus ateities  planus .

lietuvos vyriausybės ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento dedamos pastangos atlikti 
deramą funkciją pasaulio lietuvybės palaikymui leidžia tikėtis, kad priemonių, idėjų, intelektinių 
ir finansinių išteklių telkimas kartu su nevyriausybiniame sektoriuje veikiančiomis institucijomis 
padės įgyvendinti Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos tikslus – prisidėti prie lietuvių 
tautos stiprėjimo savo žemėje ir pasaulyje .

Redakcinė kolegija

issn 1822-5152
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tGero kelio į pasaulio lietuvybę 

antanas Petrauskas
tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius

Periodinio leidinio OIKOS, kurio pirmą numerį Jūs, mieli skaitytojai, laikote, pasirodymas – 
reikšmingas įvykis Lietuvos ir išeivijos kultūros bei mokslo gyvenime.

Pradedamas leisti specialus periodinis leidinys, tyrinėsiantis  lietuvių diasporos pasaulyje istoriją, 
bendruomenių kūrimosi, veiklos, išlikimo, tapatybės išsaugojimo, santykių su istorine tėvyne ir daugelį 
kitų problemų. Tai svarbūs kiekvienai nacijai klausimai šiuolaikiniame globalizacijos, atvirų sienų pa-
saulyje. Jie itin reikšmingi mūsų mažai tautai, kurios apie trečdalį gyvena už tėvynės sienų. 

Negalima sakyti, kad iki šiol diasporos problemoms nebuvo skiriama dėmesio. Jis ypač padidėjo 
pastaraisiais metais, kai, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, į Vakarus plūstelėjo nauja išeivių banga. 
Emigracijos klausimai nagrinėjami mokslinėse konferencijose, seminaruose, Pasaulio lietuvių bendruo-
menių renginiuose. Nemažai vertingos medžiagos skelbiama Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje 
spaudoje. Parašyta ne  viena mokslinė studija apie kai kurių šalių lietuvių bendruomenes. Bet ši apskri-
tai vertinga medžiaga, išbarstyta daugelyje šaltinių, tarsi ištirpsta ir beveik nematoma tarp kitų ir ki-
toms temoms skirtų publikacijų. Lig šiol nebuvo nuolatinio periodinio leidinio, skirto tokioms diasporos 
problemoms nagrinėti. Todėl leidinio būtinybę padiktavo pats gyvenimas.

Pasaulio lietuvių bendruomenių lyderiai, Lietuvos valstybinių institucijų, bendradarbiaujančių su 
šiomis bendruomenėmis, darbuotojai, politikai, akademinė visuomenė daug tikisi iš naujo leidinio, 
tiki, kad OIKOS, be diasporos problemų mokslinės analizės, pasiūlys jų sprendimo būdų, dėl valstybės 
darbo, ryšių su užsienio lietuvių bendruomenėmis gerinimo, perspektyvinių uždavinių.

Tai nelengva misija. Ją, manau, galima bus sėkmingai vykdyti, jei leidinio redaktoriai, kūry-
binis kolektyvas suburs Lietuvos ir išeivijos mokslininkus, jaunus tyrinėtojus išeivijos istorijos ir 
dabarties problemoms nagrinėti ir spręsti. OIKOS leidimas turėtų paskatinti istorikus, filosofus ir 
kitų mokslo sričių specialistus aktyviau įsitraukti į diasporos tyrinėjimus. 

Sveikindamas  redakciją, autorius, skaitytojus šio leidinio pirmo numerio pasirodymo proga 
linkiu jam skvarbaus ir objektyvaus požiūrio, nuomonių įvairovės, „aštrumo“, poleminio polėkio, 
viso to, kas jį darytų įdomų, patrauklų, naudingą, įnešantį savo indėlį sprendžiant valstybinės 
svarbos reikalą.

issn 1822-5152
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tšiuolaikiniai migracijos
procesai

išeivija ir lietuvos užsienio politikos uždaviniai

egidijus aleksandraVičius

 Įvadas

 Šis straipsnis turi kelis uždavinius . pir-
miausia siekiama trumpai apžvelgti tą istorinį 
vaidmenį, kuris teko lietuvių išeivijai lietuvos 
atbudimo ir nepriklausomos valstybės įsitvir-
tinimo tarptautinėje arenoje metais . svarbiau-
sias klausimas, kuriam iki šiol nei istorikai, 
nei politologai neskyrė pakankamai dėmesio 
ir kuris nuolat turi kilti lietuvos užsienio po-
litikos formuotojams, yra dabartinė lietuvių 
diasporos padėtis Vakarų pasaulyje, išeivijos 
nusiteikimas tėvynės atžvilgiu ir eventuali 
elgsena, atliekant liaudies diplomatijos misi-
ją . remiantis istorikų atpažintais tradiciniais 
pasaulio lietuvių politinio elgesio pavyzdžiais, 
analizuojant jaV, didžiosios Britanijos ir kitų 
naujosios lietuvių imigracijos šalių politikos 
vingius, galima siekti aiškesnio vaizdo tos pers-
pektyvos, kuri atsiveria iš diasporos ir lietuvos 
užsienio politikos interesų sąsajos .

 praeities patirtys

 naujųjų laikų istorijoje migracija tapo vienu 
iš būdingiausių bruožų . yra socialinės istorijos 

ir lyginamųjų civilizacijų problemų tyrinėtojų, 
kurie XX a . apskritai vadina emigracijų ir egzi-
lio amžiumi1 . nors emigracijos prielaidas lėmė 
ekonominių, socialinių ir politinių motyvų mi-
šinys, vis dėlto emigracijos pasekmės ir įvairių 
tautų diasporų susiformavimas didžiosiose Va-
karų valstybėse visada buvo svarbus tarptauti-
nių santykių ir diplomatinio proceso veiksnys .

 emigracijos, tautų atbudimo ir naciona-
linių valstybių atsiradimo Vidurio rytų eu-
ropoje procesai XiX–XX a . buvo tarpusavyje 
susipynę, vienas kitą veikė . prancūzijos bur-
žuazinė revoliucija, napoleono Bonaparto 
karo kampanija, lenkijos ir lietuvos sukili-
mai, Vengrijos revoliucija, Balkanų karai ir 
Bulgarijos bei rumunijos valstybių sukūri-
mas – visa tai buvo susiję su politinių emi-
grantų judėjimais . 

 Didžioji emigracija iš antirusišką sukili-
mą pralaimėjusios lenkijos ir lietuvos XiX 
a . viduryje įsikūrė prancūzijoje . Beveik per 
visą XiX a . lenkų ir lietuvių imigrantai buvo 
matomi prancūzijos užsienio politikos daly-
viai . ir priešingai: lenkijos ir lietuvos tautų 

antanas Petrauskas
tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius

issn 1822-5152issn 1822-5152
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išsivadavimo kovoje emigrantai tapo lemtin-
ga atrama, susivokimo tarptautinėje padėtyje 
šaltiniu ir svarbia politine korta derantis su 
eventualiais partneriais .

 nuo XX a . pradžios itin išaugo imigrantų 
iš Vidurio rytų europos skaičius jungtinėse 
amerikos Valstijose . pirmojo pasaulinio karo 
metais savo prisikeliančių naujam politiniam 
gyvenimui tautų labui nepaprastai daug dirbo 
ir diasporos veikėjai . galima sakyti, kad tuo 
metu amerikos lietuvių judėjimas, aktyviai 
veikiantys jų lyderiai buvo vieni svarbiausių 
lietuvos išsivadavimo ramsčių . nors jaV 
vangiai ryžosi pripažinti Vasario 16-osios 
lietuvą, tačiau neabejotina, kad lietuvių imi-
grantų liaudies diplomatinė talka turėjo labai 
didelę reikšmę .

 Visa tai yra praeitis, kuri turi gan plačią is-
toriografiją . alfredo ericho senno, eberhardo 
demmo, alfonso eidinto, raimundo lopatos 
ir kitų tyrinėjimai yra įtvirtinę svarbiausias 
modernios lietuvos valstybės atsiradimo ir 
išeivijos veiklos sąsajas . Šio straipsnio užda-
viniai ir apimtis neleidžia specialiai gilintis į 
istoriografijos visumą . Todėl norisi išryškinti 
tik kelis naujausius veikalus, apibendrinan-
čius XX a . pradžios tarptautinės politikos ir 
diplomatijos sceną, kurioje lietuvių išeivija 
suvaidino labai svarbų vaidmenį . išskirtinę 
vietą čia užima amerikiečių istoriko gary‘io 
hartmano knyga Imigrantas kaip diplomatas2; 
joje nuosekliai išdėstyta emigracijos reikšmė 
tiek lietuvos istorijos, tiek jaunos lietuvos 
valstybės pripažinimo politikoje . autorius 
labai taikliai atpažįsta bruožus, kurie atsirado 
lietuvių diasporos veikloje dėl prisiimtos na-
cionalinės misijos . lietuvos atbudimas ir išei-
vijos rūpestis jaunos valstybės likimu buvo 
svarbus saviidentifikacijos svertas . ryšys su 
gimtąja šalim ir amerikos piliečių teisių „įsi-
savinimas“ ilgainiui tapo diasporos tapatumo 
pamatu .

 išskirtinė ir kita knyga3, kurios autorius 
istorikas juozas skirius prie mūsų aptarinėja-
mos problemos braunasi iš kitos pusės – ne 

tiek paiso išeivijos tapatumo ir savo reikšmės 
atpažinimo  sprendžiant tėvynės likimą, kiek 
gilinasi į jaV politikos Baltijos regiono atžvil-
giu klausimus .

 prie išeivijos veiksnio lietuvos laisvės by-
loje priskirtinos negausios, bet politiškai ak-
tyvios lietuvių emigrantų grupės Vakarų eu-
ropoje . pirmojo pasaulinio karo skersvėjuose 
lietuvių veikėjams, ir ne tik jiems, geriausias 
prieglobstis ir diplomatinis placdarmas buvo 
Šveicarija . Šios šalies lietuvių politinės veiklos 
istorijos tyrinėjimuose išskirti reikėtų prieš 
keliolika metų pasirodžiusią istoriko ir diplo-
mato alfonso eidinto knygą apie veikliausią 
tos aplinkos asmenybę juozą gabrį-paršaitį4 . 
po šių publikacijų negali kilti abejonių, kad 
lietuvos respublikos užsienio politika ne tik 
buvo glaudžiai susieta su išeivių egzistencijos 
faktu, bet daugeliu atvejų užsienio politikos 
kryptys prilygo lyg tąsai to darbo, kuris prasi-
dėjo dar prieš valstybės atkūrimą . 

 pasakytina ir tai, kad pirmojo pasaulinio 
karo metais Šveicarijoje ir prancūzijoje veikę 
lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviai savo 
veiklos su diasporos lūkesčiais nesiejo, nesi-
rūpino egzilinės bendruomenės išlikimu, bet 
save matė tiesioginiais lietuvos valstybės at-
kūrimo darbininkais, kurie dėl susiklosčiusių 
tarptautinių aplinkybių tiesiog priversti buvo 
vykdyti savo misiją ten, kur buvo sprendžia-
mas pokarinės europos likimas . e . demm 
tokią veiklą aiškiai atpažįsta jau minėto j . ga-
brio-paršaičio biografijoje . lietuvių naciona-
linio judėjimo aktyvistą autorius pristato kaip 
protodiplomatijos pionierių, pramynusį kelius 
į tuos Vakarų valstybių kabinetus, kuriuo-
se buvo daromi rimti tarptautinės politikos 
sprendimai5 . 

 dvidešimtas amžius iš tiesų nepagailėjo 
lietuvai išbandymų okupacijomis ir karais, re-
presijomis ir rezistencijomis . Visoje šioje dra-
matiškoje istorijoje visad išryškėjo emigracijos, 
egzilio, pasaulio lietuvių diasporos gyvasties 
pėdsakai . Be jų mes šiandien negalėtume su-
prasti proceso, atvedusio į dabartinę padėtį .
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 išeivija: su valstybe ir 
be valstybės

 stebėdami  XX a . vidurio tarptautinių san-
tykių areną ir siekdami atpažinti lietuvių dias-
porai skirtą misiją, iškart matom vieną labai 
svarbią aplinkybę . Vienoks krašto požiūris į 
išeiviją klostėsi tuomet, kai reikėjo kovoti už 
valstybės atkūrimą arba ginti ją nuo tarptauti-
nių pavojų . kitokie išeivijos išbandymai ar vil-
tys buvo sietini nepriklausomai valstybei for-
muluojant savo užsienio politikos uždavinius .

 XX a . trečiąjį – ketvirtąjį dešimtmečiais lie-
tuvos politinis elitas labai gerai išmanė, kokią 
vertę turi išeivijos veiksnys . ir ne tik įgyven-
dinant užsienio politikos uždavinius, pešantis 
su lenkija dėl Vilniaus krašto . anuometinėje 
valstybės politinėje dienotvarkėje sąmoningai 
buvo keliamas emigracijos iš lietuvos regu-
liavimo (jei ne skatinimo) klausimas . popu-
liarėjo profesoriaus kazio pakšto koncepcija 
apie lietuviškų kolonijų reikšmę . nuskurdusių 
lietuvių emigracija į pietų ameriką kartais net 
buvo atvirai sietina su socialinio garo slėgio 
mažinimo politika .

 lietuvos valdžia skatino jaV lietuvių kapita-
lo sugrįžimą į gimtinę, nors ši odisėja neretam 
baigėsi jei ne bankrotu nepriklausomoje valsty-
bėje, tai bent jau nacionalizacija po sovietų in-
vazijos . dar viena labai svarbi aplinkybė turėjo 
įtakos lietuvos užsienio politikos ir amerikos 
lietuvių santykiams . didesnė dauguma lietu-
vių kilmės amerikiečių buvo darbininkai . so-
cializmo ir komunizmo idėjos tarp jų pamažu 
pranoko tautinius sentimentus . autoritarinio 
smetonos režimo metamas nacionalizmo šešė-
lis – neigiama aplinkybė tarp jaV lietuvių kai-
ruolių . o komunistuojantys amerikos lietuviai 
vargu ar galėjo būti lietuvos užsienio politikos 
talkininkai jaV administracijos akimis žvel-
giant . kita vertus, šiuo klausimu istoriografija 
neturi suformulavusi aiškių savo pozicijų . rim-
tesni tyrinėjimai čia tikrai praverstų .

 po nepriklausomybės praradimo 1940-ai-
siais politinė emigrantų reikšmė vėl išaugo . 

prezidentas a . smetona, atsidūręs užsienyje 
ir galiausiai trumpam apsistojęs jaV, bandė 
formuluoti tokius lietuvos ateities uždavi-
nius, kurie neišvengiamai buvo susiję su tarp-
tautiniais santykiais . Tačiau antrojo pasauli-
nio karo išdavos lietuvai nesuteikė galimybės 
pasinaudoti pergalės prieš fašistinę koaliciją 
vaisiais . greičiau pasakytume, kad lietuva 
liko tos pasaulinės pergalės užstatu, kurį so-
vietams paliko nugalėtojai .

 ilgi sovietinės lietuvos okupacijos dešim-
tmečiai ypač išryškino lietuvos diplomatinės 
tarnybos Vakarų šalyse vaidmenį . pirmiausiai 
jos turėjo simbolinę okupuotos valstybės tęs-
tinumo misiją, pabrėžiančią (kaip įrodinėjo 
ilgametis diplomatinės tarnybos vadas stasys 
lozoraitis), kad vienintelis lietuvos valsty-
bės padėtį pasaulyje lemiantis veiksnys yra 
sovietinė okupacija . Ta pozicija reiškė, kad, 
dėl kokių nors priežasčių sovietams iš lietu-
vos pasitraukus, dauguma Vakarų valstybių 
automatiškai pripažintų mūsų suverenumą . 
istorikai lietuviškos diplomatijos laikotarpiui 
po antrojo pasaulinio karo skyrė svarių dar-
bų . neseniai pasirodžiusi lauryno jonušaus-
ko studija6 apie lietuvių diplomatinę tarnybą 
egzilyje parodo tuos veiksnius, kurie lėmė ne 
tik simbolinį okupuotos lietuvos diplomatinį 
reprezentavimą, bet ir aplinkybes, kuriomis 
buvo formuojamos eventualios atsikūrusios 
lietuvos valstybės užsienio politikos gairės . 
nors didelę laiko dalį iš anuometinės egzili-
nės tarnybos atėmė kova su paprasčiausiais 
materialiniais nepritekliais, konkurencija dėl 
kompetencijų su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi-
nimo Komitetu (Vlik‘u), vis dėlto nemažai 
buvo prisidėta prie bendros pavergtųjų arba 
komunistinių Vidurio rytų europos šalių po-
litinės emigracijos sluoksnių kuriamos atei-
ties vizijų .

 neabejotina, kad viena didžiausių pirmo-
sios respublikos gyvavimo problemų buvo 
Vilniaus klausimo ir santykių su lenkija atei-
tis . galime teigti, kad būtent emigracijoje per 
kelis dešimtmečius buvo brandinama len-
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kijos ir lietuvos susikalbėjimo perspektyva7 . 
nemažai prie konceptualaus abiejų tautų bū-
simos užsienio politikos svarstymo ir derini-
mo prisidėjo tiek stasys lozoraitis vyresnysis, 
tiek jo sūnus ir sekėjas stasys lozoraitis jau-
nesnysis . jiems pavyko rasti tinkamų dialogo 
partnerių lenkų stovykloje . lūžis būsimos 
lenkijos rytų politikos įsivaizdavimuose 
pasiektas nepaprastai didelėmis lenkų poli-
tinių emigrantų, susibūrusių apie paryžiuje 
leistą žurnalą Kultura ir jos redaktorių jerzy 
giedrojcą, pastangomis . galime sakyti, kad 
stebėtojus ir tarptautinių santykių ekspertus 
maloniai nustebinęs naują nepriklausomybės 
istoriją pradėjusios lietuvos ir pokomunis-
tinės lenkijos politinių sluoksnių gebėjimas 
įveikti istorinių traumų slenksčius buvo išug-
dytas pirmiausia emigracijoje .

 Vadavimąsi iš sovietų valdžios ir pirmus 
nepriklausomos lietuvos valstybės žingsnius 
tarptautinėje arenoje lydėjo ne tik išsaugoti 
pirmosios respublikos diplomatinės tarny-
bos simboliai, bet ir gausios pasaulio lietuvių 
talkos . iki šiolei nei istorikai, nei politologai 
nėra deramai įvertinę to įnašo, kurį Pasaulio 
lietuvių bendruomenė įnešė į lietuvos laisvės 
bylą . kita vertus, būtent lietuviškosios išeivi-
jos dėka, ypač amerikos lietuvių veiklos ir ry-
šių su gimtuoju kraštu, atkurtos lietuvos vals-
tybės ateities vizija, užsienio politikos gairės, 
orientacija į naTo daugumos lietuvių buvo 
suvokta kaip visiškai natūralus dalykas . emi-
gracijos veiksnys stiprino proamerikietiškus 
sentimentus, o jaV daugelio lietuvos piliečių 
jausenose buvo lyg artimiausias kaimynas .

 lietuvos užsienio politikos 
iššūkiai: senoji ir naujoji išeivija

 dabartinė pasaulėtvarka, globalizacijos 
prieštaringumai, per keliolika ekonominių 
permainų metų staiga ūgtelėjęs emigracijos 
iš lietuvos srautas yra nepaprastai svarbūs 
veiksniai, nuo kurių nepriklausyti negali lie-
tuvos užsienio politikos orientyrai . kita ver-

tus, kai kurie migracijos ir atsinaujinančios 
lietuvių išeivijos reiškiniai verčia subtiliai sie-
ti vidaus ir užsienio politikos uždavinius .

 Šiandien yra visiškai pagrįstas susirū-
pinimas pakitusiais lietuvių emigracijos ir 
naujosios išeivijos santykiais su tėvyne . Ta-
čiau šis susirūpinimas dažniausiai siejamas 
su vidaus politika, ekonominių ir sociali-
nių procesų perspektyva . galimas požiūris, 
jog užsienio politikos visa tai neliečia, kad 
pagrindiniai strateginiai lietuvos interesai 
tarptautinėje arenoje neturi priklausyti nuo 
tokių šalutinių aplinkybių kaip didesnis ar 
mažesnis imigrantų iš lietuvos susitelkimas 
jaV, didžiojoje Britanijoje ar ispanijoje . Bet 
ar įsivaizduojama, tarkim, tokia situacija, kai 
ekonominės emigracijos iš lietuvos srautai 
krypsta į Vakarus, o lietuvos užsienio politi-
kos prioritetai – į rytus? greičiausiai tai labai 
menkai tikėtina .

 lietuvių išeivijos vaidmenį lietuvos už-
sienio politikos raidoje nulemia keli dalykai . 
pirmiausia iki šiol didžiausia, geriausiai or-
ganizuota ir tikslingiausiai veikianti lietuvių 
diasporos dalis yra jaV – valstybėje, kuri 
diktuoja šiuolaikinių tarptautinių santykių 
madas . kaip ir vadavimosi iš sovietų dešim-
tmečiais, taip ir lietuvos įsitvirtinimo poli-
tiniame pasaulio žemėlapyje laikotarpiu jaV 
lietuviai buvo ir yra itin svarbus liaudiškosios 
diplomatijos, arba tiesiog liaudiškojo lobizmo, 
veiksnys . per lietuviškų sentimentų ameriko-
je sklaidą lietuva darosi labiau pastebima, 
atpažįstama, sava ir patraukli . Ši sena, kaip ir 
pati amerikos lietuvių bendruomenė, misija 
neturėtų kisti . lietuvos negebėjimas pasinau-
doti šia aplinkybe būtų didelė nesėkmė ir ne-
dovanotina užsienio politikos klaida .

 Šiandien tam tikras viltis turėtume sieti ir 
su didžiosios Britanijos lietuviais, kurių skai-
čius per keliolika pastarųjų metų išties tapo 
įspūdingas, o sentimentai tėvynei labai men-
kai pasireiškia . nebent per krepšinio rungty-
nes . Britanijos lietuvių masę šiandien sudaro 
naujieji ekonominiai imigrantai, kurių dau-
guma iki tikėtino prisijungimo prie europos 
sąjungos bus nelegalūs darbininkai, vengian-
tys atviro kultūrinio ir organizacinio darbo . 
ekonominė šios diasporos dalies potencija 
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yra itin nedidelė, tad ir kokia nors ženklesnė 
reikšmė jų naujos gyvenimo vietos politikoje 
menkai tikėtina .

 senoji išeivija, sukaupusi viešo lietuviško 
darbo patirtį, yra racionaliai prognozuoja-
ma, susiorganizavusi, palaikanti reguliarius, 
institucionalizuotus santykius su lietuvos 
seimu ir administracija . Bet naujieji lietuvių 
išeiviai, nors ir gerokai lenkiantys savo skai-
čiumi pokario politinius emigrantus, dar tik 
brandina bendruomeninio veikimo ir tauti-
nio ryšio su tėvyne principus . čia įžiūrėtina 
svarbi aplinkybė, kuri turi įpareigoti ir lietu-
vos užsienio politikos vykdytojus . ji susijusi 
su nelegalios padėties imigracijos šalyse kai-
ta . dvigubos pilietybės derinimas, specialių 
naujosios išeivijos informavimo, dalyvavimo 
lietuvos reikalų svarstybose, balsavimo są-
lygų gerinimo darbas negali būti judinamas 
iš vietos be užsienio reikalų žinybos . 

 atkreiptinas dėmesys į dabartinę jaV pre-
zidento g . Busho programą amnestuoti ne-
legalius darbininkus . Įgyvendinta amerikos 
administracijos politika atskleis naują galimy-
bę legalizuotis šalyje, kurioje daugelis naujųjų 
lietuvių išeivių įsikūrė jau prieš dešimtmetį . 
Tai leidžia daryti prielaidą, kad iš tam tikro 
pogrindžio išėjusi naujoji posovietinių lietuvių 
išeivijos dalis gali susigrąžinti dalį prarastos 
tautinės savigarbos, nebesistengti slėpti savo 
kultūrinio tapatumo ir atviriau bei dažniau 
bendrauti su lietuva . panašūs reiškiniai tikė-
tini Vakarų europoje, kur pamažu legalizuotis 
turės daugelis nuo gimtinės nutolusių mūsų 
tautiečių . 

 diasporos likimas – lietuvos 
politikos rūpestis 

 
 greta to akivaizdaus teiginio, kad išeivijos 

klausimas sietinas su užsienio politikos priori-
tetais, o užsienio politika savo ruožtu pinasi su 
socioekonomine valstybės perspektyva, pasa-
kytini dar keli dalykai . mūsų valstybės politi-
nių sluoksnių rūpestį lietuvių diasporos likimu 
skatina ekonominiai ir politiniai interesai .

 ekonominius lietuvos interesus, susiju-
sius su išeivija, galima paryškinti airijos pa-

vyzdžiais . ekspertai, kurie nagrinėjo airijos 
ekonominio šuolio anatomiją, mano, kad itin 
svarbus to reiškinio šaltinis buvo airių gebėji-
mas iš viso pasaulio pritraukti airiškos kilmės 
kapitalą . minima apie 35 000 airių, persikė-
lusių arba perkėlusių savo verslą į pažadėtąją 
žemę. Tokia kryptimi lietuvos vyriausybės 
yra padariusios kelis žingsnius, tačiau toli gra-
žu šie politikos mėginiai neįgijo strateginio 
prioriteto reikšmės . išeivija daugeliu atvejų 
neįvertinta, o investicinio atraktyvumo sodri-
nimas tautiniais sentimentais iki šiolei men-
kai panaudotas . išeivijos dalyvavimas kuriant 
socialinę ir ekonominę krašto pažangą turi 
galimybę didėti . Visų pirma dėl prisijungimo 
prie naTo . Bet lietuvos užsienio politikos 
vairininkai turi maksimaliai naudoti turimas 
priemones jei ne grįžimui į protėvių žemę, tai 
bent virtualiam ryšiui su ja skatinti .

 Šiandien dar negalime lyginti naujųjų, poso-
vietinės kartos išeivių ekonominės galios su se-
naisiais diasporos sluoksniais . Tačiau dėl nere-
guliaraus, neretai laikino migracijos srauto, dėl 
labai artimų ryšių su giminėmis ir dėl tam ti-
kros tendencijos į lietuvą vežti svetur uždirbtus 
pinigus galima pastebėti nemenkas finansines 
injekcijas, kurias lietuvos ūkis jau dabar patiria . 
gerai žinomi faktai, kad pirmosios respubli-
kos laikais išeivių gimtinėn siunčiami pinigai 
prilygo kone 10 nuošimčių anuometinio šalies 
biudžeto8 . kitaip nei XX a . trečiąjį dešimtmetį, 
šiandien mes nežinome net prognozuojamų 
ekonominių emigrantų į lietuvą parvežamų pi-
nigų kiekio, nors neabejotina, kad jie prisideda 
prie „Baltijos tigro“ šuolių .

 kokios permainos šiuose baruose laukia 
lietuvos administracijos? kokie aspektai turi 
būti stebimi? politikos ekspertai sako, kad 
jaV prezidento g . Busho sprendimas imtis 
nelegalios darbo jėgos amnestijos toli gražu 
nėra jo meilės imigrantams išraiška . Viena 
vertus, terorizmo baimė verčia stiprinti mi-
gracijos srautų kontrolę . kita vertus, tarp 
dvidešimt milijonų meksikiečių jaV yra daug 
legalių balsuotojų . imigrantų simpatijos – di-
delis g . Busho komandos siekis .
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 dešimtys milijonų jaV darbo rankų yra 
nelegalios . iš jų mažiausiai 100 000 priklauso 
lietuviams . galimybė legalizuotis dešimtims 
tūkstančių senukų prižiūrėtojų, remontininkų 
ir restoranų darbininkų iš lietuvos masina . jie 
pagaliau galės nesibaiminti represijų, depor-
tacijų ir, žinoma, privalės sumokėti mokesčius 
amerikiečių iždo tarnyboms . Tiek, kiek liks nu-
vertėjusių dolerių, bus galima be baimės vežti 
gimtinėn, kurios valdžiai teks laikytis dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutarties . kas iš to? 
Viena prielaida: didės pati migracija ten ir atgal, 
nes nebeliks baimės, kad grįžusiam lietuvon ir 
jaV vizų režimą pažeidusiam migrantui bus už-
kirstas kelias dar sykį pakartoti darbo užjūryje 
paieškas . kita prielaida: turėtų normalėti naujų-
jų amerikos lietuvių ryšys su tėvyne .

 iš čia išplaukia labai svarbios politinės aplin-
kybės, kurios susijusios tiek su išeivijos rūpes-
čiu dėl gimtojo krašto likimo, tiek su lietuvos 
užsienio politikos ir lietuvos valstybės ateities 
perspektyvomis . neabejotina, kad lietuvos pi-
liečių, dirbančių ir gyvenančių užsienyje, nega-
lima išbraukti iš mūsų valstybės, liberaliosios 
demokratijos, provakarietiško kurso svarstybų .

jei antivakarietiškoms ir radikalioms jė-
goms nepasiseks sustabdyti lietuvos euroin-
tegracijos, jei prasiplės legalaus darbo Vakarų 
europoje galimybės, tai labai tikėtina, kad jau 
šią vasarą lietuvoje padaugės buvusių nele-
galių lietuvių darbininkų iš didžiosios Brita-
nijos, kurie neretai vengdavo aplankyti savo 
gimtinę, nes baiminosi būti britų migracijos 
tarnybų neįleisti atgal . europos sąjungos er-
dvėje laisvai judantys mūsų piliečiai išvengs ir 
savo valstybės pasienio tarnybų perdėto uo-
lumo . pamažu praras reikšmę rūpestis, kiek 
pinigų vežasi londono picų kepėjas per savo 
svarbą prarandančią lietuvos vakarinę sieną . 
judrumas per ją tikrai padidės, o nemalonių 
procedūrų ir smulkių ar stambių kyšių sumą 
ištirpins laikas . 

 Žinoma, yra didelė tikimybė, kad lietuviai 
pliūptelės ieškoti išsvajotos lengvo uždarbio 
duonos į Vakarus, bet taip pat tikėtina, kad ta 
duona greitai apkars . Tačiau būti lietuvos pi-

liečiu ir dirbti plačiame pasaulyje – virtualiai 
ar realiai – taps vis labiau įprastu reiškiniu . 

 dabar pagalvokim, ką bendra turi migra-
cija su lietuvos politiniu gyvenimu ir ar gali 
užsienio politikos strategai visiškai ją apeiti? 
manyčiau, kad ryšys yra tiesioginis . rinkėjų 
skaičiaus mažėjimas ir elektorato socialinių, 
intelektinių savybių kitimas apskritai susijęs 
su kelių šimtų tūkstančių balsuotojų nutekėji-
mu iš lietuvos . judresni, darbštesni, drąsesni, 
kartais ir protingesni lietuvos piliečiai ati-
tolsta nuo balsavimo urnų, gimtinėje palikda-
mi itin kontrastingą padėtį: į dvi stovyklas vis 
pikčiau besidalijančią publiką . Viena stovy-
kla – išsilavinę, prakutę, prasimušę, laimėję ir 
protu bei prakaitu geresnį gyvenimą užsidir-
bę viršutiniai sluoksniai . kita stovykla – per-
mainų ir nesėkmių nualinti, įpykę, labiau so-
cialinio keršto nei pažangos ištroškę, viskuo 
nusivylę apatiniai liaudies sluoksniai . 

 darau prielaidą: emigracija labiausiai sil-
pnina provakarietiško viduriniojo sluoksnio 
formavimosi procesą . Į rusiją uždarbiauti 
emigrantai dar ilgai nevažiuos, jei iš viso kada 
nors važiuos . Tad tikėtina, kad emigravęs 
elektoratas yra labai svarbi liberaliosios de-
mokratinės tėvynės ateities socialinė atrama . 
Todėl susirūpinimas lietuviškomis balsadėžė-
mis Vakarų pasaulyje – pirmiausiai jaV ir di-
džiojoje Britanijoje – labai svarbus lietuvos 
valdžios uždavinys . lietuva gali labai daug 
laimėti iš emigracijos, jei tik nepasitenkins 
ištiestų muitininkų rankų paradu . 

***
 jei lietuvos politika tinkamai balansuos 

tarptautinius ir vidaus reikalus, galime neabe-
joti, kad užsienio politikoje išeivijos veiksnys 
artimiausiu metu turėtų sustiprėti . globali-
zacijos žingsniai yra tokie platūs, kad turime 
neabejoti darbo jėgos (o kartu ir elektorato) 
mobilumu . lietuvos užsienio politikos ir aps-
kritai naujųjų tarptautinių santykių laukia rim-
ti iššūkiai, susiję su tuo mobilumu kaip esmine 
naujos pasaulėtvarkos savybe . svarbu laiku tai 
pamatyti ir tinkamai pasirengti pasitikti ateitį .
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aleksandraVičius egidijus 

emigraTion and The goals oF liThuania’s 
Foreign policy 

The purpose of this article is to convey a 
couple of messages . First of all, it aims to pre-
sent a short overview of the historical role 
of lithuanian emigrants in the period of 
the re-establishment of lithuania as an in-
dependent state in the international arena . 
The principal issue which so far has been 
insufficiently addressed by both historians 
and political scientists, and which should 
be the constant focus of lithuanian foreign 
policy-makers, is the current situation of 
the lithuanian diaspora in Western coun-
tries, the emigrants’ position in respect to 

their homeland, and their eventual behaviour 
in the performance of the diplomacy mission 
at the community level . Taking into account 
the traditional examples identified by histo-
rians of the political behaviour of lithuanians 
world-wide, and by analysing political trends 
in the usa, great Britain, and other coun-
tries that had accepted immigrants from li-
thuania, it is possible to paint a clearer picture 
of the expectations resulting from the relati-
onship between the diaspora and the interests 
of lithuania’s foreign policy .
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lietuvos ir migrantų 
ryšiai neturi nutrūkti

 su stojimu į europos sąjungą atsiradusios 
naujos darbo, karjeros ir mokslo galimybės 
paskatino dalį tautiečių išvykti į užsienį . pa-
gal oficialią statistiką išvykusieji skaičiuojami 
dešimtimis, pagal neoficialią – šimtais tūks-
tančių žmonių . Visuomenė nėra tvirtai apsi-
sprendusi, kaip vertinti emigraciją: nuomonių 
barometras svyruoja nuo prarastosios kartos 
iki protų sugrįžimo perspektyvos . Valstybės 
interesas emigracijos klausimu siejamas su 
pastangomis išsaugoti tautinį identitetą už 
šalies ribų . Vienas iš pagrindinių pagalbinin-
kų – užsienio lietuvių susivienijimai, susikūrę 
35 valstybėse .    

emigracija – dėsningumas

Valstybinę politiką santykiuose su išeivija 
formuoja ir įgyvendina Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas (Tmid) prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės . Ši institucija anali-
zuoja išeivijos raidą ir pokyčius, atsižvelgda-
ma į poreikius rengia ir įgyvendina lietuvos 
respublikos Vyriausybės patvirtintą užsienio 

lietuvių bendruomenių rėmimo programą 
(toliau vadinama programa) . Tmid taip pat 
skiria valstybės biudžeto lėšas užsienio lietu-
vių organizacijų projektams remti ir kontro-
liuoja, kaip jos naudojamos . 

programos tikslas – per įvairiapusę lietu-
višką veiklą palaikyti ir stiprinti ryšius su už-
sienyje gyvenančiais tautiečiais . kaip vienas 
pagrindinių prioritetų įvardijamas lituanisti-
nis švietimas, skatinama bendra lietuvos ir 
užsienio lietuvių bendruomenių ir organiza-
cijų kultūrinė bei socialinė veikla . programo-
je taip pat numatyta nuolat informuoti išeivi-
ją apie svarbiausius šalies įvykius ir skatinama 
užsienio lietuvių bendruomenes aktyviai kur-
ti teigiamą lietuvos įvaizdį užsienyje .

atsižvelgdamas į naujausias emigracijos 
tendencijas ir jų poveikį lietuvai, Tmid inici-
javo, kad lygiagrečiai su programa būtų sukurta 
ilgalaikė valstybės strategija išeivijos atžvilgiu . 
Šis dokumentas rengiamas bendradarbiaujant 
su įvairiomis valstybinėmis institucijomis ir 
kitais partneriais . juo bus vadovaujamasi for-
muojant ilgalaikę valstybės išeivijos politiką 

t
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ryšiai neturi nutrūkti

įvairiais aspektais – strategija turėtų suvienyti 
visus su išeivija susijusius teisinius, socialinius, 
švietimo bei kitus klausimus . 

Šis dokumentas svarbus ir tuo, kad jis at-
spindės naujas aktualijas, su kuriomis susidū-
rė lietuvos valstybė, įstojusi į europos sąjun-
gą . daugiau nei penkiasdešimt metų mūsų 
šalis buvo izoliuota nuo Vakarų, tad absoliu-
čia dauguma atvejų emigracija galėjo būti tik į 
ssrs respublikas . atkūrus nepriklausomybę 
situacija iš esmės kito – žmonės pradėjo vykti 
į Vakarų valstybes . Tendencija sustiprėjo lie-
tuvai tapus es nare . 

statistikos departamento duomenimis nuo 
1990 m . emigravo per 334 tūkst . šalies gyven-
tojų, arba vidutiniškai po 21 tūkst . per metus . 
emigruojančių piliečių kategorijai priskiriami 
išvykstantys iš šalies ir ketinantys apsigyventi 
svetur nuolat arba ilgesniam negu 6 mėnesių 
laikotarpiui . Tačiau yra ir antras, neįtrauktas 
į apskaitą srautas piliečių, išvykstančių į kitas 
šalis trumpalaikiams uždarbiams . Šis srautas, 
ne toks intensyvus rudenį–žiemą ir didėjantis 
pavasarį–vasarą, įvairiais skaičiavimais, gali 
sudaryti dar apie 200 tūkst . Taip pat esama ir 
potencialių emigrantų, t . y . artimiausiu metu 
besiruošiančių išvykti . oficialių apklausų 
duomenimis, jie sudaro dar apie 300 tūkst .1

1990–1993 m . didžiausi emigraciniai srau-
tai buvo į rusiją, Baltarusiją, ukrainą ir kitas 
buvusias sovietų sąjungos respublikas, o nuo 
1994 m . – į Vakarus . 

keičiantis sąlygoms šalia susiformavusių 
išeivijos grupių kaip autochtonai, arba etni-
nių žemių lietuviai (tautiečiai, gyvenantys 
Baltarusijoje, lenkijoje, latvijoje, kalinin-
grado srityje), postsovietinės erdvės, arba 
vadinamųjų „rytų kraštų“ lietuvių, tradicinės 
išeivijos (australijos, Šiaurės ir pietų ameri-
kos lietuvių susivienijimai) atsirado „naujo-
sios bangos“, arba ekonominiai, migrantai .

pavyzdžiui, pagal oficialią statistiką, 2005 
m . iš lietuvos emigravo 15,6 tūkst . žmonių . 
daugiausia – į jungtinę karalystę (4,2 tūkst .), 
airiją (2,1 tūkst .), jaV (2,0 tūkst .), Vokietiją 
(1,5 tūkst .), rusijos Federaciją (1,1 tūkst .), is-
paniją (0,8 tūkst .) .

2005 m . iš lietuvos emigravo 8 tūkst . mo-
terų ir 7,6 tūkst . vyrų . emigrantų penktadalį 
sudarė 25–29 metų amžiaus gyventojai, 20–24 
metų amžiaus – 16,3 procento, 30–34 metų 
amžiaus – 12,9 procento ir 35–39 metų – 8,8 
procento, o 60 metų ir vyresnio amžiaus gy-
ventojai – tik 2,9 procento .

dabartinės emigracijos tendencijos nėra 
išskirtinis lietuvos bruožas, tai būdinga dau-
gumai naujų es narių, įskaitant lenkiją, la-
tviją, estiją . 

issn 1822-5152

tarptautinė migracija Baltijos šalyse
1990–2004 metais2 Lietuva Latvija estija

emigravo, tūkst. 318,4 275,5 124,1

Palyginti su gyventojų skaičiumi 2004 m., proc. 9,3 11,9 9,2

imigravo, tūkst. 72,3 81,3 35,7

Palyginti su gyventojų skaičiumi 2004 m., proc. 2,1 3,5 2,6
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pasak airijos darbo biržos atstovų, dabar-
tinė mūsų valstybės padėtis (ir emigracijos 
klausimai) primena jų situaciją prieš maž-
daug penkiolika metų . Tačiau airija ėmėsi 
atitinkamų veiksmų keldama šalies gerovę 
ir spręsdama darbo klausimus; dabar ji yra 
viena patraukliausių emigrantams (ir iš lie-
tuvos) šalių . 

Tmid glaudžiai bendradarbiauja su airi-
jos, kaip ir su ispanijos, italijos, latvijos, len-
kijos, rusijos, Baltarusijos, airijos, didžiosios 
Britanijos bei kitų valstybių institucijomis . Tai 
leidžia ne tik perimti darbo patirtį ar įžvelgti 
besikartojančias emigracijos tendencijas, bet 
ir efektyviau padėti gyvenamųjų kraštų užsie-
nio lietuvių bendruomenėms .  

Formuodamas dabartinę emigracijos po-
litiką, Tmid atsižvelgia į kitų šalių patirtį 
ir į tris pagrindinius aspektus: informacinę 
paramą ketinantiems išvykti (kad tvirtai ap-
sisprendę išvykti lietuviai užsienyje žinotų 
savo teises ir dirbtų kaip lygiaverčiai darbuo-
tojai), bendradarbiavimą su užsienio lietuvių 
organizacijomis (išlaikant nuolatinį įvairių 
kartų emigrantų ryšį su Tėvyne) ir pagalba 
norintiems sugrįžti. Vienas labiausiai pastara-
jai kategorijai rūpimų klausimų – informacija 
apie valstybės politiką, įstatyminės bazės po-
kyčius, kuriais atsižvelgiama į ketinančių grįž-
ti į lietuvą tautiečių poreikius . kaip pavyzdį 
galima būtų paminėti svarstymus dėl dvigubo 
pajamų apmokestinimo panaikinimo ir įstaty-
mo pataisas, kurios sukėlė didelį užsienyje gy-
venančių tautiečių susidomėjimą ir diskusijas . 
informacinė pagalba norintiems sugrįžti taps 
vienu pagrindinių Tmid artimiausios ateities 
prioritetų .  

lietuvos ir 
bendruomenių ryšiai

glaudžiai bendradarbiaudamas su didelę 
veiklos patirtį turinčiomis išeivijos bendruo-
menėmis, Tmid kartu su pagrindiniu partne-
riu – pasaulio lietuvių bendruomene (plB) itin 

daug dėmesio skiria įsisteigusioms arba atsikū-
rusioms užsienio lietuvių organizacijoms, kurių 
pagrindą sudaro naujosios bangos emigrantai .  

lietuva, kaip ir 37 kitos valstybės, yra pasi-
rašiusi ir ratifikavusi europos Tarybos Tauti-
nių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, 
kuria valstybės yra įsipareigojusios užtikrinti 
numatytas jose gyvenančių tautinių mažumų 
teises . 

Vykdydamas įsipareigojimus tautinių ma-
žumų organizacijoms lietuvoje, Tmid savo 
ruožtu skatina užsienio lietuvių, kurie savo 
gyvenamuosiuose kraštuose yra tautinė ma-
žuma, susivienijimus naudotis konvencijos 
teikiamomis galimybėmis . 

Tmid kasmet finansuoja projektus, skir-
tus užsienio lietuvių organizacijų veiklai rem-
ti . projektai atrenkami viešo konkurso būdu, 
juos kasmet svarsto departamento generalinio 
direktoriaus įsakymu patvirtinama koordina-
cinė taryba . ją sudaro valstybinių institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai . praėju-
siais metais gautos ir svarstytos 186 užsienio 
lietuvių organizacijų paraiškos ir prašymai . 
projektams finansuoti skirta per 750 tūkst . 
litų, iš kurių – 169 tūkst . litų lenkijoje, 121,6 
tūkst . litų pietų amerikoje, 66,3 tūkst . litų 
Baltarusijoje, 59,8 tūkst . jaV veikiančioms 
lietuvių bendruomenėms . Vokietijos lietuvių 
bendruomenei skirta 37,7 tūkst . litų, kalinin-
grado srities (rusijos Federacija) organizaci-
joms – 35,9 tūkst . litų .

prioritetai buvo teikiami švietimui (litu-
anistinėms mokykloms, lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvams, bendrojo lavi-
nimo mokykloms, moksleivių ekskursijoms 
į lietuvą ir kt .), kultūrai (kultūros dienoms, 
seminarų, konferencijų, parodų, koncertų 
organizavimui ir kt .), leidybai ir informacijai 
(bendruomenių leidžiamiems laikraščiams, 
žurnalams, knygoms, lietuviškoms radijo ir 
televizijos laidoms) .

2006 metų konkursui buvo pateikta beveik 
200 paraiškų ir prašymų . 
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Formuodamas valstybės politiką išeivijos 
klausimais, Tmid pasiūlė įsteigti diasporos 
atašė pareigybę . praktika parodė, kad lietuvos 
ambasados užsienyje dėl darbo krūvio ne vi-
sada gali skirti pakankamai dėmesio užsienio 
lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, 
tuo tarpu šių dviejų lietuvos atstovų sąveika 
būtina teigiamam šalies įvaizdžiui formuoti 
ir lietuviškai veiklai plėtoti . paskirtas žmogus 
ryšiams su diaspora galėtų išspręsti šį klau-
simą . numatoma, kad pirmiausiai pareigybė 
bus įsteigta didžiosios Britanijos ir airijos 
atstovybėse . Šiuo metu derinami pareigybės 
dokumentai .

siekdamas, kad lietuvos valstybinės ins-
titucijos paramą visuomeninėms užsienio 
lietuvių organizacijoms teiktų koordinuotai, 
departamentas kartu su partneriais rengia 
tarpinstitucinę bendradarbiavimo su užsie-
nio lietuvių bendruomenėmis programą .

Tmid taip pat įsteigs du naujus apdova-
nojimus išeivijai nusipelniusiems žmonėms . 
Vyčio apdovanojimas už paramą lietuvybės 
puoselėjimui bus skiriamas lietuvos ir už-
sienio verslininkams . liudviko rėzos apdo-
vanojimas bus skiriamas nusipelniusiems 
lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams pa-
gerbti bei pažymėti jų ypatingus nuopelnus 
puoselėjant, skatinant, plėtojant ir remiant 
lituanistinį švietimą . 

informacinė sklaida

informacija užsienio lietuvių bendruome-
nėms ir organizacijoms yra vienas pagrindi-
nių Tmid darbo barų . departamentas ne tik 
informuoja išeiviją apie įvykius lietuvoje, bet 
ir organizuoja seminarus, leidžia arba remia 
informacinius leidinius įvairiais klausimais .  

pavyzdžiui, praėjusiais metais bendra ini-
ciatyva su jungtinės karalystės ambasada bei 
norvegijos bendruomenėmis buvo išleisti bu-
kletai apie darbuotojų teises minėtose šalyse . 

2006 m . Tmid parengs departamento 
remtų užsienio lietuvių bendruomenių pro-

jektų apžvalgą, lietuviškų organizacijų pasau-
lyje registravimo dokumentų, kartu su išeivi-
jos institutu išleis 1920–1940 metų lietuvos 
valstybės emigracijos politikos dokumentų 
sąvadą ir emigracijos tyrinėjimų mokslinį 
žurnalą „oikos“ .

Tradiciniai tapo mūsų seminarai užsienio 
lietuvių žiniasklaidos atstovams ir lituanis-
tinių mokyklų įkūrėjams bei mokytojams . 
Šiemet bus surengti ir seminarai lietuviško 
bendrojo lavinimo mokyklų vadovams bei 
bendruomenių sporto organizatoriams . 

per užsienio lietuvių žiniasklaidos semi-
narus dalyviai tobulina žurnalistinio darbo 
įgūdžius, lietuvių kalbos žinias, yra supažin-
dinami su žiniasklaidos tendencijomis lietu-
voje . daug dėmesio skiriama mūsų valstybės 
įvaizdžio klausimams, kadangi išeivijos žur-
nalistai yra vienas svarbiausių komunikacijos 
šaltinių, kuriais naudojasi ir  užsienyje gy-
venantys tautiečiai, lietuvos ir  gyvenamųjų 
kraštų žiniasklaida . 

Šiuo metu užsienio šalyse leidžiama per 
30 lietuviškų periodinių leidinių (kai kurie 
iš jų turi elektronines versijas), veikia per 20 
radijo stočių ar programų . ateityje didelę in-
formacinę reikšmę įgis planuojama lietuviško 
kanalo transliacija per palydovą . Tmid palai-
ko iniciatyvą iš valstybės biudžeto finansuoti 
projektą, kuris numato transliuoti lietuvos 
televizijų laidas europoje ir jaV . 

2005 m . šalyje vidutiniškai 1000–čiui gy-
ventojų teko 4,6 emigranto . daugiausiai 
emigravo skaičiuojant 1000–čiui gyvento-
jų iš Visagino (16,3), palangos miesto (10,5), 
akmenės rajono (8,5), klaipėdos miesto (8,4)  
savivaldybių,  o mažiausiai – iš rietavo (0,6), 
molėtų rajono (1,0), kalvarijos (1,3), Širvintų 
rajono (1,5) savivaldybių .

užsienio lietuvių bendruomenių duome-
nimis, vienas pagrindinių informacijos šalti-
nių tautiečiams, išvykusiems gyventi svetur, 
yra ryšiai su gimtine . atsižvelgdamas į šį fak-
tą, Tmid bendradarbiauja su lietuvos savi-
valdybių asociacija, teikia informaciją apie 
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savo veiklą, aktualią į užsienį išvykusiems 
tautiečiams, asociacijos periodiniam leidiniui 
„savivaldybių žinios“ .

išskirtinis dėmesys švietimui

25 valstybėse veikia 150 lituanistinio ugdy-
mo įstaigų (daugiausia kaliningrado srityje ir 
jaV), kuriose mokosi 5675 moksleiviai . dau-
gumą bendrojo lavinimo mokyklų lietuva 
visiškai arba iš dalies išlaiko, kitoms skiriama 
parama . Bendradarbiaujant su lr Švietimo ir 
mokslo ministerija buvo parengtos mokymo 
programos lituanistinių mokyklų dėstytojams, 
lietuvių bendruomenių vadovams, lituanisti-
nių mokyklų moksleiviams ir jų tėvams .

užsienio lietuvių bendruomenėms, besi-
rūpinančioms lituanistinių mokyklų darbu, 
departamentas skyrė lėšų seminarams, kon-
ferencijoms, kurias bendruomenės rengė gy-
venamuosiuose kraštuose, įtraukdamos daly-
vius iš kitų valstybių . 

Tmid seminarus lituanistinių mokyklų 
mokytojams lietuvoje rengia nuo 1997 m . 
kaip ir žiniasklaidininkų atveju, minėtų ren-
ginių idėja yra ta, kad jų dalyviai, grįžę į gy-
venamuosius kraštus, toliau perduotų įgytas 
žinias, rengtų diskusijas ir kt .

praėjusiais metais šią idėją su Tmid pa-
rama įgyvendino Švedijos lietuvių bendruo-
menė, surengusi seminarą „draugystės tiltas“, 
kuriame dalyvavo Švedijos, danijos, norve-
gijos, airijos, didžiosios Britanijos, olandi-
jos, Vokietijos lietuvių susivienijimų atstovai . 
projektas buvo skirtas keturioms skirtingoms 
socialinėms grupėms (lituanistinių mokyklų 
mokytojai, vaikai, tėvai ir bendruomenių val-
dybų nariai), jo metu buvo aptarti aktualūs 
lituanistinio švietimo klausimai . 

 Vienas pagrindinių bendruomenių pra-
šymų – kad lietuva galėtų skirti materialinę 
paramą lituanistinių mokyklų mokytojams . 
Šis klausimas iš dalies buvo išspręstas 2006 
m . vasario 13 d . lietuvos respublikos Vyriau-
sybei patvirtinus nutarimą nr . 140 „dėl vals-

tybės paramos skyrimo lietuvių kilmės užsie-
niečiams, atvykstantiems studijuoti lietuvos 
aukštosiose mokyklose, ir lietuvos mokyto-
jams, dėstytojams bei kultūros ir meno dar-
buotojams, vykstantiems į užsienio valstybes 
dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, 
aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos 
centruose ir lietuvių bendruomenėse tvar-
kos“ . Tmid, surengęs konkursus, su nutarime 
minimais asmenimis nuo 2006 m . birželio 1 
d . galės sudaryti išvykimo sutartis . 

atsižvelgdamas į bendruomenių porei-
kius, 2006 m . Tmid planuoja išleisti metodi-
nę medžiagą renginių organizacijoms, šokių 
pamokų cd ir vaizdo juostą, skirtą ansam-
blių vadovams, lietuvių autorių vaikų daine-
lių knygą ir cd su pamokomis, surengti nuo-
traukų konkursą „lietuviai pasaulyje“ .

departamentas per užsienio lietuvių rė-
mimo centrą (ulrc) taip pat padeda jauni-
mui, atvykstančiam studijuoti lietuvos aukš-
tosiose mokyklose, užsienio lietuvių vaikams 
rengia bei remia vasaros poilsio stovyklas .

išvados

užsienyje gyvenančių lietuvių poreikiai 
skiriasi pagal gyvenamuosius kraštus, pagal 
kartas ir tikslus . Šiuo metu daugiausiai poli-
tikų, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio su-
laukia „naujosios bangos“, arba ekonominiai, 
emigrantai . Tai natūralu, nes valstybei rūpi jos 
ateitis, tiesa, dabartinę migraciją galima pava-
dinti politiškai ir ekonomiškai besivystančios 
jaunos valstybės dėsningumu . Tokį pat proce-
są išgyveno ir lietuvių pamėgta airija, ir kitos 
šalys . Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas aukščiau minėtomis priemonėmis ir 
sprendimais stengiasi atsižvelgti į visų užsie-
nyje veikiančių lietuvių segmentus – nuo ke-
tinančių išvykti iki ketinančių sugrįžti . 

išeivijos klausimais Tmid bendradar-
biauja su lietuvos ir užsienio valstybinėmis 
institucijomis ir nevyriausybinėmis organi-
zacijomis, tačiau pagrindinis partneris – pa-
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saulio ir kraštų bendruomenės . Būtent jos 
telkia užsienyje gyvenančius tautiečius, kurie 
nori gyvenamajame krašte neprarasti tautinio 
identiteto . Šie žmonės formuoja ne tik lietu-
vos įvaizdį, bet ir lietuvių pilietinę visuomenę, 
nesvarbu, kad ir kur jie gyventų . kaip vienas 
neeilinių patriotizmo ir pilietiškumo pavyz-
džių galėtų būti pietų amerikos lietuviai, ku-
rie lietuviškąsias tradicijas perdavė ketvirtajai 
ar penktajai kartoms . 

1 kęstutis jaskelevičius . Emigracija: Nojaus lai-
ve, sako, būta ir lietuvių // „laikas“, 2006 m . 
sausio 18 d .

Tmid rūpinasi, kad sąmoningi lietuviai 
jaustųsi reikalingi Tėvynei, nesvarbu, kada jie 
išvyko ir dėl kokių priežasčių . kalbant apie 
naujausią emigracijos bangą suprantama, kad 
žmonės išvyko ne dėl patriotizmo stokos, o 
ieškodami geresnių darbo sąlygų, karjeros 
galimybių ir kitų su gerove susijusių priežas-
čių . manome, kad išsaugotas ryšys su Tėvyne 
ir ekonominis šalies progresas paskatins juos 
po tam tikro laiko sugrįžti ir lietuvoje pritai-
kyti užsienyje įgytas žinias . 

BagdonaVičienė Vida

The Ties BeTWeen liThuania and 
her migranTs should noT dissolVe

nowadays it is the so-called “new Wave”, 
or economic, emigrants that receive the most 
attention from politicians, society, and me-
dia . The needs of lithuanians living abroad 
vary in accordance with country of residence, 
their own age, and their goals . The  depart-
ment of national minorities and emigration 
works in cooperation with the government 
institutions of lithuania and other states as 
well as with non-governmental organiza-
tions, but its principal partners are the World 

lithuanian community and the individual 
lithuanian communities of each country in 
which lithuanians reside . it is precisely these 
organizations that join together the lithua-
nians who do not wish to lose their national 
(ethnic) identity in their country of emigra-
tion . Their members contribute not only to 
forming the public image of lithuania, but 
also to fostering lithuanian civil society, no 
matter where they live .

nuorodos
2 statistikos departamento duomenys . 
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t
išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos

pastaruosius kelerius metus aktyvėjanti 
diskusija apie emigraciją atskleidžia ne tik 
augančios emigracijos mastus (dauguma 
naujosios kartos išeivių pasitraukė iš lietuvos 
gerokai anksčiau, nei apie ją imta kalbėti), bet 
ir naujosios lietuvos tapatybės paieškas . Vie-
name elektroniniame laiške, išsiųstame lietu-
vių bendruomenėms užsienyje prieš šiųmetės 
„eurovizijos“ finalą, Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamento užsienio lietuvių skyriaus 
migracijos politikos ir informacijos poskyrio 
vedėjas giedrius Šniukas ragino išeivius bal-
suoti už lietuvių šiam konkursui parengtą šou 
„lT united“ . Toks valstybės institucijos pa-
reigūno dėmesys tik parodo tai, kad emigra-
cijos/imigracijos procesai ir šalies įvaizdžio, 
tapatybės formavimas suvokiami ne tik kaip 
vienas kitą veikiantys, bet ir vienas iš kito iš-
plaukiantys procesai . Todėl skatinant išeivi-
ją tikimasi prisidėti prie pastangų formuoti 
įvaizdį ir, atvirkščiai, kuriant įvaizdį tikimasi 
stiprinti saitus su išeivija .

Tai, beje, jau antra lietuvos tapatybės 
paieškų banga atkūrus nepriklausomybę . pir-

ma, prasidėjusi dar ankstyvaisiais sąjūdžio 
metais ir pasibaigusi iškilaus išeivijos lyderio 
stasio lozoraičio nesėkmingu bandymu kan-
didatuoti į lietuvos respublikos prezidentus, 
taip pat pasireiškė dideliu domėjimusi išeivi-
ja . Tuomet taip pat bandyta į lietuvą susigrą-
žinti išeivius (ir ne vienas jų buvo įtrauktas į 
valstybės atkūrimo darbus) . dar ši identito 
paieška pasireiškė ekspedicijomis į buvu-
sias lietuvių tremties vietas, siekiant surinkti 
tremtinių ir kalinių kaulus, išbarstytus sibiro 
platybėse . 

panašūs reiškiniai ryškėja ir dabar: inten-
syviai kalbama apie emigraciją (dabar, beje, 
jau apie trečią jos bangą, apie išeivių grįžimą į 
lietuvą, net kuriami projektai, kaip pritraukti 
mokslininkus, studentus, plėsti lietuviškųjų 
mokyklų užsienyje tinklą), vėl prisimintas si-
biras: jaunimo organizacijų atstovai šią vasarą 
rengiasi istorinę atmintį gaivinti žygiu lietu-
vių tremties vietomis . 

kai visuomenė pradeda aktyviai domėtis 
savo nariais, nublokštais už šalies ribų, – tai 
pirmas stiprus signalas, kad vyksta aktyvios 

linas eriksonas
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šalies tapatybės (savęs įvardijimo ir įprasmi-
nimo) paieškos, – nebūtinai jos išreiškiamos 
tiesioginiu meilės tėvynei deklaravimu .  pa-
sakojimas apie išeiviją (pavadinkime šį reiš-
kinį „išeivijos diskursu“), samprotavimai apie 
bendratautiečius, esančius ar gyvenusius ne 
lietuvoje, bandymas surasti ir aprašyti juos 
tiek istorinėje, tiek dabarties (socialinėje, kul-
tūrinėje) plotmėje yra ne kas kita, kaip ban-
dymas atsakyti į pagrindinį kiekvienai visuo-
menei keliamą klausimą: kas mes esam?

atsakymo į šį klausimą ieškoma aiškiai 
apibrėžtame ir lengvai suprantamame šalies 
įvaizdyje (identiteto išraiškoje) – tuose ne-
matomuose, bet širdimi ir mintimis puikiai 
suvokiamuose bendruose sąlyčio taškuose, 
kurie gyventojams padeda aiškiau suvokti, 
kuo gi jie skiriasi nuo kitų, kuo jie gali būti 
žavūs ir patrauklūs sau ir kitiems . Šio klau-
simo kėlimas nėra „tautinės savimonės“ atsi-
likimo požymis . Tai – visų postnacionalinių 
visuomenių, gyvenančių XXi a . (tokiame 
kupiname ironijos bei skepticizmo), egzisten-
cijos klausimas . jį kelia ir daugelio išsivysčiu-
sių šalių vyriausybės . Štai pernai po tragiškų 
teroristinių išpuolių londono gatvėse jung-
tinės karalystės vidaus reikalų ministerija, 
vyriausybės paraginta apsvarstyti veiksmų 
planą kaip integruoti Britanijos visuomenę, 
kad terorizmo pavojus jai nekiltų iš vidaus, 
sukvietė pasitarti nacionalizmą ir identitetą 
tiriančius mokslininkus . Tarp jų buvo ir mano 
pažįstama, šiuo metu dirbanti oksfordo uni-
versitete . Vienas iš jos duotų atsakymų buvo 
toks: reikia skatinti aktyvų žmonių įtraukimą 
į bendrus renginius, skatinti jų dalyvavimą 
bendruose viešuose simboliniuose aktuose 
ir švenčių minėjimuose – skatinti formuotis 
identitetui iš apačios, – per bendras žmonių 
patirtis ir jas išreiškiančius simbolius1 .

Įdomu tai, kad klausimą,  kaip formuoti 
pozityvų įvaizdį,  taip pat kadaise svarstė ir 
sovietų valdžia . Tai buvo jos atsakas į sovie-
tinės visuomenės tapatybės krizę, išryškėjusią 
pasibaigus stalinizmui ir ėmus silpti visuome-

nės tikėjimui komunizmu . Valdžia atsakė į tai 
bandydama formuoti identitetą „iš viršaus“: 
pasitelkti tėvynės, gimtojo krašto retoriką . 
sovietinės tapatybės paieškas taip pat lydėjo 
atsinaujinęs domėjimasis išeivija, prasidėjęs 
nuo išeivijos autorių ir menininkų kūrinių, o 
vėliau ir jų pačių reabilitacijos ir turėjęs ilgai-
niui peraugti į išeivių grįžimą . 

1960-ųjų pabaigoje ypač aktyviai imta ieš-
koti sąlyčio taškų su išeivija užsienyje . lygi-
nant ano meto sovietų iniciatyvas, skirtas 
išeivijai pritraukti, su dabartiniu „išeivijos 
diskursu“ aiškėja, kad mūsų tapatybės paieš-
kai, pastangoms identitetą stiprinti per kal-
bėjimą apie išeiviją ganėtinai įtaką daro so-
vietinės (marksistinės) idėjos, akcentavusias 
tėvynę ne kaip politinę bendruomenę, o kaip 
gyvenamąją vietą . Tėvynė buvo suvokiama 
ne kaip visuomenės politinės valios išraiška, 
bet kaip gyvenamoji vieta – tai įrodo ir tokie 
sovietmečiu populiarios dainos žodžiai: „moi 
adres ni dom, ni ulica – moi adres sovetskij 
sojuz“ (mano adresas ne namas, ne gatvė, 
mano adresas sovietų sąjunga) .

Šiame trumpame rašinyje pateiksiu vieną 
iškalbingą atvejį, rodantį, kaip sovietų ideo-
logijos tarnai, siekdami susigrąžinti lietuvos 
išeiviją (ar bent pademonstruoti tokius sie-
kius pasauliui), naudojosi gimtosios šalies 
kaip gyvenamosios vietos idėja . 

1968 metais sovietų sąjungos laimėjimus 
pasaulyje įvairiomis užsienio kalbomis pro-
pagavusiame kino žurnale „po sovetskomu 
sojuzu” (aplink sovietų sąjungą) netikėtai 
prabilta apie grįžusius lietuvių išeivius . pen-
kiasdešimtajame kino žurnalo numeryje, 
sukurtame sovietinių bendrijų draugystei ir 
kultūros ryšiams su užsienio šalimis sąjun-
gos užsakymu, pasakojama apie juozą pe-
trusevičių, iš jaV į lietuvą sugrįžusį buvusį 
emigrantą2 . Šio kino žurnalo tikslas – sukurti 
teigiamą sovietų lietuvos įvaizdį ir paakinti 
petrusevičiaus likimo brolius ir seseris sekti 
jo pavyzdžiu ir grįžti į tėvynę . 

kaip sovietų propaganda bandė susigrąžin-
ti  lietuvių išeivius? pažvelkime į kino kadrus 
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iš arčiau . kino žurnalas prasideda visiems lie-
tuviams pažįstamais vaizdais – pagrindiniais 
lietuvos sostinės simboliais – gedimino pilis 
ir varpinė . patenkame į varpinės bokšto vidų, 
kur visu garsu gaudžia, skamba varpai, skelb-
dami svarbaus (šio propagandinio) praneši-
mo pradžią .

Balsas už kadro (šis balsas daugeliui mūsų 
girdėtas – juo įgarsinta dauguma sovietinių 
dokumentinių filmų) tarsi gidas pradeda pa-
sakoti nuo pradžių pradžios: „prieš 600 metų 
šis miestas tapo lietuvos sostine“ . ekrane ma-
tome siauras, jaukias senamiesčio gatveles, šv . 
onos bažnyčios fasadą . Balsas už kadro tęsia 
romantiška gaida: „čia, į Vilnių, kino kūrė-
jai mėgsta atvažiuoti filmuoti viduramžius . 
kiekvienas, kuris čia gimė ir išaugo, turi savo 
mėgstamą aikštę, gatvę ar tiesiog suolelį“ .      

kuriamas žilą senovę menančios ir il-
gametes istorines tradicijas puoselėjančios 
lietuvos sostinės įvaizdis, netiesiogiai pabrė-
žiama, kad lietuva yra šalis su savo sostine 
Vilniumi . sovietiniai simboliai šioje erdvėje 
neegzistuoja – jie tiesiog nerodomi . net ro-
tušės aikštė nufilmuota nuo senosios miesto 
rotušės (tuometinio dailės muziejaus) laip-
tų taip, kad tuomet aikštės viduryje stovėjęs 
V . kapsuko paminklas nebadytų žiūrovams 
akių: matoma kapsuko nugara, bet pašali-
niam žiūrovui sunku nuspręsti,  ar šis pamin-
klas skirtas kokiam sovietiniam veikėjui ar tai 
tiesiog paminklas, menantis praeitį .  

kuriant gimtojo krašto įvaizdį senovės 
vaizdas svarbus, tačiau vien jo neužtektų  no-
rint patraukti žiūrovo dėmesį . Todėl kamera 
iškart keliauja į dabartinę Šeimyniškių gatvę: 
filmuoja saulėje tviskančius, naujumu dvel-
kiančius daugiabučių fasadus netoli šiandie-
nio Žirmūnų tilto (balsas už kadro komentuo-
ja:  „Vilnius – šiuolaikiškas, sparčiai augantis 
miestas“) . po to žiūrovas perkeliamas į dau-
giabučio vidų – butą . matome kambarėlį, pro 
baltas kukliai, bet tvarkingai apstatyto (televi-
zorius, šviestuvas, stalelis) butelio užuolaidas 
boluoja kito daugiabučio langai . Fotelyje sėdi 

vidutinio amžiaus vyriškis – taip, tai šio kino 
žurnalo herojus juozas petrusevičius, tvar-
kingai susišukavęs, dėvintis ano meto stiliaus 
akinius storais tamsiais rėmeliais . jo žmo-
na stovi šalia laikydama padėklą su arbata, 
sumuštiniais ir laikraščiu . piešiamas namų, 
šeimyninio gyvenimo idilės paveikslas (pagal 
ano meto patriarchalinį šeimos suvokimą) . 

Balsas už kadro toliau pasakoja kiek pate-
tiškai: „Vilniaus gyventojai… – šie žodžiai pe-
trusevičiaus šeimai skamba ypatingai“ . ekra-
ne – petrusevičiaus buto langai, balkonas . 
Balsas tęsia: „…svetimam krašte jie ne kartą 
prisiminė gimtąją lietuvą“ . kitas kadras . da-
bar jau matome, kaip petrusevičius išeina iš 
savo namo laiptinės ir nesparčiai žingsniuo-
ja – traukia į darbą .

Balsas už kadro tęsia juozo istoriją: „Bur-
žuazinėje lietuvoje juozas petrusevičius ne-
galėjo rasti darbo, ilgai blaškėsi toli nuo Tėvy-
nės, buvo padieniu darbininku, juodadarbiu, 
o dažniausiai – tiesiog bedarbiu“ . 

moralas aiškus – sovietinė lietuva jam 
suteikė ir būstą, ir darbą . dabar pasiro-
do sunkvežimiai, vežantys betono plokš-
tes, skirtas daugiabučiams statyti (balsas 
už kadro kalba: „Troškimas grįžti į Tėvynę 
neapleido jo“) . naudojama dviguba sim-
bolika – juozas sugrįžo į gimtinę, į namus 
ir dabar dirba fabrike, kuris  gamina namų 
statybos blokus . statybos – senas sovietinis 
simbolis . Šiame kino žurnale jis suplakamas 
su gimtųjų namų simboliu, tad juozo dar-
bovietė – namų statybos kombinatas . Balsas 
patvirtina: „prieš 10 metų juozas grįžo į Ta-
rybų lietuvą . jis dirba meistru namų staty-
bos kombinate Vilniuje – gimtajame mieste, 
kuris jį taip širdingai priėmė“ . Taip gimtoji 
vieta – Vilnius – iškeliama į pirmą planą . 
juozas grįžo į lietuvą, nes ji jam garantuo-
ja stabilumą (jam nebereikės būti padieniu 
darbininku, juodadarbiu), bet jis grįžo taip 
pat ir dėl to, kad tai yra jo gimtasis miestas, 
jo gimtoji vieta, kurią simbolizuoja gyvena-
moji vieta naujame daugiabutyje . 
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netrukus kino žurnalas pasiekia savo apo-
gėjų: rodomas klestintis, judrus Vilnius . Vie-
nas kitą keičia tokie socialistinės visuomenės 
laimėjimai: daugiabučiai, mokykla, buitinis 
susivienijimas . po to regime juozą su šeima 
(su žmona ir dukrele), einančius gatve susi-
kibus už rankų . aplink vaikštinėja daug jau-
nų, gražiai ir tvarkingai apsirengusių žmonių . 
nufilmuoti kadrai byloja apie šiuolaikišką, 
bet kartu ir jaukų gyvenimą Vilniuje: štai ro-
domas žmogus, sėdintis saulės atokaitoje ant 
suoliuko priešais katedrą, antai vyrai veži-
mėliuose vežioja savo atžalas, anava užrašai, 
keliantys asociacijas su laisvalaikiu: kavinė, 
restoranas . kitame kadre – dabartinis Šiuo-
laikinio meno centro pastatas ir didžiulis pla-
katas, šiandienės Vokiečių gatvės pradžioje 
kviečiantis visus į parodą . 

staiga filmo siužetas nutrūksta – iš miesto 
persikeliame į pušyną: tarp medžių antrame 
plane matomi baltomis staltiesėmis padengti, 
vaišėmis nukloti ilgi stalai, prie kurių susėdę 
pagyvenę žmonės – vyrai ir moterys . iš arti 
stalų nerodo . Filmas mezga intrigą . kas gi 
tie žmonės miške? Balsas už kadro pasiruo-
šęs paaiškinti: „Šiuos lietuvius sieja bendras 
likimas: kaip ir juozas petrusevičius, jie ilgai 
gyveno svetur, vėl atgavo Tėvynę ir dabar kas-
met susitinka, kad kaip šventę paminėtų savo 
grįžimą į Tarybų lietuvą“ . atrodo, kad šis nu-
filmuotas (ar greičiau inscenizuotas) sambū-
ris vyksta prie kauno marių: rodomas paplū-
dimys, grupelė buvusių išeivių traukia dūmą, 
glebėsčiuojasi, kalba, antrame plane – auto-
mobilis (gero gyvenimo užuomina) . keistai 
atrodo šis jų mažytis pokylis gamtoje – sure-
žisuotas spektaklis? Bet kino žurnalo mintis 
aiški: parodžius Vilnių, atskleidus jo istorines 
šaknis, dinamišką dabartį, žiūrovai išvysta 
gražius, idiliškus gimtojo krašto kampelius: 
medžiai, vanduo, smėlėtas paplūdimys, miš-
kas – viskas šiuose sumaniai sumontuotuose 
kadruose apeliuoja į gimtinę (net galime už-
uosti jos kvapus) . Taip sukuriamas lietuvos 
tėvynės įvaizdis .

kino žurnalas jau eina į pabaigą . dabar 
siužeto kūrėjams belieka sudėti visus taškus 
ant „i“ . Vėl grįžtame į juozo namus – mūsų 
herojus sėdi už tvirto rašomojo stalo ir susi-
kaupęs rašo laišką . kam? Tuoj sužinosime .

Balsas už kadro sugriežtėja: „juozo laiško 
laukia ir jį dėmesingai skaitys . jo draugai lie-
tuviai liko užsienyje (juozas rodomas stambiu 
planu)… jis rašo apie save, apie Vilnių, apie 
jausmus žmonių (tų, kurie, kaip mus bandė 
įtikinti, kasmet susėdę prie ilgų baltų stalų 
švenčia savo grįžimą pušyne prie marių . – L. 
E.), sugrįžusių į protėvių žemę“ .

kadras priartėja, kad matytume, ką gi juo-
zas rašo: tvirta ranka (prieškario lietuvos mo-
kykloje išlavinta rašysena) juozas vedžioja ant 
popieriaus tradicinį palinkėjimą nežinomam 
adresatui stasiui, o laiško pabaigoje nurodo: 
„mano adresas (matome pabraukta . – L. E.), 
lTsr, Vilnius“ . 

kino žurnalas baigiasi pakartodamas 
tuos pačius sovietinės lietuvos simbolius: 
pradžioje rodomas Varpinės bokštas, paskui 
(ilgai) gedimino bokštas . Tik dabar gedimi-
no bokšto antrame plane – medžių, žalumos 
fone – boluoja iškilę daugiaaukščiai – naujo 
gyvenimo ženklai tarsi aliuzija į sovietinę tė-
vynę kaip gyvenamąją vietą . Vaizdai baigiami 
nė vienu žodžiu taip ir neužsiminus apie tai, 
kad nufilmuota gimtoji lietuva – sovietų są-
jungoje . 

jei iš šio propagandinio siužeto išmestu-
me kelias ideologines frazes ir padarytume jį 
spalvotą, galėtume pamanyti, kad kino žur-
nalas sukurtas dabar – tiek daug jame retori-
kos apie gimtuosius namus ir tėviškę . kodėl 
šiuo atveju sovietinėje propagandoje, kurios 
ideologijoje gimtinė buvo dažnai tapatinama 
su sovietų sąjunga, o istorinė praeitis smer-
kiama ir priešpriešinama beauštančiam ko-
munizmo rytojui, suskambo kitokia, netgi 
tautiniam diskursui artima gaida? 

Šis rašinys nepretenduoja į apibendrinan-
čias išvadas (tam reikėtų atlikti detalesnę stu-
diją), vis dėlto kelias išvadas galima padaryti . 
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1960-aisiais sovietų sąjungoje prasidėjo tau-
tinės tapatybės paieškos, pasireiškusios dia-
logo su išeivija ieškojimu, uždraustų išeivijos 
autorių spausdinimu . galbūt tai buvo atsakas 
į tuo pačiu laikotarpiu (apie 1968–uosius) 
prasidėjusią pirmą masinę žydų emigracijos 
iš sovietų sąjungos bangą (1968–1973) .3 

kilęs susidomėjimas emigracija apėmė 
visą sovietų sąjungą – tik į lietuvą šis akty-
vus domėjimasis išeivija ir netgi bandymas 
susigrąžinti kūrybinio palikimo dalį atkeliavo 
kiek vėliau . 1967–aisiais pradėtas leisti savai-
traštis „gimtasis kraštas“, kuris tapo pagrin-
diniu režimo išeivijos politikos ruporu . 

nuorodos

1 plg . elgenius gabriella . National Days and 
Nation-Building: A Contemporary Survey. 
Statehood Before and Beyond Ethnicity Mi-
nor States in Northern and Eastern Europe, 
1600-2000 . eds . linas eriksonas and leos 
müller . Brussels: p . i . e .–peter lang, 2005, p . 
363–384 . 

 per „gimtąjį kraštą“ valdžia siekė užmegz-
ti ir plėtoti dialogą su išeivija . nors ir ideo-
logiškai kontroliuojamas „gimtasis kraštas“ 
netiesiogiai padėjo suformuoti lietuviškosios 
tapatybės metmenis . jo vaidmenį lietuviškos 
sovietinės tapatybės paieškose dar turime 
nuodugniai ištirti . Tai, kad „gimtasis kraštas“ 
buvo vienas iš pirmųjų oficialių sovietinės 
lietuvos periodinių leidinių, kuriuose leista 
spausdinti patriotinius straipsnius, taip pat 
byloja apie tai, kad sovietų „išeivijos diskur-
sas“ iš dalies buvo perimtas sąjūdžio, o vėliau 
tapo lietuvos respublikos politikos išeivijos 
atžvilgiu dalimi . 

 

eriksonas linas

emigraTion discourse and The QuesT For idenTiTy
The article considers the current upsurge in 

emigration discourse in contemporary lithu-
ania and explains this phenomena by relating 
it to a society-wide quest for national identity . 
The author argues that interest in emigration 
and national identity-building are two inter-
connected issues . The article explains that by 
examining ever-changing attitudes towards 
emigration one can recognize mirroring pat-
terns in national identity . an example is pro-
vided of a rare soviet propaganda newsreel 

from 1968 which addressed the issue of the 
return of lithuanian emigrants to their ho-
meland: the documentary is analysed here as 
a narrative which provides an insight into the 
soul-searching state of soviet identity in late 
1960s . The article concludes with prelimina-
ry remarks concerning the impact of soviet 
emigration discourse on views on emigration 
and homeland in post-communist lithuania . 

2 Šį kino žurnalo numerį galima išvysti British 
pathe kino archyvo tinklapyje http://www .bri-
tishpathe .com/ 

3 salitan laurie p . Domestic Pressures and the 
Politics of Exit: Trends in Soviet Emigration 
Policy // political science Quarterly 104, 4 
(1989), p . 674 .
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tDiasporos istorija
ir kultūra

komunistinė propaganda 
tarp kanados lietuvių ii pasaulinio karo metais

Įvadas

1947 metais lietuviai, atvažiavę iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje į kanadą, buvo nemalo-
niai nustebinti sužinoję, kad kanados lietuviai 
nesuprato, kodėl tiek daug lietuvių atsisakė 
grįžti į savo tėvynę; jie įtarė, kad nemažai išei-
vių gali būti karo nusikaltėliai . nauji atvykėliai 
buvo priblokšti, lietuvių namuose radę komu-
nistinę spaudą, matydami Winnipego lietuvių 
klubo patalpose pakabintą stalino portretą1 .

XX amžiaus pirmojoje pusėje kanados lie-
tuvių bendruomenė buvo negausi, tarpuka-
riu čia gyveno apie 8000 lietuvių . didžiausią 
imigrantų antplūdį šalis turėjo XX amžiaus 
trečiąjį dešimtmetį, kai jungtinių amerikos 
Valstijų valdžia labai apribojo lietuvių imi-
graciją į šią šalį ir imigrantų srovė nukrypo 
į pietų ameriką ir kanadą2 . Bet 1930 metais, 
kai pasaulio ekonominė krizė palietė kanadą, 
imigracija iš lietuvos beveik visiškai sustojo, 
o lietuviai, kurie buvo neseniai atvykę, pate-
ko į gana keblią padėtį, nes nebuvo spėję įsi-
tvirtinti ekonomiškai . per sunkų dešimtmetį 
(kanados ekonomika neatsigavo iki antrojo 
pasaulinio karo pradžios) lietuviai, kaip ir ki-

tos etninės mažumos, susitelkė savo bendruo-
menėse . kitaip nei jaV, skirtingų politinių 
pažiūrų lietuviai kanadoje buvo tolerantiški 
vieni kitiems .

jaV skirtumas tarp lietuvių komunistų 
ir nekomunistų buvo labai ryškus, o kana-
doje, nors komunistų nebuvo daug, jų įtaka 
lietuvių bendruomenei buvo reikšminga . Šio 
straipsnio tikslas – paaiškinti, kaip atsitiko, 
kad kanados lietuvių bendruomenė buvo 
taip paveikta komunistinės propagandos an-
trojo pasaulinio karo metais, kokią įtaką ši 
propaganda turėjo kanados lietuvių ir naujų 
atvykėlių santykiams . Šis darbas remiasi įvai-
riomis publikacijomis anglų ir lietuvių kalbo-
mis apie komunistų veiklą Šiaurės amerikoje, 
taip pat kanados lietuvių komunistų laikraš-
čio Liaudies balsas straipsnių analize . 

etninių mažumų svarba šiaurės 
amerikos kairiųjų politiniuose 

judėjimuose
kairiųjų politiniai judėjimai jaV ir kana-

doje nuo XX amžiaus pradžios turėjo glaudžių 

milda danyTė

issn 1822-5152
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ryšių su lietuvių ir kitų rytų ir centrinės eu-
ropos imigrantų organizuota politine veikla . 
nors amerikos socialistų partijai vadovavo 
anglosaksų kilmės amerikiečiai, 1917 metais 
apie pusę partijos narių sudarė naujieji emi-
grantai iš Šiaurės, rytų ir centrinės europos3 . 
Šių imigrantų statusas socialistų partijoje buvo 
savotiškas: jie dažniausiai priklausė atskiroms 
tautinėms organizacijoms, vadinamoms „už-
sienio kalbų federacijomis“ (angliškai – „fore-
ign-language federations“), kurios tapo socia-
listų partijos narėmis kaip savarankiški blokai . 
partijos valdyboje joms atstovaudavo vertėjai, 
kurių funkcijos neapsiribojo dokumentų verti-
mu; faktiškai jie turėjo vadovo teises savo fede-
racijoje ir nors buvo partijos apmokami, juos 
išrinkdavo tam tikros federacijos nariai .

kaip nurodo istorikai david a . shannon ir 
ira kipnis, federacijos buvimas socialistų par-
tijoje greitai pasidarė neparankus anglosaksų 
vadovams, nes federacijos buvo per daug au-
tonomiškos . pradžioje tikėta, kad imigrantai 
greit išmoks angliškai ir įsilies į amerikos so-
cialistų bendruomenę4 . Taip neįvyko: įvairios 
kalbų federacijos nejautė noro atsisakyti savo 
tautinių organizacijų, kurias jos vertino ne tik 
kaip politines, bet ir kaip socialines ir kultū-
rines saviraiškos priemones . Be to, imigrantai 
save laikė politiškai pranašesniais už daugu-
mą amerikiečių kairiųjų . pavyzdžiui, lietuvių 
kalbos federacijos nariai amerikos socialistų 
partijoje išsakė reikalavimą, kad partija laiky-
tųsi radikalesnės teorinės socializmo linijos5 .

Tautinių mažumų gausa amerikos soci-
alistų partijoje greitai tapo nepageidautina, 
nes partija stengėsi įsitvirtinti tarp tradicinių 
amerikos politinių jėgų . amerikiečiams daž-
no socialisto užsienietiška kilmė ir etniniai 
papročiai kėlė įtarimą, prisidėjo prie įsitikini-
mo, kad socializmas – ne amerikietiška ideo-
logija . Bet atsisakyti užsienio kalbų federacijų 
buvo per brangu, nes joms priklausė dauguma 
patalpų, kuriose būdavo rengiami socialistų 
posėdžiai, paskaitos ir rinkiminės agitacijos . 
Be to, imigrantų federacijos galėjo greitai ir 

efektyviai suburti savo narius į demonstracijas 
ir eisenas . Taip susidarė užburtas ratas, kuria-
me ilgai sukosi Šiaurės amerikos kairiųjų ju-
dėjimai: svetimšaliai mieliau negu anglosaksai 
įstodavo į tokius judėjimus, bet tik jei šie su-
teikdavo progą išsaugoti savo etninę tapatybę . 
Šis etninis margumas atbaidė anglosaksų ir tai 
kenkė kairiųjų judėjimo plėtrai .

kai susiformavo jaV ir kanados komunis-
tų partijos, etninių mažumų reikšmė tapo dar 
svarbesnė negu socialistų partijoje, nes daug 
daugiau naujų imigrantų, o ne anglosaksų 
pasirinko naują kuriamą komunistų partiją . 
pavyzdžiui, lemiamame lietuvių socialistų 
sąjungos suvažiavime Brooklyne 1919 metų 
rugsėjo 27–spalio 1 dienomis 97 iš 112 kuopų 
atstovų balsavo už susijungimą su amerikos 
komunistų partija6 . Tais metais amerikos ko-
munistų partijoje iš 26 680 etninių federaci-
jų narių net 4400 buvo lietuviai . skaičiai itin 
sumažėjo kitais metais, kai vadinamųjų „etni-
nių“ narių liko tik 12 740, iš jų 2500 lietuvių7, 
nors lietuvių procentas išliko labai aukštas .

lietuvių komunistų skaičiaus mažėjimą 
galima paaiškinti griežta amerikos valdžios 
ir darbdavių reakcija į komunistinį judėji-
mą: ne vienam komunistui imigrantui grėsė 
darbo netekimas ar deportacija . Bet taip pat 
veikė tautiniai jausmai, nes su lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimu kilo patriotizmo 
banga tarp išeivijos, o komunistų judėjimas 
buvo vertinamas kaip rusiškas . Vis dėlto lie-
tuviai, kaip ir kiti rytų europiečiai, sudarė 
reikšmingą amerikos komunistų judėjimo 
dalį . istorikas harvey klehr, išsamiai analiza-
vęs amerikos komunistų tautinę ir socialinę 
kilmę, nustatė, kad daugelis narių ir vadų liko 
nauji imigrantai, ypač tie, kurie atvyko iš rytų 
ir centrinės europos šalių, ir kad ši padėtis 
nepakito per visą tarpukarį ir net po jo8 .

lietuviai komunistai kanadoje

Bendrais bruožais vertinant, lietuvių vai-
dmuo komunistų judėjime kanadoje buvo pa-
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našus į analogišką judėjimą amerikoje . Tiesa, 
lietuvių kanadoje gyveno labai mažai; tarpu-
kariu jų skaičius svyravo nuo 5000 iki 10 000 . 
jie negebėjo sukurti politinių organizacijų; ge-
riausiu atveju jie suformuodavo kuopą, tokią 
kaip amerikos lietuvių organizacijos filialas . 
net šie maži būreliai sunkiai išsilaikydavo, nes 
kanados platumose lietuviai atvykėliai labai iš-
sibarstė, o XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio 
ekonominė krizė dar labiau ardė besikurian-
čias bendruomenes . jos įsitvirtino tik monre-
alyje ir Toronte, gal dar Winnipege, bet net čia 
dažni atvykėlių persikėlimai į kitą kanados ar 
jaV miestą ieškant darbo sunkino bet kokios 
veiklos organizavimą .

kanados komunistų partija buvo tokia sil-
pna, kad net kuklus lietuvių indėlis buvo ver-
tinamas . kaip ir jaV, kanadoje komunistai 
vadais išrinko anglosaksų kilmės kanadiečius, 
nors dauguma partijos narių buvo nauji emi-
grantai iš rytų ir centrinės europos . istorikas 
ivan avakumovic aiškina, kad XX amžiaus 
trečiajame dešimtmetyje kanados komunis-
tų partijai priklausė apie 3000 narių, iš kurių 
80–90 % sudarė suomiai, ukrainiečiai ir rytų 
europos žydai9 . Tikslus lietuvių narių skai-
čius nežinomas, bet jų negalėjo būti daugiau 
nei kelios dešimtys . svarbiau už narių skai-
čių buvo jų galimybės daryti įtaką ir kartais 
įtraukti savo etnines bendruomenes į įvairias 
komunistų partijos akcijas . Šiuo atžvilgiu, 
kaip ir jaV, kanados etninių mažumų atsto-
vai gerokai pranoko anglosaksų kolegas10 .

dažnai jų veiklumas neperžengė savo 
etninės bendruomenės ribų . Buvo pastebi-
ma, kad net suomių ir ukrainiečių vadovai 
atsisakė partijos struktūroje užimti pareigas, 
kurios juos atitolintų nuo savo etninės ben-
druomenės . maskvos kominternas, kuris ati-
džiai kontroliavo kanados (ir kitų šalių) ko-
munistų veiklą, skundėsi, kad „ukrainiečiai ir 
suomiai [ . . .] laikosi savo socialinio gyvenimo 
nuostatų, nešneka angliškai ir daugelis labai 
lėtai pasiduoda asimiliacijai“11 . pagaliau 1925 
metais kominternas įsakė, kad užsienio kalbų 

federacijos sistema, kurią komunistų partija 
jaV ir kanadoje paveldėjo iš socialistų parti-
jos, būtų panaikinta, bet kalbos ir tautinis bar-
jeras išliko, o dauguma komunistų kuopų vis 
tiek buvo sudarytos tautiniu pagrindu12 . nors 
pati išeivijos bendruomenė ir vertino lietu-
vius, įstojusius į komunistinį judėjimą, kaip 
tautos išdavikus, ir nors lietuviai komunistai 
pabrėždavo savo prisirišimą prie tarptautinio 
darbininkų judėjimo, negalima pamiršti, kad 
kanados ir jaV anglosaksų komunistų ir ko-
minterno nuomone, lietuviai, kaip ir kiti rytų 
ir centrinės europos imigrantai, visą laiką 
buvo ypatingai prisirišę prie savo tautinės ta-
patybės .

organizuota lietuvių 
komunistų veikla kanadoje

pagrindinė kanados lietuvių komunistų 
organizacija buvo amerikos lietuvių darbi-
ninkų literatūros draugijos (toliau – aldld) 
kuopos . pirmoji susikūrė 1919 m . gruodžio 12 
d ., kai monrealio lietuvių socialistų sąjungos 
kuopa perorganizuota į komunistinę organi-
zaciją . Tarpukariu kanadoje veikė 18 aldld 
kuopų . jos buvo visiškai pavaldžios aldld 
centrui niujorke: nariai mokėjo dviejų dole-
rių metinį mokestį ir gaudavo knygų iš ame-
rikos . aldld kuopos taip pat užsiimdavo 
kultūrine ir socialine veikla: jos kartais kur-
davo chorus, dramos grupes, organizuodavo 
paskaitas ir gegužines13 . aldld šaltinių tei-
gimu, kanados kuopos 1939 metais turėjo 768 
narius14 . skaičius atrodo šiek tiek išpūstas . 
svarbu prisiminti, kad toli gražu ne visi šie 
nariai likdavo aldld ar save laikė komunis-
tais . daugelis jų dirbo kasyklose ir miškuose 
kanados šiaurėje ir vertino aldld siūlytas 
galimybes prisidėti prie lietuviškos veiklos, 
gauti lietuviškų leidinių .

Tarpukariu kominterno strategija buvo 
praplėsti komunistų įtaką visose šalyse per 
vadinamąsias „fasadines“ ar „masines“ or-
ganizacijas (angliškai – „facade“, „mass or-
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ganizations“), tai yra jas infiltruoti ir, jei 
įmanoma, perimti jų vadovavimą . maskva 
ragino kanados komunistus nukreipti jau eg-
zistuojančių organizacijų veiklą komunizmo 
linkme15 . kanados lietuvių komunistams šią 
užduotį atlikti geriausia pavyko su kanados 
pašalpine bendrija lietuvos sūnų ir dukterų 
draugija . pasak draugijos 40-mečio jubilie-
jinio leidinio autorių V . yusaičio ir antano 
morkio, lietuvos sūnų pašalpinė draugija 
įkurta Toronte 1912 metais, kai nepavyko 
pakeisti veikiančios Šv . juozapo pašalpinės 
draugijos konstitucijos reikalavimo, kad kie-
kvienas narys privalo kasmet atlikti išpažintį . 
nors dauguma naujos draugijos steigėjų buvo 
katalikai, bet jie manė, kad draugija turi būti 
nekonfesinė . 1923 metais, pradėjus priimti 
nares moteris, draugijos pavadinimas buvo 
pakeistas į lietuvos sūnų ir dukterų savitarpi-
nės pašalpos draugiją (toliau – sdd) . kaip ir 
daugelis tokių organizacijų, sdd ne tik rūpi-
nosi pašalpomis nariams nelaimės atveju, bet 
ir stengėsi kurti lietuvišką kultūrinę aplinką 
savo nariams: draugijoje veikė įvairūs kultū-
riniai būreliai, buvo išlaikoma biblioteka ir 
prenumeruojama jaV lietuvių spauda16 .

Būdama didžiausia nekatalikiška lietuvių 
organizacija Toronte, draugija pritraukė ko-
munistų dėmesį . jų įtaka draugijai ryškėja jau 
1924 metais, kai sdd biblioteka pradėjo pre-
numeruoti jaV lietuvių komunistų laikraštį 
„laisvė“ . ir tada sdd pamažu perėjo į komu-
nistų įtakos sferą; ji, kanados saugumo ma-
nymu, buvo laikoma komunistuojančia orga-
nizacija . Bet daugelis sdd narių savęs nelaikė 
komunistais; jie buvo antiklerikalai, vadino 
save darbininkų klasės pažangiaisiais .

kanados lietuvių komunistų 
laikraštis Darbininkų žodis / 

Liaudies balsas

Beveik visos etninės mažumos kanadoje, 
tarp kurių veikė komunistai, leido laikraščius 
gimtąja kalba . laikraščių tikslas buvo paaiš-

kinti komunistines idėjas, pritraukti daugiau 
žmonių į komunistinę veiklą, pristatyti komu-
nistinį požiūrį į pasaulio ir šalies įvykius . nors 
1929–1930 metais buvo bandyta įsteigti liberalų 
lietuvišką laikraštį Kanados lietuvis, komunis-
tai buvo vieninteliai, kuriems tarpukariu kana-
doje pavyko išsaugoti lietuvišką laikraštį . 1932 
metais aldld Toronte įsteigė laikraštį Dar-
bininkų žodis (pavadinimas buvo beveik iden-
tiškas suomių, ukrainiečių ir kitų komunistų 
tuo pačiu metu leidžiamiems laikraščiams) . iš 
pradžių laikraštis buvo leidžiamas kas mėnesį, 
o vėliau tapo savaitiniu . 1937 metais laikraščio 
pavadinimas pakeistas į Liaudies balsą, bet pats 
laikraščio turinys nepakito . palyginti su kitais 
tuo metu kanadoje leidžiamais laikraščiais, 
matyti, kad Darbininkų žodis / Liaudies balsas 
taip pat vadovavosi komunistine kominterno 
linija, nors niekad atvirai nesiskelbė esąs ko-
munistinės krypties . Vis dėlto ideologija ne-
buvo labai slepiama: pirmas numeris išėjo su 
lozungu „Visų šalių darbininkai, vienykitės!“ ir 
straipsniu „ką davė darbininkams spalio re-
voliucija?“ pirmame puslapyje, aiškino, kas yra 
komunizmas17 .

ilgametis laikraščio redaktorius jonas yla 
(gimė 1903 metais anykščių raj ., lietuvo-
je) taip pat neigė, kad priklauso komunistų 
partijai . atvykęs 1927 metais į kanadą užsi-
dirbti pinigų ir ilgam čia neplanavęs likti, j . 
yla, kaip ir daugelis lietuvių ir rytų europos 
imigrantų, gyvenimo sąlygas kanadoje rado 
daug sunkesnes nei tikėjosi . jo teiginys, kad 
laikraštis išsilaikė ir jam mokėjo atlyginimą 
tik iš prenumeratos ir kuklių aukų18, nėra la-
bai įtikėtinas . Tuo metu, pradėjęs redaguoti 
Darbininkų žodį, yla kito darbo neturėjo, o 
žmona uždirbo mažą algą siuvykloje; šeimo-
je augo ir vaikas . nors trūksta informacijos 
galutinai išspręsti šį klausimą, galima tikėtis, 
kad kanados lietuvių komunistų laikraštis, 
kaip ir daugelis komunistų organizacijų Šiau-
rės amerikoje, gaudavo pašalpą iš kominter-
no . o noras paslėpti tokį ryšį gerai supranta-
mas . kanados komunistų partija kartais buvo 
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draudžiama ir beveik visą laiką sekama ka-
nados saugumo, jos nariai persekiojami . 1932 
metai, kai Darbininkų žodis buvo įsteigtas, 
buvo itin niūrūs kanados komunistams; jų 
vadovai įkalinti kaip nelegalios organizacijos 
nariai, o partija keletą metų dirbo pogrindžio 
sąlygomis .

pirmi Darbininkų žodžio numeriai pasižy-
mėjo kovingu tonu . pirmame numeryje skai-
tytojai raginami stoti į revoliucinį judėjimą:

Mes turime organizuotis Sovietų Sąjungos 
gynimui prieš imperialistinį karą ...      Kana-
dos lietuviai darbininkai! Rašykitės į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugiją. [ . . .] 
Artinas sprendžiamasis mūšis. Reikės persiim-
ti su kapitalizmu. Svarbu darbininkams išeiti 
laimėtojais. O laimėti galime, tik reikia orga-
nizuotis į Kanados darbininkų revoliucines or-
ganizacijas ir unijas ir kovoti19.

Trumpos žinios iš lietuvos pabrėžia sun-
kias ekonomines darbininkų sąlygas, kairiųjų 
judėjimo dalyvių įkalinimą, pogrindinę komu-
nistų veiklą . laikraštis buvo gana nuobodus . 
ideologinę medžiagą paįvairino tik žinios iš 
įvairių kanados kampų apie nuolatinį vajų au-
koti laikraščiui: beveik kiekviename numeryje 
skelbti ilgi aukotojų ir paaukotų pinigų sąra-
šai, kurie parodo, kad taip pat buvo renkama 
ir iš nelietuvių (kartais jų daugiau nei lietuvių 
aukotojų) . aukos dažniausiai būdavo labai ku-
klios: tesiekė dešimt ar dvidešimt centų .

didžiausios lietuvių organizacijos kana-
doje, kaip ir visoje išeivijoje, buvo katalikiš-
kos . Darbininkų žodis ir vėliau Liaudies balsas 
religiniais klausimais laikėsi nuosaikios poli-
tikos . straipsniai apie laisvamanišką požiūrį į 
pasaulį spausdinti retai . kartais koresponden-
tai iš įvairių lietuvių kolonijų rašė asmeniškai 
puldami katalikus, o ypač kunigus . pavyz-
džiui, apie monrealio šv . kazimiero parapijos 
kleboną kunigą joną Bobiną (jis laikraštyje 
dažniausiai vadinamas „Bubinu“) galima rasti 
nemažai įvairių korespondentų skundų; 1935 
m . sausio 18 d . laiške tipišku komunistiniu 
žargonu jis pavadintas „parazitiškas pavergė-

jas“20 . Bet laikraščio redaktorių straipsniuose 
tokių puolimų nerasime, net korespondentų 
laiškuose (kiek galima patikrinti, jie visi buvo 
parašyti ne parapijiečių, bet vietinių komu-
nistų) šitai pasitaiko tik tada, kai parapijiečių 
grupė susikerta su klebonu . Tai, kad vengimas 
atviresnių puolimų prieš religiją buvo tuome-
tinė oficiali komunistų politika Šiaurės ame-
rikoje, galima spręsti iš 1935 metų aldld 
centro komiteto sekretoriaus d . m . soloms-
kio straipsnio, kuriame jis teigia: „kalbinant 
katalikų darbininkus į mūsų organizaciją, 
nereikia su jais ginčytis dėl tikėjimo .“ geriau, 
tvirtina solomskis, pabrėžti bendrus darbi-
ninkų reikalus ir interesus21 .

1935 metais laikraščio tonas kiek sušvelnė-
jo . Tų metų liepos–rugpjūčio mėn . septinta-
me kominterno kongrese maskvoje paskelbta 
nauja strategija – „liaudies Frontas“ (angliš-
kai – „people‘s Front“ ar „popular Front“, po 
1938 – „democratic Front“), kurio tikslas su-
daryti bendrą sąjungą su buržuazinėm politi-
nėm partijom prieš fašistines valstybes . kana-
dos komunistų partija tapo artimesnė kitiems 
socialistiniams judėjimams, mažiau kalbama 
apie internacionalizmą, pabrėžiamos kanados 
darbininkams aktualios temos22 . Darbininkų 
žodis taip pat skelbė daug daugiau straipsnių 
apie šalies politiką ir kartu apie kanados lie-
tuvių reikalus . nauja komunistų politika pasi-
teisino: pagilėjus ekonominei krizei kanadoje, 
partijos narių skaičius augo nuo 5500 (1934 m .) 
iki apie 10 000 (1936 m . viduryje), 15 000 (1938 
m .), 16 000 (1939 m .)23 .

Liaudies balsas antrojo 
pasaulinio karo metais

prasidėjus antrajam pasauliniam karui 
kanados lietuvių komunistų laikraščio, nuo 
1937-ųjų vadinamo Liaudies balsu, politinė 
linija iškart nesikeitė . 1940 metų pirmojoje 
pusėje Liaudies balsas daugiausia domėjosi 
darbininkų padėtimi karo metu, o svarbiausia 
lietuviška tema – didėjantis kanados išeivijos 
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nerimas dėl antros lietuvių kartos nutolimo 
nuo lietuviškos veiklos . Ši tolerancija ir ramy-
bė baigėsi, kai 1940 m . birželio 18 d . antraštė 
paskelbė apie prezidento antano smetonos 
pabėgimą į Vokietiją:

Lietuvon, Latvijon ir Estijon Atvyksta 500 
000 Raudonarmiečių; Patirta, Kad Baltijos 
Kraštai Suokalbiavo Prieš SSRS24.

kitame birželio 21 dienos numeryje jono 
ylos vedamajame „kaip žiūrėti į įvykius Bal-
tijos kraštuose“ aiškinama:

Kas liečia Raudonosios Armijos jėgų padi-
dinimą Baltijos kraštuose, tai daugelis tą daly-
ką labai klaidingai aiškina. Daug kas aiškina 
kaip okupaciją. Tai netiesa [ . . .]25

o kitame numeryje, išleistame birželio 25 
dieną, Liaudies balsas jau buvo ne tolimos 
tėvynės įvykių komentuotojas, bet naujos ko-
munistinės lietuvos vyriausybės šalininkas 
ir skelbė savo telegramą, pasiųstą birželio 24 
dieną:

      Ponui Justui Paleckiui,
      Lietuvos Ministeriui Pirmininkui,
      Kaunas, Lietuva
Liaudies Balsas visų savo skaitytojų vardu 

sveikina jūsų valdžią ir linki gero pasisekimo. 
Mes turime viltį, kad jūsų valdžia garantuos 
Lietuvos žmonėms civilines laisves ir didesnį 
saugumą26.

Šios nuostatos Liaudies balsas ateityje nie-
kada nekeitė . laikraštis pabrėžė, kad sovietų 
įžengimas į lietuvą yra laimingas įvykis, kuris 
natūraliai vedė į dar laimingesnę 1940 metų 
liepos 21 dieną, kai naujas lietuvos seimas 
prašė sovietų sąjungos, kad lietuva „būtų 
priimta į socialistinę respublikų šeimą“27 .

jonas yla ir bendradarbiai žinojo, kad lai-
kantis tokios pozicijos laikraštis rizikuoja pra-
rasti didesnę savo skaitytojų dalį, nes daugelis 
jų niekuomet nebuvo komunistai ir buvo lie-
tuvos patriotai . gal buvo manoma, kad toks 
pokytis neįvyks staiga . Tuo metu kanados 
lietuviai, ypač tie, kurie gyveno atokesnėse ka-
nados vietose ir kurie neskaitė amerikos soci-
alistų ar kitų išeivijos laikraščių, neturėjo jokio 

kito žinių šaltinio apie įvykius tėvynėje ar apie 
artimųjų likimą . kanados anglų ir prancūzų 
kalbomis leidžiami laikraščiai neskyrė daug 
dėmesio lietuvos likimui, nes tą patį birželio 
mėnesį vyko jiems svarbesnis įvykis – prancū-
zijos kapituliacija prieš hitlerį .

atrodo, kad per visą karo laiką pagrindiniai 
Liaudies balso šaltiniai, informavę apie įvykius 
lietuvoje, buvo sovietinės žinių agentūros, 
jaV lietuvių komunistų laikraščiai . karo me-
tais Liaudies balsas pradėjo laikraščiui iki šiol 
nebūdingą puolimą tų išeivijos laikraščių, ku-
rie nepritarė lietuvos inkorporacijai į sovietų 
sąjungą . ypač kliuvo anksčiau komunistams 
artimam socialistų laikraščiui Naujienos, ku-
ris karo metais tapo dezinformacijos simboliu 
Liaudies balso nuomone . socialistų laikraščiai 
Keleivis ir Naujienos buvo kanados lietuvių 
daugiausia skaitomi jaV laikraščiai . jau 1940 
metų rugpjūčio 9 dienos Liaudies balso an-
traštė sarkastiškai komentuoja: „Naujienos 
jau verkia antano smetonos rėžimo“ . Įdomu, 
kad beveik visas straipsnis sudarytas iš ilgų 
Naujienų vedamojo citatų28 . jonui ylai atrodė, 
kad remti smetoną, vadinasi, remti fašizmą ir 
kad iš tokių citatų skaitytojai supras, jog Nau-
jienos tapo fašistų leidiniu .

Tačiau Liaudies balso žurnalistams nebuvo 
lengva dirbti vadovaujantis nauja komunis-
tine linija . straipsniuose, kurie detaliau ko-
mentuoja sovietinę valdžios veiklą lietuvoje, 
vartojamas tipiškas sovietinis žargonas, nesu-
derinamas su įprastu nuosaikesniu kanados 
komunistų stiliumi . antraštės „lietuvos kraš-
tas gyvena džiaugsmo ekstaze“ ar „Valstiečiai 
veža grūdus dainuodami“ pasirodė 1940 ir 
1941 metais29 ir buvo aiškiai išpūstos . abejoti-
na, ar šiuos straipsnius rašė jonas yla: labiau 
tikėtina, kad juos atsiuntė amerikos ar Tary-
bų lietuvos laikraščiai . Bet net ir tokią atvirą 
propagandą skaitė kanados lietuviai, nes kitų 
žinių apie savo artimus jie tuomet neturėjo . 
ką galėjo galvoti kanados lietuviai, skaityda-
mi apie masines demonstracijas kaune?
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Kaune kiekvienos įmonės darbininkai, eida-
mi į demonstracijas, nešasi raudonas vėliavas ir 
Stalino portretus, o taip pat ir daug pasižymė-
jusių darbo žmonių kovoje portretus. Neperde-
dant stebėjosi žmonės, iš kur tiek daug atsirado 
taip greitai tiek vėliavų ir Stalino portretų30.

kartais aišku, kad propagandinė medžiaga 
yra šiek tiek derinama prie kanados skaityto-
jų požiūrio ir rūpesčių . kanados lietuviai ką 
tik buvo išgyvenę XX amžiaus ketvirtojo de-
šimtmečio ekonominę krizę, tai straipsniuose 
apie tarybinę tvarką visur buvo pabrėžiama, 
kad nauja valdžia lietuvoje remia valstiečius 
ir darbininkus:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose ponus 
ir ponias pakeitė liaudies minios (antraštė)31.

Kaimietės tapo lygios prezidentui ir kalba su 
juo nuo vienos platformos (antraštė)32 .

komunistams nereikėjo bijoti, kad skaity-
tojai rems buvusį prezidentą a . smetoną, nes 
smetona ir jo valdžia tarpukariu išeivijoje buvo 
beveik visada pristatoma neigiamai . 1930 metais 
kanados komunistų vadovaujamas lietuvių 
komitetas liaudžiai ginti sėkmingai organizavo 
mitingus, rinko peticijas ir pasiuntė daugiau nei 
tūkstantį komiteto pagamintų protesto atviru-
kų prezidento smetonos vyriausybei . komitetas 
taip pat surinko 760 dolerių lietuvos politiniams 
kaliniams paremti33 . Bet raudonosios armijos 
įžengimas į lietuvą požiūrį pakeitė: smetoninė 
lietuva išeivijos spaudoje dažnai virsdavo lais-
vosios lietuvos simboliu . komunistams nebuvo 
lengva kovoti su augančiu išeivijos patriotizmu . 
Liaudies balsas turėjo skaitytojus įtikinti, kad 
rinkimai į vadinamąjį „liaudies seimą“ buvo 
demokratiški, kad šis seimas laisvai priėmė re-
zoliuciją įvesti tarybinę tvarką lietuvoje ir kad 
įstojimas į sovietų sąjungą atitiko daugelio lie-
tuvos gyventojų norus .

neatrodo, kad Liaudies balso rašytojai 
buvo nenuoširdūs . karo ir pokario metais jie 
drąsiai spausdino ilgas citatas iš jaV išeivijos 
spaudos apie trėmimus į sibirą, apie stalino 
teroro sistemą, apie kolektyvizacijos žiauru-
mą, bet visada šiuos teiginius pristatė kaip 
akivaizdų melą .

opozicija Liaudies balso 
propagandai

kanados lietuvių komunistai niekada ne-
dirbo be opozicijos . Bet ši opozicija pasidarė 
geriau organizuota ir suvienijo liberalų ir ka-
talikų sroves tik antrojo pasaulinio karo me-
tais . 1940 m . rugpjūčio 15 d . Toronte įsteigta 
kanados lietuvių taryba (toliau – klT), kuri 
turėjo du tikslus: pirma, kovoti su sovietine 
okupacija lietuvoje, antra, kovoti su tais, ku-
rie skleidė sovietinę propagandą tarp kana-
dos lietuvių . Tarybos steigėjai buvo Toronto 
ir jo apylinkių lietuviai, daugiausia liberalios 
pakraipos susivienijimo lietuvių amerikoje 
pašalpinės bendrijos nariai34 .

Liaudies balsas naujos Tarybos steigimo 
nepaminėjo . Bet kai klT plėtėsi įsteigdama 
skyrius hamiltone ir monrealyje ir surengė aš-
tuonis protesto susirinkimus rugpjūčio ir lap-
kričio mėnesiais, laikraštis pagaliau pajuto, kad 
ilgiau ignoruoti naujos organizacijos negalima . 
1940 m . lapkričio 8 d . pasirodė straipsnis „pora 
žodžių apie prakalbas, surengtas lietuvių tary-
bos“35 . iš šio ir kitų straipsnių susidaro įspūdis, 
kad lietuviai, kurie dalyvavo klT mitinguose, 
nebuvo visiškai įsitikinę, jog lietuva okupuo-
ta . klT organizatoriams nepadėjo nei tai, kad 
1940 metų mitinguose pagrindinis pranešėjas 
buvo prezidento smetonos atstovas, lietuvos 
konsulas daudžvardis, kuris nebuvo visiems 
priimtinas .

kova tarp klT ir Liaudies balso paaštrė-
jo, kai Tarybos šalininkai pažeidė kanados 
lietuvių tarpusavio tolerancijos principą ir 
pradėjo skųsti lietuvių komunistus kanados 
vyriausybei, saugumui ir policijai . reikia 
prisiminti, kad tų pačių 1940 metų birželio 
mėnesį kanados valdžia staiga sustabdė ka-
nados komunistų partijos veiklą, likvidavo 
kelis komunistų laikraščius, areštavo ir įkali-
no žymiausius kanados komunistų veikėjus36 . 
Tokia politika sukėlė paniką tarp kanados 
pažangiųjų: edmontono aldld kuopos val-
dyba greitai sudegino narių sąrašus ir proto-



36 O I k O S  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

kolus . daugelis išeivių žinojo, kurie kanados 
lietuviai priklausė komunistų partijai ar jai 
prijautė . Tarpukariu „komunizmas“ kanados 
darbininkams ir imigrantams asocijavosi ne 
tiek su marksu, leninu ar stalinu, ar sovietų 
sąjunga, kiek su kova dėl darbininkų teisių, 
labdaringa veikla sunkiomis ekonominės 
krizės sąlygomis . krizės metais lietuviai imi-
grantai išsilaikė tik paisydami tolerancijos 
principų, padėdami vieni kitiems .37

o jau 1940 metų spalio pabaigoje klT 
susirinkimų vedėjai pradėjo balsuoti dėl re-
zoliucijų kviesdami visus prieštaraujančius, 
kuriuos pavadino „komunistais“, atsistoti . Ži-
noma, aiškina Liaudies balso korespondentas, 
niekas neatsistojo:

Tai atsistojimas būtų, sulig Bures aiškinimo, 
ir pasisakymu, kad esi Komunistas […]  O Ko-
munistų Partija šiandien Kanadoj nelegali38.

1940 metų gruodžio mėnesį tradicinis 
Liaudies balso koncertas monrealyje (skirtas 
surinkti pinigų laikraščiui) pakartotinai buvo 
įskųstas policijai kaip komunistų mitingas39 . 
Tokia klT taktika atbaidė dalį kanados lietu-
vių, ypač kai klT nariai pradėjo visas pažan-
giųjų organizacijas (pašalpines draugijas, cho-
rus, klubus) vadinti komunistuojančiomis .

kanados valstybinės struktūros buvo linku-
sios tokią nuomonę remti . Bet padėtis pasikei-
tė komunistų naudai, kai hitleris pradėjo karą 
su sovietų sąjunga ir pastaroji tapo kanados 
sąjungininke . Tada Liaudies balso ir visų ko-
munistų propagandinis darbas gerokai palen-
gvėjo, nes pirmą kartą galima buvo sutapatinti 
kanados ir sovietų sąjungos siekius . 1941 m . 
birželio 27 d . laikraščio vedamasis pranešė:

Iki šiol Kanados lietuviai buvom kare tik 
kaip kanadiečiai. Nuo dabar Kanados lietuviai 
esam kare su naciais ir kaip lietuviai, kadangi 
Lietuva yra dalis SSSR. Kanados lietuvių par-
eiga stoti į pagalbą savo broliams, nacių už-
pultiems, ir taipgi sustiprinti kovą prieš tuos, 
kurie rinko aukas ir siuntė jas į Berlyną sme-
tonininkams, kurie kartu su naciais planavo 
karą prieš išsiliuosavusius darbo žmones40.

 

Tuo metu klT turėjo pristabdyti savo vei-
klą, nes išpuolius prieš sovietų sąjungą dabar 
draudė kanados karo įstatymai . klT valdybai 
pasidarė sunku dirbti Toronte (čia kairieji tu-
rėjo dvi stiprias organizacijas, Liaudies balsą 
ir sūnų ir dukterų draugiją), kad jie parkėlė 
klT centrinę valdybą į monrealį . monrealio 
lietuviai tęsė torontiečių pradėtą darbą, leido 
laikraštį Nepriklausoma Lietuva . o Liaudies 
balsas su džiaugsmu pranešė, kiek kanados 
lietuviai paaukojo pinigų, vaistų ir greitosios 
pagalbos mašinų pirkimui, raudonajai armi-
jai lietuvoje remti ir spausdino justo paleckio 
padėką iš maskvos .

Liaudies balso propaganda apie 
lietuvius pabėgelius (dipukai)

karui pasibaigus, kanados lietuvių komu-
nistai sunkiau galėjo nustatyti tikrą padėtį 
lietuvoje . ypač keblu tapo, kai iškilo lietuvių 
pabėgėlių, vadinamųjų „dipukų“ (iš „dp“, 
angliškai – „displaced persons“, išvietinti 
žmonės; santrumpa) klausimas . pirmą kar-
tą laikraštis rašė apie dipukus reaguodamas 
į amerikos lietuvių pradėtą vajų jiems šelp-
ti . 1945 m . spalio 26 d . straipsnis „iš jų pačių 
lūpų jiems pasmerkimas“ puolė dipukus kaip 
„niekšus, dirbusius su naciais, troškusius 
nacių laimėjimo“41 . po savaitės išėjo pirmas 
Liaudies balso vedamasis, skirtas dipukams, 
pavadintas „pabėgėlius nusimaskuoja“:

Vis daugiau ir daugiau faktų iškyla į viršų 
apie tuos Lietuvos pabėgėlius. Paaiški, kad jie 
tikrai didžiumoje fašistai ir kad jie nevargsta, 
kaip jų šelpėjai bando aiškinti42.

po poros savaičių laikraštis grįžo prie šios 
temos, kartojo, kad pabėgėliai, be abejo, yra 
„naciai ir kriminalistai“, nes „bijo grįžti atgal, 
kada jų šalys liko išlaisvintos iš po vokiečių 
nacių okupacijos“43 . straipsnio autoriui ypač 
įstrigo, kad amerikos lietuviai, kuriuos mini 
„Naujienos ir Co.“, tęsia aukų rinkimo vajų 
pabėgėliams:
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Kiekvienas doras lietuvis privalo nusisukti 
nuo tų fašistinių plėšikų, ir nuo tų, kurie juos 
užtaria44.

Liaudies balsas, vadindamas dipukus karo 
nusikaltėliais, galėjo remtis ne tik sovieti-
niuose šaltiniuose išsakytomis nuomonėmis, 
bet ir amerikos ir kanados angliška spauda, 
kur taip pat buvo abejojama dėl pabėgėlių at-
sisakymo grįžti į tėvynę .

1946 metais Liaudies balsas beveik nusto-
jo rašyti apie pabėgėlius . Tik metų pabaigoje 
galime rasti straipsnį „karo kriminalistai tarp 
pabėgėlių“; jį parašė lietuvos Tsr aukščiau-
sios Tarybos prezidiumo pirmininkas justas 
paleckis . paleckis išreiškė naują sovietų są-
jungos propagandinę liniją apie dipukus, ku-
rie tuo metu buvo raginami grįžti į tėvynę . jis 
paaiškina, kad tik maža pabėgėlių dalis (gal 
dešimtadalis lietuvių) buvo karo nusikaltėliai, 
o kiti tik paveikti nacių propagandos prieš so-
vietų valdžią . paleckis šią grupę vadino „sil-
pnavaliais inteligentais“ . kanados lietuviams 
jis aiškino, kad nereikėtų dipukų vertinti kaip 
imigrantų, nes tuomet tarp jų esantys nusi-
kaltėliai liks nenubausti45 .

Vėliau Liaudies balso požiūris į pabėgėlius 
dažnai svyruoja . ir 1947 m . sausio 10 d . lai-
kraštis jau aiškina:

Jeigu būtų leista Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Jugoslavijos ir kitų šalių atstovams aplankyti 
tas kempes [t. y. pabėgėlių stovyklas], išaiškinti 
pabėgėliams tikrą situaciją ir jiems padėti, di-
desnė pusė grįžtų į savo tėvynę ir prisidėtų prie 
kūrybinio darbo […]46

Bet tuo pačiu metu laikraščio redaktoriai 
pirmininkavo delegacijoms, kurios kreipėsi į 
kanados vyriausybę, neva kanados lietuvių var-
du, prašydamos, kad lietuviai pabėgėliai nebūtų 
priimti į kanadą, nes jie beveik visi fašistai .

atrodo, kad kanados lietuviai komunistai 
buvo įpareigoti dirbti vienu metu dviejuose 
skirtinguose ir net prieštaraujančiuose fron-
tuose . jie bijojo prarasti kanados lietuvių 
pasitikėjimą, taip pat bijojo pabėgėlių įtakos, 
jei jiems pavyktų imigruoti į kanadą . nors 

Liaudies balsas kartojo, kad Tarybų lietuva 
yra tam tikras darbininkų rojus, skaitytojai 
vis garsiau skundėsi, kad karui jau seniai pa-
sibaigus vis dar neįmanoma susirašinėti su 
giminėmis tėvynėje .

išvados

kodėl komunistinė propaganda buvo tokia 
efektyvi tarp kanados lietuvių? daug ką lėmė 
specifinis istorinis kontekstas . Liaudies balso 
skleidžiama propaganda buvo gana primity-
vi, bet kanados lietuviai ilgą laiką neturėjo 
geresnių šaltinių apie įvykius tėvynėje . didelį 
poveikį darė oficialios kanados valdžios liaup-
sės stalinui, kuris buvo minimas kaip svarbus 
sąjungininkas kovojant su fašizmu . komuniz-
mas nebuvo toks baisus kanados lietuviams . 
jie atsiminė, kad kanados komunistų partija 
tikrai prisidėjo prie kovos už darbininkų tei-
ses, ypač sunkiais ekonominės krizės metais, 
kai imigrantai nesulaukdavo pagalbos iš vals-
tybinių institucijų . o lietuviai dipukai atrodė 
įtartini ir jų elgesys nesuprantamas .

Bet istorija taip pat rodo, kad komunistų 
propagandos įtaka nebuvo labai didelė . nors 
ne vienas kanados lietuvis širdyje bijojo, kad 
giminės, kurie jam rašė iš dipukų stovyklų, 
gali būti karo nusikaltėliai ar bent fašistai, 
daugelis sutiko užpildyti reikalingus doku-
mentus, pateikti finansines garantijas, kad šie 
galėtų imigruoti į kanadą, atvykėlius priėmė 
į namus, padėjo rasti darbus . senas toleran-
cijos principas, savotiškas lietuviškumas tapo 
svarbesnis negu komunistų raginimas nepa-
dėti pabėgėliams . kanados senbuviams ne-
patiko naujų atvykėlių griežtos politizuotos 
pažiūros; kai kuriems dipukų patriotizmas 
atrodė isteriškas . Vis dėlto lietuvybės ryšiai 
dominavo . Vėliau nauji atvykėliai gebėjo įti-
kinti senbuvius, kad lietuva okupuota, ir iš 
naujo organizavo kanados lietuvių gyvenimą . 
Tuo pačiu metu kanados lietuviai komunistai 
negebėjo išsiugdyti naujos partijos kartos ir 
jų įtaka kanados lietuvių gyvenimui atvykus 
dipukams greitai tapo visiškai nereikšminga .
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danyTė milda

communisT propaganda among liThuanian canadians
during World War ii

The purpose of this article is to explain the 
circumstance in which communist propagan-
da came to affect the opinions of lithuanians 
in canada during World War ii . although 
the vast majority of the approximately 8,000 
lithuanians living in canada at this time cen-
tred their activities around catholic organi-
zations and were not communists, many of 
them accepted the communist incorporation 
of lithuania into the soviet union and the 
communist interpretation of the status of the 
displaced persons .

in canada, as in the united states, mem-
bers of ethnic minorities from east europe 
played a significant part in the development 
of both the socialist and the communist par-
ty . Within these parties these ethnic mino-
rities long existed within semi-autonomous 
language federations and, even when these 
were closed down by the communist party 
in 1925, party branches still mostly formed 
on the basis of language and ethnic origin . in 
this way, lithuanian communists, like other 
ethnic minorities in the party, were able to 
retain their ethnic identity while taking part 
in the revolutionary international movement . 
in canada, where lithuanians were so few 
in number, this ethnic identity helped li-
thuanian communists remain close to their 
ideological opponents within the lithuanian 
community .

lithuanian-communists were also the 
only group among interwar lithuanian ca-
nadians to maintain a lithuanian newspaper, 

founded in 1932 as Darbininkų Žodis (The 
Workers’ Word), with the name changed in 
1937 to Liaudies Balsas (The people’s Voice) . 
during the second world war, this newspa-
per became a major source of information 
for lithuanian canadians about events in 
their homeland . although non-communist 
lithuanians set up their own newspaper in 
1940, Nepriklausoma Lietuva (independent 
lithuania) to counter communist propagan-
da, their efforts were made difficult by official 
canadian support for the ussr from mid-
1941 when the ussr became an ally of cana-
da and other Western powers in the struggle 
against hitler .

lithuanian communists also did their 
best to convince their fellow countrymen as 
well as the canadian government that the 
lithuanians in displaced persons camps in 
germany who refused to return to their ho-
meland were fascists . however, here their 
campaign was only partially successful . alt-
hough many lithuanian canadians did be-
lieve that lithuania had joined the soviet 
union freely and that the dps were a suspect 
group, they still sponsored relatives from the 
dp camps to immigrate to canada . nearly 
20,000 in numbers, the dps soon dominated 
lithuanian organizations and were gradually 
able to convince the older immigrants that 
the communist version of events was false . 
By the early 1950s, lithuanian communists 
has lost most of their influence within the li-
thuanian community in canada .
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t
kanados lietuvių bendruomenės 

politinės veiklos kryptys 1954–1990 m .

Įvadas

kanados lietuvių bendruomenė (toliau – 
klB) kaip kanados lietuvius vienijanti orga-
nizacija veiklą pradėjo 1952 m . darbas buvo 
organizuotas remiantis lietuvių charta ir pa-
saulio lietuvių bendruomene (toliau – plB) 
laikinais santvarkos nuostatais; tai suponavo 
mintį, kad klB orientuosis į kultūros ir švie-
timo veiklą . Tačiau greitai ėmė aiškėti, kad 
kanadoje lietuvos diplomatinei tarnybai ir 
Vyriausiajam lietuvos išlaisvinimo komitetui 
be klB paramos nepavyks sėkmingai įgyven-
dinti užsibrėžtų uždavinių . 

Todėl, praėjus dvejiems metams po klB 
veikimo pradžios, 1954 m . sausio 11 d . į pirmą 
posėdį susirinko klB krašto valdybos poli-
tinis komitetas1 . lietuvos generalinio kon-
sulato Toronte galimybės veikti politiniame 
kanados gyvenime netenkino organizacijos 
vadovų . suvokimas, kad generalinis garbės 
konsulas nepajėgs vadovauti visos kanados 
lietuvių politinei veiklai, pagreitino šią sferą 
koordinuojančio vieneto kūrimą . Toks laiku 
priimtas klB sprendimas sudarė geras sąly-
gas jau šeštajame dešimtmetyje centralizuotai 

daryti spaudimą kanados valdžios atstovams 
dėl „lietuvos bylos“ . politiniai klB veiksmai 
iki XX a . aštuntojo dešimtmečio pradžios 
buvo mažai derinami su plB, organizacija, 
kuri vienijo visas laisvo pasaulio lietuvių ben-
druomenes . plB kurį laiką nepajėgė paveikti 
anksčiau susiformavusių kraštų bendruome-
nių . ilgainiui rengiantis tarptautiniams fo-
rumams ir juose dalyvaujant, ypač europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijo-
se, kraštų bendruomenės (kartu ir klB) ėmė 
veikti su plB vėliava . straipsnyje sieksime 
išryškinti klB politinės veiklos gaires nuo 
politinio komiteto įkūrimo iki lietuvos ne-
priklausomybės .

svarbiausi šio tyrimo šaltiniai yra sukaupti 
kanados lietuvių muziejuje – archyve, mis-
sissaugoje, ontario provincijoje (kanada) . 
Šaltinių pagrindą sudaro klB krašto tary-
bos sesijų protokolai, kuriuose užfiksuoti 
svarbiausi politiniai nutarimai, organizacijos 
veiklos kryptys . Įvairiapusį kanados lietuvių 
politinės veiklos vaizdą atskleidė klB poli-
tinio komiteto (vėliau visuomeninių reikalų 
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komisijos) ir apylinkių pranešimai . ypač nau-
dingi darbui buvo klB ir plB pirmininkų 
pranešimai, leidžiantys suvokti organizacijų 
vaidmenį „lietuvos byloje“ . antrą šaltinių 
grupę sudaro informaciniai leidiniai, kuriuo-
se atskleidžiama klB veikla2 .

kanados lietuvių lobistinė veikla nesulau-
kė pakankamo tyrėjų dėmesio istoriografijo-
je, bet klB politinė veikla dažnai pristatoma 
ar apžvelgiama remiantis pasaulio lietuvių 
darbu šaltojo karo metais, išryškinami tam 
tikri klB ir jos narių politinio veikimo epi-
zodai3 . išsamių tyrimų apie kanados lietuvių 
politinę veiklą trūkumas paskatino imtis savo 
instrumentarijaus ir pristatyti visuomenei iki 
tol menkai žinomas temas .

kanados lietuvių bendruome-
nės politinio darbo pradmenys

pirmi politinio komiteto žingsniai – peti-
cijos, telegramos ir memorandumai4 kanados 
valdžios pareigūnams ženklino ilgo politinio 
darbo pradžią . pirmi bandymai veikti netu-
rint aiškios vizijos vertintini teigiamai . 1956 
m . į prof . ramono laišką dėl kanados vy-
riausybės viešo pareiškimo Vasario 16-osios 
proga teigiamai sureagavo kanados ministras 
pirmininkas louisas st . laurentas, o 1957 m . 
premjero postą užėmus johnui diefenbakeriui 
buvo užmegzti kontaktai su šiuo žmogumi . 
Bet dokumentai liudija, kad ši sritis ir toliau 
laikyta ne bendruomenės aktyvaus veikimo 
sfera . esminis įvykis, lėmęs klB politinio 
komiteto darbo kryptį, buvo krašto Tarybos 
suvažiavimas monrealyje 1959 m . lapkričio 
28–29 d . Tuomet klB krašto Tarybos pir-
mininkas, tik pradėjęs kalbėti apie politinį 
darbą, tvirtino: „mes tegalime būti tik talki-
ninkais mūsų vyriausiems organams, ir veiks-
niams, kurie specialiai šį darbą dirba“5 . Tačiau 
esamos padėties dvilypumas atsiskleidė, kai 
imta išsamiau svarstyti politinius klausimus . 
„manyčiau, kad atėjo laikas reviduoti mūsų 
laikyseną šiame krašte, kiek ji liečia mūsų po-

litinius pasireiškimus . daugumas mūsų esa-
me kanadoje tarp dešimties ir dvylikos metų . 
daugumas mūsų esame pasidarę šio krašto 
piliečiais, kas įpareigoja mūsų lojalumą šiam 
kraštui . mūsų politiniai pasireiškimai turi 
būti gerai apgalvoti ir gerai pravesti . Tik tada 
jis bus efektyvus . per dažni rezoliucijų priė-
mimai ir siuntinėjimai ministerio pirminin-
ko adresu yra mums tiesiog nenaudingi, nes 
dažnumas silpnina jų svarumą . manyčiau, 
kad mes turime apsiriboti tik per masinius 
Vasario 16-tosios minėjimus ir, žinoma, svar-
biais, atskirais atvejais . Tas pats liečia ir visą 
mūsų reprezentavimąsi prieš kanadiečius . 
Vien tik protokole mes dar labai šlubuojame . 
dažnai, nesugebėdami reprezentuotis ir per 
dažnai vargindami aukštus valdžios parei-
gūnus kviesdamiesi juos į mūsų parengimus, 
mes susilaukiame priešingų rezultatų negu, 
kad tikimės“6 . Toks savikritiškas požiūris pui-
kiai atskleidžia ne tik tuometes klB, politinio 
komiteto nuotaikas, bet ir siekį gerinti veiklos 
pobūdį . paaiškėjo, kad organizacinio centro 
atsiradimas savaime nelemia veiklos efekty-
vumo ar neefektyvumo . Be to, suvokta, kad 
perdėm dažnai ne itin svarbios informacijos 
pateikimas aukščiausiems kanados valdžios 
atstovams daugeliu atvejų duoda menkesnę 
naudą nei bendradarbiavimas su vietos poli-
tikais . Bet svarbiausia, kad suvažiavime pas-
kaitą skaitęs plB pirmininkas j . matulionis 
numatė visų lB su politikos sritimi sietinų 
darbų kryptį . „B-nė (bendruomenė . – G. J.) 
turi dėti pastangų maksimum supažindinti 
savo krašto vyriausybę, ir parlamentą, ir visą 
spaudą, ir visą visuomenę su lietuvos reika-
lais . [ . . .] Bendruomenė turėtų sistematingai 
šia sritimi rūpintis ir daryti mums reikalingos 
įtakos . [ . . .] kol lietuva yra ir bus pavergta, 
kiekvieno lietuvio yra šventa pareiga rūpintis 
jos išvadavimu, [ . . .] kovoti su komunistine 
įtaka visuose frontuose“7 . principinė j . ma-
tulionio pozicija lengvino kanados lietuvių 
apsisprendimą dėl tolesnės veiklos plėtojimo 
šioje valstybėje . 
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XX a . šeštojo dešimtmečio pabaigoje, klB 
vis dažniau užimant aktyvesnę poziciją, ryš-
kėjo darbo su kanados valdžios atstovais 
principas . klB ir politinis komitetas kartu 
skyrė daug dėmesio apylinkių socializaci-
jai, tikėjosi, kad šios ilgainiui taps stipriais 
vienetais, pajėgiais paveikti politinius vietos 
lyderius . Tačiau didesnė dvidešimties apylin-
kių dalis dar nebuvo pakankamai pajėgi įgy-
vendinti norimus tikslus . Tuo laiku išsiskyrė 
Windsoro apylinkės veikla . 1959 m . Windso-
ro lietuviai per cBe radijo transliacijas kana-
diečiams pristatė Vasario 16-osios ir birželio 
trėmimų minėjimus, o Vasario 16-osios proga 
išsiuntė memorandumą dėl tolesnio lietuvos 
okupacijos nepripažinimo kanados ministrui 
pirmininkui j . diefenbakeriui . XX a . septin-
tąjį dešimtmetį reiškėsi Toronto ir monrealio 
apylinkių aktyvumas . Toronte 1964 m . Va-
sario 16-osios proga plevėsavo lietuvos tris-
palvė miesto rotušėje, pirmą kartą televizija 
parodė reportažus iš šios šventės iškilmių . pa-
saulinėje Expo 67 monrealio parodoje, skirto-
je kanados šimtmečio minėjimui, lietuviams 
pavyko ne tik pasirodyti su koncertine pro-
grama, bet ir priversti organizatorius paskelb-
ti lietuvių dieną parodos metu . Tačiau dau-
gelis apylinkių nebuvo aktyvios, jos sprendė 
savo vidaus problemas, kūrė ansamblius, kul-

tūrines, sporto draugijas ar organizavo šven-
tes, kuriose dalyvaudavo beveik tik lietuviai . 
Tokią padėtį apylinkėse nulėmė keli veiksniai: 
dalis apylinkių buvo laikinos, nes lietuviai, 
vos tik pasibaigus darbo sutarties terminui, 
dažnai patraukdavo į didžiuosius miestus, be 
to, trūko politikos mokslus baigusių žmonių, 
kurie imtųsi iniciatyvos savarankiškai burti 
politinio spaudimo grupes . didžiausias mažų 
apylinkių rūpestis buvo sėkmingai įsikūrus 
suburti daugiau lietuvių aktyvesnei veiklai . 
ne tik apylinkėse, bet ir klB krašto valdybo-
je nebuvo žmonių, kurie gautų užmokestį už 
atliktą darbą .

kadangi kanadoje neegzistavo griežtas 
politinio darbo paskirstymas tarp lietuvių 
organizacijų kaip jaV, klB politiniam komi-
tetui priklausę žmonės, išvengdami didelių 
konfliktų, pradėjo megzti ryšius su kanados 
senatoriais, bendruomenių rūmų atstovais, 
aukštas pareigas užimančiais dvasininkais, 
miestų merais, provincijų valdžios pareigū-
nais . Bet ir toliau daugiausiai laiko komitetas 
skyrė įvairiems rezoliucijų reikalams, kartu 
įdėmiai sekdamas ssrs užsienio politikos 
veiksmus, bent kiek susijusius su lietuva, 
latvija ar estija8 . nuo 1954 m . iki septintojo 
dešimtmečio pabaigos schematiškai klB po-
litinio komiteto gaires apibrėžtume taip:

notos kanados 
vyriausybei rezo-
liucijos, peticijos, 
memorandumai

pasirodančių 
straipsnių po-
litine tematika, 
knygų, brošiūrų, 
žurnalistų pa-
rengtų apžvalgų 
susijusių su lie-
tuva ar kanados 
lietuviais įverti-
nimas ir politinio 
komiteto pareng-
ti atsakymai

reagavimai į 
bandymus
keisti lietuvos 
statusą tarptauti-
nėje arenoje

lietuvių, latvių, 
estų, ukrainie-
čių ir kitų rytų 
europos tautų 
bendra veikla 
siekiant savo 
tautų laisvės

darbas su klB 
apylinkėmis

KLB politinis komitetas 1954–1969 m .
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klB politinis komitetas dirbo su pertrau-
komis ir, nepaisant atlikto darbo, projektas 
nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėjosi klB va-
dovai, todėl 1969 m . krašto Tarybos sesijoje 
vyko savikritiški svarstymai dėl tolesnės po-
litinio komiteto veiklos . „rinkūnas (antanas 
rinkūnas . – G. J.): reikia eiti į anglų organi-
zacijas su savo antibolševikinėm parodėlėm . 
mes per daug užsidarę . sakalas: Veikiame po 
kanados krašto Bendruomenės aureole . kai 
mus užkabina kaip etninę grupę, tada mes 
reaguojame . [ . . .] Balčiūnas: reikia išsiaiškinti 
definicijas kur politika ir kur kultūra . Ben-
druomenė dalyvauja anti-komunistinėj vei-
kloj – tai politinis aktas ir mes neturim saky-
ti, kad esame nepolitinė organizacija . sakalas: 
politinis komitetas turi būti veiklus, bet statu-
te sakoma, kad neesame politinė organizacija, 
tad reikia dirbti kiek galima, o oficialiai kal-
bėti kitaip“9 . problemas, kurias kėlė klB lyde-
riai, galima pavadinti įsisenėjusiomis . regis, 
kad j . matulionio bendruomenei nubrėžtoms 
veikimo gairėms įgyvendinti reikėjo didesnio 
kanados lietuvių indėlio ir svarbiausia palan-
kesnės veikti tarptautinės padėties . Todėl per 
dešimtmetį, nuo 1959 m ., situacija nepakito . 
Tai, kad organizacijos statute politinis veiki-
mas kaip klB sfera buvo neįrašytas, sunkino 
komiteto veiklą10 . dėl šios priežasties 1970 m . 
klB politinis komitetas pervadintas klB vi-
suomeninių reikalų komisija . Šis žingsnis žy-
mėjo naujo etapo pradžią .

pavadinimo keitimas sutapo su XX a . sep-
tintojo–aštuntojo dešimtmečių sandūroje 
įvykusiais jaV užsienio politikos prioritetų 
pokyčiais dėl santykių su sovietų sąjunga; 
tuomet Vakarų lyderio pozicija teko kanadai . 
Įgyvendinant „detente“ politiką, 1971 m . įvy-
ko planuotas kanados ministro pirmininko 
p . e . Trudeau‘o vizitas į maskvą . naujos idė-
jos tarptautinėje arenoje ir aktyvus kanados 
dalyvavimas bendradarbiaujant su sovietų 
sąjunga vertė keisti klB veiklą sovietų sąjun-
gos atžvilgiu . Tolesnės naujovės tarptautinėje 

arenoje (esBk . – G. J.) brėžė kitokios veiklos 
gaires, skatinusias klB veikti su dar didesniu 
įkarščiu . kanados akcentuota dažnai vieša pa-
baltijo šalių aneksijos nepripažinimo politika 
ir perėjimas nuo bikultūriškumo prie daugia-
kultūriškumo oficialioje valstybės vidaus po-
litikoje XX a . aštuntojo dešimtmečio pradžio-
je netgi skatino aktyviai veikti pabaltijiečius 
tiek politinėje, tiek diplomatinėje sferose . Be 
to, tuo laikotarpiu pasaulyje skambėję Bra-
zinskų, simonaičio ir s . kudirkos istorijos, 
r . kalantos žūtis, jaV ir kanadą pasiekusi 
„katalikų bažnyčios kronika“ bei australijos 
vyriausybės sprendimas pripažinti pabaltijo 
šalis nedaloma sovietų sąjungos dalimi išju-
dino kanados lietuvius . klB gretas papildė 
jauni jau kanadoje mokslus baigę, puikiai 
mokantys angliškai, prancūziškai ir gerai jau-
čiantys kanados visuomenės pulsą žmonės . 
Šie veiksniai labai pakeitė klB visuomeninių 
reikalų komisijos veikimo pobūdį:
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KLB visuomeninių reikalų komisija 1970–1990 m.

1 . informacijos apie 
padėtį lietuvoje 
parengimas aukš-
čiausiems kanados 
valdžios pareigūnams

2 . memorandumų, 
išsamios medžiagos 
kanados delegaci-
joms esBk pateiki-
mas, Žmogaus teisių 
pažeidimų lietuvoje 
fiksavimas ir šios 
medžiagos platinimas 
kanados valdžios 
atstovams

3 . nuolatiniai susi-
tikimai su kanados 
vyriausybės nariais dėl 
padėties okupuotoje 
lietuvoje

4 . lietuvių 
informacijos 
centro įkūri-
mas otavoje 
esBk metu 
1985 m .

5 . profesionalios 
kanados lietuvių 
interesus atstovaujan-
čios grupės subūrimas 
(crisis centre) 1987-
1990 m .

6 . lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių ir 
kitų rytų europos 
tautų bendra veikla 
siekiant savo tautų 
laisvės („Baltiečių 
vakarai“; Birželio trė-
mimų minėjimai ir kt .)

7 . demonstracijos, ryšiai 
su kanados televizijų ir 
spaudos žurnalistais

8 . darbas su 
klB apylinkė-
mis
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klB politinio komiteto pradėtą darbą – 
informacijos apie padėtį lietuvoje parengimą 
aukščiausiems kanados valdžios pareigūnams 
bendradarbiaujant su jaV lB, lietuvos infor-
macijos centru (lic . – G. J.), Vlik‘u, plB 
tęsė ir klB visuomeninių reikalų komisija . 
Be to, šiame veiklos etape daug sėkmingiau 
naudotasi užmegztais kontaktais su kanados 
senatoriais, vyriausybės nariais, bendruome-
nių rūmų atstovais, aukštas pareigas užiman-
čiais dvasininkais, miestų merais, provincijų 
valdžios pareigūnais . Tie ryšiai skatino plėtoti 
stebinančių galimybių lobistinę veiklą dar aš-
tuntajame dešimtmetyje . (Žr . priedą – 1974 m . 
liepos 16 d . klB krašto Valdybos pirmininko 
eugenijaus čiuplinsko laišką Brazinskams .)

nuo 1972 m ., dar vos pradėjus kanadai 
ruoštis tarptautinėms europos saugumo 
bendradarbiavimo konferencijoms, kanados 
lietuvių bendruomenė atrado būdų, kuriais 
būtų galima gerokai paveikti viešąją pasau-
lio opiniją . reagavimai į bandymus keisti 
lietuvos statusą tarptautinėje sferoje ir to-
liau išliko svarbia veiklos sritimi, bet pakito 
akcentas . dėmesys buvo sutelktas į žmogaus 
teisių pažeidimų sovietų sąjungoje viešinimą . 
Toks pokytis veikė nemažai svarbių dalykų: 
atrastas susikalbėjimo su politikais būdas, vis 
dažniau atvejai apie žmogaus teisių pažeidi-
mus lietuvoje būdavo pristatomi esBk11 . an-
tra, keliant bendresnius ne vien su pabaltijo 
kraštais susijusius klausimus, kaip šiuo atveju 
žmogaus teisių pažeidimai, tarptautinės ben-
druomenės dėmesys labiau sutelktas į sovietų 
sąjungą . Valstybių politikams dar prieš kon-
ferenciją teiktos žinios apie žmogaus teisių 
pažeidimus lietuvoje . Be to, gaunama infor-
macija iš lietuvos susisteminama, pateikiama 
kaip biuleteniai ar išleidžiama knyga12 . Faktus 
surašydavo trumpai, aiškiai, nuosekliai . dar-
bo tikslas buvo pasiekti, kad tais faktais pa-
sinaudotų ir juos paviešintų už uždarų durų 
besitariantys politikai . „katalikų bažnyčios 
kronika“, išversta lic darbuotojų niujorke į 
anglų kalbą, ir „Violations of human rights 

in soviet occupied lithuania“13 platinta tiek 
tarp jaV, tiek kanados politikų . 

klB krašto valdybos pirmininkai, visuo-
meninių reikalų komisijos nariai nuo aš-
tuntojo dešimtmečio pradžios dėl kintančių 
tarptautinių santykių ir gaunamos informaci-
jos iš sovietų sąjungos nuolat palaikė ryšius 
su kanados vyriausybės nariais ir užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais . kanados 
vyriausybės nariai bei užsienio reikalų mi-
nisterija buvo suinteresuoti turėti tikslią in-
formaciją apie padėtį ssrs, o kartu tikėjosi 
kanados baltiečių situacijos įvertinimo . kaip 
pavyzdį galima pateikti 1983 m . liepos 27 d . 
senatoriaus p . yuzyko iniciatyva surengtą in-
formacinį posėdį su kanados urm pareigū-
nais dėl kanados ir sovietų sąjungos santykių . 
jame dalyvavo 8 užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai bei lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
ukrainiečių ir gudų atstovai . svarstyti sovietų 
siūlymai dėl palikimų tvarkymo perdavimo 
sovietų valdžios atstovams, nesklandumai, 
susiję su vadinamąja „dviguba pilietybe“, nes 
sovietų įstatyminė bazė baltiečiams ir kitiems 
nesuteikia užsieniečių turistų apsaugos teisių . 
Todėl sovietai siūlė formaliai atsisakyti neeg-
zistuojančios valstybės pilietybės . aptartas ir 
sovietų požiūris į šeimų susijungimo proble-
mą, nes sovietams tai ir toliau buvo politinis, 
o ne žmogaus teisių sprendimas . galiausiai 
ministerijos pareigūnai domėjosi, kokių 
problemų patirdavo kanados piliečiai, lan-
kydamiesi ssrs14 . Tokių susitikimų skaičius 
ir domėjimasis baltiečiais, prasidėjus „peres-
troikai“ ssrs, gerokai išaugo .

kartu padidėjo ne tik baltiečių, bet ir kitų, 
kilusių iš rytų europos, kanados etninių gru-
pių spaudimas parlamentarams, užsienio rei-
kalų ministerijos pareigūnams ir vyriausybės 
nariams . labiau orientuotai politinei veiklai 
kryptį suteikė klB, kurios iniciatyva 1981 m . 
Toronto lietuvių namuose dr . romas Vaštokas 
iš Trento universiteto skaitė paskaitą „kana-
dos partijos ir lietuviai“ . apžvelgęs kanados 
partijų siekius, r . Vaštokas pabrėžė keturias 
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veiklos sritis, kurios padėtų efektyviausiai pa-
siekti politinių tikslų: „1 . Tapti partijos nariu 
ir reikštis jos veikloje ne tik rinkimų apylin-
kėse, bet ir partijos susirinkimuose [ . . .] . 2 . 
platesnės grupės arba bendruomenės veikla, 
bandanti priminti partijoms savo siekimus ir 
suderinti juos su krašto siekimais [ . . .] . 3 . Tapti 
partijos kandidatu rinkimuose į parlamentą 
[ . . .] . 4 . remti pasirinktą partiją pinigine auka 
ir neužmiršti priminti mūsų reikalų [ . . .]“15 . 
efektyvesnio spaudimo ir sėkmingo bendra-
darbiavimo su parlamentarais pasekme va-
dintina viena svarbesnių lobistinių klB akcijų 
1983 m . kovo–balandžio mėnesiais, kai buvo 
kreiptasi į senatorius, parlamentarus, lietuvių 
organizacijas prašant paremti antropologijos 
prof . r . Vaštoko kandidatūrą į senatoriaus 
postą kaip liberalų partijos atstovą . surinkus 
pritariančių idėjai politikų balsus, laukta tei-
giamo atsakymo iš ministro pirmininko p . e . 
Trudeau‘o, bet šis niekuo neįsipareigojo ir r . 
Vaštokas senatoriumi netapo . 1984 m . rinki-
mus laimėję konservatoriai ilgai nedelsdami 
patys užmezgė kontaktus su baltiečiais . kaip 
pažymi roy’us nortonas, konservatoriai XX 
a . devintojo dešimtmečio antrojoje pusėje 
„inicijavo kasmetinius oficialių valdžios at-
stovų susitikimus su baltiečių bendruomenių 
lyderiais Toronte“16 . Tokios progresyvių kon-
servatorių partijos nuostatos lengvino klB 
visuomeninių reikalų komisijos darbą . 

1985 m . aktyvus kovotojas už žmogaus 
teises, užsienio reikalų ministro sekretorius 
parlamente davidas kilgouras kreipėsi į klB 
krašto valdybos pirmininką a . pacevičių, 
prašydamas parengti išsamią informaciją apie 
lietuvos žmones, kurių likimais yra itin susi-
rūpinta . neįprasto prašymo (tokius sąrašus jau 
ne vienerius metus turėjo kanados užsienio 
ministerija) priežastis – davido kilgouro no-
ras padėti lietuviams . anot jo, „šį sąrašą ren-
giuosi perduoti joe clark (kanados užsienio 
reikalų ministras . – G. J.) ir monique Vezina 
(kanados statistikos ministrė . – G. J.) tikėda-
masis, jog bus galima pasiekti pozityvių re-
zultatų prieš, per ar po reagano–gorbačiovo 
susitikimo kitą mėnesį . galbūt nieko nelaimė-

sime, bet nėra priežasties, dėl kurios negalėtu-
me vėl dar kartą pabandyti“17 . iš laiško ryškėja, 
kad šitaip didžiųjų valstybių vadovų susitikimo 
metu siekta nors nesėkmingai atkreipti dėmesį 
į žmogaus teisių pažeidimus lietuvoje, o kartu 
matomas ryžtingumas ir toliau nevengti akty-
vaus spaudimo priemonių . aukšto rango ka-
nados valdžios pareigūno iniciatyva atveria ne 
tik ilgamečius klB „kongresinės akcijos“ vei-
klos rezultatus, bet ir kanados elgsenas, kartais 
apibūdinamas kaip tylioji diplomatija18, kai ne-
tiesiogiai dalyvauta šaltojo karo diplomatijoje . 
nelaukta kanados parlamentarų iniciatyva 
skatino baltiečius dar aktyviau veikti . 

1987 m . klB visuomeninių reikalų komi-
sijos narių iniciatyva sutelkta profesionali lo-
bistinė grupė, turėjusi anglišką pavadinimą 
„crisis centre“, galinti „paveikti parlamentarų 
ir kanados vyriausybės viešąją nuomonę ir 
padėti lietuviams bei kitų rytų europos kraš-
tų išeiviams viešosios nuomonės sudaryme“19 . 
Šios grupės subūrimas nulėmė ryškius ir laiku 
pasirodžiusius viešus klB pareiškimus kana-
dos spaudoje, taip pat davė galimybę užmegzti 
nuolatinius tiesioginius kontaktus tiek su mi-
nistru pirmininku, tiek su užsienio reikalų mi-
nistru . pasinaudota aktyvaus kanados lietuvio 
algio juzukonio agentūros paslaugomis pa-
laikant ryšius su kanados vyriausybės nariais, 
lic‘u ir kitomis įstaigomis . Vis didėjant no-
rinčių emigruoti iš sovietų sąjungos disidentų 
skaičiui, „crisis centre“ ir klB ėmėsi padėti 
žmonėms, stengdamiesi patraukti parlamen-
tarų, vyriausybės narių ir kanados visuome-
nės dėmesį, o kartu užmegzti santykius ir su 
sovietų sąjungos piliečiais, galinčiais nulemti 
bylos eigą organizacijai naudinga linkme20 . pa-
dėjus žmonėms emigruoti  naudotasi ištrūku-
sių iš sovietų sąjungos populiarumu siekiant 
dar labiau pabrėžti sovietų sistemos ydingu-
mą, nepaisant visuotinai skelbiamų „viešumo“ 
ir „perestroikos“ šūkių21 . kiekvieną dieną per 
trejus metus iki lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo kanados visuomenėje didėjo do-
mėjimasis procesais, vykstančiais lietuvoje22 .

siekdami efektingesnės informacijos sklai-
dos apie lietuvos reikalus spaudoje, klB, plB 
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ir jaV lB dar 1982 m . gegužės 30 d . Toronte 
surengė pirmą „anglų spaudos informavimo 
seminarą“ klB apylinkių nariams . seminaro 
metu akcentuoti būdai, kuriais naudojantis 
galima patekti į kanados spaudą, skelbtinos ir 
aktualios informacijos paruošimas bei minėto 
informacijos rengimo pavyzdžiai23 . Šiuo semi-
naru siekta kanados lietuvius mokyti viešųjų 
ryšių pagrindų . kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo 
įžvalgus veiksmas, nes 1988 m . spaudos dėme-
sio patraukimas buvo pripažintas pagrindine 
klB visuomeninių reikalų komiteto veiklos 
kryptimi24 . Vasario 16-osios proga surengtos 
demonstracijos Toronte, londone (ontario 
provincija) ir jaunimo bado streikas, įvykęs 
prie sovietų sąjungos ambasados otavoje, su-
laukė itin daug masinės informacijos priemo-
nių dėmesio . didžioji dauguma straipsnių buvo 
spausdinti Toronto ir otavos laikraščiuose, jais 
siekta atkreipti politikų dėmesį, ypač steng-
tasi, kad straipsniai apie baltiečius ar sovietų 
sistemos ydas patektų į įtakingiausio kanados 
laikraščio „The globe and mail“25 puslapius . 
nuo 1988 m . kiekvienas sovietų sąjungos ly-
derio michailo gorbačiovo žingsnis, susijęs su 
lietuva, latvija ar estija, jau kitą dieną būdavo 
aprašytas kanados spaudoje . ilgainiui tiek klB 
vadovai, tiek „crisis centre“ darbuotojai buvo 
vertinami kaip itin patikimi šaltiniai, galintys 
ne tik suteikti, bet ir pakomentuoti informa-
ciją iš sovietų sąjungos . Toks įdirbis nulėmė 
tai, kad 1989 m . svarbiausiu rūpesčiu tapo ži-
nių iš lietuvos perdavimas kanados valdžios 
žmonėms, laikraščiams, radijui ir televizijai . 
suprantama, klB ir toliau buvo suinteresuota, 
kad dėmesys neatslūgtų . Todėl atsiradus gali-
mybei klB iniciatyva 1989 spalio mėn . vyku-
sioje klB keturioliktoje krašto tarybos i sesijo-
je dalyvavo iš lietuvos atvykę zigmas Vaišvila, 
medicinos mokslų dr . arvydas janulis, kauno 
sąjūdžio Tarybos pirmininkas česlovas stan-
kevičius26 . suburta profesionali lobistinė grupė 
palaikė ryšius su lietuvos sąjūdžio lyderiais 
tiek telefonu, tiek faksu, todėl suinteresuotųjų 
itin tikslia informacija iš ssrs daugėjo nepa-
prastai greitai . nuo 1988 m . kasmet imta rengti 
maždaug 40 lapų apimties išsamią informaciją 

anglų kalba apie pokyčius lietuvoje27 . infor-
maciniai srautai, pasiekiantys kanadą, sudarė 
puikias galimybes kanados lietuviams įgyven-
dinti visus tikslus ir atverti kone kiekvienas po-
litikų kabinetų duris . iš 1989 m . lapkričio 12 d . 
klB iniciatyva surengtos konferencijos, kuria 
siekta palaikyti ir stiprinti tautinio suverenu-
mo judėjimą lietuvoje, medžiagos matyti, kad 
kanados lietuviai buvo puikiai informuoti apie 
pokyčius lietuvoje . 1989–1990 m . informacija 
bei padėties lietuvoje analizė buvo siunčiama 
tiesiogiai kanados užsienio reikalų ministrui 
joe clarkui, kuris ne kartą pabrėžė tokio ben-
dradarbiavimo svarbą .

išvados

iki XX a . aštuntojo dešimtmečio pradžios, 
nepaisant aiškiai apibrėžtų plB siekių poli-
tinėje sferoje, klB nariai dirbo vadovauda-
miesi kanados „tyliosios diplomatijos“ prin-
cipais . užmezgus kontaktus su aukščiausiais 
kanados pareigūnais, ilgainiui pasiekta abi-
pusiai naudingų rezultatų .

Tarptautinių santykių ir padėties lietuvoje 
pokyčiai septintojo dešimtmečio pabaigoje–
aštuntojo dešimtmečio pradžioje vertė klB 
keisti politinės veiklos kryptis . Žmogaus tei-
sių gynimo kaip svarbaus valstybių užsienio 
politikos prioriteto iškėlimas esBk įgalino 
lietuvius paviešinti „lietuvos bylą“ tarptau-
tiniu lygiu . klB krašto valdyba, turėdama 
informacijos iš sovietų sąjungos, palaikė pa-
stovius ryšius su kanados vyriausybės nariais 
ir užsienio reikalų ministerijos pareigūnais . 

kanados užsienio reikalų ministerijos suin-
teresuotumas pasinaudoti baltiečių gaunamo-
mis žiniomis ypač išryškėjo sovietų sąjungos 
vadovu tapus m . gorbačiovui . „crisis centre“ 
įkurtas laiku ir buvo vienas sėkmingiausių klB 
politinių ėjimų per visą šaltojo karo laikotarpį . 
pagalba kanados užsienio reikalų ministrui 
joe clarkui formuojant kanados užsienio po-
litiką sovietų sąjungos atžvilgiu buvo „crisis 
centre“ įdirbio rezultatas .
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priedas
klB krašto Valdybos pirmininko eugenijaus čiuplinsko laiškas Brazinskams
kanados lietuvių bendruomenė
The lithuanian canadian community © la communaute lithuanienne du kanada

1974 m . liepos mėn . 16 d . krašto Valdyba
national executive
le comite executif national
1011 college street
Toronto 4, ontario .

mieli pranai ir algirdai Brazinskai !
prieš keletą dienų gavau kopiją jūsų laiško, rašyto Tėviškės Žiburių redakcijai . nustebau, kai 

sužinojau, kad jūs neturite jokių informacijų apie kanados lietuvių daromus žygius jūsų reikalu . 
maniau, kad per kanados ambasadą, ar per Vliką, buvote gavę žinių .

kaip matysite iš pridedamų laiškų kopijų, jūsų reikalu pirmiausiai kreipėmės į imigracijos 
ministeriją gegužės 28 d ., per daugiakultūrinių reikalų ministerį dr . stanley haidasz . su šiuo 
ministeriu asmeniškai pasikalbėjus, siuntėme antrą laišką birželio 5 d ., su šiek tiek pilnesnėm in-
formacijom . maždaug tuo pačiu laiku p-lė skripkutė, klB hamilton, ont . apylinkės pirminin-
kė, kreipėsi asmeniškai į darbo ministerį john monroe, kuris savo ruožtu kreipėsi į imigracijos 
ministerį . Birželio 17 pasiuntėm laiškus užsienio reikalų ministeriui mitchell sharp ir senato-
riams paul yuzyk ir adrew Thompson . kopijas jūsų užpildytų imigracijos formų aš asmeniškai 
įteikiau užsienio reikalų ministeriui ir pasiunčiau visiems aukščiau minėtiems ministeriams ir 
senatoriams, liepos 6 d .

man buvo progos asmeniškai susitikti su užsienio reikalų ministeriu birželio 28 ir liepos 7 d . 
kalbėjau jūsų reikalu abu kartu . nors imigracija nėra tiesioginė jo atsakomybė, jis žadėjo padėti 
ta prasme, kad jūsų reikalas gautų pilną dėmesį ir būtų rūpestingai išsvarstytas .

kaip matote iš atsakymo iš imigracijos ministerijos, gauto per daugiakultūrinių reikalų mi-
nisterį stanley haidasz, jus turi aplankyti kanados imigracijos pareigūnas iš Beiruto apklau-
sinėjimui asmeniškai . Taip man ir žodžiu aiškino imigracijos ministerio asistentas mr . r . a . 
girard, su kuriuo kalbėjau telefonu birželio 19 d .

duodu šias smulkias informacijas ir pridedu įvairių laiškų kopijas ta prasme, kad jums būtų 
lengviau kreiptis į kanados ambasadą imigracijos reikalu . ką nors daugiau sužinojęs jums tuo-
jau parašysiu .

jūsų,_______________
parašas 
eug . čiuplinskas
k . l . B . krašto Valdybos pirmininkas
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provincija) „The kamloops news“ (tiražas 
20 .000), kelowna‘os (Britų kolumbijos pro-
vincija) „The daily courier“ (tiražas 16 .204), 
new glasgowo (naujosios Škotijos provinci-
ja) „The evening news“ (tiražas 11 .323), nel-
sono (Britų kolumbijos provincija) „daily 
news“ (tiražas 5 .884), cobourg‘o (ontario 
provincija) „daily star“ (tiražas 5 .842), kir-
kland lake‘o (ontario provincija) „nothern 
daily news“ (tiražas 5 .567), Whitehorse (yu-
kono provincija) „Whitehorse star“ (tiražas 
3 .632), Town of mount royal (kvebeko pro-
vincija) „The Weekly post“ (tiražas 3 .094) 
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šaltiniai: klma ir joanos kuraitės-lasienės 
archyvas .) pasirodė per 150 straipsnių, žinu-
čių, skirtų pokyčiams lietuvoje, latvijoje ir 
estijoje ar pabaltijo situacijos sovietų sąjun-
gos kontekste analizei .

25 nuo 1988 m . „The globe and mail“ papildo-
mai informaciją apie padėtį lietuvoje gau-
davo tiesiogiai iš savo korespondento jeffo 
salloto Vilniuje . Žr .: klma, 16–o, Viii . 11 .

janauskas giedrius

The poliTical agenda oF The canadian 
liThuanian communiTy From 1954 To 1990

26 klB keturioliktos krašto Tarybos i sesijos 
įvykusios 1989 m . spalio 28–29 d . Toronte 
protokolas // klma, 292–d, ii .

27 Backgrounder Change in Lithuania. pareng-
ta a . juzukonio . 1988 .; Change in Lithuania: 
A Backgrounder on the events and organiza-
tions prepared by the Lithuanian Canadian 
Community . parengta a . juzukonio . 1989 .

The canadian lithuanian community 
(clc) began its activities in 1952 as an orga-
nisation joining together lithuanians living in 
canada . The fact that its work was based on 
the lithuanian charter and the temporary by-
laws of the World lithuanian community sug-
gested that the clc would be oriented toward 
cultural and educational activities . But it soon 
became clear that the lithuanian diplomatic 
service and the supreme committee for the 
liberation of lithuania would not be able to 
fulfil the tasks they had set for themselves in 
canada without the assistance of the clc . 

Therefore, on january 11, 1954, the political 
committee of of the clc executive held its 
first meeting . These leaders thought that the 
lithuanian general consulate in Toronto had 
insufficient opportunities available for action 
in canadian political life . This realization 
that the honorary consul general could not 
exercise a leadership position with respect to 
lithuanian political activities in canada has-
tened the formation of an appropriate struc-
ture that began to exert centralized pressure 
on canadian government officials on behalf 
of the lithuanian cause of freedom .

in this paper we will trace the political ac-
tivities of the clc from the establishment 
of the political committee up to the re-esta-
blishment of lithuanian independence . in this 
process two stages may provisionally be dis-

tinguished . during the first stage (1954-1969) 
the vision of clc’s political activity began to 
take shape, whereas during the second (1970-
1990) it was being implemented in response to 
changes in the international situation . upon 
the establishment of contacts with the highest 
officials of the canadian government mutually 
beneficial results were ultimately achieved .

Finally, we will provide support for the 
following conclusions . until the early 1970s, 
despite the World lithuanian community’s 
clearly stated goals, the members of clc 
worked within the framework of canada’s 
“silent diplomacy .” But the opportunity pro-
vided by the conference for security and 
co-operation in europe for making human 
rights an important foreign policy priority 
enabled the lithuanians to publicize the li-
thuanian cause on an international level . The 
clc national council, wielding information 
from the other side of the iron curtain, main-
tained constant contacts with members of the 
canadian government and officials of the Fo-
reign affairs department . The establishment 
of the “crisis centre” was a one of the most 
successful political initiatives of the clc 
throughout the cold War period . The advice 
given to external affairs minister joe clark in 
forming canada’s policy vis-à-vis the soviet 
union was the result of  the “crisis centre” 
experience .
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j . girniaus „Tauta ir tautinė ištikimybė“ 
  kaip diasporos vadovėlis 

Įvadas 

matyt, jau praėjo tas laikas, kai vizitas į 
tolimą užsienį, už geležinės uždangos, galėjo 
kelti ne tik aplinkinių susižavėjimą, bet ir įta-
rumą: jei pavyko pabūti ten, galbūt esi užver-
buotas . kita vertus, galimybė pasidairyti po 
kitas socialistinio lagerio šalis prilygdavo ne 
mažesniam nuotykiui, dažnai tai būdavo tik 
trumpi vizitai, keli tariamos ar tikros laisvės 
gurkšniai . Ten, už uždangos, gyveno ir dalis 
lietuvių, galinčių džiaugtis laisve ir demokra-
tija . didieji XX amžiaus karai  šį šimtmetį 
padarė išvietintų žmonių, egzilų, tremtinių, 
išeivių amžiumi . atsirado laisvi lietuviai, ne-
turintys savo valstybės, ir pavergtieji lietuviai, 
gyvenantys okupuotoje valstybėje . dabar šios 
dirbtinės perskyros nėra, bėda tik ta, kad lais-
vieji lietuviai gana noriai važiuoja iš savo lais-
vos valstybės – turtingų ir palaimingų Vakarų 
mitas, matyt, dar gana stipriai užvaldęs homo 
sovieticus sąmones . dar blogiau, išvykusieji 
grimzta tiesiog į alienacijos liūną, sąmoningai 
ar ne laisvąjį pasaulį suvokdami leviataniško-
mis kategorijomis – bellum omnium contra 
omnes . patyrę tikro karo baisumus XX am-
žiaus viduryje buvo kitokie: bandė asocijuo-

tis, vienytis į draugijas, bendruomenes, sąjū-
džius – tarytum bandė būti sykiu vėl iš naujo . 
Tiesa, tai nebuvo pirmoji lietuvių emigracijos 
banga1, bet ir ne paskutinė . Tokiomis aplin-
kybėmis ir kyla klausimas: ar galime kalbėti 
apie lietuvių diasporą? Tai iš dalies sociolo-
ginis klausimas, reikalaujantis ne tik teorinio 
pasirengimo, bet ir empirinio tyrimo . Šiame 
straipsnyje koncentruosimės į vieną konkre-
tų galvotoją ir jo paradigminį kūrinį – juozą 
girnių ir jo veikalą Tauta ir tautinė ištikimybė . 
girnius, regis, buvo itin susirūpinęs lietuvybės 
likimu pasaulyje ir gana aktyviai siūlė būdus 
ją išsaugoti, tad ir bandysime interpretuoti jo 
siūlomus modelius kaip bandymą kurti dias-
porą . Vis dėlto bendresnio klausimo, susiju-
sio su lietuvių diasporos bruožais, jų raiška ir 
identifikacija, čia negvildensime . galiausiai 
dabar vykstą procesai nevisiškai sutampa su 
girniaus siūlytais modeliais, kurie galėtų būti 
laikomi diasporos kūrimo judesiais . 

Be jokios abejonės,  j . girnius – vienas didžių 
lietuvių . Filosofiška girniaus „pusė“ jau aptarta 
gana išsamiai, jo literatūrinės kritikos darbus 
žino literatai, o pastaruoju metu girniškąjį pa-
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saulį ima pažinti ir istorikai . Vertinant stereoti-
piškai, istoriko darbas negali vykti kitaip, kaip 
tik archyvo dulkėse, sklaidant pelėsiais atsiduo-
dančių foliantų lapus . Vis dėlto ir istorikai, ir 
istorija (metodų prasme) kinta, ir spausdintas 
tekstas, netgi filosofo veikalas, gali būti šaltinis 
istorikui . ir nors ne filosofiška girniaus „pusė“ 
mums čia rūpi, Tauta ir tautinė ištikimybė isto-
rikui gali padėti kaip šaltinis, kai pradedama į jį 
žiūrėti kaip  į intelektinės istorijos dalį . intelek-
tinė istorija tyrėją visų pirma užsklendžia tekstų 
ir idėjų universume, ir istoriko rašytame tekste 
šiuo požiūriu galima pasigesti pagrindinio jo 
pėdsako – faktų vėrinėlio ir datų rietuvės . Tad 
mums šiame straipsnyje rūpi pristatyti girniaus 
požiūrį į lietuvybę, lietuvius egzilyje, egzilio 
lemtį . ar gali lietuvis išgyventi svetimame pa-
saulyje? ką jam reikia daryti, kad išsaugotų savo 
lietuvybę? kodėl tai prasminga? 

prieš porą metų intelektinės lietuvių egzilio 
istorijos kurse atsirado ritos urbaitytės darbas 
„Tautinė ištikimybė kaip pareiga juozo girniaus 
raštuose“ . jame autorė išsamiai pristatė j . gir-
niaus idėjas pabrėždama, kad tauta girniui yra 
svarbiausia vertybė, o tautinę ištikimybę lietuvis 
turi saugoti kasdien, nuolat ją puoselėdamas, o 
ne prisimindamas tik kartkartėmis . gimęs lie-
tuviu, individas už savo lietuviškumą turi kovoti 
ne tik dėl to, kad tai jo prigimtinė pareiga, bet ir 
tam, kad galėtų egzistuoti vaisinga dviejų kultū-
rų (girniaus atveju – lietuviškosios ir amerikie-
tiškosios) sąveika . 

Tad jau turėdami savo tyrimo pamatą kel-
sime keletą uždavinių: bandyti suprasti gir-
niaus intelektines išeities pozicijas – kodėl 
tauta autoriui yra nekvestionuojama vertybė? 
kodėl individas turi būti priklausomas nuo 
tautos? kaip funkcionuoja girniaus verty-
binė sistema? kam joje skiriami prioritetai? 
kokius receptus girnius siūlo lietuvybei iš-
saugoti (trumpai aptarsime ir reakcijas į gir-
niaus mintis)? ir galiausiai ar girniaus siū-
lomos praktikos gali būti traktuojamos kaip 
diasporos kūrimo bandymas? pradėkime nuo 
diasporos definicijos . 

  diasporos definicija
 

graikų žodį diaspora pirmą sykį pavarto-
jo Tukididas pasakodamas apie peloponeso 
karus, aprašydamas aegino gyventojų išsi-
sklaidymą .  hebrajiškas žodis galut, turintis 
tą pačią semantinę reikšmę, vartotas kalbant 
apie priverstinį žydų pasitraukimą į Babiloną . 
Vėliau diasporos terminas taikytas krikščio-
nių bendruomenėms, išsklidusioms po ro-
mos imperiją, kol krikščionybė dar nebuvo 
pripažinta oficialia religija . Tad pagrindinis 
diasporos bruožas – savo identiteto išsaugoji-
mas, taip, geografo pierre‘o george‘o žodžiais 
tariant, atsiranda pranašumo mažumos – ma-
žumos savą kultūrą vertinančios labiau už gy-
venamosios šalies2 .

diaspora apibrėžiama kaip kolektyvinis 
prievartinis religinės ir/ar etninės grupės iš-
sisklaidymas, dažnai lydimas negandų, turin-
čių politinę prigimtį . Taip pat diasporai yra 
svarbi kolektyvinė atmintis, perduodanti is-
torinius faktus, paspartinusius išsisklaidymą . 
kolektyvinė atmintis perteikia ir kultūrinį 
paveldą, dažnai turintį religinį turinį . Vienas 
svarbiausių veiksnių, kalbant apie diasporą, 
yra grupės valia perduoti savo paveldą tam, 
kad išsaugotų savo identitetą, nesvarbu, kad 
ir koks būtų integracijos lygis . svarbus ne tik 
išsisklaidymas erdvėje, bet ir noras gyventi 
uždaromis bendruomenėmis, perduodančio-
mis savo paveldą iš kartos į kartą . paskutinis 
dėmuo vertinant, ar grupė yra diaspora, – tai 
laiko veiksnys . Tiktai laikas parodo, ar grupė, 
turinti visus ar kelis anksčiau minėtus krite-
rijus ir užtikrinusi savo išlikimą ir adaptaciją, 
yra diaspora3 . galimybė gyventi diasporoje 
pasiekiama per asociacijų ir komunikacijų 
tinklą; būtent šie tinklai užtikrina dinamiš-
kumą – yra lokaliniai, bet kartu ir kertantys 
valstybės sienas4 .

antrojo pasaulinio karo patirtys ir kelioli-
kos tūkstančių lietuvių pasitraukimas iš lie-
tuvos leistų daryti prielaidas, kad lietuviškoji 
diaspora egzistuoja . pasitraukimas į svetimą 
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erdvę (čia dar vertėtų prisiminti, kad to meto 
lietuvoje buvo favorizuojama monokultūrinė 
tapatybė ir raiška) turėjo lemti ir gynybinių 
reakcijų atsiradimą – užsisklendimą savyje su-
pratus kaip vienintelį išlikimo pasaulyje garan-
tą . Šitaip 1949 m . pasirodžius lietuvių chartai 
pradėta kurti išplitusi, bet kartu ir vieninga 
lietuviškoji monada . Tad kodėl girniui reikėjo 
rašyti diasporos vadovėlį ir kodėl tai buvo pa-
daryta tik 1961 metais, o ne anksčiau?

  
girniškoji mąstymo 

paradigma 

kaip jau minėjome, labai daug egzilio in-
telektinės istorijos, o ypač girniados, tyrimų 
nėra . iš r . urbaitytės darbo aiškėja, kad gir-
niaus tautiškumo ir ištikimybės klausimais 
rašyta iki 1966 m . (kai pasirodė autoriaus 
„idealas ir laikas“), o aštuntąjį dešimtmetį 
girnius ištikimybės tautai klausimų jau nebe-
svarstė5 . deja, kol kas nėra galimybių atsakyti, 
kodėl šį laikotarpį galime laikyti skiriamąja 
riba . Šiuo atveju mums svarbiau suprasti gir-
niaus minties eigą arba bandyti ženklinti jo 
intelektinio pasaulio, sukūrusio knygą Tauta 
ir tautinė ištikimybė, kontūrus . 

girnius, penkių universitetinių mokyklų 
adeptas, savo akademinį kelią pradėjęs tar-
pukario Vdu, studijavęs Belgijoje, prancū-
zijoje, Vokietijoje ir kanadoje, pelnytai gali 
būti laikomas vienu svarbesnių lietuvių filo-
sofų . pagal savo vertybines nuostatas Tautoje 
ir tautinėje ištikimybėje girnius galėtų būti 
laikomas konservatyviu galvotoju, jo siūlo-
mi „receptai“ tautiškumui išsaugoti remiasi 
konservatyviomis vertybėmis: šeima, tradici-
ja, bendruomene . individas girniaus veikale 
priklauso nuo kolektyvo, nors pats autorius 
rašo: „nors tauta yra aukščiau už valstybę ir 
visus kitus visuomeninius junginius, ji nėra 
aukščiau už žmogų . priešingai, dėl to tauta ir 
yra aukščiausia ir turtingiausia sutelktinės in-
dividualybės lytis, kad jos tarnyba žmogui yra 
pati gyvybingiausia ir esmingiausia . nieko 

nėra aukščiau už tautą, išskyrus patį žmogų“6 . 
kitur pabrėžia: „< . . .> nutautimu nusikalsta-
ma ne apskritai žmogui, o savo tautai ir sau 
pačiam“7 . 

mano galva, čia iškyla pagrindinė girniaus 
filosofijos aporija . Filosofijoje esu visiškas 
analfabetas, bet drįstu būti toks kategoriškas . 
manau, kad nelendu į filosofijos subtilybes, o 
bandau išnarplioti girniaus minties labirin-
tus, tad visų pirma imuosi idėjas rekonstruo-
ti ir interpretuoti . a . sverdiolas šį girniaus 
veikalą yra pavadinęs praktine filosofija8, 
pirmiausiai orientuota į socialines ir huma-
nitarines realijas, o ne į episteminius ir on-
tologinius klausimus . Tad nors, viena vertus, 
girnius pastato laisvą žmogų kaip aukščiau-
sią vertybę, kita vertus, laisvas žmogus yra . . . 
pavergtas, pavergtas savo tautos, tačiau ši pa-
vergtis žmogui yra naudinga, sauganti jį nuo 
mirties9, eliminuojanti kaltės galimybę10, galų 
gale sukolektyvinanti ir redukuojanti indivi-
dą nuo visiškų jų laisvų pasirinkimų ir galimų 
suklydimų iki vienas kito priežiūros afirma-
vimo11 . individualizmo išsiskleidimo amžiuje 
girnius nebegalėjo laikyti individo priklau-
somo nuo kažkokių neaiškių struktūrų ar 
jėgų, bet kartu autorius negali priimti visiško 
individualizmo, kai individas yra atsakingas 
visų pirma pats sau . Šios priešpriešos egzis-
tavimas girniaus kalbai suteikia oksimoro-
niško prieskonio, kitaip tariant, savo tikslą 
pasiekti autorius bando, dumontiškai tariant, 
apglėbdamas priešybes: žmogus yra laisvas, 
bet doras žmogus yra laisvas tik tam, kad pa-
vergtų save tautai . Tad girniaus minties eigą 
būtų galima įrašyti į peizažą holistinių kon-
servatyvių galvotojų, iškeliančių hierarchiją 
kaip socialinės visumos organizavimo meto-
dą, siejančių saviraiškos galimybes su socia-
line visuma – šiuo atveju bendruomene, – o 
ne pavieniu individu . kitaip tariant, girniui 
individas turi būti subordinuotas lietuvybei 
kaip aukščiausiam principui . svetimoje ter-
pėje lietuvybę galima išsaugoti tik buriantis į 
bendruomenes ir tik šios bendruomenės in-
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dividui lietuviui gali suteikti visas raiškos for-
mas bei galutinai įprasminti jo egzistenciją: 
dėl to tauta ir yra „aukščiausia ir turtingiau-
sia sutelktinės individualybės lytis“12 . recituo-
damas s . Šalkauskio mintį, girnius pristato 
dar vieną savo minties pasažą – tautos taip 
pat yra individai, arba, kaip yra pasakęs l . 
dumontas, nacionalizmas yra paprasčiausiai 
hipostazuotas individualizmas13 . Tačiau gir-
nius nenukrypsta į visišką morfologinį tautos 
supratimą – laikydamas tautas kolektyviniais 
individais, autorius joms netaiko individui 
būdingos raidos dėsnių: vaikystės, jaunystės, 
brandos, senatvės, mirties . pasirinktas mor-
fologinis konceptas greičiausiai turėtų ves-
ti į kultūrinį pesimizmą, o tai savo ruožtu į 
veiksmų ir pastangų išklikti atrofiją, nes savos 
valstybės praradimas jau galėtų reikšti tautos 
posūkį saulėlydžio link . pats girnius buvo pa-
kankamai įžvalgus mąstytojas, supratęs  savo 
būties dramą: „mes negrįšime Lietuvon, bet 
grįš jon mūsų kūriniai“14 . Tai vienas iš stimulų 
išlikti lietuviais, bet ar tik jo pakako? 

 
katalikiškųjų vertybių inversija: 

tautos sakralizacija 

keista, bet girnius, būdamas uolus prak-
tikuojantis katalikas, kalbėdamas apie būti-
nybę gyventi diasporoje ir siūlydamas kaip tą 
padaryti, beveik nekreipia dėmesio į religiją . 
galimas daiktas, kad katalikybė (juk ar gali 
„doras lietuvis“ būti induistu ar  protestantu?) 
girniui buvo savaime suprantamas dalykas, 
apie kurį net neverta kalbėti15 . dievas galė-
jo būti visa aprėpianti substancija, bet šioje 
dramoje jis lieka nuošaliai . kitas katalikiškos 
pakraipos galvotojas juozas eretas „išeivijos 
klausimuose“16 dievą jaučia daug arčiau: „vis 
dėlto turime pagrindo paklausti, ar jis (kūrybi-
nis darbas . – L . V .) ne pačios Apvaizdos mums 
yra skirtas? Dėl to mes visus sunkumus nešame 
be aimanų, juk žinome, kad gale kryžiaus kelio 
ne tiek gresia Golgota, kiek žavi Prisikėlimas“17 . 
j . eretas tremtį priima kaip dievo patepimą, 

savotišką malonės ženklą, tai nejaugi pagal 
girniaus diasporos sampratą galima gyventi 
be dievo? pabandysime suformuluoti tokią 
darbinę hipotezę: palikdamas dievą, kaip ne-
kvestionuojamai aukščiausią būtybę, girnius 
Tautoje ir tautinėje ištikimybėje atlieka savo-
tišką tautos divinacijos ritualą: „jautėmės ne 
nusikalstą kraštą palikdami, o baisaus likimo 
ištikti . Bet visa tai paverstume melu sau pa-
tiems, jei laikytume save laiko atleidžiamais 
nuo įsipareigojimo lietuvai . norėdami iš-
likti sau ištikimi, privalome neišblėsinti sau 
tremtinio sąmonės nė atsidūrę išeivių buitin . 
Verkėme ar neverkėme lietuvą palikdami 
nieko nereiškia . kaip iš tiesų ją palikome 
liudys istorijai, tik tai, kas pasirodėme ir pa-
sirodysime . dabar lemiame, ar tik begėdiškai 
palikome gimtuosius namus pačią sunkiausią 
valandą, ar iš tiesų rinkomės tremtį tolesnei 
kovai už tautą ir laisvę . Tik tie būsime buvę 
tikri tremtiniai, apie kuriuos galės būti pasa-
kyta: jie paliko savo namus, bet nepaliko nei 
kovos, nei tautos“18 . 

sublimuotai žmogaus individualybei pa-
saulis kartais gali pasirodyti svetimas ir prie-
šingas, žmogus jame nėra pajėgus daryti savų 
sprendimų, o tik tampa aplinkybių auka . To-
kia situacija eliminuoja ir atsakomybės jaus-
mą, bet pasąmoningai kaltė vis tiek jaučiama, 
tad ją reikia atpirkti . kaltės atpirkimas, anot 
girniaus, kaip tik ir turi būti lietuvybės puo-
selėjimas ir saugojimas, nes pasitraukimas iš 
krašto yra tik dalis kaltės, nes „Lietuva visų 
pirma yra ne žemė Baltijos pajūryje, o mes 
patys, visi lietuviai“19 . girniui nutautimas 
yra mirtina nuodėmė: „tikra prasme palik-
ti Lietuvą – tai jai mirti nutaustant“20, o juk 
katalikiškojoje doktrinoje savižudybė, žmog-
žudystė yra mirtinos nuodėmės, nuodėmė 
yra ir atsižadėti dievo . galime bandyti ieš-
koti paralelių tarp religinio individualizmo 
ir modernaus ideologinio individualizmo jo 
holistiniame variante . jau minėtas prancū-
zų konservatyvusis mąstytojas l . dumontas 
rašo: „iš kristaus, o vėliau pauliaus mokymo 
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seka, kad krikščionis yra „individas santykyje 
su dievu“ < . . .> Individuali siela įgyja amžiną-
ją vertę dukteriškai santykiaudama  su Dievu, 
kuriuo taip pat yra pagrįsta žmonių draugystė 
ir bendrystė: krikščionys susitinka kristuje, 
kurio nariai jie yra“ 21 .

r . urbaitytė yra užfiksavusi girniaus re-
toriką, kai autorius kalba apie pareigų savo 
tautai nevykdymą . Tai „dvasinis apkiautimas, 
besislapstymas į užsimiršimą asmeninės laimės 
Nojaus arkoje, savęs paneigimas, savo apvaiz-
dinio pašaukimo ignoravimas, susitraukimas 
asmeninės laimės kiautan, tautinė savižudybė, 
tautinis nusikaltimas be kaltės jausmo, tautos 
išdavimas ir baisi gėda“22 . matome, kad reto-
rika, kalbant apie „nuodėmes“ tautai, gana 
panaši, kuomet kalbama apie nuodėmes re-
liginėje dimensijoje . atrodo, kad čia girnius 
tautą sukeičia su dievu – juk ir religinėse 
praktikose individui pripažįstama laisvė, bet 
kartu gana didele dalimi asmeninį išganymą 
jis gali pasiekti ir išlikti iš esmės jam priešin-
game, pagundų pilname pasaulyje tik dėl jo 
religinės bendruomenės . kiekvienas indivi-
das turi ir dievo dvasios dalį, tad jei ir nėra 
oficialios bažnyčios (sąmoningai įsteigtos 
institucijos), tai dar nereiškia, kad tikėjimas 
(autentiškas, spontaniškas veiksmas) žlugo, 
o dieviškumas išsikvėpė . Formos praradimas 
verčia atkakliau kovoti ir dėl toje formoje bu-
vusio – dabar savotiškai benamio – turinio . 
Visų šių pastangų prasmė ir atpildas – amžina 
palaima dievo artumoje, kur visi yra lygūs . 
Tad ir lietuviai dėl nepalankių sąlygų buvo 
priversti pasklisti po pasaulį prarasdami savo 
tautos namus – valstybę, bet tauta dėl to nežu-
vo, nes kiekviename lietuvyje slypi dalis lie-
tuvos . nesipriešinimas aplinkybėms ir vals-
tybės negynimas dar nėra didelė nuodėmė, 
tačiau nebekovoti už savasties išsaugojimą, 
dieviškumo ženklą savyje, praradus namus 
ir papuolus į priešingą aplinką, jau yra nuo-
dėmė, beveik mirtina . pripažįstant individui 
laisvą valią kartu tikimasi, kad jis sąmonin-
gai įsitrauks į bendruomeninę veiklą ir ben-

druomeninius ritualus, nes tik kolektyvinis 
veiksmas – bendruomeninės praktikos – gali 
padėti sukurti bendruomeninę laimę nojaus 
arkoje . galiausiai nuoširdus tarpimas ben-
druomenėje atleidžia ir nuodėmės dalį, pada-
rytą pasitraukiant iš gimtojo krašto .

  
Forma ir turinys . 

kodėl bendruomenė? 

iš girniaus knygos teksto aiškėja, kad auto-
rius favorizuoja bendruomenę . jau pirmuose 
knygos puslapiuose šios sąvokos aiškinimui 
skiriama gana daug dėmesio: „ne ko nors sie-
kiant susikuria bendruomeniniai santykiai, o 
spontaniškai, iš betarpiško kontakto ir vidi-
nės įtampos“23 . 

Vienareikšmiai atsakyti, kodėl girnius ren-
kasi tokią poziciją, nėra lengva: viena vertus, 
valstijų aplinka jam rodėsi perdėm svetima24, 
kita vertus, jis  buvo ištikimas savo mokyto-
jams bei autoritetams ir pasiliko mūsų jau 
įvardintoje konservatyviojo galvojimo erdvė-
je . Tad autorius recituoja s . Šalkauskio mintis: 
„bendruomenė yra kolektyvas, arba santalka, 
pagal tai, kas jos nariams yra bendra..., visuo-
menė yra kolektyvas, arba santalka, pagal tai, 
kad ją sudaro narių visetas“25 . po truputį ima 
aiškėti ir girniaus požiūris į bendruomenę, 
matyt, dėl to aptariama knyga ir yra dedikuo-
ta pasaulio lietuvių bendruomenei (plB) kaip 
santalkai, turinčiai bendrą tikslą – išsaugoti 
savo autentišką tautinę kultūrą . Bet vėl ima 
ryškėti girniaus minties prieštaringumas . 
aišku, kad girnius, pirmenybę teikdamas 
bendruomenei, o ne visuomenei, atitinka F . 
Tönnieso suformuluotas perskyras tarp Ge-
meinschaft, arba bendruomenės, – spontaniš-
kos valios, besiremiančios spontanišku atsida-
vimu socialiniam visetui, ir visuomenės, arba 
Gesellschaft, besiremiančios „arbitrariška va-
lia“ (žiūrinčia tik egocentrinių interesų26), bū-
dinga individualiam visuomenės subjektui27 . 
Tad tiek organizacija, tiek visuomenė girniui 
buvo mažne negyvas daiktas – mechaninė 
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individų suma, turinti vieną ar kitą pragma-
tinį tikslą: „Vienybės pagrindas organizacijo-
je yra nebe patys žmonės, o tik tasai tikslas, 
kuriam siekti atitinkama organizacija rasta 
sėkmingiausia priemone . Vietoj betarpiškos 
simpatijos organizacija remiasi utilitariniu 
reciprociteto principu do ut des (duodu, kad 
duotumei) . kadangi individualūs interesai 
gali išsiskirti ar net susikirsti, tad visada tarp 
organizacijos narių lieka įtampa . Todėl orga-
nizacijoj žmonės „iš esmės yra atskirti, o ne 
susieti“28 . 

Vis dėlto plB taip pat turėjo aiškius tiks-
lus ir kryptingą veiklos programą, tad irgi 
galėjo būti vadinama organizacija, turinčia 
pragmatinių, ar net lobistinių, tikslų . likti 
nuosekliam ir nejusti panašumo tarp plB ir 
organizacijos, girniui padeda perskyra, kurią 
galime įvardinti atidalijimu tarp „blogo lietu-
vio“ ir „gero lietuvio“ . Šias kategorijas galime 
gana nesudėtingai atskirti (žinoma, tai tėra 
vienas iš aspektų, o norint aiškiai jas atidalinti 
reikėtų daug daugiau ir subtilesnių pastangų) 
prisimindami holistinę girniaus pasaulėžiū-
rą: individas turi dirbti visų pirma bendruo-
menės, šiuo atveju lietuvių, labui – būdamas 
laisvas, jis savo laisvę turi aukoti vardan ben-
druomeninių interesų . Taip asmuo, atsisakan-
tis paremti vieną ar kitą lietuvybei reikalingą 
idėją („maišto“ spektras čia galėtų būti labai 
platus: nuo nesilankymo tautiniuose susirin-
kimuose, iki atsisakymo paremti šeštadieni-
nes mokyklas, knygų leidybą ir t . t .) nustoja 
būti bendruomenės narys, savo interesus iš-
keldamas aukščiau bendrų: „savame krašte 
būti patriotu lengva, nes čia patriotizmą ne-
sunku suderinti su asmeniniais interesais“29. 
emigracijoje supanti aplinka buvo suvokta 
kaip priešiška lietuviškai kultūrai, ir nelieka 
nieko kita, kaip darbuotis savo oikumene, ga-
linčiame garantuoti autentišką būtį . Tačiau 
autorius net nebando svarstyti klausimo, kad 
buvimas plB valdžios institucijose yra ne tik 
pareiga ir savotiška misija, bet dar ir pajamų 
šaltinis, o remiantis girniškąja logika, ben-

druomenės saugotojai ir puoselėtojai šį darbą 
beveik turėtų dirbti iš pareigos, spontaniško 
atsidavimo ir be atlygio . Bet nejau galima iš-
gyventi visiškai izoliuotam? girnius atsakytų 
„ne“ suvokdamas, kad sentimentas tėvynei 
išeivijoje tolydžio gali mažėti ir priešiška 
aplinka vis labiau triumfuoti . girnius šį pro-
cesą aprašo gana vaizdžiai: „patekus į naujas 
sąlygas, lengvai susiviliojama nauju „gyveni-
mo būdu“, jo tikrųjų vertybių iš tiesų nesu-
vokus ar jas iškreiptai suvokus . Tokiu būdu 
lietuviui būdinga išdidi savigarba subliūkšta į 
ekshibicionistinę savigyrą, sveikas taupumas 
išsigimsta begėdišku šykštumu, vidinio tau-
rumo rūpestis virsta beatodairiška „kūrimo-
si“ aistra“30 . 

Beveidė mechaninė masė imasi naikinti 
autentiškumo apraiškas ir vienintelis galimas 
svarstyti klausimas girniui šiuo atveju atrodo: 
„pastanga šią tikrovę (emigracijos būsenas . – 
L . V .) „įteisinti“ (ir tuo pačiu išteisinti) tariama 
nutautimo būtinybe. Ar iš tiesų galima svetur 
nenutausti ir todėl nebėra tautinės ištikimybės 
pareigos?“31 . ir pats atsako: „ta prasme, kuria 
visi moraliniai klausimai visų pirma atsakomi 
žiūrint to, kas privalu, o ne to, kas dažnai fak-
tiškai būna“32 . Toks autoriaus minties pasažas 
gali būti siejamas su jo idealistinėmis nuosta-
tomis: tikrovė visų pirma yra ne tai, kas yra, 
o tai, kas turėtų būti . individui paliekamas 
laisvas apsisprendimas, bet aiškiai aprėžtoje 
teritorijoje arba imiesi atsakomybės, o kartu 
ir kolektyviai asmeninės pastangos kovoti su 
savo lemtimi ir su priešinga sau aplinka (su 
pastarąja santykiaudamas tik tiek, kiek rei-
kia išgyventi), arba „nuplauki pasroviui“ vis 
labiau pamiršdamas savo šaknis ir tapdamas 
blogu lietuviu, atsižadėdamas spontaniškų, 
mistifikuotų bendruomeninių ryšių ir įsilie-
damas į pragmatikų gretas: būnant nuosekliu 
girniaus minties atžvilgiu ir kiek paradoksa-
liu šiandien – tapti visuomenės nariu . persky-
ra tarp Gemeinschaft ir Gesellschaft jau pati 
savaime užprogramuoja kultūrinį pesimizmą, 
nes net ir tuomet (prisiminkime, kad ketvir-
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tajame dešimtmetyje pirmojoje lietuvos res-
publikoje kėlimasis į miestus įgavo kokybiš-
kai naują pagreitį) tradicinės bendruomenės 
vis labiau iro, formavosi miestiška, sekuliari 
kultūra, o tokios išeities pozicijos galėjo supo-
nuoti mažų mažiausiai laukinių vakarų įvaiz-
dį, kur vienas žmogus išgyventi jau nebegali . 
Tiesa, girniaus manymu, kaip jau pastebėjo-
me, žmogus priklauso konkrečiai kultūrinei 
bendruomenei, o nėra abstraktus, beistoris 
individas, tiesiog žmogiškosios rūšies atsto-
vas33 . Bendruomenėje gyvenančio individo 
ir jį supančios aplinkos supriešinimas galėjo 
natūraliai formuoti girniaus minties eigą: 
„tautai priklausome pačia savo būtimi, o ne 
vieta kurioje gyvename. <...> Tautoje liekame, 
kur bebūtume likimo nusviesti“34 . Šios auto-
riaus mintys dar kartą leidžia pajusti vokiečių 
romantikų (šiuo atveju j . Fichtės) įtaką gir-
niaus intelektinei raidai . j . Fichtė, laikomas 
vienu iš vokiškojo pangermanizmo pradi-
ninkų, suformulavo mintį, tinkančią girniui, 
kad valstybė yra kolektyvinė tautos valios 
išraiška35 . mūsų autorius teigia: „kraštas yra 
tautai reikšmingas, bet savo reikšmę įgyja iš 
pačios tautos“36 . Tokia pozicija, viena vertus, 
gali užtikrinti savo būties prasmingumo pa-
jautimą ir suteikti paskatų veikti, kita vertus, 
gali ir suponuoti prieštaringą mintį: kas turi 
didesnį svorį sprendžiant lietuvos likimo 
klausimus  – ar palikta ir pavergta tėvynė bei 
joje likę žmonės, ar gyvenantys išeivijoje . mes 
nesiekiame čia svarstyti šių klausimų, tiesiog 
svarbu užfiksuoti, kad girniškoje mąstymo 
paradigmoje „tautos primato“ klausimas taip 
pat turi ištakas . galimas daiktas, j . girnius 
kaip tik dėl to ir yra svarbus, kad bandė kurti 
veiklos programą, receptus, kaip gyventi išei-
vijoje, tačiau filosofo mintys jam pačiam at-
rodė vienaip, o skaitytojui – jau kitaip . egzis-
tuoja ir individų pasaulėžiūriniai skirtumai, 
tad dabar būtų pats laikas mestelėti žvilgsnį, 
kaip girniaus idėjos buvo sutinkamos auto-
riaus aplinkoje .

girniškasis modelis: 
utopija ar realybė?

juozo girniaus, vieno žymiausių XX am-
žiaus lietuvių intelektualų, mintys turėjo būti 
daugiau ar mažiau aktyviai diskutuojamos 
išeivijoje . galėtume sąlyginai išskirti dvi dis-
kutuojančiųjų stovyklas, kurias dėl papras-
tumo pavadinsime liberalais ir tradicionalis-
tais . Tai ne aiškiai artikuliuotos kategorijos, 
o darbiniai terminai, nors liberalai save yra 
taip įvardiję37 . Šiandienio reliatyvizmo veikia-
ma bet kokia griežta kategorizacija ima kelti 
abejonių, be to, abiejose stovyklose pasitaikė 
ir „perbėgėlių“, ir besidominčių ir vienos, ir 
kitos stovyklos kūryba, o stovyklų retorikos, 
kaip matyti iš V . kavolio citatos, kartais bū-
davo stebėtinai panašios . atidalijimas mums 
reikalingas norint geriau parodyti nuomonių 
poliarizaciją . pradėkime nuo tradicionalistų .

Šio sparno autoriai samprotauja labai pa-
našiai kaip ir j . girnius, arba tiesiog girniš-
komis kategorijomis: dažnai pabrėžiama 
bendruomenės svarba ir kolektyvinė atsako-
mybė – tėvai atsakingi už vaikų auklėjimą tad 
ir už jų lietuvybės jausmą38, holistinis tautos 
pobūdis, kai menkesnė dalelė yra pavaldi di-
desnei . Vyskupas pr . Brizgys aiškiai išdėlioja 
savo mintis: „< . . .> lygiai kaip atskira ląstelė 
pirmiausiai tarnauja organui, kuriam priklau-
so, ir tik per savo organą yra naudinga visam 
organizmui, taip ir atskiras asmuo, tarnauda-
mas savo šeimai, geriausiai pasitarnauja savo 
tautai, ir tik tarnaudamas savo tautai, tampa 
naudingiausias visai žmonijai“39 .

panašias mintis, besiremiančias holistinių 
vertybių spektru, yra išsakęs ir mykolas kru-
pavičius: „Mano tėvynė yra tam tikra prasme 
nuosavybė visos žmonijos, mano tėvynė yra lie-
tuviškoji forma, to, kas žmonijos“40 . Tokia tra-
dicinio holizmo pozicija yra ganėtinai slidus 
ir pavojingas dalykas, nors skamba patrau-
kliai: „tradicinis holizmas visuomenę paverčia 
išskirtiniu dariniu: visa žmonija paverčiama 
mūsų sukurtąja visuomene, o svetimšaliai nu-
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vertinami kaip geriausiu atveju labai netobuli 
žmonės“41 . Tokia pasaulėžiūrinė pozicija išei-
vijos sąlygomis galėjo apsiversti ir jos latenti-
nis turinys suponuoti uždarumo jausmą: sve-
timoje erdvėje imtas jausti nepilnavertiškumo 
kompleksas, kurio neutralizacijai pasirinktas 
uždaras gyvenimas, savotiškas geto statymas . 
nors pats girnius aiškiai pasisako prieš geto 
kūrimą: „Gyventi lietuviškąja kultūra nereiš-
kia vien joje užsiskleisti nesidomint plačiu kul-
tūriniu gyvenimu (pabraukta mano . – L . V .) 
kraštuose, kuriuose įsikūrėme. Užsidarydami 
gete, neišvengiamai suskurstume“42 . Bet savo 
knygos pabaigoje pateikdamas patikimus 
receptus kaip išlaikyti lietuvybę, pasisakyda-
mas lietuviškų stovyklų klausimu, autorius 
teigia, kad stovykloje privalu kalbėti tik lie-
tuviškai, turi būti stovyklos globėjas, besirū-
pinantis lietuviška jos dvasia ir, svarbiausia, 
„lietuviškai nemokančių, ar kitataučių iš viso 
nepriimti“43 . girnius ir vėl tarsi pats sau prieš-
tarauja, bet pabandykime suprasti skirtingas 
autoriaus minties projekcijas ir prisiminkime 
jo intelektines orientacijas . autorius, priskir-
tinas prie holistinių konservatorių, remiasi 
vokiška laisvės idėja, kuri iškyla kaip „organi-
zuota tautos vienybė, pagrįsta griežtu ir kartu 
kritišku individo pasišventimu visumai, o jį 
užbaigia ir įteisina laisvos dvasinės kultūros 
(Bildung) nepriklausomybė ir individualu-
mas . < . . .> laisvė yra valinga savidisciplina, 
savęs tobulinimas ir ugdymas visumos mastu 
ir visumos labui“44 .

apie individo subordinaciją, o kartu ir 
aporišką jo laisvę jau kalbėjome, tačiau šis 
girniaus minties pasažas gali atsakyti, kiek ir 
kokia laisvė – jau be aporijos prieskonio – yra 
individui galima . individas girniui visiškai 
laisvas gali būti tik kultūroje, t . y . kūryboje, 
todėl jis ir perspėja dėl užsidarymo gete pa-
vojaus . kūryboje, – o tai reikštų ir kultūrą, 
ir savęs tobulinimą, – profesinėje sferoje 
individas beveik privalo domėtis ir kitų lai-
mėjimais, bet kai reikalai priartėja prie or-
ganizacinių bendruomenės reikalų, autorius 

pasisako už uždarumą . nepaliekama galimy-
bė mokytis iš kitų ir lyginti skirtingas patirtis, 
lyg ir teigiant, kad niekas kitas geriau nežino 
ko lietuviams reikia nei jie patys . Tokia po-
zicija turėjo tik stiprinti prarasto rojaus, t . y . 
tėvynės, pajutimą ir katalizuoti desperatiškas 
pastangas išsaugoti bent mažytę to rojaus da-
lelę, kurią pavyko išsinešti . 

Tokia konservacinė pozicija galėjo stabdy-
ti inovacijų atsiradimą, bet kartu intelektua-
lus, besijaučiančius atsakingais už savo tautą 
individus, skatinti siekti įmanomai didesnio 
profesionalumo, kad, turėdami kuo didesnes 
kompetencijas, pastarieji pajėgtų ant savo 
pečių nešti vadovavimo tautai naštą . laisvė 
individui paliekama tik siauroje kultūrinėje 
ir profesinėje sferoje, tačiau net ir profesinis 
tobulėjimas turi būti orientuotas pirmiausiai 
į visumą, t . y . bendruomenę, kad ji turėtų sti-
prius lyderius ir būtų pajėgi . . . išlaikyti savo 
uždarumą ir menamą autentiškumą . siūlomi 
prioritetai – autarkiškas gyvenimas ir prisi-
minimuose gyvuojančios lietuvos puoselėji-
mas, o ar to pakako?

Viena vertus, girniaus siūlomas modelis 
(primenama ir kiek modifikuota egzistenci-
jos idėja, besitęsianti priėmus lietuvių char-
tą) yra nukaltas pragmatiškai . jei jis veiktų be 
trukdžių per šeimą, mokyklas, kitas organi-
zacijas, jaunoji karta sėkmingai perimtų tėvų 
idėjas . o kiek jos buvo adekvačios realybei ir 
paveikios? septintajame dešimtmetyje, prasi-
dėjus glaudesniems ryšiams su lietuva, šalyje 
apsilankę studentai ateitininkai gana dažnai 
išreikšdavo mintį, kad lietuva jiems patikusi, 
tačiau grįžti jon nenorį45 . atrodo, pasikeitus 
vos vienai kartai, vertybių registras ima kis-
ti ir naujoji generacija tradicionalistų stovy-
kloje po truputį ima reviduoti savo tradiciją, 
kartu atsitraukdama nuo girniaus siūlytų 
vertybių46 .

laikui bėgant vis gausėjo skirtingų požiū-
rių ir pačioje tradicionalistų galvojimo erdvėje . 
kūrybingoje šių nuostatų opozicijoje buvusio-
je liberalų stovykloje tiek tradicionalistai, tiek 



6�

girnius ir jo siūlomas modelis sulaukė daug 
kritikos . Bene aršiausiai konservatorių siūlomą 
gyvenimo būdą kritikavo antanas Škėma, užsis-
klendimą savo bendruomenėje drąsiai vadinęs 
getu: „geto metodas pats populiariausias . jį sim-
bolizuoja vaizduotinės žemės sauja, kurią laikas 
palengva pūdo . Tuose puvėsiuose fermentuojasi 
perjautrinti prisiminimai, kiekvienais metais vis 
labiau lipnūs . ir puskarininkis nejunta, kad jis 
jau generolas, ir jo vaizduotėje jį seka tūkstan-
tinė armija . literatūroje susilydo hipertrofinis 
romantizmas ir sentimentalizmas . < . . .> getas 
nori tikėti savo nemirtingumu . milijonai sunai-
kintų dujų kamerose (su kokiu pasitenkinimo 
juoku buvo priimtos žydiškos dailininkų pavar-
dės, plB seimo metu kultūrininkų susirinkime, 
vienam dailininkui jas becituojant), žuvę nuo 
bombų, bado, milijonai išniokotų kūnų, sulam-
dytų, plokščių, išsprogusiomis akimis, milijonai 
invalidų, išprotėjusių – geto gyventojams tėra 
neestetiška, juos įžeidžianti realybė . ją reikia vyti 
šalin arba bent padailinti . < . . .> Todėl geto kny-
gų recenzijose kiekvienas tikrosios kančios mo-
mentas sutinkamas su pasipiktinimu ir pašaipa . 
juk tai vulgaru, obsceniška, blogo skonio“47 . 

a . Škėmos žodžius galime priimti kaip tam 
tikrą nuorodą į vieną iš svarstymų apie išeivių 
padėtį jaV būdų . Škėmos kritika nėra skirta 
konkrečiai girniaus tekstams, greičiau juose 
siūlytam ir bendruomenės savaip suprastam 
gyvenimo būdui . 

Škėma, kritikuodamas girniaus siūlomą 
autarkišką, nuolatinės kovos tarp išlikimo 
doru lietuviu ir nutautimo įtampos pažen-
klintą gyvenimo modelį, įžvelgia tai, kad jis 
dar atmiešiamas sentimentu ir prarasto ro-
jaus (šiuo atveju iš teksto aiškėja – mundu-
rų ir valdiškų postų lietuvos) ilgesio doze . 
Toks gyvenimo būdas ne tik autarkiškas, 
bet ir gerokai paralyžiuotas bei sustabarėjęs 
socialinės tikrovės atžvilgiu, kai svarbu ir 
aktualu asmeninė nauda ir vaidmenų daliji-
masis, skirstymasis į geresnius ir blogesnius 
patriotus, uolesnius ir mažiau uolius lietu-
vybės sargus, o aplink vykstą procesai – kitų 

tautų emancipacijos procesai, juodaodžių 
kova už laisvę ir pan . – visai ignoruojami .

j . girniui, kaip konservatyviam galvotojui, 
buvo nesvetima hierarchizuota mąstysena48 . 
hierarchiniai modeliai turi aiškiai baigtas 
struktūras, juose nurodoma, kas yra centras 
ir periferija, gėris ir blogis, autoritetas ir an-
tiautoritetas . Tiesa, kol kas sunku pasakyti 
(jei tai iš viso įmanoma) kaip jautėsi pats j . 
girnius, rašydamas mūsų aptariamą knygą, 
vis dėlto svarbu žinoti, kaip jis jautėsi kny-
gai išvydus dienos šviesą ir jo idėjoms ėmus 
cirkuliuoti kaip aiškiai artikuliuotai sistemai . 
Būtina pasakyti, kad girniaus knyga atliepė 
daugelio išeivių vertybines nuostatas, pateikė 
aiškią baigtą idėjų sistemą, ar, kitaip tariant, 
receptus, kaip išgyventi svetimame krašte . 
anksčiau jau esame užsiminę, kad, būdamas 
tikintis žmogus, girnius šioje knygoje beveik 
neužsimena apie dievą, bet jo knygą įvardijo-
me kaip vadovėlį išeiviams, tarp kurių buvo 
ir, sąlyginai pavadinkime, netikinčių . galbūt 
rašydamas knygą girnius savo auditorija įsi-
vaizdavo įmanomai didesnį individų skaičių, 
pamokymus remdamas moraliniais impera-
tyvais, bet ne religiniais priesakais .

knygoje suformuluotos ir ėmusios cirku-
liuoti mintys sulaukė ne tik sekėjų, bet ir kri-
tikų . liberaliojo sparno atstovai teigė, kad dėl 
šios ir kitų knygų bei publikacijų girnius tapo 
oficialiu tradicionalistų ideologu, tik nežinia, 
ar su visišku autoriaus pritarimu ir palaimi-
nimu: „saviškiai ideologai, kaip s . Šalkauskis, 
a . maceina ir j . girnius, cituojami („ateities“ 
numeriuose . – L . V .) nors ne per dažniausiai, 
bet jau taip mechaniškai ir be kritikos, kad 
beskaitant gali suriesti į ragą . < . . .> algiman-
tas mackus yra man sykį pasakojęs, kad lie-
tuvių Bendruomenės organuose dažnai gali-
ma nutildyti opoziciją kokiam pažangesnės 
kultūrinės politikos siūlymui, pacituojant (čia 
pat apytikriai sugalvotą) (išskirta mano . – L . 
V .) citatą iš j . girniaus Tautos ir tautinės iš-
tikimybės . atrodo, panašiai nutinka ir ateiti-
ninkuose“49 . 
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girniaus mintys tapo ne tik planuotu 
orientyru, bet ir parankiu ginklu savo pozi-
cijai ginti: priešingai autoriaus užmačioms, jo 
mintys galėjo būti naudotos ne bendruome-
niniams tikslams puoselėti, bet pragmatinėms 
pozicijoms ginti, ypač jei citata ne autentiška, 
o tik stilistiškai pateikiama à la Girnius . Šiuo 
atveju autoriaus pastangos suteikti unifikuotą 
gyvensenos modelį atrodo utopiškos, nes da-
lis individų girniaus mintis galėjo vartoti tik 
kaip priedangą . galiausiai vieno determinuo-
to modelio buvimas gali slopinti kūrybinių 
pajėgų aktyvaciją, tolinti nuo aktyvaus daly-
vavimo realiame socialiniame gyvenime ir 
sprendžiant jo problemas: kaip mums reikia 
gyventi aišku – magister dicit . o kas vyksta, 
škėmiškai tariant, už geto ribų, jau nėra įdo-
mu, priešingai, net pavojinga: iš esmės blogas, 
bet gana patrauklus gyvenimas gali „išvesti iš 
kelio“ gerus lietuvius . papildomų problemų 
sprendimas gali atitraukti dėmesį nuo savų 
sprendimo ir budėjimo būvio, o tai gali sukel-
ti lietuvių nutautėjimo grėsmę . juk pagal gir-
niaus modelį lietuvių bendruomenės nariai 
emigracijoje turi būti vienas kito tautiškumo 
prižiūrėtojai ir padėti vienas kitam jį išsaugoti: 
kurti inkliuzinę lietuvių tautinę kultūrą, besi-
remiančią prarastos lietuvos prisiminimu ir 
jai būdingomis kultūrinėmis formomis per-
dėm svetima laikytoje erdvėje, šias pastangas 
sutapatinant su tikruoju buvimu būti lietuviu . 
Vis dėlto šiuo klausimu liberaliajame sparne 
būta kur kas daugiau diskusijų ir prieštara-
vimų, buvo pasirinktas ir kitas kelias, kurio 
čia, deja, neturime galimybės plačiau prista-
tyti, tad pasitenkinsime tik keliomis minti-
mis . liberaliame galvojime nebūta aiškaus 
lyderio, vienu metu galėjo cirkuliuoti kelios 
skirtingos nuomonės, skatinančios diskusijas 
ir inovacijas . lietuvybė nebuvo konservuoja-
ma, bet bandoma kritiškai apklausinėti, nebe-
laikyta gležnu augalėliu, reikalingu perdėtos 
globos, bet išsviesta pasaulio arenon, likimo 

smūgiams ir išbandymams . per skausmingas 
patirtis ir atsivėrimus buvo suprasta, kad būti 
lietuviu dar nėra jokia a priori dorybė, reikia 
asmeninių pastangų ir atsakomybės, kad iš-
laikytum ir įprasmintum savo laisvę: „Būti 
lietuviu? aš nežinau jau, kas yra būti vien 
lietuviu, ar būti vien tik amerikiečiu, ar būti 
vien tik kuo kitu šiandien . Būti žmogum yra 
jau daug svarbiau . linijos ir sienos nyksta . iš-
laikyti žmogų laisvą ir abejojantį jau yra daug 
svarbiau negu išlaikyti tautiškumus ar tautiš-
kus menus“50 . 

jei mąstytume girniškomis kategorijomis, 
šią ir panašias pozicijas suprastume kaip 
aplinkos triumfą prieš žmogų51, lietuvybės 
nuopuolio simptomą, tačiau rastume ir gana 
aiškią argumentaciją: „mes negalime pasisa-
vinti nei svetimos kultūros, nes ne ji padėjo 
pamatus mūsų charakteriui ir nebus ji nie-
kad mums artima . negalime mechaniškai 
perimti nei istorinės lietuviškosios, nes ne ji 
atliepia mūsų gyvenimo tikrovę, kurią kie-
kvienas gyva kultūra turi išreikšti . mums 
reikalinga susikurti nauja kultūrinė sintezė, 
kuri išplauktų iš savyje pajusto lietuviškumo 
ir kuri atlieptų mūsų didmiestiškojo gyveni-
mo reikalavimus; kuri būtų persunkta lietu-
viškosiomis vertybėmis – humaniškumu, as-
meniškumu, meile žmogui ir daiktui – ir kuri 
būtų įspūdinga tarp kitų pilnai subrendusių 
modernių didmiestiškų kultūrų“52 . 

sugretinus šią ir aptariamą girniaus po-
ziciją, paaiškėja, kad pastaroji buvo skirta 
lietuvybės konservavimui, tuo tarpu pirmo-
ji – jos formavimui ir skleidimui . Bandymai 
įvardinti, kuris būdas geresnis, yra susiję su 
kiekvieno individo preferencijomis, asmeni-
nėmis vertybėmis ir kt . Tai, kad alternatyva 
buvo ir atsirado du poliai – tradicionalistai ir 
liberalai, turėjo duoti naudos tiek vienai, tiek 
kitai stovyklai: skatinti kūrybinius impulsus, 
diskusijas, argumentų ir atsakymų paieškas .
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išvados 

sudėtinga vienareikšmiai atsakyti, kodėl 
juozui girniui, vienam reikšmingiausių XX 
a . lietuvių mąstytojų, imponavo konservaty-
vioji galvosena ir jos atstovų darbai . intelek-
tinės j . girniaus išeities pozicijos suponavo 
ir jo pozicijas tikrovės atžvilgiu: gyvendamas 
individualizmo epochoje, autorius nekvestio-
navo žmogaus laisvo apsisprendimo, bet, lai-
kydamasis konservatyvių pažiūrų, „išbaigtą“ 
individą jis laikė tik visumos dalimi, kai pil-
nas savo būties išsiskleidimas ir įprasminimas 
pasiekiamas per bendruomenės uždedamų 
pareigų atlikimą .

Šios pareigos dar reikšmingesnės ir sudė-
tingesnės, kai aplinka tautinei kultūrai tarp-
ti nepalanki, pvz ., j . girniaus emigracinės 
patirtys . izoliacijos modelis pasirenkamas 
tada, kai manoma, kad atsidurta perdėm 
priešiškoje aplinkoje, ir yra legitimuojamas 
pareigos ir moralės kategorijomis: kiekvieno 
„doro“ lietuvio, palikusio savo kraštą, pareiga 
yra prisiminimus apie jį ir tautines tradicijas 
išsaugoti įmanomai autentiškesnius . Tam rei-
kalingi gana uždari modeliai, o uždarumas ir 
savo kultūros iškėlimas svetimoje šalyje lite-
ratūroje paprastai pateikiami kaip diasporos 
bruožai . Tad j . girniaus Tauta ir tautinė išti-
kimybė gali būti traktuojama kaip bandymas 
lietuvių išeivijai suteikti aiškiai artikuliuotos 
diasporos būvį .

Tarp išeivių buvo ne tik tradicionalistų, 
ar katalikų, kaip girnius . lietuvybės išsau-
gojimą laikydamas pirminės svarbos reikalu, 
autorius savo knygai bandė suteikti kiek uni-
versalesnį charakterį ir beveik neminėjo die-
vo bei religijos . Tačiau, pristatydamas tautą ir 
jai ištikimus individus kaip savotišką išrink-
tųjų bendruomenę, nuolat besikaunančią dėl 
tapatybės išsaugojimo ir savo brolių bei sesių 
„teisingo“ tautiškumo, girnius tautai suteikė 
sakralinę dimensiją .

mistifikuoto visų lietuvių vienybės ir tau-
tiškumo jausmo iškėlimas, plaukiantis tiek iš 

konservatyvių, tiek iš romantinių premisų, 
vertė girnių lietuvišką oikumeną įsivaizduoti 
kaip bendruomenę – Gemeinschaft, – kur in-
dividai vienijasi vedini spontaniškos valios, 
neturėdami jokių pragmatinių interesų . Būti 
bendruomenėje girniui turėjo reikšti palai-
mingą ir bekonfliktę rojaus būseną, nuolat 
atakuojamą bendruomenės antipodo – vi-
suomenės (Gesellschaft), besiremiančios arbi-
triška valia ir tik pragmatiniu tikslo siekimu . 
matydamas individą visų pirma kaip ben-
druomenės narį, girnius negalėjo jam leisti 
siekti tikslų, kurie autoriui atrodė perdėm su-
bjektyvūs ir nenaudingi bendruomenei . lie-
tuvių bendruomenėje galėjo būti tik tie, kurie 
asmeninius interesus aukojo dėl bendruome-
ninių: kopė karjeros laiptais ir kėlė savo kva-
lifikaciją su mintimi, kad galės būti bendruo-
menės lyderiai, ir t . t . atsisakiusieji tokias 
normas priimti automatiškai tampa „blogais“ 
lietuviais ir silpnomis asmenybėmis, kurios 
dėl komforto ir asmeninių interesų aukoja 
savo laisvę būti lietuviu ir kasdien laisvai – 
bet pagal nustatytus modelius – apsispręsti 
už lietuvybę . atsitraukęs nuo šio modelio, t . 
y . nutautėjęs, asmuo Tautoje ir tautinėje išti-
kimybėje sutapatinamas su mirusiu . lietuvis 
pagal kilmę, bet nebeatliekantis ar blogai at-
liekantis bendruomeninius lietuvių ritualus, 
tampa nebe lietuviu ir yra nepageidaujamas 
bendruomenėje . svarbu pasakyti ir tai, kad, 
siūlydamas tokį modelį, j . girnius buvo nuo-
širdus ir ištikimas savo intelektinio pasaulio 
ir ideologijos kontūrams .

Filosofo siūlomi pakankamai griežtai su-
ręsti modeliai galėjo amortizuoti kūrybines 
bendruomenės narių potencijas, nukreipti 
jas į vis mažiau reikšmės turinčių (pirmiau-
siai patiems individams) ritualų kartojimą ir 
gyvenimą vakardiena, o ne naujos kokybės 
kūrimą, žvelgimą į šiandieną ir rytojų . ga-
liausiai kai kuriems asmenims tokia griežta 
ideologija galėjo tapti patogiu įrankiu pa-
brėžti savo reikšmę ir pateisinti savo elge-
sį, kalkuliuoti ir skirstyti lietuvius į dorus ir 
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nedorus, gerus ir blogus patriotus ir t . t . Bet 
jau girniaus vaikų kartoje tarp tradicionalis-
tų atsirado abejojančių siūloma ideologija ir 
po truputį ją reviduojančių . sunku pateikti 
net apytikslius skaičius, nusakančius revizijos 
mastą, vis dėlto apčiuopti simptomai leistų 
formuluoti hipotezę, kad j . girniaus Tauta ir 
tautinė ištikimybė tėra projektinis diasporos 
kūrimo variantas . dabar būtų galima nagri-
nėti, tautologiškai tariant, lietuvių diasporos 
diasporiškumo bruožus ir apraiškas, nes vei-
kalas kartu su Lietuvių Charta ir kitais teks-
tais bei dokumentais turėjo įtakos diasporos 
sąmonės formavimuisi .

j . girniaus siūloma pozicija ne tik buvo 
reviduojama tradicionalistų stovykloje, bet 
ir diskutuojama ir kritikuojama liberalų . Šios 
krypties atstovai pasirinko kitą būdą puose-
lėti lietuvybę: ją ne konservuoti, bet atverti 
pasauliui, kurti naujas adekvačias gyvena-
mam laikui ir aplinkai, o ne išsaugoti buvu-
sias formas . nežinia, kuris modelis geresnis, 
nes ir viena, ir kita pozicija turi prasmės, o 
skirtingų ideologinių stovyklų ir jų modelių 
formavimasis išeivijoje skatino abiejų sparnų 
aktyvumą ir kūrybingumą .
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Venclauskas linas

girnius’ TAUTA IR TAUTINė IŠTIKIMYBė 
     as a diaspora handBook

The main ideas that the lithuanian philo-
sopher juozas girnius presents in his book 
“nation and national Fidelity” are analysed in 
the article . This work of practical philosophy 
is dedicated to the World lithuanian commu-
nity (pasaulio lietuvių Bendruomenė), and it 
both reflects on the life of lithuanians living 
in the u .s . and gives some practical advice on 
creating and strengthening the lithuanian di-
aspora . Being a conservative thinker, girnius 
emphasizes the importance of tradition and 
community . in his thought community is re-
garded as the highest value and all individuals 
are enjoined to adhere to common rules and 
rituals . girnius urges the fostering of old li-
thuanian traditions by creating a special edu-
cational system of supplementary saturdays 
schools and summer camps for lithuanian 

children, in which non-lithuanians or those 
who no longer speak lithuanian are not allo-
wed to participate . in this way the lithuanian 
tradition is passed on from generation to ge-
neration in accordance with the maxim that 
lithuanians should take care to safeguard one 
another’s nationality . Thus subordination of a 
person to the community and observance of 
common traditional rituals are given priority 
over free decisions and personal self determi-
nation . The spontaneous dialogue of cultures 
is restricted as well . all in all, juozas girnius 
created a model of the lithuanian diaspora 
which is based, like all other diasporas, on 
strict abidance of tradition; narrow commu-
nication with other cultures; and the nurtu-
ring of the lithuanian language as the most 
important factors of lithuanian nationality .
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posovietinė migracija s . Šalkauskio rytų ir Vakarų 
sintezės idėjos šviesoje

Įvadas

„kas gi iš tikrųjų yra ta lietuva?“ Tokiu 
klausimu stasys Šalkauskis pradeda savo 
„sintetinį esė apie lietuvių tautinės civilizaci-
jos problemą .“ atsakymas į šį klausimą slypi 
esė pavadinime – „sur les confins de deux 
mondes“ . Būtent tokia lietuvos samprata 
veda Šalkauskį prie kultūrinės sintezės kaip 
tinkamiausios lietuvai idėjos iškėlimo . svars-
tydami jo idėją, turime išskirti kelis šio klau-
simo lygius (nuo platesnio prie siauresnio): 

1) Tai jau minėto klausimo „kas gi iš tikrų-
jų yra ta lietuva“ turinys . 

2) lietuvos dviejų pasaulių tarpusienyje 
(sur les confins de deux mondes) samprata .

3) rytų ir Vakarų sintezės lietuvoje gali-
mybė ir siekiamybė .

peržvelgę Šalkauskio idėjos turinį ir jo var-
tojamų metaforų bei idėjų implikacijas, per-
eisime prie šiuolaikinio konteksto keldami 
klausimą, ar ši idėja jau pasenusi ir nurašy-
tina į istorijos archyvus, ar ji vis dėlto tebėra 
aktuali ir verta daugiau lietuvos mokslininkų 
dėmesio . 

lietuvos sintezės tarp 
rytų ir Vakarų 

koncepcijos pagrindas ir kilmė

Į pirmą klausimą, kuris yra plačiausias, ir 
atsakyti galima kuo įvairiausiai . atsakymai, 
be abejo, nulemtų ir siauresnių klausimų 
svarstymo linkmę . Tačiau imtis tai svarstyti 
šiame straipsnyje būtų pernelyg platus užmo-
jis . Todėl vienokią ar kitokią lietuvos sampra-
tą galima imti tik kaip prielaidą . nepaisydami 
lemtingos šio plataus  klausimo reikšmės,  kol 
kas stengsimės jo nenagrinėti tramdydami fi-
losofinį polinkį plėsti žvilgsnį . Tai leis aiškiau 
suvokti Šalkauskio idėją, kol kas nepriešprie-
šinant jai jokių alternatyvų . 

dabar problemą svarstysime tik antru ly-
giu, t . y . aptarsime labiau apibrėžtą lietuvos, 
esančios dviejų pasaulių tarpusienyje, sam-
pratą . Tam reikia pasiaiškinti kelias sąvokas .

a) „les confins“ – išvertus iš prancūzų kal-
bos reiškia ribas arba pasienį . ribos filosofinė 
sąvoka yra labai plati ir itin problemiška . jei 
ribas ar pasienį suprasime kaip „takoskyrą“, tai 
randame ketvirtame Šalkauskio raštų tome1, 
išryškinsime skiriančiąją ribos prasmę2 . Bet 
jei ribą suprasime kaip „perėjimą tarp . . .“, pa-
brėšime jos jungiančiąją reikšmę3 . iš šių įžan-
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ginių apmąstymų aišku, kad metaforos nėra 
atsitiktinis ir nereikšmingas dalykas, – meta-
foros valdo mūsų mąstymą4, o jose glūdinčias 
prasmes, kurias išgirstame intuityviai, bet ne 
visada diskursyviai suvokiame, reikia gerokai 
išsamiau apmąstyti5 . 

b) „deux mondes“ – tai Šalkauskio teori-
joje rytai ir Vakarai . Šitai mums iš karto sako 
ernesto hello citata: „Būdami skyrium, rytai 
ir Vakarai ilgisi vieni kitų“; ji pateikiama kaip 
esė epigrafas6 . Be tam tikros lietuvos sampra-
tos („kas gi yra ta lietuva?“), be jau minėtos 
ribos sampratos (ką reiškia būti takoskyro-
je – „sur les confins“), Šalkauskio idėja yra 
lemiama dar ir šios perskyros – perskyros 
tarp rytų ir Vakarų . 

Šįkart pradėsime nuo antro punkto . pa-
svarstykime pačią metaforą – rytai ir Vaka-
rai7 . nuo pat kolonijinio laikotarpio pradžios 
Vakarų diskurse daugiau ar mažiau sutaria-
ma dėl rytų ir Vakarų skirtumų 8 . pavyzdžiui, 
hegelis savo dinaminėje istorijos filosofijoje 
kalba apie dvasios žygį iš rytų į Vakarus9 . 
Šiomis prielaidomis akivaizdžiai remiasi ir 
Šalkauskis: „gyvenimo banga prasideda ry-
tuose ir pamažu ritasi į Vakarus . . .“10 čia vėl 
kyla klausimas dėl metaforų . jeigu tai yra is-
torinis-geografinis procesas – banga, o ne er-
dvinė-geografinė konfigūracija, tai kur slypi 
tas bangos vidurys, kuris šioje bangoje turėtų 
skirti rytus ir Vakarus?11 kita vertus, ar to vi-
durio apskritai reikia ieškoti laike ar erdvėje? 
ir ar bangos pradžia ir pabaiga nėra tos pačios 
bangos (sakykime, dvasios fenomenologijos) 
sudėtinės dalys tame pačiame dinaminiame 
vyksme – jeigu jau seksime hegeliu? ar aps-
kritai šiuo atveju turėtume mąstyti korpus-
kulinėmis ar banginėmis kategorijomis? juk 
metaforos aiškiai gali nurodyti vieną ar  kitą 
slinktį . greičiausiai kraštutinis korpuskulis-
tas apskritai neskirtų rytų ir Vakarų dėl to, 
kad šie jau patys yra kultūriniai ir geografi-
niai konglomeratai ar hibridai, kurie gali būti 
skaidomi į mažesnius vienetus – korpuskulus 
(lietuviškai – kūnelius), iš kurių vienas gal ir 

būtų lietuva . o kraštutinis bangistas, kaip 
jau minėta, nematytų skirtumo tarp rytų ir 
Vakarų dėl to, kad šie jam būtų viena isto-
rinė banga . Be abejo, problema kultūrinė, o 
ne geografinė (jei rimtai priimtume pokštą, 
kad kiekviena šalis yra tarp rytų ir vakarų12) . 
nesunku net ir pasakyti, kad šalis patyrusi 
kultūrinę rytų ir Vakarų įtaką, vis dėlto net 
ir geografiškai nelengva teigti,  ar šalis yra ry-
tuose ar vakaruose . mat tam reikia nubrėžti 
ribą tarp rytų ir vakarų . kokiais kriterijais re-
miantis tą galima padaryti? galų gale visiems 
saulė kyla rytuose, o leidžiasi vakaruose, o ne 
atvirkščiai:  taip be papildomų prasmių gali-
ma suprasti ir seną lotynišką posakį ex oriente 
lux . kodėl negalima išskirti centro regiono? 
panašiai kaip tai vyksta politikoje? matome, 
kaip  nesunku susipainioti tarp metaforų . 

norint judėti toliau, reikia atrasti pakan-
kamą pagrindą atskirti rytus nuo Vakarų . 
ieškant tokio  pagrindo rytų ir Vakarų skyri-
mui, atsiranda kelios galimybės .

a) Vakarų kultūros ribas apibrėžia krikš-
čionybės įtakos ribos13 . paprastai tariant, tada 
už sąvokos „rytai“ glūdėtų azijos religijų, ju-
daizmo ir islamo pasaulis, o už sąvokos „Va-
karai“ – europa, amerika ir jų įtakos zonos . 
Tokiu atveju ribinės teritorijos geografiniu 
atžvilgiu grupuojasi ties europos azijos riba . 
Bet tuomet lietuva atsiduria vos ne europos 
viduryje, kaip dažnai būdavo kartojama po-
sovietinėje eurointengracijos ideologijoje14 . 
jei taip, – nėra ką kalbėti apie lietuvą „sur les 
confins de deux mondes“15 . Toks apibūdini-
mas geriau tinka rusijai, Turkijai, kaukazo 
tautoms16 . minėtą problemą spręsti turėtų 
šios šalys ir jų intelektualai, o ne lietuva . 

b) Vakarų kultūros ribas apibrėžia Vaka-
rų krikščionybės ribos . po romos imperijos 
skilimo į rytų ir Vakarų dalis susiformavo 
lotyniškoji Vakarų ir graikiškoji rytų kultū-
ros . Būtent šią perskyrą dažniausiai mini Šal-
kauskis . Bet ne visada . dėl to ir kyla daug ne-
susipratimų, nes painiojamos dvi skirtingos 
sampratos . Taip senovės graikija atsiduria 
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dviprasmiškoje padėtyje, nes viena prasme 
patenka į rytų pusę, o kita prasme – į Vakarų .  
Viena prasme graikija yra vadinama Vakarų 
civilizacijos lopšiu, o kita prasme graikiškoji 
kultūra supriešinama su lotyniška taip, kaip 
rytietiška su vakarietiška . Tai paaiškinti gali-
ma jau minėta „banga iš rytų į Vakarus“; ją 
Šalkauskis padalina į tris tarpsnius – azija, 
graikija, roma17 . paprasta ir aišku, kad azi-
ja su graikija gali būti priešinamos romai, o 
graikija su roma – azijai . Vis dėlto, kai tiks-
liai nenurodoma, kas yra priešinama, turint 
omenyje minėtą triadą, o kalbama apie rytus 
ir Vakarus (diadą), neišvengiamai kyla neaiš-
kumai .

c) Vakarų kultūros ribas apibrėžia po an-
trojo pasaulinio karo nusistovėjusi dinaminė 
pusiausvyra tarp Vakarų demokratijos ir rytų 
komunistų partijų kontroliuojamų teritorijų 
europoje ir pasaulyje . Šia prasme skyrimo 
bent Šalkauskio koncepcijoje, be abejo, nega-
lima aptikti . kadangi Šalkauskio laikais ru-
sijos ir komunistų partijos įtaka nebuvo taip 
toli nužengusi . Tačiau aktualizuojant Šalkaus-
kio idėjas, į šią rytų ir Vakarų skyrimo pras-
mę neišvengiamai tenka atsižvelgti . Tada lie-
tuva vėl patenka į rytų lagerį, o ribinio atvejo 
pavyzdžiai galėtų būti buvusios jugoslavijos 
teritorija, suomija arba net − Vokietija .

Taigi Šalkauskio argumentacijoje kalbė-
ti apie lietuvą „sur les confins“ galima tik 
antra prasme . Tokiu atveju lietuva iš tikrų-
jų yra tarp rytų ir Vakarų (krikščionybės), 
o jos vakariniai kaimynai vokiečiai ir lenkai 
bei rytiniai kaimynai rusai patenka į skirtin-
gas krikščionybės konfesijas ir tradicijas . čia 
iškyla kita problema, kuri ir dabar vis dar plė-
tojama garsioje Weberio teorijoje18 . Tai, kad 
katalikai su protestantais Šalkauskio sintezėje 
atsiduria vienoje pusėje, rodo problemas, ku-
rios apskritai kyla neapdairiai praktikuojant 
diadinį mąstymą . kodėl reikėtų atmesti tria-
dinio mąstymo galimybę, o šiuo atveju gal net 
būtinybę, lieka neaišku19 . mat istorijos eiga 
šitaip interpretuojant tarsi sustabdoma, išlei-

džiant iš akių reikšmingą Vakarų skilimą XVi 
a ., kuris įtvirtino Šiaurės ir pietų takoskyrą 
ne tik europoje, bet ir amerikoje . Vertinant 
lietuvos visuomenę nuo XVi a . didelis neap-
sižiūrėjimas yra šio įvykio nepaisymas . deja, 
būtent tai ir atsitiko Šalkauskio darbe . ne-
paisant vienos kitos pastabos, vokiečių įtaka, 
palyginti su lenkų ir rusų, aiškiai neiškelta ir 
neįvertinta, ypač pirminiame idėjos dėstymo 
variante20 .  išaukštintas „lietuvos statutas“, 
bet pakankamai neįvertinus paliktas nuošalėj 
ilgus amžius vykęs kultūrinis darbas mažojo-
je lietuvoje, tarsi jis būtų visai nereikšmingas 
didžiosios lietuvos savimonei21 .

reikia, beje, pasakyti, kad Šalkauskio idė-
jos kyla tiek iš rytų, tiek iš Vakarų aplinkos . 
pirmą kartą šią idėją jis išdėsto 1914 m . kovo 
10 d . laiške kun . aleksandrui dambrauskui: 
„dabar, Tamstai palietus bent kiek plačiau 
problemą „cel‘nago znanija“, norėčiau parašyti 
Tamstai, ką apie tą patį dalyką buvau ne kar-
tą galvojęs . man rodydavosi, jog geografiška-
sis ir istoriškasis lietuvių padėjimas rengdavo 
jiems tinkamą uždavinį sudėti sintezėn Vaka-
rų ir rytų žinijas . Būdami įspausti vidurin tarp 
lenkų, Vakarų pirmapradės nešėjų, ir rusų, 
nešėjų rytų pirmapradės, ir pasisavinę tuodu 
bendražmogiškosios kultūros sudėtiniu, lie-
tuviai galėtų savo tautiškame gaivale sutverti 
organiškąją jųdviejų sintezę ir tokiu būdu gar-
bingai patarnauti visai žmonijai . Bešališkumo, 
aplamai imant, labai nedaug kaip Vakaruose, 
taip ir rytuose, todėl stovintiems nuošaliai lie-
tuviams lengviau būtų pasiekti sintezės negu 
kam kitam, o čia dar pats likimas verte priver-
čia pasisavinti abudu kultūros krypsniu, kitaip 
gresia visiškas žlugimas“22 . Šiame tekste  slypi 
dar neišplėtotos idėjos branduolys, o kartu 
ir visi „taip“ ir „ne“ . remdamiesi šiuo tekstu, 
galime pradėti kalbėti apie idėjos kontekstą, o 
sykiu ir tęsti svarstymus apie idėjos turinį . Be 
abejo, pirma ir svarbiausia idėjos atsiradimo 
sąlyga buvo tautinis lietuvos atgimimas XiX 
a . pabaigoje−XX a . pradžioje, dėl kurio apskri-
tai iškilo lietuviškosios savimonės problema . 
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Be šio atgimimo lietuviškoji savimonė būtų 
ištirpusi lenkiškose, rusiškose ir vokiškose įta-
kose . o esminis savimonės klausimas yra rasti 
atskaitos taškus praeityje ir ateityje . daugelis 
tautos atgimimo veikėjų aiškiai suvokė praeitį 
ir artimiausius veikimo tikslus, bet retas kuris 
mąstė tokiomis projekcijomis, kokių galima 
rasti Šalkauskio teorijoje . Vis dėlto reikia pri-
pažinti, kad šios projekcijos taip pat  perimtos 
iš kaimynų . laiške prelatui dambrauskui mi-
nima problema „cel‘nago znanija“, beje, net ir 
sintaksiškai laiške sąmoningai ar nesąmonin-
gai išreiškiama rusiška konstrukcija, kylanti iš 
Vladimiro solovjovo filosofijos, kuris rytų ir 
Vakarų „sintezę laikė rusų tautos pašaukimu . 
Šitaip jis siekė apibendrinti XiX amžiaus slavo-
filų ir vakariečių (zapadnikų) ginčų apie rusų 
kultūros pobūdį ir jos orientaciją rytų ir Va-
karų atžvilgiu išvadas . solovjovui ypač rūpėjo 
religinės konfesinės sintezės – krikščioniškųjų 
bažnyčių susivienijimo – reikalas“23 . Tiesa, pats 
solovjovas, plėtodamas bažnyčių sintezės idė-
ją, kitaip negu Šalkauskis, daug labiau išplėtoja 
triadinį mąstymą24 . antra vertus, ir Šalkauskio 
idėja bręsta pirmojo pasaulinio karo, kurį lydi 
bendra Vakarų krizės idėja25, išvakarėse . rusiš-
ka intelektinė terpė, kurioje brendo ši Šalkaus-
kio mintis, taip pat buvo pažymėta apokalip-
tinių nuotaikų, misticizmo, kuris pristatomas 
kaip reakcija į bendrą dvasinę Vakarų krizę 
ir bandymas „kompensuoti“ Vakarų trūku-
mus rytietiškais elementais . atsidūręs Vakarų 
pasaulyje ir radęs vietinių profesorių, kurie 
analogiškai interpretavo Šveicarijos ar Belgijos 
uždavinius tuo metu26, palaikymą Šalkauskis 
1916 m . gruodžio 3 ir 17 d . Friburo studentų 
draugijai „lituania“ skaitė  paskaitas „Tautinė 
lietuvių idėja“27 . Vėliau jis išleido pirmą savo 
knygą „sur les confins de deux mondes . essai 
synthétique sur le problème de la civilisation 
nationale en lituanie“ (geneve, atar, 1919)28 .  

Šalkauskio atskaitos taškas yra „geografiš-
kasis ir istoriškasis lietuvių padėjimas“, kaip 
jis formuluoja cituotame laiške . Būtent „sur 
les confins de deux mondes“ . Tačiau prieš 

klausdami, ką tai reiškia lietuvai, būtinai 
turime grįžti prie skirtingų ribos reikšmių 
ir metaforų . minėtą tekstą pratęsdami ir pa-
pildydami gausesniais apmąstymais, galime 
rasti bent tris ribos reikšmes . logine prasme 
„buvimo ant ribos“ padėtis implikuoja:

1) neutralumą . Tai apibūdinama kaip „nei . . .
nei . . .“ struktūra . Šalkauskio laiške skamba žo-
džiai: „stovintiems nuošaliai lietuviams“, arba 
„įspausti vidurin“ . Šios loginės išraiškos me-
tafora gali būti pleištas .

2) alternatyvą . logiškai tai apibrėžiama 
„arba . . ., arba  . . .“ struktūra . Tekste rašoma: „be-
šališkumo, aplamai imant, labai nedaug .“ To-
kios loginės išraiškos metafora yra švytuoklė . 

3) sintezę . logiškai tai apibrėžiama „ir . . ., 
ir . . .“ struktūra . laiške sakoma, kad „pats liki-
mas verte priverčia pasisavinti abudu kultū-
ros krypsniu .“ Tokios idėjos simbolis – tiltas . 

net ir pripažinus, kad lietuva yra tarp 
dviejų pasaulių, galima iš to padaryti labai 
skirtingas išvadas . keldamas sintezės idėją, 
Šalkauskis kartu ir išsaugo, ir atmeta pirmas 
dvi ribos reikšmes . sintezė iš tiesų galima tik 
įveikiant, o kartu ir išsaugant neutralumą, 
taip pat įveikiant, o kartu ir išsaugant alter-
natyvas . Todėl plėtojant sintezės idėją būtina 
nepamiršti tiek neutralumo, tiek alternatyvų 
prasmės . Tuomet klausimus galima kelti taip: 
ką reiškia lietuvai neutralumas? ir ką reiškia 
lietuvai alternatyvos? Šie klausimai jau turi 
aiškų politinį ir kultūrinį atspalvį, kurį ne-
sunkiai galima iliustruoti konkrečiais pavyz-
džiais . Žvelgiant istoriškai, lietuva ilgą laiką 
„stovėjo nuošalėje“ nuo „istorinių įvykių“ . Bet 
padėtis aiškiai pasikeitė, istorijai banguojant 
ne tik iš rytų į Vakarus,  iš Vakarų į rytus, bet 
ir iš pietų į Šiaurę bei  iš Šiaurės į pietus . Todėl 
lietuva tapo pleištu, spaudžiamu iš skirtingų 
pusių . nors kurį laiką tokią padėtį ir galima 
būtų laikyti „neutralia“, bet tikrai neteisinga 
šitai vadinti „stovėjimu nuošalėje“29 . kitaip 
nei stovintis nuošalėje daiktas, pleištas yra 
spaudžiamas, nes tokia ir yra jo prasmė . Tik 
atpalaidavę įtampą ar įveikę spaudimą galė-
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tume pleištą išlaisvinti ir mesti į pašalį . Todėl 
neutralumo kelias yra nepaprastai sunkus30 – 
ir tam tikrai reikia pleišto tvirtumo31 . 

naujaisiais laikais kuriant modernią vals-
tybę ir nejaučiant neutralumui reikalingo 
pleišto tvirtumo ar, pavyzdžiui, kalnų apsau-
gos, kurią formuodamos savo valstybę turė-
jo kitos tautos, jau pirmi lietuvos žingsniai 
politinėje arenoje buvo politinės pusiausvy-
ros paieška, o lietuvos padėtis tapo panaši į 
švytuoklės . kraštutiniai šio švytuoklės judė-
jimo taškai – arba . . . arba . . . (tarpai užpildomi 
priklausomai nuo situacijos) . galima būtų 
išskirti daug tokių „arba“ lietuvos istorijo-
je . paskutiniai „arBa“ buvo „arba naTo, 
arba šakės“ (žinoma, rusiškos), galų gale da-
bar − „arba euras, arba liTas“ . politikoje 
mes visada susiduriame su alternatyvomis32, 
o geriausiu atveju kompromisais, kurie, kaip 
etimologiškai išaiškino chestertonas, yra 
abipusiai pažadai (o ne abipusis melas . – N . 
B .) . Šiuo istoriniu argumentu remdamasis 
mykolas riomeris teigia: „lietuvos kaip tilto 
tarp rytų ir Vakarų koncepcija neistorinė ir 
visiškai priešinga Baltijos laisvės problemos 
raidai“33 . Šią mintį savo išpuoliuose prieš Šal-
kauskio idėją atkakliai gina ir tautininkas Vy-
tautas alantas34 . 

galbūt tokie svarstymai apie politiką ne-
tinka kultūrai? juk nepaviršinė kultūra per-
žengia pasirinkimą „arba . . .arba . . .“ itin svarbi 
yra kita Šalkauskio prielaida, kad „tauta yra 
sutelktinis individas“35 . joje slypi užuomina, 
kad tauta turi sutelkti visa, ką gali sutelkti, ir 
sutelkti visa, kas geriausia . Būtent kultūriniai 
tyrinėjimai verčia Šalkauskį atmesti tiek neu-
tralumą, kurį jis, atsakydamas į priekaištus 
alantui, apibūdina kaip parapijos varpinės 
akiratį36, tiek alternatyvas, kadangi tai prilyg-
tų „užsisklendimui siaurame kultūriniame 
obskurantizme“37 . anot Šalkauskio, kultūra  
iš esmės yra sintetinė . jos priežastis yra kū-
ryba, kuri iš senos medžiagos sukuria ką nors 
nauja . Šią mintį toliau plėtoja maceina, drau-
ge ir kritikuodamas Šalkauskį, kad šis aiškiai 

neatskyręs eklektiškos kultūros nuo auten-
tiškos38 . jei Šalkauskio idėją suprastume kaip 
raginimą „kultūrintis“ mokantis iš kitų, o ne 
išsaugoti autentiškumą ar išplėtoti autentišką 
kultūrą39, tuomet nėra kito kelio kaip sinte-
zės kelias . kita vertus, ar iš tiesų sakant žodį 
„sintezė“ mintyje turima tikra sintezė, o ne 
geriausias rusijos politikų masalas po naftos 
ir dujų – rusų kultūra?40 jeigu ši sintezė ne-
reiškia eklektinio ar mechaninio kaimyninių 
kultūrų derinimo ir jeigu tikėsime maceina, 
kuris sako, kad ši sintezė yra „ne objektyvi-
nių laimėjimų, bet subjektyvinio nusiteikimo 
sintezė“, kuri vyksta ne pasisavinimo, bet pa-
sigelbėjimo svetimomis įtakomis keliu41, tai 
kaip mes patys galėsime „susitvarkyti“ su šiuo 
„subjektyviniu nusiteikimu“ po visų objekty-
vių praėjusios istorijos faktų?42 čia klausimų 
kyla daugiau negu atsakymų, o lietuvos aka-
deminės bendruomenės nuomonės kaip ir 
Šalkauskio laikais akivaizdžiai skiriasi43 . ne-
išvengiamai tenka priimti argumentuotą po-
ziciją ir šio straipsnio pabaigoje . Vis dėlto jau 
reikia visiškai pereiti į šiuolaikinį kontekstą .

Šalkauskio idėja 
pokolonializmo teorijos šviesoje

lietuvoje pasirodė pokolonijinės filoso-
fijos pirmūne tapusios edwardo W . saido 
knygos „orientalizmas“ vertimas44 . knygoje 
saidas rašo: „What seems to have influenced 
orientalism most was a fairly constant sense 
of confrontation felt by Westerners dealing 
with the east . The boundary notion of east 
and West, the varying degrees of projected in-
feriority and strenght, the range of work done, 
the kinds of characteristic features ascribed to 
the orient: all these testify to a willed ima-
ginative and geographic division, made be-
tween east and West and lived through du-
ring many centuries“45 . kaip Šalkauskio idėją  
reikia vertinti ne tik šiuolaikinės lietuvos 
savimonės raidos, bet ir esminių poslinkių 
Vakarų savimonėje kontekste? Tai, kad Vaka-
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rai turėjo savo rytų projekciją, kurią saidas 
vadina orientalizmu,  visiškai nesugriauna 
Šalkauskio argumentacijos . nors Šalkauskiui 
ir įtaką darė romantizuotos orientalizmo ide-
ologijos46, gana dažnai jis rytų sąvoką vartojo 
turėdamas omenyje rytų krikščionybę arba 
rytų europą, o tai yra kitas atskaitos taškas, 
apie kurį saidas nekalba . Taigi Vakarų savi-
monės poslinkiai iš kolonijinės į pokoloniji-
nę iš esmės negriauna Šalkauskio idėjų, nes 
tam tikra prasme šios idėjos yra ir didžiųjų 
Vakarų vidinių santykių refleksija . Toje pa-
čioje Vakarų kultūroje dar yra savi rytai ir 
savi Vakarai, t . y ., anot edvardo gudavičiaus, 
istorinė dviejų greičių europa47 . Žinoma, po-
kolonializmo požiūriu tokių Vakarų ir tokių 
rytų sintezė plačiausia prasme atrodo tik to 
orientalizmo mito variacija . Taip gali atrody-
ti, kad Šalkauskis tik savotiškai reprodukuoja 
kolonijinės sąmonės vizijas . ar tai būtų va-
karietiškosios europos (anglų, prancūzų), ar 
tai būtų rytietiškosios europos (rusijos) ko-
lonijinės vizijos, panašu, kad kultūrų sintezės 
idėjos tokioms kolonijinėms vizijoms yra itin 
palankios, kitaip nei kultūros autentiškumo 
mitas . nors saidas nagrinėja europos koloni-
jinę ekspansiją anapus geografinės europos, 
tačiau de facto kolonijinė europos ekspansija 
vis dar tęsiasi pačioje geografinėje europoje48 . 
lietuva šioje ekspansijoje įgyja savo misiją . 
Šalkauskio regėta vizija, kad lietuva taps kul-
tūrų sintezės valstybe,  nebegalėjo išsipildyti, 
nes ją pralenkė europos plėtros dinamika . 
Vis dėlto savo vizijoje Šalkauskis išreiškė gi-
liausias europietiškas intuicijas ir šiuolaikinės 
europietiškosios politikos principus – neuž-
tenka autentiškosios kultūros mito ir parapi-
jos varpinės žvilgsnio . skirtumas yra tik tas, 
kad pasąmoningai ta Šalkauskio vizija buvo 
ne lietuvos, bet europos vizija, o sintezė (t . 
y . es)  kuriama visos europos pastangomis . 
lietuva tik dalyvauja šiame procese turėdama 
savo ypatingą misiją − europinti, t . y . plėsti 
europos ribas link minsko, kijevo ir Tbilisio . 
Šią misiją taikliai įvardijo Vytautas landsber-

gis: „ . . .man labiau suprantamas žodis misija, 
misijos pojūtis . čia reikia pasišventimo ir ide-
alizmo . kalbant apie visuomenę ir apie tautą, 
tai visai priimtina, ir lietuvoje visados buvo . 
net patį juodžiausią šimtmetį, XiX a ., kai lie-
tuva buvo aneksuota carinės rusijos, verčia-
ma išnykti kaip valstybė, kaip tauta . lietuva 
nesitaikstė, sukildavo . ne vieną kartą buvo 
sukilusi . ir sukilimų šūkis buvo nepaprastai 
idealistinis ir humanistinis – „už jūsų ir mūsų 
laisvę!“ . ne tik už mūsų laisvę, o jus tegu vel-
niai griebia . ne, – „už jūsų ir mūsų laisvę!“ . . . 
< . . .> . . . – Taigi už rusų tautos laisvę, už bal-
tarusių, už ukrainiečių . ir tai tęsiasi . manau, 
kad čia yra tam tikras misijos pojūtis; gal da-
bar nebūtina taip vadinti, bet noras padėti bu-
vusioms de facto kontinentinėms kolonijoms, 
įveikti posovietinį sindromą, įvairius sunku-
mus, kurių mums ir patiems netrūksta . Todėl 
suprantame ten esančius sunkumus . Štai čia 
aš matau lietuvos vaidmenį arba misiją“49 . 

rusija dar netapo pokolonijine šalimi, 
todėl būgštavimai dėl rusijos interesų lietu-
voje pakankamai pagrįsti . Tiesa, stokholmo 
sindromo argumentas, kurį savo straipsnyje 
pateikia donskis50, galėtų būti vienas iš kla-
sikinių klaidingos analogijos pavyzdžių, kai 
šiuo atveju psichologijoje taikomi dėsningu-
mai perkeliami į sociologiją . Tiesiog reikia 
paklausti žmonių lietuvoje, kurie iš tikrųjų 
buvo prievartaujami, o ne spekuliuoti pa-
mirštant, kad didžioji dauguma prisitaikiusi 
prie aplinkybių, geriausiu atveju praktikavo 
dalinį nelojalumą tokiais veiksmais kaip kū-
čių šventimas ar apsilankymas bažnyčioje per 
Velykas . sunku būtų tokius žmones vadinti 
išprievartautais . juk nesunku numanyti, kad 
ne sibiro kančias iškentusieji ilgisi sovieti-
nių laikų . Tų laikų ramybės ilgisi būtent tie, 
kurie tais laikais ir gyveno palyginti ramiai, 
o gal net ir visai gerai . Taigi šiuolaikinį lietu-
vių gręžiojimosi į praeitį ar atvirumo rusijos 
pop kultūrai niekaip negalima aiškinti stok-
holmo sindromu: iš neapykantos atsiranda 
meilė . čia ne meilės ir neapykantos ribos, 
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bet tiesiog žalingas įprotis . Teisingiau šiuo 
atveju būtų taikyti ne psichologinę, bet her-
meneutinę interpretaciją: mes pakankamai 
ilgai gyvenome tiek komunistinės, tiek neko-
munistinės rusų kultūros kontekste ir atsitiko 
tai, ką hansas georgas gadameris vadina su-
pratimo horizontų susiliejimu51 . Vis dėlto aki-
vaizdu, kad per paskutinius penkiolika metų 
tie horizontai pamažu skyrėsi . Bet vakarietiš-
ko supratimo horizontai mums yra kol kas 
tolesni negu rusiško52 . Šį hermeneutinį faktą 
reikia pripažinti: juk nemažai gerai žinomų 
lietuvos emigrantų Vakarų universitetuose 
dėstė rusų literatūrą ir filosofiją . horizontų 
susiliejimas yra daugiametis reikalas . Todėl ir 
į Vakarų šalis emigravę lietuviai šliejasi prie 
jiems labiau suprantamų lenkų arba  rusakal-
bių emigrantų . kaip kitaip, jei ne kelis šimtus 
metų sulietu hermeneutiniu horizontu paaiš-
kinti įstabiai identišką lenkų ir lietuvių elgesį 
ir emigraciją europoje? statistiniai duomenys 
skelbia, kad jungtinėje karalystėje, airijoje, 
norvegijoje lietuviai iš naujųjų es narių pa-
gal legalizavimosi skaičių stabiliai užima an-
trą vietą po lenkų53 . Tuo tarpu kitų tautybių  
emigrantai (savo skaičiumi pralenkiantys lie-
tuvių tautą) iš naujųjų europos sąjungos šalių 
gausumu toli gražu nepriartėja prie šių dviejų 
tautų .  Viešai diskutuojant plačiai svarstomas 
lietuvių polinkis į rusų kultūros pusę, kol kas 
nesvarstoma, kodėl, praėjus daugiau kaip 200 
metų po respublikos padalijimo, lietuvių 
ir lenkų, uždarbiaujančių visuose europos 
kampeliuose, elgesys yra stebėtinai panašus . 
iš kur tai kyla? juk tos pačios galimybės at-
sivėrė visoms tautoms, tačiau akivaizdu, kad 
šiuo atveju tautos elgiasi gana skirtingai . o 
lietuviai ir lenkai turi stebėtino elgsenos pa-
našumo . Šiuos naujus savimonės vingius rei-
kia dar apmąstyti . gali būti, kad šią emigra-
cijos problemą iš dalies teks spręsti kartu su 
lenkais . Šitas horizontų susiliejimas, įskaitant 
Vilniaus ir Vytauto karūnos šešėlius, yra vis 
dėlto ne toks skausmingas kaip muravjovo 
kartuvės ar vagonai į sibirą . Įstoję į naTo ir 

europos sąjungą galime tikėtis, kad mūsų ho-
rizontas pamažu susilies su bendru europos 
horizontu . 

Vis dėlto labai nevienodi būna hermeneu-
tinių (supratimo) horizontų susiliejimai54 . 
kartais vienas horizontas tiesiog suryja kitą 
ir lieka tik negyvi praėjusių įvykių paminklai 
arba raštai, kurių nebesieja jokia gyva tradici-
ja . Tai greičiausiai vyksta todėl, kad lietuvos 
hermeneutinis horizontas sparčiai liejasi su 
europietiškais horizontais .  didesnė proble-
ma dabar yra ne mūsų santykis su rytais, bet 
mūsų santykis su Vakarais . Vienoje laido-
je taikliai ir paprastai  yra pasakęs Vytautas 
landsbergis: Vakarų europos šalys mūsų, t . 
y . posovietinių kraštų, įsijungusių į europos 
sąjungą, istoriją dar turi suprasti kaip savo, o 
ne kaip kažkieno kito istorijos dalį55 .  lands-
bergis iškelia europai sunkesnį uždavinį nei ji 
yra pajėgi jį įgyvendinti (kaip pasakytų gilles 
deleuze ar gregory Bateson, europa yra sun-
kus šizo-atvejis daugeliu prasmių) .  Bet tai yra 
mintis, kuri nėra labai nutolusi nuo Šalkaus-
kio sintezės idėjos . nors ir nuolat radikaliai 
primindamas rusijos grėsmę, ir Šalkauskio 
idėją laikydamas klaidinga, landsbergis vis 
dėlto regi bendrą europos situaciją aiškiau 
nei nemaža dalis europos politikų: be natū-
ralios rytų ir Vakarų europos sintezės ateitis 
neegzistuoja . o ji turi įvykti ne leidžiant įvy-
kiams ar mainams (emigrantams ir kapitalui) 
tekėti sava vaga, pripažįstant tai, kas vyksta, 
bet transformuojant europos savimonę ir su-
vokiant tikros europos sintezės uždavinį ir 
privalumus . Šiuolaikiškai perfrazuojant Šal-
kauskio mintį, europoje dabar vyksta sintezė 
tarp seno turtingo pasaulio (old rich world) 
ir naujo drąsaus pasaulio (brave new world) . 
situacija iš tiesų šiek tiek primena amerikos 
užkariavimą arba aukso karštligę . savo vizi-
jose gintaras Beresnevičius kaip tik ir siūlo 
emigraciją suprasti kaip kolonizaciją – naujo 
drąsaus pasaulio žmonių veržimąsi į seną tur-
tingą pasaulį, o vėliau naujo drąsaus pasaulio 
grįžimą į seną nomenklatūrinį pasaulį . Vis 
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dėlto labiau panašu į tai, kad Beresnevičius, 
formuluodamas emigravusiems lietuviams 
vieną po kitos organizuoto sugrįžimo56 ir or-
ganizuoto kolonizavimo57 misijas, atlieka filo-
sofinį minties eksperimentą, kolonizuodamas 
vieną po kito galimus pasaulius, žaisdamas 
tuo, kas yra kontraintuityvu, palyginant tai 
su faktiškai vykstančiomis kolonizacijomis ir 
hermeneutinių horizontų susiliejimais . 

hermeneutiniai horizontai susilieja artu-
moje . kuo mažesnis darosi pasaulis geografiš-
kai, tuo lengviau vyksta įvairios sintezės tarp 
nutolusių regionų . Šalkauskis savo vizijoje 
regėjo lietuvą kaip sintetinę valstybę, maty-
damas tai kaip ypatingą pašaukimą, bet šiais 
laikais vis labiau aiškėja, kad kitokia valstybė, 
kad ir kokia ji būtų, būti negali! pastaruoju 
metu mažėjant atstumams tarp rytų ir Va-
karų viename didžiuliame globaliame kaime 
arba svarstant lietuvos kaip virtualios vals-
tybės projektą nereikia pamiršti, kad plyšiai 
atsiranda ten, kur jų anksčiau nebuvo . nauji 
dvarponiai, sektos ar virtualios bendruome-
nės „teritorializuojasi“ nepriklausomai nuo 

valstybių ar civilizacijų . Vienos globalios gru-
pės brėžia naujas ribas, užsidaro ir atsiskiria 
nuo kitų, o lietuvos žemėje susitinkantys 
„globaliniai žmonės“ (Vytautas V . landsber-
gis) vis dažniau panėši į nieko bendra tarpu-
savyje neturinčiųjų bendriją . ar neiškyla vėl 
tas pats klausimas? uždaryti lietuvą, išvaikyti 
visus?58 ar kaip tai vištai vėl bandyti surinkti 
visus viščiukus po savo sparnais?59 

ir kas gi iš tikrųjų yra ta lietuva? 

išvados

ne, nereikia lietuvos (projekto) uždaryti . 
Bet reikia susitaikyti su mintimi, kad kol kas 
nėra jokio pagrindo turėti kokią nors, kitokią 
nei europos, lietuvos viziją . Tačiau šioje ben-
droje vizijoje lietuva vis dar gali turėti savo 
unikalią misiją . Taigi dar pakanka pagrindo 
tikėti, kad minėtoje vizijoje, suvokiant lie-
tuvą kaip integralią europos dalį, lietuvos 
misija taikliausiai gali būti nusakoma būtent 
kaip rytinių ir vakarinių europos pakraščių 
sintezė, t . y . europos plėtra į rytus .
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karoBlis gediminas

posTsoVieT migraTion in The lighT oF Šalkauskis’ idea 
oF easT-WesT synThesis

The article once more returns to the ref-
lections of Šalkauskis’ idea of the synthesis 
of east and West .  in contemporary discus-
sions as well as in Šalkauskis’ times there is 
much confrontation about this idea, some-
times even not being aware of it . The article 
reviews the genesis and background of this 
idea, Šalkauskis’ arguments and answers to 
the critics . also the question how the con-
temporary, in many aspects − postcolonial, 
and for lithuania – postsoviet,  context of 
mobilization might impact upon considera-
tion of such ideas .  is it possible to have any 

vision of lithuania nowadays? and if not the 
one of Šalkauskis, then – what kind of it? no, 
there is no need to close lithuania . But there 
is need to understand that there is no sense to 
conceive any other vision of lithuania sepa-
rate from the vision of europe . But in this vi-
sion lithuania might have its unique mission . 
Therefore there is sufficient evidence that in 
this vision of europe lithuania as integral 
part of it might be most clearly understood 
as synthesis of eastern and Western parts of 
europe . 
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t
slaptas pasitarimas 
  Šiaurės amerikos lietuvių reikalu

prasidėjęs antrasis pasaulinis karas pakei-
tė daugelio valstybių gyvenimus . nors lietu-
vos respublikos likimas jau buvo nuspręstas 
1939 m . ribentropo-molotovo paktu ir jo 
slaptaisiais protokolais, bet valstybė gyveno 
laukimu, kaipgi baigsis karas europoje, ir 
sprendė savo vidaus problemas . lietuvos res-
publika, netekusi klaipėdos krašto (1938 m .), 
džiaugėsi atgautu Vilniumi (1939 m .) . lietu-
vos likimu bei kintančia tarptautine padėti-
mi domėjosi ir rūpinosi lietuviai, gyvenantys 
užatlantėje, tačiau jie nebuvo patenkinti vals-
tybės vykdoma politika jų atžvilgiu . Valdžios 
atstovais nuolat gaudavo skundų, kad žinios 
apie lietuvos įvykius juos pasiekia pavėluo-
tai, kad nepakankamai rūpinamasi lietuvybės 
saugojimu, neskiriama pakankamai dėmesio 
išeivių švietimui . Todėl ir viena iš spręstinų 
problemų buvo lietuvių emigrantų likimas 
Šiaurės amerikoje . su šia lietuvių kolonija ne-
buvo palaikomi intensyvūs ryšiai . Vyriausybė 
ieškojo būdų, kaip pasirūpinti lietuvių tautiš-
kumo išsaugojimu ir parsikviesti ten emigra-
vusius tautiečius atgal, į lietuvą . juolab kad 
atgavus Vilniaus kraštą iškilo nemažai finan-

sinių sunkumų . kraštas buvo nualintas, rei-
kėjo nemažai investicijų tam, kad gyventojų 
gyvenimo sąlygos pagerėtų . lietuvos vyriau-
sybė, žinodama, kad išeivija džiaugėsi atgavus 
Vilnių, vylėsi, jog, kaip ir paskelbus valstybės 
nepriklausomybę, taip ir dabar, turint Vil-
niaus kraštą, lietuvių emigrantai finansiškai 
parems ir aukos lėšų kraštui atkurti .

lietuvos centriniame valstybės archyve 
(lcVa) saugomame užsienio reikalų mi-
nisterijos fonde rastas dokumentas1 atskleidė 
problemas, buvusias Šiaurės amerikos lie-
tuvių kolonijoje . slaptas pasitarimas įvyko 
1940 m . pradžioje . jame dalyvavo lietuvos 
respublikos ministras pirmininkas antanas 
merkys, užsienio reikalų ministras juozas 
urbšys, užsienio reikalų ministerijos spau-
dos biuro direktorė magdalena avietėnaitė, 
elTos direktorius Valentinas gustainis, eko-
nomikos profesorius kun . Fabijonas kemėšis, 
Finansų ministerijos generalinis sekretorius 
dr . domas cesevičius, Švietimo ministerijos 
direktorius mečislovas kviklys, draugijos už-
sienio lietuviams remti (dulr) pirmininkas 
advokatas rapolas skipitis, muziejininkas, 
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numizmatas dr . aleksandras mykolas rač-
kus, generalinis konsulas čikagoje antanas 
kalvaitis ir užsienio reikalų ministerijos val-
dininkas dr . stasys daukša .

slapto pasitarimo tikslas buvo aptarti Šiau-
rės amerikos lietuvių gyvenimo realijas, ban-
dyti spręsti problemas, susijusias su išeivijos 
nutautėjimu, ir ieškoti būdų, kaip lietuvius 
emigrantus parsikviesti į lietuvą tikintis, kad 
jie parveš savo sukauptą kapitalą . Šia idėja la-
biausiai buvo suinteresuotas draugijos užsie-
nio lietuviams remti pirmininkas r . skipitis, 
nes jis tai išsakė ir per vykusį pasitarimą, ir 
po kelių dienų duodamas interviu Pasaulio 
lietuviui: „Šiemet, prasidėjus karui, atsirado 
itin daug remtinų tautiečių: lietuvių atbėgė-
lių, kurių jau priskaitoma per 5 .000 ir kito-
kių užsienio lietuvių, kurie dėl karo negalėjo 
pasiekti savo tėvų gyvenamosios vietos . < . . .> 
ypatingai sunkiai sekasi dulr su lietuviais 
atbėgėliais Vilniaus krašte . pereitų metų są-
matoj visiškai nebuvo numatyta lėšų jiems 
padėti, todėl sušelpti tūkstančius žmonių, 
neturint tam reikalui skirtų lėšų, atrodė, bus 
visai neįmanoma“2 . jis taip pat sakė ir kartu 
džiaugėsi, kad „nutautėjimo žymių yra, ypač 
didžiausiojoj mūsų kolonijoj – Šiaurės ame-
rikoj, kur jaunimas jau mieliau griebiasi ne 
gimtosios, o svetimosios kalbos, tačiau ir 
ten yra tokių reiškinių, kurie sukelia ir šiek 
tiek raminančių vilčių . < . . .> Bendrieji tautos 
reikalai juos ima glaudžiau jungti laimėje ar 
nelaimėje . klaipėdos netekimas visiems už-
sienio lietuviams suteikė skausmo, o Vilniaus 
atgavimas – bendro džiaugsmo . ir aukas Vil-
niaus kraštui ten visi renka, nežiūrint kokio 
amato ar profesijos lietuvis būtų“3 .

apie repatriacijos galimybes savo mintis 
išsakė ir kiti pasitarime dalyvavę bei ben-
dravę su užsienio lietuviais nariai . optimis-
tiškiausiai šiuo klausimu buvo nusiteikęs r . 
skipitis, kiti vis dėlto tokią galimybę vertino 
pakankamai rezervuotai . ypač pesimistiškai 
į tai žiūrėjo konsulas a . kalvaitis . anot jo, 
„< . . .> repatriacijos ir kapitalo grįžimo į lie-

tuvą nereikėtų perdėti . < . . .> šiandien ameri-
koje mažai berasime žmonių, kurie grįždami 
galėtų atsivežti tūkstančius dolerių, kaip tai 
buvę anksčiau . Tiesa, reikia pripažinti, kad 
yra daug svajojančių grįžti į savo kraštą, ypač 
senesnio amžiaus žmonių, kurie norėtų ra-
miai pabaigti savo amžių tėvynėje“4 . dulr 
pirmininkas, atsakydamas į a . kalvaičio 
pastebėjimus dėl repatriacijos, prieštaravo: 
„reikės palaukti, kol pasibaigs karas . Tačiau 
toks laikinas atidėjimas nereiškia, kad pats re-
patriacijos klausimas nėra svarbus, ir kad jam 
nereikėtų iš anksto ir pastoviai ruoštis“5 .

Vis dėlto reikšmingiausias momentas 
buvo akcentuotas: Šiaurės amerikos lietuviai 
baigia nutautėti ir tai yra viena iš svarbiausių 
priežasčių, kodėl vyriausybė privalėjo skirti 
daugiau dėmesio šiai problemai spręsti . 

r . skipitis, m . avietėnaitė, a . kalvaitis, 
kun . F . kemėšis, dr . a . m . račkus tiesiogiai 
bendravo su lietuvių išeiviais, todėl jie dau-
giausiai priekaištavo dėl per mažo dėmesio 
išeivijai ir siūlė, kaip būtų geriausia palaikyti 
ir suintensyvinti ryšius su lietuviais, gyvenan-
čiais už atlanto .

minėto pasitarimo metu kun . F . kemėšis iš-
sakė savo susirūpinimą, kad lietuvių visuome-
nės požiūris į išeiviją neigiamas . anot jo: „Toji 
pažiūra ir visuomenės bendras įsitikinimas yra 
tokie, kad mūsų išeivija Šiaurės amerikoje yra 
pasmerkta mirti . Toks visuomenės nusistaty-
mas erzina išeivius ir nieko gero nežada“6 .

dauguma pasitarime dalyvavusiųjų išsakė 
savo priekaištus, kad informacija iš lietuvos 
už atlanto gyvenančius lietuvius pasiekia pa-
vėluotai, be to, ji būna labai skurdi . kalbėta 
ir apie tai, kad lietuviškoje spaudoje beveik 
nieko nerašoma apie išeivijos problemas, jų 
gyvenimą . dėl to jie jautėsi esą ignoruojami 
ir savotiškai skriaudžiami . akcentuojama, 
kad geriausiai lietuvybę būtų galima išsaugoti 
per spaudą ir bažnyčią, taip pat paminėtas ir 
trečias būdas – radijas . Bendravusieji su išei-
viais pabrėžė, kad tarp jaV lietuvių sunku 
remtis propaganda, nes grįžusieji iš lietuvos 
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dažnai pasidalindavo ne itin gerais ir teigia-
mais įspūdžiais . juolab kad lietuvos spauda 
amerikos lietuvius pasiekdavo vėlai . 

m . kviklys priminė ir „amerikos lietu-
vių pageidavimą, kad lietuvos vyriausybė 
įkurtų prie jos departamentą, kuriam būtų 
pavesta pastoviai rūpintis išeivių reikalais“7 . 
nuo 1927 m . prie Vidaus reikalų ministerijos 
veikė emigracijos referentūra, bet jos vei-
kla nebuvo orientuota išeivijos problemoms 
spręsti . referentūra viso labo kontroliavo 
emigracijos biurų veiklą lietuvoje . lietuvos 
ambasados ir konsulatai rūpinosi išeivija ir 
bandė spręsti iškilusias problemas, tačiau 
vyriausybės skiriamų lėšų nepakakdavo . Įsi-
kūrus draugijai užsienio lietuviams remti 
(1932 m .) padėtis šiek tiek pasikeitė, tačiau 
daugiausiai dėmesio buvo kreipiama į pietų 
amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų rėmi-
mą, o Šiaurės amerikoje gyvenantys vis tiek 
nesulaukė jo daugiau . dulr siuntė knygas, 
rinko lietuvoje lėšas mokykloms, bibliote-
koms steigti pietų amerikoje, finansavo išei-
vių kultūrinę veiklą . Valstybė siuntė atstovus 
tyrinėti lietuvių emigrantų padėtį į Braziliją, 
argentiną, urugvajų, paragvajų, pietų afri-

kos sąjungą (dabartinė pietų afrikos respu-
blika), kanadą, tačiau jungtinės amerikos 
Valstijos liko nuošalyje . Tik organizuojant 
pasaulio lietuvių kongresą, kuris įvyko kau-
ne 1935 m . rugpjūčio 11–17 d ., r . skipitis 
lankėsi jaV, skaitė nemažai viešų paskaitų, 
dalyvavo įvairiuose susitikimuose su lietu-
viais, daug nusipelniusius lietuvių emigran-
tus apdovanojo ordinais ir medaliais ir uoliai 
ragino išeiviją dalyvauti kongrese .

ministras pirmininkas, išklausęs diskusi-
jas, padarė išvadą, kad reikia steigti valstybinę 
įstaigą, padėsiančią spręsti visų išeivių pro-
blemas . deja, 1940 m . lietuvos respublikai 
buvo lemtingi metai . netrukus valstybė buvo 
okupuota sovietų sąjungos . lietuvos respu-
blikos prezidentas antanas smetona pasi-
traukė į Vakarus, ir visus planuotus darbus 
teko nutraukti dėl prasidėjusios sovietizacijos 
reformos . santvarkos pokytis nešė dideles ne-
laimes lietuviškajai inteligentijai, valdininki-
jai, karininkijai . sovietiniam režimui reikėjo 
klusnesnės inteligentijos, kuri tarnautų sveti-
mos jėgos idealams . Tai sukėlė naują – politi-
nę – lietuvių emigracijos bangą (1944 m .) .
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slapta
pasiTarimas Šiaurės amerikos lieTuVių iŠeiVių reikalais, įvykęs 1940 m . 

sausio 10 d .

dalyvavo: pp . ministras pirmininkas a . merkys, užsienių reikalų ministras j . urbšys, urm-
jos spaudos Biuro direktorius m . avietėnaitė, „eltos“ direktorius V . gustainis, prof . kun . ke-
mėšis, Finansų m-jos generalinis sekretorius dr . d . cesevičius, Švietimo m-jos direktorius 
m . kviklys, dulr pirmininkas adv . r . skipitis, dr . a . m . račkus, generalinis konsulas a . 
kalvaitis ir urm-jos Valdininkas dr . s . daukša .

p . merkys, padėkojęs atvykusiems už atsilankymą į šį pasitarimą, nurodo šio pasitarimo už-
davinius . lietuva yra kraštas, kurio gyventojai yra skaitlingai emigravę į svetimus kraštus, ypač 
į užjūrius – Šiaurės ir pietų ameriką . kiti kraštai, ypač pastaraisiais laikais, ne tik palaiko tam-
prius ryšius su savo išeiviais, bet ir susitvarko taip, kad tų išeivių gyvenimas palenkiamas metro-
polijos viena ar kita pageidaujama prasme . Tuo tarpu mūsų ryšiai su išeiviais Šiaurės amerikoje 
nėra tokie, kokių pageidautume: metropolija nedaug teturi įtakos išeivių gyvenimui, o dažnai 
net nežino, kas tų išeivių gyvenime darosi . Šiuo reikalu susirūpinimas buvo kilęs jau anksčiau, ir 
tas klausimas daug kartų nagrinėtas, tačiau praktiškai nedaug kas pasiekta . Tikslas šio pasitari-
mo, kuriame dalyvauja žmonės, gerai pažįstą mūsų išeivių Šiaurės amerikoje gyvenimo sąlygas, 
yra kaip tik nustatyti mūsų veiklos linijas ateičiai .

p . skipitis, kuriam pavedama referuoti klausimą, pirmiausia paliečia kontakto su mūsų išei-
viais Šiaurės amerikoje klausimą, ypač kultūrinėj srity . prieš kurį laiką buvo įsteigtos stipendijos 
mūsų išeivių jaunuoliams pagilinti savo žinias mūsų mokyklose ir universitete . Tokios stipen-
dijos buvo duodamos lituanistikos mokytojų paruošimui Šiaurės amerikos lietuvių kolegijoms 
ir kitoms aukštesniosioms mokykloms . Tačiau praktikoje pasirodė, kad stipendijų klausimas 
nebuvo tinkamai pastatytas, ir į jį reikalinga įnešti daug korektyvų .

Toliau p . skipitis nurodo, kad, norint turėti tampresnių ryšių su mūsų išeiviais Šiaurės ame-
rikoje, neužtenka vien žodinės akcijos ar tam tikros agitacijos tose kolonijose, bet reikia tuojau 
susirūpinti realesnių ir praktiškesnių ryšių užmezgimu .

svarbiausias, p . skipičio nuomone, klausimas yra išeivių repatriacija, ypač tų, kurie nori grįžti 
į savo kraštą . iš to lietuva galėtų turėti nemaža naudos, nes grįžtą išeiviai atsivežtų kartu ir savo 
kapitalus . Tam reikalinga organizacija . Šitai repatriacijai reikia ruoštis . ji, galbūt, galės prasidėti di-
desniu mastu šiam karui pasibaigus . čia kyla du uždaviniai: tinkamos informacijos organizavimas 
išeivių tarpe ir paramos organizavimas išeivių įkurdinimui lietuvoje . Tam įkurdinimui paramą 
galėtų suteikti valstybė kurios nors bendrovės pavidalu, nes tik valstybė ir jos organizacijos ligi 
šiol dar nėra savo vardo sukompromitavusios lietuvių amerikiečių tarpe . pasibaigus karui ir dabar 
atgavus Vilnių, lietuvoje iškilsiąs ekonominio atsistatymo klausimas . jau ir dabar reikėtų susirū-
pinti, kad į šitą atsistatymo darbą būtų įtraukti grįžę į lietuvą išeiviai su savo kapitalais .

prof . kemėšis pažymi, kad mūsų visuomenė pirmiausia turėtų pakeisti pažiūrą į mūsų išei-
viją . Toji pažiūra ir visuomenės bendras įsitikinimas yra tokie, kad mūsų išeivija Šiaurės ame-
rikoje yra pasmerkta mirti . Toks visuomenės nusistatymas erzina išeivius ir nieko gero nežada . 
lietuviai amerikiečiai, tiesa, pripažįsta, kad jie savo kalbą pamiršta, bet savo dvasia visada liksią 
lietuviai . Tame pasakyme yra daug tiesos .

Toliau prof . kemėšis sako, kad mūsų išeivija Šiaurės amerikoje dažnai nusiskundžia ir mūsų 
spauda, kuri visiškai yra pamiršusi savo išeivius . išeivių gyvenimas nesąs sekamas, ir mūsų spau-
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doj nėra beveik jokių informacijų, išskyrus vieną kitą žinutę iš jų gyvenimo . Toks išeivių ignoravi-
mas juos užgaunąs . čia pat tenka užsiminti ir apie „eltą“, kuri turėtų išeivius tinkamai informuoti 
svarbiais gyvybiniais mūsų krašto momentais . Tokių informacijų išeivija ypatingai pasigenda .

Be to, prof . kemėšis nurodo, kad Šiaurės amerikoje gimusieji lietuviai, kurie nemoka lietu-
vių kalbos ir nori jos išmokti, dažnai pabrėžia reikalą turėti gerą anglų-lietuvių žodyną, o tokio 
žodyno mes ligi šiol neturime . Taip pat svarbus yra vadovėlių paruošimo išeivių mokykloms 
klausimas . mūsų mokyklų vadovėliai tam reikalui ne visai tinka . reikėtų paruošti specialius 
miestiečių sąlygas atitinkančius vadovėlius . 

p-lė avietėnaitė pastebi, kad, po ilgos pertraukos nuvykusi į Šiaurės ameriką pasaulinės par-
odos metu ir ta proga atlankiusi keletą lietuvių kolonijų, gavusi įspūdžio, jog lietuviai pradeda 
labai nutausti ir lietuvių kalba pamirštama . lietuvių kalba vis mažiau berandanti vietos ypač 
bažnyčiose ir parapijinėse įstaigose . p-lė avietėnaitė mano, kad toks kalbos pamiršimas yra na-
tūralus reiškinys, su tuo reikia skaitytis, ir kad reikėtų dėti pastangų, kad bent išliktų lietuviška 
dvasia . dėl lietuvių amerikiečių repatriacijos p-lė avietėnaitė sako, jog ji mano, kad šitą repatri-
aciją praktiškai būtų galima suorganizuoti . svarbiausia to priežastis yra netikrumas mūsų kraš-
to ir bendrai europos ateities, kurią amerikiečiai įsivaizduoja . Tokie įvykiai, kaip, pav ., lenkų 
ultimatumas, klaipėdos netekimas ir dabartinis karas baugina amerikiečius ir atgraso juos nuo 
minties grįžti į lietuvą . Tačiau jei lietuviai amerikiečiai ir negrįžtų lietuvon ir tuo būdu savo 
kapitalais negalėtų prisidėti prie lietuvos ekonominio gerbūvio kėlimo, vis dėlto, išlikdami dva-
sioje lietuviai, savo kraštą visada palaikytų normaliai, o ypač savo propaganda, jei mūsų kraštui 
ta propaganda pasidarytų kada nors reikalinga .

p . gustainis pirmiausia paliečia jau iškeltą „eltos“ informavimo reikalą, nurodydamas, kad in-
formacijos yra reguliariai siunčiamos dukart per savaitę telegramų forma . Tos telegramos siunčia-
mos į new yorką mūsų gen . konsului p . Budriui, kuris jas perdirba į komunikatus, multiplikuoja 
ir išsiuntinėja amerikos lietuvių spaudai . p . gustainis suprantąs, kad telegraminių žinių gali ne-
užtekti pilnai informacijai, ir, jo nuomone, būtų geriausia, jei sąlygos leistų, įsigyti trumpųjų ban-
gų radijo siųstuvą ir reguliariai teikti per šį siųstuvą žinias mūsų išeiviams . Turimuoju trumpųjų 
bangų siųstuvu, kuris yra, rodos, pusės kilovato pajėgumo, toks informavimas yra neįmanomas . 
Įsigijus naują siųstuvą, galima būtų perduoti ne tiktai trumpas žinias, bet pilnas informacijas apie 
lietuvos gyvenimą . Be to, tas informacijas galima būtų papildyti tam tikromis meninio pobūdžio, 
pav ., muzikos, dainų ir kt ., radijofoninėmis programomis .

p . kalvaitis nurodo, kad repatriacijos ir kapitalo grįžimo į lietuvą nereikėtų perdėti . jo nuomone, 
šiandien amerikos lietuvių tarpe mažai berasime žmonių, kurie grįždami galėtų atsivežti tūkstančius 
dolerių, kaip tai buvę anksčiau . Tiesa, reikia pripažinti, kad yra daug svajojančių grįžti į savo kraštą, 
ypač senesnio amžiaus žmonių, kurie norėtų ramiai pabaigti savo amžių tėvynėje . ar mes organi-
zuosime repatriaciją ar ne, tokie senesnieji lietuviai išeiviai, kai pasikeis europos gyvenimo sąlygos, 
stengsis grįžti į savo kraštą . Bet visai kitaip klausimas atrodo dėl lietuvių, gimusiųjų ir užaugusiųjų 
amerikoje . jie nemano grįžti ir negrįš į lietuvą . Tuo būdu, pasak p . kalvaičio, atrodo, kad repatria-
cijos klausimas nėra aktualus .

lietuvių išeivių kultūriniame gyvenime svarbiausią vaidmenį suvaidino bažnyčia ir mokykla . 
reikia pripažinti, kad lietuvių bažnyčios, ypač pastaruoju laiku, yra labai nutautusios, ir nežinia, 
ar bus galima ką nors šioje srityje atitaisyti . kiek geresnė padėtis yra mokyklų, kurios vedamos ir 
išlaikomos seserų kazimieriečių ir pranciškiečių . Tinkamų vadovėlių paruošimo klausimas buvo 
ir ligi šiol tebėra aktualus ir svarbus . Tokių vadovėlių, iš kurių išeivių vaikai išmoktų lietuviškai 
galvoti ir jausti, reikėtų būtinai pasirūpinti išleisti . dėl išeivių nutautimo esą nereikia daryti kokių 
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nors iliuzijų . Tas nutautimas esąs natūralus reiškinys . lietuviai amerikiečiai ten gyvena, ten duoną 
uždirba ir ten amerikonėja . laikui bėgant, jie, galbūt, kalbą pamirš, bet reikia, kad širdyje pasiliktų 
lietuviai . Tegu jie kalba angliškai, bet svarbu, kad jie jaustųsi lietuviais .

dėl „eltos“ duodamų informacijų, p . kalvaičio nuomone, neužtenka dukartinio komunikato 
per savaitę . reikia perduoti kiekvieną svarbesnį įvykį . pav ., jisai prisimenąs, kad apie mirtį miko 
petrausko, kuris ypač populiarus lietuvių amerikiečių tarpe, buvo sužinota tik po dviejų savaičių 
iš lietuvos laikraščių . rodos, tas pats yra atsitikę ir po mykolo sleževičiaus mirties . Be abejo, būtų 
gera turėti trumpųjų bangų radijo siųstuvą ir jį panaudoti mūsų išeivių reikalams, bet kol tas bus 
padaryta, reikėtų nepamiršti svarbesnių įvykių ir švenčių dienomis, ypač Vasario 16 d ., suorgani-
zuoti koncertų, iškilmingų aktų ir kt . radijo transliacijų per Šiaurės amerikos radijo stotis .

aprūpinant lietuvių išeivių spaudą informacijomis, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tai 
spaudai būtų reguliariai siunčiamos fotografijų klišės . ne tiek rimto pobūdžio straipsniais, kiek 
dažniausiai gerai parinktomis fotografijomis su tinkamais užrašais galima paveikti amerikietį ir 
atlikti tinkamą informavimo darbą .

p-lė avietėnaitė, grįždama prie savo ankstyvesnio pareiškimo, siūlo praktiškai išspręsti vado-
vėlių ir ypač sportininkų pasikeitimo klausimus . kiek reikšmingas gali būti tokios rūšies ben-
dradarbiavimas, parodė mūsų tautinių šokių demonstravimas pasaulinės parodos metu new 
yorke, vadovaujant p-lei Baronaitei . Taip pat toje parodoje mūsų lietuviškasis paviljonas, į kurį 
iš pradžių lietuviai amerikiečiai su nepasitikėjimu žiūrėjo, turėjo didelį pasisekimą . p-lė avietė-
naitė siūlo palikti amerikos lietuviams dalį mūsų lietuviškųjų eksponatų, kuriuos vietos lietu-
viai turėtų progos išstatyti kitose parodose, kuriose jiems tenka dalyvauti .

p . skipitis, atsakydamas į padarytas pastabas dėl jau kelto repatriacijos klausimo, pažymi, kad 
šis klausimas, vykstant europos karui, žinoma, dabar nėra aktualus . reikės palaukti, kol pasibaigs 
karas . Tačiau toks laikinas atidėjimas nereiškia, kad pats repatriacijos klausimas nėra svarbus, ir 
kad jam nereikėtų iš anksto ir pastoviai ruoštis . pav ., švedai, suomiai ir lenkai prieš dabartinį karą 
labai stengėsi susigrąžinti savo tautiečius iš amerikos . nors repatriacijos reikalu pas mus nebuvo 
rūpintasi, tačiau reikia pripažinti, kad per metus atsiranda keliolika grįžtančiųjų . Todėl jau vien dėl 
šių repatrijavusiųjų įkurdinimo ir susitvarkymo lietuvoje reikėtų tinkamai pasirūpinti . 

dėl amerikos lietuvių nutautimo, kuris ypač reiškiasi jaunojoj kartoj, p . skipitis mano, kad 
nereikėtų į tai numoti ranka, kaip buvo ta prasme išsireiškę kai kurie iš anksčiau kalbėjusių, bet 
atvirkščiai, reikėtų daryti viską, kas galima, kad tas nutautimas bei kalbos pamiršimas, kiek sąly-
gos leis, būtų sustabdytas . reikėtų taip pat stengtis, kad ryšys tarp lietuvos ir amerikos lietuvių 
būtų palaikomas kaskart tampresnis .

p . kviklys primena amerikos lietuvių pageidavimą, kad lietuvos vyriausybė įsteigtų prie jos 
departamentą ar kokią komisiją, kuriai būtų pavesta pastoviai rūpintis išeivių reikalais . Žinome, 
kad dulr rūpinasi išeivių reikalais ir daug ką daro, bet jai yra sunku pasirūpinti visais tais klau-
simais, kurie gali kilti dėl mūsų išeivių . yra ir kitas klausimas, į kurį verta atkreipti dėmesio, pa-
reiškė p . kviklys, būtent: daugelis mūsų krašto atstovų išbūna užsienyje net po 10 metų, neatvyk-
dami į lietuvą . Tokie atstovai nebepažįsta šių dienų lietuvos . jie gali būti geriausių norų savo 
darbe, bet, neturėdami nuolatinių saitų su savo kraštu, jie nebegali tinkamai atlikti savo darbo 
išeivių tarpe . jau buvo anksčiau kalbėjusių nurodyti nenormalumai dėl išeiviams jaunuoliams 
stipendijų mūsų mokyklose . Todėl p . kviklys mano, ar nebūtų geriau toms stipendijoms skirti 
panaudoti tokį būdą, kad pačios išeivių mokyklos, pav ., marianapolio ir kitos kolegijos, siūlytų 
kandidatus iš savo auklėtinių, geriausiai baigusių mokyklas . Tuo būdu būtų daroma geresnė 
atranka ir, duodant stipendijas, būtų daugiau tikrumo, kad skiriamos lėšos nenueis niekais .
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prof . kemėšis pažymi, kad amerikos lietuviai labai jautriai atsiliepia dėl lietuvos valstybės 
skolos jungtinėms amerikos Valstybėms . jie lygina lietuvą su suomija ir jaudinasi, nesupras-
dami priežasčių, dėl ko lietuva netęsianti savo pasižadėjimų j . a . Valstybėms . Šia proga prof . 
kemėšis primena, kad lietuvoj lankęsis prof . graham buvo pasiūlęs įdomų projektą tai skolai 
išlyginti pavadindamas jį „kultūriniu importu“ . prof . kemėšis tuo klausimu yra rašęs „naujojoj 
romuvoj“, bet, matyti, tas klausimas taip ir likęs neatkreipęs mūsų atitinkamų įstaigų dėmesio . 
prof . kemėšis mano, kad jei lietuvos skolos klausimas būtų tinkamu būdu išspręstas, tai tas 
žymiai atsilieptų lietuvos ir jos išeivių Šiaurės amerikoje santykių pagerėjimui .

p . urbšys nurodo, kad dėl lietuvos skolos amerikai buvo kalbėta su j . a . Valstybių vyriausybe . 
mūsų pasiuntiniui Vašingtone buvo pavesta pasiteirauti, ar nebūtų j . a . Valstybėms priimtinas 
kuris nors naujas pagrindas šiai lietuvos skolai sureguliuoti . Tačiau ten atsakyta, kad tas klausimas 
turįs ryšio su kitų valstybių skola amerikai, ir nenorima juo specialiai dėl lietuvos angažuotis, nes 
nemanoma, kad kongresas būtų tokiam atskiro klausimo sprendimui palankus .

dr . račkus pažymi, kad nors dabar jau nebėra amerikos lietuvių tarpe tos pačios dvasios, kuri 
buvo prieš 20 metų, tačiau ir šiandien mūsų išeivių tarpe teberusena lietuvos meilė . Ta meilė dar 
labiau suliepsnoja, kai lietuvai gresia koks nors pavojus . reikia nepamiršti, kad išeivių yra dviejų rū-
šių: vieni, kurie gimę lietuvoje ir atvykę į ameriką, ir kiti, kurie jau gimę amerikoj ir užaugę . gimu-
sieji lietuvoj, turėdami giminių savo tėvynėje, palaiko tampresnius ryšius su lietuva, bet jų karta jau 
pradeda išmirti, todėl ir tas ryšys, savaime suprantama, turi mažėti . Tačiau gimusiųjų ir užaugusiųjų 
amerikoje nusiteikimai lietuvai yra jau kitokie . jie nebeturi su lietuva jokių tampresnių ryšių, nė su 
kuo nesusirašinėja . Tai jaunajai kartai amerika, jų antroji tėvynė, yra viskas . Ten jie uždirba duoną, 
ten išeina mokslus ir naudojasi laisve . Žinoma, amerikos jaunuoliui sunku kuo užimponuoti, bet jo 
patriotinius jausmus galima dar sužadinti, kai jam nurodoma, kad lietuva, jo tėvų tėvynė, buvusi 
suvargusi svetimųjų priespaudos metu, dabar atsistato, stiprėja, progresuoja . reikia pažymėti, kad 
amerikos lietuvių tarpe sunku yra pravesti propagandą – ar spauda, ar atsilankymais iš lietuvos, ar 
filmomis, – ir kad didžiausia propaganda atliekama pačių lietuvių amerikiečių, grįžusių iš lietuvos, 
pasakojimais ir įspūdžiais . Bet tų įspūdžių apie lietuvą ne visada atsivežama gerų ir teigiamų .

Toliau dr . račkus randa reikalinga, kaip jau buvo anksčiau pažymėta, dar kartą priminti, kad 
amerikos lietuviai dažnai nusiskundžia, jog lietuvos spauda mažai berašanti apie amerikos lietu-
vių gyvenimą . Taip pat nemažai nusiskundžiama dėl informacijų šykštumo, ypač tokiais momen-
tais, kai lietuva susidurianti su įvairiais sunkumais ir išoriniais pavojais . Trūksta lietuvoje taip pat 
ir informacinės įstaigos, kuri teiktų žinių amerikos lietuviams, atvykstantiems į lietuvą . Šią spragą 
pastaruoju metu kiek užpildė dulr . Bet to neužtenka . reikėtų šį reikalą geriau suorganizuoti . 

dr . račkus nurodo dar, kad laiškų cenzūravimas, ypač neatsargus, ir dažnai netinkamas 
amerikos lietuvių traktavimas lietuvoje, kurie atvyksta čia ir apsigyvena ilgesniam laikui, blo-
gai veikia amerikiečius, suerzina juos ir atsiliepia lietuvos ir jos išeivių santykiams .

užsiminęs apie amerikos lietuvių kultūrinę ir tautinę būklę, dr . račkus pažymi, kad prieš 20 
metų lietuvių statytos bažnyčios ir parapijinės mokyklos buvo tikri lietuvybės židiniai . Bet dabar jau 
daug kas yra pasikeitę . Tačiau mokyklų padėtis tautiniu atžvilgiu nėra bloga . Visos pradžios mokslo 
seserų kazimieriečių ir pranciškiečių vedamos mokyklos auklėja vaikus patriotinėj dvasioj . pačią gi 
lietuvybę galima geriausiai palaikyti per bažnyčią ir spaudą . Tačiau yra visokios spaudos: viena, kuri 
dirba lietuvybei, bet yra ir tokios, kuri kenkia jai . Trečias būdas palaikyti lietuvybei išeivių tarpe yra 
radijas, šiuo metu labai plačiai naudojama ir gana tinkamai suorganizuota amerikos lietuvių infor-
mavimosi priemonė . Šioje srityje daug dirba lietuviai amerikiečiai: Vanagaitis, olšauskas, Budrikas ir 
kt ., kuriuos reikėtų palaikyti, paremti, ypač suteikti moralinės paramos . Broliai motuzai su savo fil-
momis, atvežtomis iš lietuvos, taip pat dirba didelį darbą . jie taip pat yra verti dėmesio ir pagalbos .
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kasperaVičiūTė Vitalija

a secreT meeTing on liThuanian-american maTTers
a document found in the lithuanian cen-

tral state archive’s Foreign ministry section 
entitled “secret meeting of january 10, 1940, 
on lithuanian-american matters” throws 
light on problems then existing in the lithu-
anian community of north america .

The purpose of the meeting was to discuss 
the current situation of north american li-
thuanian life; to get a handle on problems as-
sociated with the lithuanian emigrants’ loss 

of national identity; and to look for ways to 
induce the emigrants to return to lithuania 
in the hope that they would bring back their 
accumulated capital as well . The crucial fact 
emphasized at the meeting was that the lithu-
anians living in north america were nearing 
the brink of complete de-lithuanianization, 
and that this was one of the most important 
reasons why the government had to pay more 
attention to solving this problem .

nuorodos

dar dr . račkus pastebi, kad, be oficialios veiklos, santykiams su lietuviais išeiviais amerikoje 
palaikyti yra svarbus ir asmeninis kontaktas . reikėtų skatinti, kad iš vienos ir iš kitos pusės, ypač 
jaunimas, susirašinėtų laiškais ir tuo būdu gilintų ir plėstų asmeninius santykius .

kitas jautrus lietuviams amerikiečiams dalykas yra nusipelniusių amerikos lietuvių tinka-
mas įvertinimas ir atžymėjimas . čia turimas galvoje ordinų paskirstymo reikalas . dr . račkus 
pažymi, kad dėl ordinų paskirstymo jau buvo keletas nemalonių nesusipratimų .

p . urbšys primena, kad jis romoje buvo sutikęs vieną amerikos lietuvį kunigą, kuris kėlęs 
klausimą, jog reikėtų duoti stipendijų lietuvos jaunuoliams nuvykti į ameriką, pav ., į maria-
napolio ar kurią kitą kolegiją, mokslų eiti . Tokie jaunuoliai būtų ruošiami tinkamais veikėjais 
lietuvoje, santykiams su mūsų išeiviais amerikoje palaikyti .

p . merkys dėkoja diskusijose dalyvavusiems už duotus nurodymus ir pareiškia, kad iš šio 
pasitarimo yra paaiškėjęs reikalas steigti tam tikrą centralę, kuriai būtų pavesta rūpintis visais 
mūsų išeivių reikalais: emigracijos, repatriacijos, švietimo, kultūriniais, ekonominiais ir kt .

pasitarimas, prasidėjęs 15 val ., baigėsi 17 val . 45 min .

1 slaptas pasitarimas Šiaurės amerikos lietu-
vių išeivių reikalais, įvykęs 1940 m . sausio 
10 d . // lcVa . F . 383, ap . 7, b . 1745 . Bendrieji 
lietuvių kolonijų užsieniuose ir emigracijos 
reikalai . l . 58–65 .

2 Tautvydas j . DULR ir Pasaulio Lietuvių Są-
jungos Pirmininkas R. Skipitis apie užsienio 
lietuvybės reikalus // pasaulio lietuvis . kau-
nas, 1940 m . sausio 15 d ., nr . 1 (51), p . 2 .

3 Ten pat .
4 slaptas pasitarimas Šiaurės amerikos lietu-

vių išeivių reikalais, įvykęs 1940 m . sausio 10 
d . // lcVa . F . 383, ap . 7, b . 1745, l . 60 .

5 Ten pat, l . 62 .
6 Ten pat, l . 59 .
7 Ten pat, l . 62 .
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tRecenzijos

išeivijos teatro šimtmetis
Bronius Vaškelis. Žvilgsnis iš atokiau II: 
lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos valstijose 1889–1990. 
Vilnius: Versus aureus, 2006  

skurdžią lietuviško teatro istorijos biblio-
grafiją papildė naujas leidinys – profesoriaus 
Broniaus Vaškelio straipsnių rinktinė „Žvilgs-
nis iš atokiau ii“, pristatanti lietuvių scenos 
praktikas jaV (pirmas Versus aureus leidy-
klos publikuotas autoriaus leidinio tomas 
buvo skirtas literatūros procesams) . knygos 
tekstai rašyti 1980–2005 metais (kiek mažiau 
nei pusė jų spausdinami pirmą kartą) ir aprė-
pia egzodo teatro šimtmetį: nuo pirmo nauja-
mečio vaidinimo 1889 metais plymouthe iki 
jaunosios išeivijos kartos spektaklių XX a . de-
vintojo dešimtmečio pabaigoje . Tyrinėjamų 
reiškinių geografija – ne tik jungtinių Valstijų 
didmiesčiai ir industriniai centrai, kur telkė-
si kultūrinis išeivijos gyvenimas, bet taip pat 
dp stovyklos Vokietijoje . 

knygoje it faktografiniame metraštyje su 
enciklopedisto aistra fiksuojami smulkiausi 
išeivijos teatriniai projektai, tiksliai datuoja-
mi ir aprašomi šimtai spektaklių, puslapiai 
mirga garsių arba čia, lietuvoje, menkai žino-
mų žmonių pavardėmis . už faktų slypinčios 
aistros – estetinės, ideologinės, patriotinės – 
teatralų ambicijos ir kultūrininkų rūpestis 

išsaugoti nacionalinę tapatybę, knygoje ref-
lektuojamos šalčiau, bešališkai, tarsi iš tikrųjų 
naudojantis galimybe pažvelgti „iš atokiau“, 
įvertinus laiko ir erdvės nuotolį . labiausiai 
nutolę XiX a . pabaigos, XX a . pradžios jaV 
lietuvių teatro sezonai ir procesai persmelkti 
netgi švelniu humoru – ne dėl autoriaus pra-
našumo jausmo; pati medžiaga, B . Vaškelio 
kruopščiai surinkta ir chronologiškai išdės-
tyta, privers net akademiškiausiai nusiteikusį 
teatralą nostalgiškai nusikvatoti iš tų laikų, kai 
lietuviško teatro kūrėjai (kartais ir „šauniai iš-
traukę degtinės“) it kokie nepamainomi lau-
kinių Vakarų švietėjai dėl spektaklio publikos 
susimušdavo „saliūnuose“ . Šiaip ar taip, tokia 
tiksli faktinė medžiaga punktyriškai žymi 
gyvą tikrovę – skirtingų kūrybinių intencijų, 
talentų ir būtinybės, sąjungų ir konfliktų že-
mėlapį, kuris šiandien yra aktualus bendras 
įvadas į šiapus atlanto taip menkai žinomą 
išeivijos teatro istoriją . 

knygos struktūroje galima išskirti dvi 
kryptis: straipsnius, skirtus procesams („jaV 
lietuvių teatro pradžia (1889–1899)“, „lietu-
vių satyros teatro apžvalga“, „modernistinė 

edgaras kliVis

issn 1822-5152
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eksperimetninė scena“, „nauja scenos mėgėjų 
karta“ ir „jaV ir kanados lietuvių teatro festi-
valiai“), ir straipsnius apie garsesnes tuos pro-
cesus inicijavusias asmenybes (Bronių Varg-
šą-laucevičių, juozą Vaičkų, jurgį Blekaitį ir 
henriką kačinską) . išeivijos teatro procesai, 
viena vertus, buvo susiję su organizacijomis, 
pastangomis mobilizuotis, institucinėmis 
iniciatyvomis (sambūriai, teatrinės trupės, 
festivaliai), o antra vertus, – su skirtingomis 
meninėmis programomis . knygoje apžvelgia-
ma lietuvių (lietuvos?) scenos darbuotojų 
sąjunga, gyvavusi 1956–1972 metais čikagoje, 
tad kartu su neseniai pasirodžiusiu lsds ir 
lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus iš-
leistu archyvinių šios sąjungos tekstų rinkiniu 
atsiranda neblogas pamatas rimtai susipažinti 
su sambūrio, sutraukusio stipriausias lietuvių 
teatro jaV pajėgas, istorija . straipsnis, skirtas 
jaV ir kanados lietuvių teatro festivalių apž-
valgai, leidžia susidaryti aiškų vaizdą, kas ir 
kokiais mastais buvo statoma išeivijos teatre 
per dvidešimt metų, nuo 1968-ųjų iki 1990-
ųjų . iš patriotinių, nacionalinės dramaturgijos 
tradicinių pastatymų autorius išskiria „mo-
dernistinę eksperimentinę sceną“, apimančią 
skirtingų laikotarpių ir įvairias organizacines 
kūrybines iniciatyvas (Atžalyno sambūris, J. 
Kelečiaus ir N. Martinaitytės vaidybinis due-
tas, Teatras Avant Garde, spektakliai Santa-
ros-Šviesos suvažiavimuose Tabor Farmoje) . 
apžvelgiamas lietuvių satyros teatras, kurio 
ištakos – tarpukario lietuvoje (Vilkolakis), o 
tolesnis vystymasis – išeivijos teatrinės trupės 
Dzimdzi Drimdzi ir Antras kaimas . Vis dėlto 
rinktinėje autorius koncentruojasi ne tiek į 
statiškesnį estetinių programų, teatro sampra-
tos, meninių koncepcijų lygmenį, bet į judrų, 
greitai kintantį procesų, įvykių, kaitos, kūry-
binio gyvenimo šurmulio vaizdą . ypatingos 
dinamikos įspūdį sukuria autoriaus gausiai 
cituojama ir apžvelgiama kiekvieną ryškesnį 
spektaklį ir įvykį lydėjusi kritika, recenzijos, 
atsiliepimai . Taip atskleidžiamas anuometinių 
aktualijų spektras, parodoma kasdienė kūry-

binio išeivijos gyvenimo realybė, jos vidiniai 
prieštaravimai, be to, matyti, kaip finansinės, 
organizacinės, institucinės problemos perau-
ga į kultūrinės kūrybos klausimus, tradicišku-
mo/modernumo, lietuviškumo/„klasiškumo“ 
kontraversijas . 

Tuo tarpu šios egzodo kultūrinės kūrybos 
centre, B . Vaškelio požiūriu, iškyla ne kokie 
nors anoniminiai socioekonominiai faktai, 
bet asmenybės: „[lietuvių] išeivių teatrinių 
grupių gyvenimas priklausė nuo vieno ar ke-
lių individų organizuotumo ir pasiaukojimo . 
Teatrinė veikla žiebėsi ir geso su tokių indivi-
dų atvykimu ir išvykimu iš kolonijų“ (p . 212) . 
pristatydamas savo pasakojimo „herojus“ B . 
Vaškelis orientuojasi į biografinę medžiagą ir 
kūrybinės karjeros faktus, nevengdamas at-
skleisti asmeniškesnį, intymų gyvenimą, žmo-
gaus ambicijas ir netikrumą, kurį teko patirti 
svetimoje šalyje gyvenusiems menininkams . 
Todėl gorkiški B . Vargšo-laucevičiaus ūsai, 
jo bohemiška biografija ir socialistinės idėjos 
atrodo taip pat įspūdingai, kai susipažįsti su 
šia beveik užmiršta XX a . pradžios asmenybe 
pirmą kartą, kaip ir jo kultūrinė veikla: leistas 
teatrui skirtas žurnalas Veidrodis, rašytos pje-
sės revoliucine tema, statyti spektakliai . knyga 
leidžia susidaryti vaizdą apie amerikietiškąjį 
j . Vaičkaus kūrybos laikotarpį, kuris iki šiol 
buvo mažiau žinomas lietuvos skaitytojams . 
pavieniuose straipsniuose plačiau pristatomi 
susikertantys išvietinto režisieriaus j . Blekai-
čio ir išvietinto aktoriaus henriko kačinsko 
kūrybiniai keliai . 

iš lietuvos teatrologijos studijų B . Vaškelio 
knyga išsiskiria pirmiausia dėmesiu faktinei 
medžiagai – tai ne asmeniniai prisiminimai 
ir impresijos (žinoma, tai ir ne interpreta-
cinis kultūrinės visumos užčiuopimas), bet 
glaustai pateiktas tikslus svarbiausių lietuvių 
išeivijos teatro procesų aprašymas . net auto-
riaus spektaklių ar reiškinių vertinimai yra at-
sargūs, tarsi siūloma nebūti perdėm rūstiems 
ekonominių sąlygų nelepintiems, gyvybiškai 
su labai konkrečia bendruomene susijusiems 

issn 1822-5152



�� O I k O S  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

išeivijos menininkams . rašydamas knygos 
tekstus, autorius rėmėsi beveik išimtinai 
pirminiais šaltiniais, daugiausiai spektaklių 
recenzijomis ar žinutėmis išeivijos spaudoje, 
taip pat laiškais ir pan ., sistemindamas padri-
ką medžiagą į vientisą istorinį naratyvą . ir, 
žinoma, rinktinė išsiskiria pačia faktine me-
džiaga, tyrimo objektu . sovietmečiu dėl po-
litinių priežasčių tyrinėti ir aprašyti išeivijos 
teatro procesų buvo neįmanoma – vienintelis 
informacijos šaltinis buvo Vytauto maknio 
Lietuvių teatro raidos bruožai, kur vienas 10 
lapų skyrius skirtas lietuvių teatrui jaV . Vė-
liau su teatro procesais artimiau susipažinti 
įmanoma buvo sklaidant išeivijos spaudą . Ta-

čiau koncentruotas, vieno žmogaus istorinę 
teatro procesų sampratą pristatantis leidinys 
buvo reikalingas . 

Be minėtų B . Vaškelio tekstų, į knygą įdėti 
taip pat du interviu, kur profesorius, kalbi-
namas žurnalistės Birutės garbaravičienės ir 
dalios kuizinienės, atskleidžia asmeniškesnį 
santykį su išeivijos ir lietuvos šiuolaikiniu 
teatru ir teatro studijomis . Įklijų puslapiuose 
pateikiamos svarbiausių tekstuose aptariamų 
asmenybių fotografijos . siūlomos informaty-
vios dramaturgijos ir asmenvardžių rodyklės . 
knyga išsiskiria poligrafine kokybe ir, paly-
ginti su pirmu B . Vaškelio straipsnių rinkti-
nės tomu, nebloga kalbos redakcija . 
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lietuvių imigrantai ir/ar diplomatai
Gary Hartman. The Immigrant as Diplomat: Ethnicity, Nationalism, 
and the Shaping of Foreign Policy in the Lithuanian–American Community, 1870–1922.  
chicago: lithuanian research and studies center, 2002

senoji lietuvių išeivija jaV – lyg atlantida, 
lyg istorijoje paskendęs žemynas, kur dešim-
tys tūkstančių išeivių sukūrė ir išplėtojo savo 
bendruomenę, tikrą nepriklausomą lietuvą, 
turinčią stiprias visuomenines-politines, eko-
nomines, kultūrines ir religines struktūras . 
lietuvių diasporos istorija nėra ta užmiršta 
vieta, balta dėmė, kuri dar nesulaukė savo ty-
rinėtojų . nors sintetinės knygos ar vadovėlio 
dar neturime, bet teminių, analitinių tyrimų 
vis daugėja . recenzuojama amerikiečio isto-
riko g . hartmano knyga The immigrant as di-
plomat: ethnicity, nationalism, and the shaping 
of foreign policy in the Lithuanian–American 
community, 1870–19221 išties išsiskiria iš ben-
dro lietuvių diasporos istoriografijos konteks-
to . Šis laikotarpis laikytinas ypatingu lietuvių 
išeivijos istorijoje, kadangi XiX a . antrojoje 
pusėje prasidėjęs lietuvių tautinis judėjimas 
buvo ne tik besiformuojančios amerikos lie-
tuvių visuomenės katalizatorius, bet ir darė 
įtaką lietuvių imigrantų politikos formavimui 
jaV atžvilgiu . apatinę chronologinę tyrimo 
ribą lėmė lietuvių išeivių bendruomenės jaV 
formavimosi pradžia, o viršutinę – jaV ir lie-
tuvos nepriklausomybės pripažinimas, prie 

kurio nemažai prisidėjo lietuvių emigrantai .
monografijoje analizuojami lietuvių išei-

vių veiksmai formuojant lietuvių įvaizdį jaV 
ir siekiant sustiprinti jaV paramą lietuvai . 
publikaciją autorius parengė 1996 m . Teksaso 
universitete (The university of Texas at aus-
tin) apgintos disertacijos pagrindu2 . 

struktūriškai knyga parengta logiškai ir 
nepriekaištingai . monografiją sudaro sep-
tynios dalys, kurių kiekviena suskaidyta į 
smulkesnius poskyrius, įgalinančius išsikeltą 
problemą nagrinėti įvairiais aspektais . pirma, 
apžvalginė, dalis sąlyginai padalinta į du po-
skyrius . pirmame poskyryje autorius trum-
pai pristato lietuvos istoriją iki 1991 metų, 
remdamasis tik amerikiečių istoriografija . 
antrame, atsižvelgdamas į imigrantų siun-
čiančios šalies istoriją kaip išties reikšmingą 
informuojantį kontekstą, g . hartmanas skai-
tytoją supažindina su lietuvių emigracijos 
istorija . pažymėtina, kad šiai apžvalgai, greta 
amerikietiškos3, autorius pasirinko ir lietu-
višką istoriografiją – XX a . antrojoje pusėje 
išleistą alfonso eidinto monografiją Lietuvių 
kolumbai4 bei gerokai anksčiau pasirodžiu-
sius darbus – solidžios apimties, socialistinės 
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pakraipos laikraščio „keleivis“ redaktoriaus 
stasio michelsono Lietuvių išeivija Ameriko-
je (1968–1961)5 ir nepriklausomoje lietuvoje 
subrendusio istoriko antano kučo redaguotą 
Amerikos lietuvių istoriją6 . gretindamas isto-
riografijos ir šaltinių duomenis, g . hartma-
nas iškelia mintį, tapusią kertiniu šios knygos 
akmeniu – tapatybės (saviidentifikacijos) 
problemą7, glaudžiai susijusią su lietuvių tau-
tiniu judėjimu ir lietuvių išeivių pastangomis 
siekti tarptautinio lietuvos pripažinimo .

„kiekviena identitetą turinti (ar jo ieš-
kanti) karta savaip išgyvena ir savo santykį 
su bendruomene“, kuri, anot Vytauto kavo-
lio, turėtų būti suvokiama ne vien įprastine 
sociologine prasme, bet kaip „bendruome-
nė – žmogaus ir egzistencijos tarpininkė 
apskritai“ . Tad ir žmogaus santykis su jo ben-
druomene tėra „sukonkretintas jo santykiavi-
mo su žmogiškosios egzistencijos visuma pa-
vidalas“8 . Visa tai lemia patriotizmą traktuoti 
ne vien kaip konkretų įsipareigojimą tautai, 
bet ir kaip „bendrinį ištikimybės pajėgumo 
simbolį“ . pastaroji mintis išryškėja skaitant ir 
amerikiečių istoriko studiją . XiX a . antrojoje 
pusėje prasidėjus masinei lietuvių emigra-
cijai, jų bendruomenė jaV formavosi visai 
kitomis sąlygomis nei carinės rusijos oku-
puotoje lietuvoje, kur varžytos menkiausios 
laisvės apraiškos . Taigi dauguma naujakurių 
lietuvių, nežinodami savo tautybės, tapatino-
si su katalikų tikėjimu9 (šiuo bruožu lietuviai 
imigrantai nesiskyrė nuo lenkų, italų ir airių 
imigrantų), būrėsi į parapines bendruome-
nes10, kurias vienijo rūpestis dėl paliktos tėvy-
nės likimo ir laisvės siekio . ypač tai išryškėjo 
pirmojo pasaulinio karo metais ir jam pasi-
baigus, kai išeivių bendruomenė jaV rėmė 
tautiečius europoje finansiškai ir politiškai, 
siekdama jiems išrūpinti jaV paramą .

antrame skyriuje, pavadintame „anks-
tyvasis amerikos lietuvių tautinis judėjimas 
1870–1918 metais“, g . hartmanas rašo apie 
trijų ideologinių srovių – katalikų, tautininkų 
ir socialistų – susiformavimą ir išskiria tris 
lietuvių tautinio judėjimo amerikoje  etapus: 
1) 1860–1870 m ., kai, sprendžiant lietuvių ta-

patybės amerikoje klausimą, siekta atsiriboti 
nuo lenkų prisistatant atsakingais visuome-
nės nariais, siekiančiais tarptautinio tėvynės 
pripažinimo; 2) 1870–1914 m . – atsiskyrimo 
nuo lenkų kultūrinio dominavimo ir lietu-
viškų ideologinių srovių išsiskyrimo; 3) 1914–
1922 m . – politinių lietuvių išeivių grupuočių 
susivienijimas dėl bendro tikslo – lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo . siekdamas 
skaitytojui suteikti kuo aiškesnį vaizdą, auto-
rius pereina prie dviejų lietuvybės židinių –
detalesnio tautinių judėjimų nagrinėjimo 
pensilvanijoje ir čikagoje, išryškindamas jų 
skirtumus . Tam talkina autoriaus pasirinkta 
metodika – į tautinį judėjimą žvelgti per as-
menybes, srovinių judėjimų lyderius, neretai 
dėl politinių priežasčių lietuvą palikusius in-
teligentus (jonas Šliūpas, antanas Burba, ma-
tas kriaučiūnas, antanas olšauskas) .

išnagrinėjęs amerikos lietuvių tautinio 
judėjimo ypatumus, trečioje monografijos 
dalyje g . hartmanas susikoncentruoja prie 
svarbiausio lietuvių išeiviams klausimo – lie-
tuviškosios ir amerikietiškosios tapatybės 
„suderinimo“ problema kuriant nepriekaiš-
tingą lietuvio imigranto įvaizdį – atsakingas 
ir lojalus ne tik savo tautinei bendruomenei, 
bet ir jaV11 . autorius išskiria du lietuvio imi-
granto įvaizdžio kūrimo etapus: 1) 1870–1914 
m . – etninė grupė didžiuojasi savo tautiniu 
palikimu, rūpinasi tėvynės išlikimu ir yra 
lojali jaV, jos nacionaliniams interesams; 
2) 1914–1922 m . – į iki tol formuotą įvaiz-
dį įsiterpia naujas elementas, nulemtas jaV 
prezidento V . Vilsono 14 punktų apie mažų 
tautų pasirinkimo teisę; atsisakoma atvirai 
deklaruoti lietuvos nepriklausomybės siekį . 
autorius pažymi, kad bene svarbiausia vieta 
formuojant įvaizdį teko kitakalbei spaudai, o 
jos reikšmė, bėgant laikui, vis labiau suvokta . 
XX a . antrajame dešimtmetyje vis aktyviau 
matomas siekis, kad į jaV spaudą patektų 
kuo daugiau informacijos apie lietuvius12 . 
nors lietuviai nuo kitų emigrantų grupių 
atsiliko raštingumu, jie išsaugojo nemenką 
periodinių leidinių skaičių ir neretai stebino 
amžininkus ryžtu mokytis skaityti ir rašyti 
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lietuviškai bei angliškai . greta kitų įvaizdžio 
kūrimo priemonių, minėtina švietimo, mo-
terų teisių, lobistinės veiklos, antialkoholinė 
propaganda (jaV lietuvio idealas – blaivus, 
orus ir priimtinas visuomenei) .

jaV lietuvio idealo sukūrimas buvo tik pir-
minis veiksmas siekiant užsibrėžto tikslo . dar 
reikėjo įrodyti, kad lietuva turi „istorinį pa-
matą“ savo nepriklausomybės . ketvirtoje kny-
gos dalyje g . hartmanas aptaria jaV ir lietu-
vos santykius, dariusius įtaką geopolitiniams 
veiksniams – Vokietijos, rusijos, lenkijos . 
komentuodamas jaV prezidento V . Vilsono 
14 punktų deklaraciją, knygos autorius patei-
kia įdomią įžvalgą, teigdamas, kad V . Vilsonas, 
kalbėdamas apie mažų tautų suverenitetą, ne-
įvertino Baltijos regiono politinių, kultūrinių 
ir teritorinių problemų komplekso13 . Tuo pa-
sinaudoti gebėjo lietuviai, sukūrę viešųjų ryšių 
kampaniją, teikusią amerikiečiams informaciją 
apie lietuvių tautinius siekius, tikinant ameri-
kiečius, kad lietuvos nepriklausomybės rėmi-
mas yra pirmas svarbus žingsnis užtikrinant 
demokratinę kapitalistinio pasaulio tvarką .

skaitytojo akį patraukia išties unikali penk-
ta monografijos dalis, kurioje g . hartmanas, 
remdamasis gausia archyvine medžiaga, anali-
zuoja jaV organizuotas informacijos, reikalin-
gos pokariniams sprendimams, tyrimo komi-
sijų veiklą . Į šią veiklą įsitraukė ir patys lietuvių 
imigrantai, teikę informaciją apie Baltijos regi-
oną . kadangi dauguma komisijų narių neturė-
jo užsienio politikos patirties, bet buvo žymūs 
akademikai, jų atliktos studijos14 pravertė lo-
bistinei lietuvių išeivių veiklai, kurios didžiau-
sia sėkme, ko gero, tapo jaV senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininko henry‘io caboto 
lodge‘o parama tautų apsisprendimo teisei15 .

Šeštoje knygos dalyje g . hartmanas nagri-
nėja jaV lietuvių organizacijų (susivienijimo 
lietuvių amerikoje, lietuvių romos katalikų 
susivienijimo amerikoje, įvairių šalpos organi-
zacijų), jaV tautininkų ir katalikų tarybų kon-
grese 1918 m . kovą sudaryto bendro vykdomojo 
komiteto politinei ir šelpimo veiklai derinti, 
darbą siekiant bendro tikslo – daryti įtaką jaV 
užsienio politikai Baltijos šalių atžvilgiu . pasku-

tiniame knygos skyriuje nagrinėjamos lietuvių 
imigrantų organizuotos tarptautinio lietuvos 
pripažinimo kampanijų peripetijos, akcentuo-
jant lietuvių gebėjimą peržengti srovinį susis-
kaldymą ir jaV politikams pasirodyti vieninga, 
lietuvos interesus atstovaujančia jėga .

g . hartmano darbas vaizdžiai patvirtina 
istoriografinę tiesą apie komplikuotą tarptau-
tinio lietuvos pripažinimo kelią; jis aktualus ir 
vertingas dar keliais aspektais: 1) plačiai panau-
doti tiek autoriui prieinami amerikiečių, tiek 
lietuviškos istoriografijos darbai ne tik gerokai 
praturtina lietuvių modernaus valstybingumo 
pripažinimo 1870–1922 m . genezės sampratą, 
bet ir suponuoja dėkingas prielaidas tolesniam 
istoriografiniam „polilogui“; 2) gana platus 
naujų originalių šaltinių naudojimas autoriui 
leido ne tik praturtinti istoriografiją naujais 
faktais ir jų interpretacijomis, bet ir pagrįsti 
teiginį, kad „aiškus etniškumo ir jo vaidmens 
imigrantų pasauliui supratimas yra būtinas 
suvokti, kaip amerikos lietuviai sprendė naci-
onalizmo, etninio tapatumo ir užsienio politi-
kos klausimus“16; 3) vertinga ir tai, kad, tirda-
mas lietuvos ir jaV politinius ir diplomatinius 
santykius, autorius nemažai dėmesio skyrė ir 
lietuvių išeivių visuomenės socialinėms struk-
tūroms išryškinti bei nagrinėti . Toks bandymas 
politinio ir diplomatinio pobūdžio analizės 
„grynuolius“ susieti su tautoje vykstančiais so-
cialiniais procesais tiek lietuvių, tiek amerikie-
čių istoriografijoje, nagrinėjančioje XiX–XX a . 
politinę istoriją, deja, nėra dažnas . 

neabejotina, kad darbą skaitytojui gerokai 
palengvina išsamus šaltinių ir solidus literatū-
ros sąrašas . dar vienas knygos privalumas – 
gana gausios fotografijos, kurių dalį skaitytojas 
išvys pirmą kartą, ir dokumentų faksimilės, 
suteikiančios galimybę užčiuopti nagrinėja-
mo laikotarpio pulsą . Tenka apgailestauti, kad 
knygos pabaigoje nėra asmenvardžių ir vie-
tovardžių rodyklės . nepaisant šio trūkumo, 
g . hartmano knyga svarbi ir kaip bandymas 
kompleksiškai ištirti 1870–1922 m . politinių 
lietuvių srovių veikimą, remiant tautinio išsi-
vadavimo judėjimą lietuvoje ir pristatant lie-
tuvius kaip savarankišką tautą jaV .
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politikoje

lietuvos prezidentas 

2006 m. kovo 28 d. metiniame praneši-
me lietuvos respublikos prezidentas Valdas 
adamkus išsakė nerimą dėl augančios emi-
gracijos iš lietuvos . prezidento nuomone, tik 
rūpestis šalies patrauklumu investuotojams, 
verslo sąlygų gerinimas, gebėjimas prisitai-
kyti prie konkurencijos ir globalinių poky-
čių užtikrins gyvenimo gerėjimą lietuvoje, 
o kartu emigracijos mažėjimą ir išvykusiųjų 
grįžimą į Tėvynę . 

lietuvos respublikos seimas 

2006 m. kovo 10 d. seimo pirmininkas 
artūras paulauskas susitiko su Velse gyve-
nančiais lietuviais . po susitikimo jis teigė, kad 
reikia visiškai peržiūrėti  ir keisti politiką išei-
vijos atžvilgiu, svarbu patvirtinti ir padidinti 
kai kurių programų finansavimą .

2006 m. kovo 16 d. Valstiečių liaudininkų 
frakcijos nariai surengė spaudos konferenciją, 
skirtą emigracijos iš lietuvos problemai aptar-
ti . pasak laimos mogenienės, reikia tobulinti 
lietuvos valstybės ryšį su užsienyje esančiais 
piliečiais reglamentuojančius teisės aktus . Bū-

tina pasiekti, kad emigracijos politiką vykdan-
čios valstybės institucijos efektyviau atliktų 
savo funkcijas ir koordinuotų savo veiksmus . 

seimo nariai algirdas paleckis ir henrikas 
Žukauskas šioje spaudos konferencijoje teigė, 
kad būtina sukurti emigracijos stebėsenos 
sistemą . pasak h . Žukausko, seimas turėtų 
pareikalauti aktyvesnės Vyriausybės veiklos 
mažinant emigraciją iš lietuvos . 

2006 m. kovo 16 d. seimo narys petras 
auštrevičius paskelbė pranešimą, kuriame 
kritikavo valdančiųjų priešinimąsi seime 
įkurti emigracijos reikalų komisiją . anot 
parlamentaro, seimas privalo imtis iniciaty-
vos ir užtikrinti deramą dėmesį aktualiems 
emigracijos klausimams .

2006 m. kovo 17 d. lietuvos respublikos 
seime vyko konferencija „emigracija iš lie-
tuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo 
būdai“, kurioje nagrinėtos galimybės mažinti 
emigraciją . 

Buvo priimta rezoliucija, kurioje siūloma 
seimo frakcijoms ir komitetams apsvarstyti 
galimybę steigti seimo nuolatinę komisiją, 
skirtą emigracijos reikalams . dokumente 
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Vyriausybė raginama parengti emigracijos 
stebėsenos, poveikio šalies socialinei ir ūkio 
raidai vertinimo sistemas siejant jas su vals-
tybės ilgalaikės raidos strategija ir švietimo, 
sveikatos apsaugos, žinių visuomenės plėtros, 
skurdo mažinimo, demografinės politikos 
programomis . Vyriausybei siūlyta peržiūrėti 
užsienio reikalų ministerijos ir šioje srityje 
dirbančių valstybės institucijų administraci-
nes galias, jų funkcijų pasiskirstymą siekiant 
efektyvesnės veiklos galimybių .

2006 m. kovo 17 d. seimo pirmininkas ar-
tūras paulauskas konferencijos „emigracija iš 
lietuvos: padėtis, problemos, galimi spren-
dimo būdai“ įvadiniame žodyje ragino Vy-
riausybę skirti daugiau dėmesio išeivių vaikų 
švietimo ir lavinimo programoms, pradedant 
vadovėliais ir baigiant specialiomis švietimo 
programomis, kurias baigus būtų suteikiama 
galimybė gauti atitinkamus pažymėjimus, ga-
liojančius ir lietuvoje . siūlė universitetų ben-
druomenei sudaryti sąlygas aukštosiose mo-
kyklose studijuoti pagal nuotolinio mokymo 
programas, kurių dabar pasigendama . kvietė 
Bažnyčią nepamiršti, kad lietuviškų pamaldų 
laukiama ne tik lietuvoje . siūlė lietuvos na-
cionalinei televizijai rasti būdų retransliuoti 
kultūros, istorijos, meno, ekonomikos, pra-
mogines lietuviškas laidas visur, kur gyvena 
lietuviai . 

pasak seimo pirmininko, lietuvoje turėtų 
būti tik išeivijos ir emigracijos klausimus ku-
ruojanti institucija . 

lietuvos respublikos Vyriausy-
bė ir institucijos prie lrV

 
2006 m. vasario 24–26 d. Tautinių ma-

žumų ir išeivijos departamento (Tmid) prie 
lietuvos respublikos Vyriausybės generalinis 
direktorius antanas petrauskas lankėsi ma-
dride, kur vyko pirmas visuotinis ispanijos 
lietuvių bendruomenės suvažiavimas .

2006 m. kovo 8 d . užsienio reikalų mi-
nisterijoje (urm) vyko apvaliojo stalo dis-

kusijos darbo su išeiviais klausimais . urm 
valstybės sekretorius algimantas rimkūnas 
pristatė ministerijos veiksmų kryptis . pirma 
– „gerovės lietuva“ – palankių ekonominių 
sąlygų lietuvoje sukūrimas, ekonominės pa-
dėties gerinimas, darbo vietų ir kartu galimy-
bių sugrįžti kūrimas . čia svarbus visų vals-
tybės institucijų darbas, o užsienio reikalų 
ministerijos vaidmuo šalutinis . antra kryptis 
– „virtualioji lietuva“ – apima darbą su jau 
išvykusiais, lietuviškos tapatybės tarp išeivių 
stiprinimą, ryšių su lietuva puoselėjimą; taip 
būtų išsaugota galimybė sugrįžti . 

2006 m. kovo 10 d. lietuvos respublikos 
Vyriausybės ministras pirmininkas a . m . 
Brazauskas

seimo posėdyje pasisakė dėl emigraci-
jos politikos klausimų, kad sprendžiant opią 
emigracijos problemą reikalinga priimti rim-
tus dokumentus . 

2006 m. kovo 15 d. statistikos departamen-
tas prie lietuvos respublikos vyriausybės pa-
skelbė lietuvos demografines tendencijas, iš 
kurių matyti, kad lietuva pagal emigracijos 
mastus pirmauja europos sąjungoje . statistikos 
departamento duomenimis, 2006 m . pradžio-
je lietuvoje gyveno 3403,2 tūkst . gyventojų, tai 
22,1 tūkst . mažiau negu 2005 m . pradžioje . dėl 
neigiamos natūralios gyventojų kaitos (dau-
giau mirė nei gimė) gyventojų skaičius suma-
žėjo 13,3 tūkst ., dėl neigiamo migracijos saldo 
(emigravo 15,6 tūkst ., imigravo 6,8 tūkst .) – 8,8 
tūkst . Viena iš gyventojų skaičiaus mažėjimo 
priežasčių yra gyventojų emigracija .

2006 m. kovo 16–18 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas (Tmid) prie 
lietuvos respublikos Vyriausybės surengė 
seminarą užsienio lietuvių žiniasklaidos at-
stovams; jame dalyvavo 18 kraštų atstovai . 
seminaro dalyviai išklausė pranešimų apie 
lietuvos spaudą, žurnalistikos žanrus, elek-
troninę žiniasklaidą, kalbos kultūrą, diskuta-
vo apie mūsų šalies įvaizdį . 

2006 m. kovo 30 d. lietuvos respublikos 
Vyriausybės pateiktoje 2005 m . veiklos atas-
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kaitoje lietuvos respublikos seimui buvo kal-
bama apie Vyriausybės žingsnius sprendžiant  
emigracijos iš lietuvos problemą . Vyriausybė 
užsakė atlikti mokslinį tyrimą „ekonominių 
migrantų skatinimo grįžti į Tėvynę priemo-
nės“, kuris turėtų padėti parengti priemones, 
skatinančias emigravusius lietuvos gyvento-
jus grįžti į Tėvynę . 

daug dėmesio buvo skiriama emigravusių 
ir ketinančių emigruoti lietuvos gyventojų 
informacijai apie jų galimybes ir aplinkybes 
grįžti . Vyriausybė planuoja, efektyviai valdy-
dama ekonominės migracijos srautus, vidaus 
politikos priemonėmis didinti ekonominį 
lietuvos gyventojų aktyvumą .

Tobulinant visą šalį apimančią vientisą mi-
gracijos procesų valdymo sistemą ir siekiant 
teisiškai reglamentuoti institucijų, kurių dar-
bas susijęs su vizų, migracijos, prieglobsčio, 
laisvo asmenų judėjimo užtikrinimo klausi-
mais, kompetenciją ir atsakomybę, parengti 
reikiami teisės aktai . 

2006 m. balandžio 3 d. lietuvos respu-
blikos Vyriausybė sudarė grupę ekonominės 
migracijos valdymo strategijos (programos) 

projektui parengti . darbo grupės vadovas 
– rimantas kairelis (socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos valstybės sekretorius) . 

2006 m. balandžio 19 d. Tarpininkaujant 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui 
(Tmid), lietuvos respublikos Vyriausybė iš 
rezervo fondo skyrė 200 tūkst . litų Xii pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos (pljs) kongre-
so, vyksiančio 2006 m . birželio 23–liepos 9 
dienomis kanadoje, reikmėms . 

2006 m. balandžio 12 d. Tmid diploma-
tams organizuotoje paskaitoje „apie valsty-
bės paramą išeivijai“ valstybės tarnautojai, 
išvykstantys dirbti į lietuvos respublikos 
diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas 
ir atstovybes prie tarptautinių organizacijų 
buvo supažindinti su valstybės politika išei-
vijos atžvilgiu .

2006 m. gegužės 4 d. lietuvos respubli-
kos Vyriausybė paskyrė Valstybės sienos ap-
saugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministe-
rijos lietuvos respublikos nacionaliniu ryšių 
palaikymo punktu, skirtu keistis informacija 
apie nelegalią migraciją tarp europos sąjun-
gos valstybių narių .
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Visuomenėje

2006 m. sausio 27 d. „socforumo“ klu-
bas organizavo diskusiją apie naująją lietuvių 
emigracijos bangą . diskutuojant buvo prista-
tyti emigrantų patirties, jų santykių su lietu-
va tyrimai . 

2006 m. vasario 7 d. lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos prezidentas dr . Bronis-
lovas lubys kauno technologijos universitete 
surengtoje konferencijoje „lietuvos mokslas 
ir pramonė“  kalbėjo apie ekonominės mi-
gracijos problemą lietuvoje . ragino įstatymų 
leidėjus sureguliuoti lietuvos respublikos 
piliečių emigraciją į kitas valstybes, skatin-
damas lietuvos respublikos piliečius, baigu-
sius mokslą lietuvoje, neišvykti iš šalies . dėl 
darbo jėgos trūkumo siūlė palengvinti kvali-
fikuotos darbo jėgos atvykimą kartu plėtojant 
ekonominius socialinius ryšius su trečiosio-
mis šalimis: ukraina, moldova, Baltarusija, 
Bulgarija ir kt . skatinti ir plėtoti darbuotojų 
ir kompanijų pritraukimą ypač organizuotose 
bendrovėse – statybos, montavimo, elektro-
automatikos montavimo ir kitiems specia-
liems technologiniams darbams atlikti . 

2006 m. kovo 7 d. VŠĮ Šeimos santykių 

institutas paskelbė „kreipimąsi dėl jaunų 
žmonių migracijos iš lietuvos“, kuriuo ragino 
atsakingas lietuvos respublikos institucijas 
„pripažinti, kad egzistuoja darbo migracija, 
kuri sukelia ne tik teigiamas, bet ir neigiamas 
pasekmes visuomenėje ir imtis atitinkamų 
politinių sprendimų; ieškoti būdų ir raginti 
vyriausybę surasti ekonominių svertų geri-
nant jaunų žmonių integraciją į vietinę dar-
bo rinką bei visuomenę, nes reabilitacijos bei 
reintegracijos kaštai yra didesni; motyvuoti 
darbdavius rūpintis savo įmonėje dirbančio-
mis jaunomis šeimomis (pvz ., organizuojant 
jų vaikų priežiūrą, galimybę mokytis, kelti 
kvalifikaciją, taikyti lankstesnį darbo grafiką 
ir pan .), skiriant joms, pavyzdžiui, mokesčių 
lengvatas ar kitas skatinančias priemones; 
skatinti žmogaus įgalinimą naudotis valsty-
bės teikiamomis lengvatomis ir galimybėmis 
derinant šeimos ir profesinį gyvenimą; pro-
paguoti ir skatinti tautinę savimonę, stiprinti 
šeimos, kaip vertybės, sampratą politinėmis 
ir socialinėmis priemonėmis“ .

2006 m. balandžio 20–21 d. Vytauto didžio-
jo universitetas, regionistikos katedra surengė 

t
issn 1822-5152



103

tarptautinę studentų konferenciją „migracija ir 
tautinės mažumos globalizacijos kontekste: Bal-
tijos jūros regiono atvejis“ . Buvo kalbama apie 
Baltijos šalių, rusijos, lenkijos migracijos patir-
tis ir reikšmę europos sąjungoje .

2006 m. balandžio 25 d. lietuvos laisvo-
sios rinkos institutas organizavo konferenci-
ją „migracijos valdymo strategijos ar tiesiog 
protingi sprendimai kasdien?“ renginyje 
analizuotos migracijos problemos, atkreiptas 
dėmesys į valdžios sprendimus ir požiūrį į 
migraciją . konferencijos dalyviai aptarė mi-
gracijos priežastis, pasekmes ir įvairių ekono-
minės politikos krypčių įtaką šiandieniams 
gyventojų sprendimams emigruoti ir jų mo-
tyvams grįžti į Tėvynę . 

2006 m. gegužės 25 d. Finansų analitikų 
asociacijoje (Faa) buvo pristatytas Faa ir 
uaB „keras, savickas ir partneriai“ atliktas 
emigracijos tyrimas „kokie faktoriai lemtų 
žmonių apsisprendimą grįžti dirbti į lietuvą“ . 
326 respondentų iš 19 šalių apklausa parodė, 
kad didesnis atlyginimas, lengviau nei užsie-
nyje pasiekiama kvalifikuota medicininė pa-
galba ir sava kultūra yra pagrindiniai veiks-
niai, kurie skatina iš lietuvos išvykusiuos 
grįžti į Tėvynę . Tyrimo grupė parengė reko-
mendacijas valstybei ir verslui, kaip paakinti 
išvykusių tėvynainių grįžimą dirbti į lietuvą 
ir kaip sušvelninti emigracijos sukelto darbo 
jėgos trūkumo padarinius .

lietuvių išeivijos institute

2006 m. kovo 23 d. surengtas seminaras 
„iš kanados lietuvių bendruomenės gyveni-
mo“ . seminare dalyvavo Vdu docentė, habil . 
dr . milda danytė, doktorantas istorikas gie-
drius janauskas ir kanados lietuvių bendruo-
menės atstovė jolanta stasiulevičienė . 

2006 m. balandžio 6 d. lietuvos respu-
blikos istorinėje prezidentūroje kaune įvyko 
lietuvių išeivijos instituto seminaras, skirtas 
aleksandro Štromo 75-osioms gimimo meti-
nėms  paminėti (1931-1999) .

2006 m. balandžio 27 d. lietuvių išeivi-
jos institute vyko seminaras, skirtas rašytojo 
kosto ostrausko kūrybai . čia buvo pasakoja-
ma apie rašytojo patirtį, veiklą jaV, analizuo-
tos autoriaus dramos ir kūrybinė veikla . 

2006 m. gegužės 5 d . lietuvių išeivijos 
institute vyko konferencija „lietuvių išeivijos 
katalikiškoji srovė: tarp tradicijos ir egzilio“, 
skirta lietuvių išeivių patirčiai  globaliame 
pasaulyje nagrinėti . konferencijos organiza-
toriai ir rengėjai – lietuvių išeivijos institutas 
ir lietuvių katalikų mokslo akademija .

Informacijos šaltiniai:
www .urm .lt, www .tmid .lt, http://www .isei-

vijosinstitutas .lt , lietuvos respublikos prezi-
dento kanceliarija: http://www .president .lt, 
www .lpk .lt, www .lrs .lt, statistikos departa-
mentas prie lietuvos respublikos Vyriausy-
bės: http://www .std .lt, www .socforumas .lt

Informaciją parengė 
Daiva Simanavičiūtė 

Ilona Bučinskytė
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АЛЕКСАНДРАВИЧЮС  Эгидиюс . Эмигра-
ция и задачи зарубежной политики Литвы 

Шаги глобализации столь широки, что мы 
должны быть готовы к мобильности рабо-
чей силы (и вместе с  тем электората) .  Зару-
бежную политику Литвы и,  в целом, новые  
международные отношения ожидают  серь-
езные испытания, связанные с мобильнос-
тью как существенной особенностью нового 
мироустройства . Важно во время заметить 
эти перемены и соответственно подгото-
виться к ним .
 
БАГДОНАВИЧИЕНЕ Вида . Связи Литвы и 
мигрантов не должны прерваться

Департамент национальных меньшинств 
и эмиграции сотрудничает с литовскими и 
зарубежными государственными институ-
циями и неправительственными органи-
зациями, однако основными партнерами 
являются Всемирные  и краевые общины . 
Именно они объединяют проживающих 
за рубежом  соотечественников, которые в 
чужой стране желают сохранить националь-
ную идентичность . Эти люди формируют не 
только образ Литвы, но и  литовское граж-
данское общество в стране проживания .

ЭРИКСОНАС Линас . Дискурс эмиграции и 
поиски идентичности

В 1960 гг . в Советском Союзе начинается поиск 
национальной идентичности, который выра-
зился в виде  попыток диалога с эмиграцией, 
изданием запрещенных авторов-эмигрантов . 

Культура и история диаспоры
ДАНИТЕ Милда .  Коммунистическая про-
паганда среди  литовцев  Канады в период 
Второй Мировой войны

Влияние коммунистической пропаганды не 
было велико . Литовцы коммунисты в Кана-
де не смогли воспитать нового поколения 
для партии .  Их  влияние на жизнь литовцев 
вскоре после прибытия дипуку (DP)  в Кана-
де стало совсем незначительным . 

ЯНАУСКАС Гиедрюс . Направления полити-
ческой деятельности   Литовской общины 
Канады 1954–1990 гг .

В статье рассматриваются политические на-
правления деятельности   Литовской общи-

Современные процессы 
миграции

t
santraukos rusų kalba (Резюме)
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ны Канады 1954–1990 гг . Уделено  внимание  
одной из  организаций – Общине литовцев 
в Канаде .

БУЧИНСКИТЕ Илона . Признаки идентич-
ности  литовцев католиков США различных 
потоков эмиграции: литовский язык и като-
личество

При конструировании  идентичности ли-
товцев католиков США выяснилось, что 
представители разных потоков эмиграции  
различно оценивали литовский язык и ка-
толичество: гриноряй  предпочтение ока-
зывали католичеству, а дипукай – литовс-
кому языку . Таким образом католичество 
и литовский язык стали конкурирующими 
факторами в определении  этнорелигиозной 
идентичности литовцев католиков США .

ВЕНЦЛАУСКАС Линас . «Нация и нацио-
нальная преданность» Й . Гринюса как учеб-
ник диаспоры

Предлагаемая в труде Й . Гринюса  «Нация и 
национальная преданность»  позиция под-
верглась ревизии не только в лагере тра-
диционалистов, но и  дискутировалась и 
критиковалась в либеральном лагере . Пред-
ставители этого направления избрали иной 
способ воспитания литовской идентичнос-
ти – быть открытыми миру, создавать новые, 
соответствующие современности и окруже-
нию формы, а не сохранять устаревшие .

КАРОБЛИС Гедиминас . Постсоветская миг-
рация в свете идеи синтеза Востока и Запада  
С . Шалкаускиса

В статье автор еще раз  обращается к идее С . 
Шалкаускиса о Литве   как своего рода син-
тезе Востока и Запада .   Поднимается вопрос 
о том, как  в перспективе  времени в совре-
менном,  во многих  отношениях постколо-
ниальном, а в случае Литвы, постсоветском 
миграционном контексте, можно было бы 
актуализировать идею С . Шалкаускиса . 

Из архивов
КАСПЕРАВИЧЮТЕ Виталия . Тайное со-
вещание по делам литовцев Северной 
Америки

Цель встречи – обсудить реалии жизни ли-
товцев Северной Америки, пытаться решить 
проблемы, связанные с национальным обез-
личиванием эмиграции и поиском путей, 
каким образом пригласить литовских эмиг-
рантов в Литву с надеждой, что они приве-
зут накопленные капиталы . Был акцентиро-
ван важный момент, что литовцы Северной 
Америки теряют национальную идентич-
ность . Это одна из важнейших причин, по-
чему правительство должно было уделить 
большее внимание решению проблемы .
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lietuvių išeivijos instituto ir Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento pradedamas 
leisti akademinis žurnalas „oikos“  yra skirtas 
šiuolaikinės migracijos, lietuvos migracijos 
politikos,  diasporos istorijos ir kultūros pro-
blemoms aptarti . numatoma skelbti valstybės 
aktus, susijusius su migracijos politika . Žur-
nale bus recenzuojami migracijai, diasporai, 
išeivijos kultūros istorijai skirti reikšmingesni 
mokslo darbai, kronikoje apžvelgiami išeivi-
jos problematikai skirti renginiai (konferen-
cijos, seminarai, diskusijos) .

straipsnių apimtis –  iki 1 autorinio lanko 
(40 000 spaudos ženklų), recenzijos – iki 0,25 
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų) . dėl 
didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto 
susitarti su redakcija . 

Tekstai redakcijai pateikiami a4 formato 
Times New Roman 12 šriftu, 1,5 eilutės inter-
valu . straipsnius siųsti atsakingajai redaktorei 
daivai kuzmickaitei el . paštu:  d .kuzmickaite@
pmdi .vdu .lt   arba įteikti įrašytus į diskelį . 

Žurnalui „oikos“ teikiami tik anksčiau ne-
skelbti straipsniai yra vertinami dviejų redak-
cinės kolegijos paskirtų recenzentų . 

straipsniai turi atitikti akademiniams 
straipsniams keliamus reikalavimus . juose 
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų 
tikslas, pristatyta analizuojamos problemos 
būklė, pateiktos tyrimo išvados, nurodyti šal-

tiniai ir literatūra . prie lietuviškai skelbiamo 
mokslinio teksto turi būti pridėta santrauka 
anglų kalba (600–1000 spaudos ženklų) ir 
santrauka rusų kalba (500–600 spaudos žen-
klų) .  prie nelietuviškai skelbiamo straipsnio 
pageidautina  santrauka lietuvių kalba .

straipsnio nuorodos pateikiamos straips-
nio pabaigoje . išnašos numeris sakinio pabai-
goje rašomas prieš tašką . nuorodos straipsnio 
pabaigoje pateikiamos pagal tokią schemą:

Nurodant knygą:  autoriaus pavardė, var-
das, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, leidy-
kla, leidimo metai ir puslapis, iš kurio cituoja-
ma . prireikus nurodomas leidinio tomas .   

Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus 
pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, dvigu-
bas brūkšnys (//), knygos pavadinimas, leidimo 
metai, leidykla, puslapis, iš kurio cituojama . 

Nurodant straipsnį iš periodinio leidi-
nio: autoriaus pavardė, vardas, straipsnio 
pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), peri-
odinio leidinio pavadinimas, leidimo metai, 
numeris, puslapis, iš kurio cituojama . 

lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma . pirmą kartą 
tekste pateikiama visas vardas, pavardė, toliau 
rašyti galima tik asmens pavardę . 

Bendradarbiai ir autoriai, siųsdami savo 
straipsnį, turi nurodyti savo vardą, pavardę, 
atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el . 
pašto adresą, telefoną .
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