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Įvadas

keli komentarai dėl pavadinimo: įtar-
čiau, kad daugiausia bėdų gali atsitikti su 
terminu diaspora, kuris ilgą laiką labiau lipo 
graikams, žydams ar armėnams, o štai jau 
kelios dešimtys metų įsigali naujausiuose mi-
gracijos tyrinėjimuose. Diaspora – tai tautos 
dalis, gyvenanti už savo tėvynės ribų. Dias-
poros santykis su kitais konkuruojančiais 
terminais: Išeivija – atrodo labiau patrauklus 
ir prigijęs žodis, bet ką daryti, kai kalbame 
apie kitame krašte gimusiuosius – ii, iii ar iV 
kartos lietuvius? Pasaulio lietuvija (plg. po-
lonija) – čia negali būti atmesta pati gimtinė, 
kuri taip pat priklausys pasaulio lietuvijos 
viešpatystei. Taigi tai gimtinė+diaspora . Tam 
tikra prasme konkuruoja ir terminas pasaulio 
lietuvių bendruomenė, tačiau čia kiekvienas 
pastebės, kad jis pirmiausiai reiškia organi-
zuotąją diasporos dalį. Tai jau institucija. ly-
giagrečiai bendruomenės sąvoka vartojama 
ir visiems vienos tautos nariams pasaulyje 
apibūdinti. skirtumas tarp vienos ir antros 
prasmės akivaizdus. pirmu atveju, plB – tai 
tik plonytis organizuotų lietuvių sluoksnis, 
o ne visi lietuviai. antru – visi lietuviai, net 

jei jie sąmoningai nepasireiškia lietuvybėje. 
Bene arčiausiai tarptautinio žodžio diaspora 
atsiduria terminas užsienio lietuviai . Bet aš 
pasirinkau diasporos terminą, kuris angla-
kalbėje literatūroje, skirtoje lietuviams, ėmė 
įsitvirtinti bent jau pradedant antano ado-
mėno-Van reenan knyga Lithuanian Diaspo-
ra: From Konigsberg to Chicago1 .

Šio straipsnio tikslas yra panagrinėti plates-
nius – gal net teorinius – lietuvių diasporos ir 
gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir 
suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos 
lietuvių savijautos ir galvosena, priklausomai 
nuo to, kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimti-
nė. neabejodami galime sakyti, kad gimtinės 
ir jos visuomenės bei tautos laisvė yra nepa-
prastai svarbus faktorius, turintis įtakos dias-
poros pavidalams. pastebėkime, kelių šimtų 
metų lietuvių emigracijos istorijoje ilgiausią 
atkarpą užima laikai, kai lietuva buvo už-
kariauta ir prispausta, bet buvo ir tarpsniai, 
kada emigracija vyko iš nepriklausomos 
lietuvos – mažesniu mastu trisdešimtaisiais 
XX a. metais, ir žymiai platesniu – dabartinės 
nepriklausomybės sąlygomis.

lūžio momentas, kuris padarė įtaką tiems 
santykiams, buvo 1990-ieji ir lietuvos nepri-

egidijus aleksandraVičius

diaspora ir gimtinė:
su laisve ir be jos

šiuolaikiniai migracijos
procesai
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klausomybės atkūrimas. Tai istorinis mo-
mentas, pakeitęs lietuvos tautos ir diasporos 
padėtį. galima tarti, kad lietuvos nepriklau-
somos valstybės atkūrimas ir prisijungimas 
prie europos sąjungos taip pat lėmė reikš-
mingus, giluminius lietuvių diasporos Vaka-
rų pasaulyje pasikeitimus. 

diasporos misijos pasikeitimai: 
praeities patirtys

naujųjų laikų istorijoje migracija tapo vie-
nu iš charakteringiausių bruožų. yra socia-
linės istorijos ir lyginamųjų civilizacijų pro-
blemų tyrinėtojų, kurie XX amžių apskritai 
vadina emigracijų ir egzilio amžiumi. nors 
emigracijos prielaidas lėmė ekonominių, so-
cialinių ir politinių motyvų mišinys, tačiau 
emigracijos padariniai ir įvairių tautų diaspo-
rų susiformavimas didžiosiose Vakarų valsty-
bėse visados buvo svarbus šiuolaikinio pasau-
lio, tarptautinių santykių ir net globalizacijos 
proceso faktorius. jungtinė karalystė labiau 
nei bet kada yra šitokių permainų pavyzdys.

emigracijos, tautų atbudimo bei nacio-
nalinių valstybių atsiradimo Vidurio rytų 
europoje XiX–XX a. procesai buvo tarpusa-
vyje susiję, vienas kitą sąveikavo. prancūzi-
jos buržuazinė revoliucija, napoleono Bona-
parto karo kampanija, lenkijos ir lietuvos 
sukilimai, Vengrijos revoliucija, Balkanų 
karai ir Bulgarijos bei rumunijos valstybių 
sukūrimas – visa tai buvo susiję su politinių 
emigrantų judėjimais.

Didžioji Emigracija iš antirusišką sukilimą 
pralaimėjusios lenkijos ir lietuvos XiX a. vi-
duryje įsikūrė prancūzijoje, nors jos veiklos 
aidai tada siekė ir didžiąją Britaniją. Beveik 
per visą XiX amžių lenkų ir lietuvių imigran-
tai buvo ne tik pastebimas prancūzijos užsie-
nio politikos dalyvis, bet ir visos tarptautinės 
politikos faktorius. ir priešingai: lenkijos ir 
lietuvos tautų išsivadavimo kovoje emigran-
tai buvo lemtinga atrama, susivokimo tarp-

tautinėje padėtyje šaltinis ir svarbi politinė 
korta derybose su eventualiais partneriais.

nuo XiX a. paskutinių dešimtmečių itin 
išaugo imigrantų iš Vidurio rytų europos 
Vakarų europoje ir jungtinėse amerikos 
Valstijose. pirmojo pasaulinio karo metu savo 
prisikeliančių naujam politiniam gyvenimui 
tautų labui nepaprastai daug dirbo ir diaspo-
ros veikėjai. galima sakyti, kad tuo metu ame-
rikos lietuvių judėjimas, aktyviai veikiantys 
jų lyderiai buvo vienas svarbiausių lietuvos 
išsivadavimo ramsčių. nors jaV vangiai ry-
žosi pripažinti Vasario 16-sios lietuvą, tačiau 
neabejotina, kad lietuvių imigrantų liaudies 
diplomatinė talka turėjo didelę reikšmę.

Visa tai yra praeitis, kuri turi plačią isto-
riografiją. alfredo ericho senno, eberhardo 
demmo, alfonso eidinto, raimundo lopatos 
ir kitų tyrinėjimai yra įtvirtinę svarbiausius 
moderniosios lietuvos valstybės atsiradimo 
ir išeivijos veiklos sąsajas. Šio straipsnio užda-
viniai ir apimtis neleidžia specialiai gilintis į 
istoriografijos visumą. Todėl norisi išryškinti 
tik keletą naujausių veikalų, apibendrinančių 
XX amžiaus pradžios tarptautinės politikos 
ir diplomatijos sceną, kurioje lietuvių išeivija 
suvaidino svarbų vaidmenį. išskirtinę vietą 
čia užima amerikiečių istoriko gary Har-
tmano knyga Imigrantas kaip diplomatas2, 
kurioje yra nuosekliai išdėstyta emigracijos 
reikšmė tiek pačioje lietuvos istorijos, tiek 
jaunos lietuvos valstybės pripažinimo politi-
koje. autorius labai taikliai atpažįsta bruožus, 
kurie atsirado lietuvių diasporos veikloje dėl 
sau prisiimtos nacionalinės misijos. lietuvos 
atbudimas ir išeivijos rūpestis jaunos valsty-
bės likimu buvo svarbus saviidentifikacijos 
svertas. ryšys su gimtąja šalimi ir ameri-
kos piliečių teisių įsisavinimas ilgainiui tapo 
diasporos tapatumo pamatu.

išskirtina ir kita knyga3, kurios autorius 
istorikas juozas skyrius prie mūsų aptari-
nėjamos problemos prasibrauna iš kitos pu-
sės – ne tiek žiūri išeivijos tapatumo ir savo 
reikšmės sprendžiant tėvynės likimą, kiek 
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gilinasi į jaV politikos Baltijos regiono at-
žvilgiu klausimus.

prie išeivijos faktoriaus lietuvos laisvės 
byloje priskirtinos negausios, bet politiškai 
aktyvios lietuvių emigrantų grupės Vakarų 
europoje. pirmojo pasaulinio karo skersvė-
juose lietuvių veikėjams, ir ne tik jiems, ge-
riausias prieglobstis bei diplomatinis plac-
darmas buvo Šveicarija. Šveicariečių lietuvių 
politinės veiklos istorijos tyrinėjimuose iš-
skirtina prieš keliolika metų pasirodžiusi is-
toriko bei diplomato alfonso eidinto knyga 
apie veikliausią tos aplinkos asmenybę juo-
zą gabrį-paršaitį4. po šių publikacijų negali 
kilti abejonių, kad lietuvos respublikos už-
sienio politika ne tik buvo glaudžiai susieta 
su išeivių egzistencijos faktu, bet daugeliu 
atveju buvo užsienio politikos kryptys, lyg 
tąsa to darbo, kuris prasidėjo dar prie vals-
tybės atkūrimą. 

pastebėtina ir tai, jog pirmojo pasaulinio 
karo metais Šveicarijoje ir prancūzijoje vei-
kę lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviai 
savo veiklos nesiejo su diasporos lūkesčiais, 
nesirūpino egzilinės bendruomenės išli-
kimu, bet save matė tiesioginiais lietuvos 
valstybės atstatymo darbininkais, kurie dėl 
susiklosčiusių tarptautinių aplinkybių tie-
siog buvo priversti vykdyti savo misiją ten, 
kur buvo sprendžiamas pokarinės europos 
likimas. e. demm tokią veiklą labai aiškiai 
atpažįsta jau minėto j. gabrio-paršaičio bio-
grafijoje. lietuvių nacionalinio judėjimo ak-
tyvistas autoriaus yra pristatomas, kaip pro-
todiplomatijos pionierius, pramynęs kelius į 
tuos Vakarų valstybių kabinetus, kuriuose 
buvo daromi rimti tarptautinės politikos 
sprendimai.

 XX amžius iš tiesų nepagailėjo lietuvai 
okupacijų ir karų, represijų ir rezistenci-
jų. Visoje šioje dramatiškoje istorijoje visad 
ženkliai reiškėsi emigracijos, egzilio, pasau-
lio lietuvių diasporos gyvasties pėdsakai. Be 
jų mes šiandien negalėtume suprasti proceso, 
atvedusio į dabartinę situaciją.

išeivija: 
su valstybe ir be valstybės

stebėdami XX a. vidurio tarptautinių 
santykių areną ir siekdami atpažinti lietuvių 
diasporai skirtą misiją iškart matome vieną 
labai svarbią aplinkybę. Vienoks krašto po-
žiūris į išeiviją klostėsi tuomet, kai reikėjo ko-
voti už valstybės atstatymą arba ginti ją nuo 
tarptautinių pavojų. kitokie išeivijos išbandy-
mai arba viltys buvo sietini nepriklausomai 
valstybei formuluojant savuosius užsienio 
politikos uždavinius. ir atvirkščiai, lietuvai 
esant pavergtai diasporos potencialas buvo 
visų pirma nukreiptas į politinės šalies lais-
vės reikalą. lietuvai tampant nepriklausoma 
valstybe vadavimo ar tautos dvasios ir kultū-
ros išsaugojimo misija užsidarydavo, bendra-
vimas su gimtine pereidavo į sugrįžimo, ka-
pitalo investavimo ar poilsio sritis. Šią schemą 
neabejotinai tikslina dabartinė padėtis: 

naujoji lietuvos laisvė atvėrė galimybes 
vieniems sugrįžti, bet kitiems – daug kartų 
didesnei masei – išemigruoti.

čia atsiveria dar viena, nors ir šalutinė 
perspektyva, susijusi su mūsų aptariama 
laisvės sąlyga. galima pagrįstai klausinė-
ti praeities liudininkų ir dokumentų, kaip 
skyrėsi diasporos misijos supratimas kraš-
tui pavergtam esant ir jam išsivadavus. Ta-
čiau yra dar vienas laisvės efektas, susijęs 
su giluminiais mentaliniais pokyčiais po 
komunizmo ir sovietinio režimo žlugimo. 
Tarkime yra ryškus skirtumas tarp dviejų 
ekonominės lietuvių emigracijos bangų: 
ankstyvosios – XiX a. pabaigos–XX am-
žiaus pradžios – ir pokomunistinės. savo 
statistiniais parametrais jos yra lygintinos, 
o motyvacija labai skirtinga. 

pirmoji ekonominių emigrantų banga pa-
liko lietuvą jai esant rusijos imperijos nelais-
vėje, sugulus į vieną tiek ekonominiams, tiek 
politiniams motyvams. pvz., žemės ir darbo 
stygius + privaloma visuotinė karinė tarnyba. 
Tuo pat metu labai tikėtina, jog rusams Vaka-
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rų krašte neatrodė didelė blogybė, kad mažė-
ja katalikiškasis potencialas... Bent jau maiš-
tingieji lenkai išvykdami silpnina antirusišką 
frontą – tokios pozicijos pėdsakai istorikų yra 
seniai aptikti. o lietuvius nuo lenkų oficialiai 
net amerikiečiai ėmė skirti tik 1913 m.

antroji didžioji banga – šiandieninė. ji 
atsitiko būtent laisvės laikotarpiu, ne tik lie-
tuvai pasiekus nepriklausomybę, bet žmogui 
atgavus laisvę ir atsivėrus sovietiniam narvui, 
į kurį jis buvo įkalintas. Ši aplinkybė galėjo 
lemti, kad laisvės tikslą pasiekęs kraštas pra-
dėjo prarasti savo laisvus žmones. neabejo-
ju, kad pereinamojo laikotarpio ekonominiai 
sunkumai taip pat yra ne mažiau svarbūs, ta-
čiau emigracijos aiškinimuose visai neįžval-
giai yra pamirštos mentalinės aplinkybės.

juk akivaizdu, kad logiškiau būtų lyginti 
vieną rusų viešpatavimo metą su kitu, lygiai 
taip pat – vieną nepriklausomybę su kita. Ta-
čiau sovietmetis sumaišo visas kortas. moty-
vų bėgti iš sovietijos buvo daug, bet galimy-
bių ištrūkti – bemaž jokių. Būtent sovietmetis 
išsiskiria unikalia savybe – žmonių izoliacija 
nuo laisvo ir nelaisvo pasaulio. pirmosios 
respublikos žmonės ekonominę krizę taip 
pat sunkiai išgyveno, tačiau globalioji ekono-
mika ir turtingosios šalys – ypač jaV – buvo 
įsivedusios imigracijos kvotas. Tad mūsų var-
guoliams teko Brazilijos ir kitų lotynų ame-
rikos šalių vilionės. nors neabejotina, kad 
anuomet pasitenkinimo savais gyvenimais 
lygis buvo aukštesnis nei 10 deš. viduryje. 
kalbu apie pasitenkinimo gyvenimu lygį, bet 
ne apie materialinio pasiturėjimo lygį.

XX amžiaus 3–4 dešimtmečiais lietuvos 
politinis elitas gerai išmanė, ką reiškia išeivi-
jos faktorius. ir ne tik įgyvendinant užsienio 
politikos uždavinius, pešantis su lenkija dėl 
Vilniaus krašto. anuometinėje valstybės po-
litinėje dienotvarkėje buvo sąmoningai ke-
liamas emigracijos iš lietuvos reguliavimo 
(jei ne skatinimo) klausimas. populiarėjo 
profesoriaus kazio pakšto koncepcija apie 
lietuviškų kolonijų reikšmę. nuskurdusių 

lietuvių emigracija į pietų ameriką kartais 
net buvo atvirai sietina su socialinio garo slė-
gio sumažinimo politika.

lietuvos valdžia skatino jaV lietuvių ka-
pitalo sugrįžimą į gimtinę, nors ši odisėja ne-
retam baigėsi, jei ne bankrotu nepriklauso-
moje valstybėje, bent jau nacionalizacija po 
sovietų invazijos. dar viena svarbi aplinkybė 
turėjo įtakos lietuvos užsienio politikos ir 
amerikos lietuvių santykiams. didesnė dau-
guma lietuvių kilmės amerikiečių buvo dar-
bininkai. socializmo ir komunizmo idėjos 
jiems pamažu pranoko tautinius sentimen-
tus. a. smetonos autoritarinio režimo me-
tamas nacionalizmo šešėlis buvo neigiama 
aplinkybė jaV lietuvių kairuolių aplinkoje. 
o komunistuojantys amerikos lietuviai var-
gu ar galėjo būti lietuvos užsienio politikos 
talkininkai jaV administracijos akyse. kita 
vertus, šiuo klausimu nėra aiškiai savo po-
zicijų suformulavusi istoriografija. rimtesni 
tyrinėjimai čia tikrai praverstų.

po nepriklausomybės praradimo 1940 m. 
politinė emigrantų reikšmė vėl išaugo. prezi-
dentas a. smetona, atsidūręs užsienyje ir ga-
liausiai trumpam apsistojęs jaV, bandė for-
muluoti tokius lietuvos ateities uždavinius, 
kurie neišvengiamai buvo susiję su tarptau-
tiniais santykiais. Tačiau antrojo pasaulinio 
karo padariniai lietuvai nesuteikė galimybės 
pasinaudoti pergalės prieš fašistinę koaliciją 
vaisiais. greičiau pasakytume, kad lietuva 
liko tos pasaulinės pergalės užstatu, kurį so-
vietų rankose paliko nugalėtojai.

ilgi sovietinės lietuvos okupacijos dešimt-
mečiai ypatingai išryškino lietuvos diplo-
matinės tarnybos Vakarų šalyse vaidmenį. 
pirmiausia, jis turėjo simbolinę okupuotos 
valstybės tęstinumo misiją, pabrėžiančią, 
kaip įrodinėjo ilgametis diplomatinės tar-
nybos šefas stasys lozoraitis, kad vienintelis 
lietuvos valstybės padėtį pasaulyje lemiantis 
faktorius yra sovietinė okupacija. Ta pozicija 
reiškė, kad jei dėl kokių nors priežasčių sovie-
tai iš lietuvos pasitrauktų, dauguma Vakarų 
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valstybių automatiškai pripažintų mūsų su-
verenumą. istorikai lietuviškos diplomatijos 
laikotarpiui po antrojo pasaulinio karo yra 
paskyrę svarių darbų. neseniai pasirodžiu-
si lauryno jonušausko studija apie lietuvių 
diplomatinę tarnybą egzilyje parodo tuos 
veiksnius, kurie lėmė ne tik simbolinį oku-
puotos lietuvos diplomatinį reprezentavimą, 
bet ir aplinkybes, kuriomis buvo formuoja-
mos eventualios atsikūrusios lietuvos valsty-
bės užsienio politikos gairės. nors didelę dalį 
laiko anuometinei egzilinei tarnybai atėmė 
kova su paprasčiausiais materialiniais nepri-
tekliais, konkurencija dėl kompetencijų su 
Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu 
(Vlik’u), tačiau nemaža dalimi buvo prisidė-
ta prie bendros pavergtųjų arba komunistinių 
Vidurio rytų europos šalių politinės emigra-
cijos sluoksnių kuriamos ateities 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 lenkijos 
ir lietuvos susikalbėjimo perspektyva.6 nema-
žai prie konceptualinio abiejų tautų būsimo-
sios užsienio politikos svarstymo bei derinimo 
prisidėjo tiek stasys lozoraitis vyresnysis, tiek 
jo sūnus ir pasekėjas stasys lozoraitis jaunes-
nysis. jiems pavyko surasti tinkamus dialogo 
partnerius lenkų stovykloje. lūžis būsimo-
sios lenkijos rytų politikos įsivaizdavimuose 
buvo pasiektas nepaprastai didelėmis lenkų 
politinių emigrantų, susibūrusių apie pary-
žiuje leistą žurnalą Kultura ir jos redaktorių 
jerzy giedrojcą, pastangomis. galima teigti, 
kad stebėtojams ir tarptautinių santykių eks-
pertams malonią nuostabą kėlęs naują nepri-
klausomybės istoriją pradėjusios lietuvos ir 
pokomunistinės lenkijos politinių sluoksnių 
gebėjimas įveikti istorinių traumų slenksčius 
buvo išugdytas visų pirma emigracijoje.

Vadavimasis iš sovietų valdžios bei pir-
mieji nepriklausomos lietuvos valstybės 
žingsniai tarptautinėje arenoje buvo vedami 

ne tik išsaugotų pirmosios respublikos di-
plomatinės tarnybos simbolių, bet ir plačios 
pasaulio lietuvių talkos. iki šiolei nei istori-
kai, nei politologai nėra deramai įvertinę to 
įnašo, kurį Pasaulio lietuvių bendruomenė 
įnešė į lietuvos laisvės bylą. kita vertus, bū-
tent dėka lietuviškosios išeivijos, ypač ame-
rikos lietuvių veiklos bei ryšių su gimtuoju 
kraštu, atkurtos lietuvos valstybės ateities 
vizija, užsienio politikos gairės, orientacija į 
naTo daugumos lietuvių buvo suvokta kaip 
visiškai natūralus dalykas. emigracijos fak-
torius stiprino proamerikietiškus sentimen-
tus, o jaV daugelio lietuvos piliečių jauseno-
se buvo lyg artimiausias kaimynas.

lietuva ir diaspora: 
senoji ir naujoji išeivija

dabartinė pasaulėtvarka, globalizacijos 
prieštaringumai, per keliolika ekonominių 
permainų metų staiga ūgtelėjęs emigracijos 
iš lietuvos srautas yra nepaprastai svarbūs 
faktoriai, nuo kurių turi priklausyti lietuvos 
užsienio politikos orientyrai. kita vertus, kai 
kurie migracijos bei atsinaujinančios lietuvių 
išeivijos reiškiniai verčia subtiliai sieti vidaus 
ir užsienio politikos uždavinius.

Šiandien yra visiškai pagrįstas susirūpini-
mas lietuvių emigracijos ir naujosios išeivijos 
santykių su tėvyne pasikeitimu. Tačiau tas rū-
pestis dažniausiai yra siejamas su vidaus politi-
ka, ekonominių ir socialinių procesų perspek-
tyva. galimas požiūris, jog užsienio politikos 
visa tai neliečia, kad pagrindiniai strateginiai 
lietuvos interesai tarptautinėje arenoje netu-
ri priklausyti nuo tokių šalutinių aplinkybių, 
kaip didesnis ar mažesnis imigrantų iš lietu-
vos susitelkimas jaV, didžiojoje Britanijoje ar 
ispanijoje. Tačiau, ar įsivaizduojama, tarkim, 
tokia situacija, kai ekonominės emigracijos iš 
lietuvos srautai krypsta į Vakarus, o lietuvos 
užsienio politikos prioritetai – į rytus? grei-
čiausiai, tai menkai tikėtina.
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lietuvių diasporos vaidmuo lietuvos 
valstybės ir visuomenės raidai, taip pat poli-
tikos formavimui yra nulemtas kelių dalykų. 
pirmausia, iki šiolei didžiausia, geriausiai 
organizuota ir tikslingiausiai veikianti lietu-
vių diasporos dalis yra jaV – valstybėje, kuri 
diktuoja šiuolaikinių tarptautinių santykių 
madas. jaV lietuviai, kaip ir vadavimosi iš 
sovietų dešimtmečiais, taip ir lietuvos įsi-
tvirtinimo politiniame pasaulio žemėlapyje 
laikotarpiu buvo ir yra svarbus liaudiškosios 
diplomatijos arba tiesiog liaudiškojo lobizmo 
veiksnys. per lietuviškųjų sentimentų ameri-
koje sklaidą lietuva tampa labiau pastebima, 
atpažįstama, sava ir patraukli. Ši sena, kaip ir 
pati amerikos lietuvių bedruomenė, misija 
neturėtų keistis. lietuvos nesugebėjimas pa-
sinaudoti šia aplinkybe būtų didelė nesėkmė 
ir nedovanotina užsienio politikos klaida.

Šiandien tam tikras viltis turėtume sieti 
ir su Vakarų europos (didžiosios Britanijos, 
airijos) lietuviais, kurių skaičius per kelio-
lika pastarųjų metų išties tapo įspūdingas, 
o sentimentai tėvynei – ne itin stipriai pa-
sireiškiantys. nebent per krepšinio rungty-
nes. Britanijos lietuvių masę šiandien sudaro 
naujieji ekonominiai imigrantai, kurių dau-
guma iki prisijungimo prie europos sąjun-
gos buvo nelegalūs darbininkai, vengiantys 
atviro kultūrinio ir organizacinio darbo. 
ekonominė šios diasporos dalies potencija 
yra labai nedidelė, tad ir kokia nors ženkles-
nė reikšmė jų naujos gyvenimo vietos poli-
tikoje yra menkai tikėtina.

senoji išeivija, sukaupusi viešo lietuviško 
darbo patyrimą, yra racionaliai prognozuo-
jama, susiorganizavusi, palaikanti regulia-
rius, institucionalizuotus santykius su lietu-
vos seimu ir administracija. Tačiau naujieji 
lietuvių išeiviai, nors ir gerokai lenkiantys 
savo skaičiumi pokario politinius emigran-
tus, dar tik brandina bendruomeninio veiki-
mo ir tautinio ryšio su tėvyne principus. čia 
įžiūrėtina svarbi aplinkybė, kuri turi įparei-
goti ir lietuvos politikos vykdytojus. ji yra 

susijusi su nelegalios padėties imigracijos 
šalyse kaita. dvigubos pilietybės derinimas, 
specialių naujosios išeivijos informavimo, 
dalyvavimo lietuvos reikalų svarstybose, 
balsavimo sąlygų gerinimo darbas negali 
būti judinamas iš vietos be lietuvos vyriau-
sybės ir politinių sluoksnių dalyvavimo. 

diasporos likimas – lietuvos 
politikos rūpestis

greta to akivaizdaus teiginio, kad išeivijos 
klausimas yra sietinas su užsienio politikos 
prioritetais, o užsienio politika savo ruožtu 
pinasi su socioekonomine valstybės pers-
pektyva, pasakytini dar keli dalykai. mūsų 
valstybės politinių sluoksnių rūpestį lietuvių 
diasporos likimu skatina ekonominiai ir po-
litiniai interesai.

ekonominius lietuvos interesus, susiju-
sius su išeivija, galima paryškinti airijos pa-
vyzdžiais. ekspertai, kurie nagrinėjo airijos 
ekonominio šuolio anatomiją, yra pastebėję, 
kad itin svarbus to reiškinio šaltinis buvo airių 
gebėjimas iš viso pasaulio pritraukti airiškos 
kilmės kapitalą. minimi apie 35 000 airių, per-
sikėlusių arba perkėlusių savo biznius į paža-
dėtąją žemę . Tokia kryptimi lietuvos vyriau-
sybės yra padariusios keletą žingsnių, tačiau 
toli gražu šie politikos mėginiai neįgijo stra-
teginio prioriteto reikšmės. išeivija tiesiog yra 
neįvertinta, o investicinio atraktyvumo sodri-
nimas tautiniais sentimentais iki šiolei men-
kai išnaudotas. išeivijos dalyvavimas krašto 
socialinės ir ekonominės pažangos darbe turi 
galimybę didėti. Visų pirma dėl prisijungimo 
prie naTo. Tačiau lietuvos užsienio politi-
kos vairininkai turi maksimaliai išnaudoti 
turimas priemones skatinti, jei ne grįžimą į 
protėvių žemę, bent virtualų ryšį su ja.

Šiandien dar negalime lyginti naujųjų, po-
sovietinės kartos išeivių ekonominės galios 
su senaisiais diasporos sluoksniais. Tačiau dėl 
nereguliaraus, neretai laikino, t. y. sezoninio 
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migracijos srauto, dėl artimų ryšių su giminė-
mis ir dėl tam tikros tendencijos vežti svetur 
uždirbtus pinigus į lietuvą, galima pastebėti 
ženklias finansines injekcijas, kurias lietu-
vos ūkis jau dabar patiria. gerai žinomi fak-
tai, kad pirmosios respublikos laikais išeivių 
gimtinėn siunčiami pinigai prilygo kone 10 
nuošimčių anuometinio šalies biudžeto.

skirtingai nuo XX a. 3-čio dešimtmečio, 
šiandien mes nežinome net prognostinių 
ekonominių emigrantų į lietuvą parvežamų 
pinigų kiekio, nors neabejotina, kad jie pri-
sideda 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 sti-
printi migracijos srautų kontrolę, tačiau iš 
dvidešimties milijonų meksikiečių jaV yra 
daug legalių balsuotojų. imigrantų simpati-
jos – didelis g. Busho komandos siekis.

iš čia išplaukia svarbios politinės aplinky-
bės, kurios liečia tiek išeivijos rūpestį gimtojo 
krašto likimu, tiek lietuvos užsienio politikos 
bei lietuvos valstybės ateities perspektyvas. 
neabejotina, kad lietuvos piliečių, dirbančių 
ir gyvenančių užsienyje, negalima 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, labai tikėtina, kad jau 
šiandien lietuvoje padaugės buvusių trumpa-
laikių emigrantų ar net sezoninių lietuvių dar-
bininkų iš didžiosios Britanijos, kurie neretai 
susilaikydavo nuo apsilankymo savo gimtinė-
je dėl teisinių aplinkybių arba kelionės kaštų. 

europos sąjungos erdvėje laisvai judantys 
mūsų piliečiai išvengs ir savo valstybės pasie-
nio tarnybų perdėto uolumo. pamažu nustos 
reikšmės rūpestis, kiek pinigų vežasi londo-

no picų kepėjas per savo reikšmę prarandan-
čią lietuvos vakarinę sieną. Šengeno režimas 
įsigaliojo. judrumas padidėjo, o nemalonių 
procedūrų ir smulkių ar stambių kyšių sumą 
baigia ištirpdyti laikas. 

galiausiai, šiandien grįžtančiųjų srautai 
ima susilyginti. Round Trip to the Global 
World .

dabar pagalvokime, ką migracija turi 
bendro su lietuvos politiniu gyvenimu ir ar 
gali lietuvos politikos strategai visiškai ją 
apeiti? manyčiau, kad ryšys yra tiesioginis. 
rinkėjų mažėjimas ir elektorato socialinių, 
intelektinių savybių kitimas akivaizdžiai yra 
susijęs su kelių šimtų tūkstančių balsuotojų 
nutekėjimu iš lietuvos. judresni, darbštesni, 
drąsesni, kartais ir protingesni lietuvos pi-
liečiai atitolsta nuo balsavimo urnų, palikda-
mi gimtinėje labiau kontrastingą padėtį: į dvi 
stovyklas vis pikčiau besidalijančią publiką. 
Viena stovykla – išsilavinę, prakutę, prasi-
mušę, laimėję ir protu bei prakaitu užsidir-
bę geresnį gyvenimą viršutiniai sluoksniai. 
kita – permainų ir nesėkmių nualinti, įpykę, 
labiau socialinio keršto nei pažangos ištroškę, 
viskuo nusivylę žemieji liaudies sluoksniai. 

darau prielaidą: emigracija labiausiai silp-
nina provakarietiško viduriniojo sluoksnio 
formavimosi procesą. Į rusiją uždarbio emi-
grantai dar ilgai nevažiuos, jei iš viso kada 
nors važiuos. Tad tikėtina, kad emigravęs 
elektoratas yra svarbi liberaliosios demokra-
tinės tėvynės ateities socialinė atrama. Todėl 
susirūpinimas lietuviškomis balsadėžėmis 
Vakarų pasaulyje – pirmiausiai jaV ir eu-
ropos šalyse – yra 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 ne-
abejoti, kad užsienio politikoje išeivijos 
reikšmė artimiausiu metu turėtų sustiprė-
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ti. globalizacijos žingsniai yra tokie platūs, 
kad turime neabejoti darbo jėgos (tuo pačiu 
ir elektorato) mobilumu. lietuvos užsienio 
politikos ir apskritai naujųjų tarptautinių 

santykių laukia rimti iššūkiai, susiję su tuo 
mobilumu, kaip esmine naujosios pasaulė-
tvarkos savybe. svarbu laiku tai pamatyti ir 
tinkamai pasiruošti pasitikti ateitį.
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diaspora and Homeland: WiTH and WiTHouT Freedom

The purpose of this paper is to explore 
the interaction of the lithuanian diaspora 
and the homeland in an attempt to unders-
tand how the attitudes and thinking of the 
lithuanians abroad were influenced by the 
social and political conditions prevailing in 
the homeland. The freedom of the homeland 
society is an important factor affecting the 

structure of diaspora. The reestablisment of 
political independence of lithuania and the 
membership in the european unity had per-
formed influence on the emigre communi-
ties in the West. The impact of the lithuanian 
diaspora on the development of homeland 
state institutions and political formation is 
also discussed in this article.
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Įvadas: sąvokos ir problema

Šio straipsnio idėja – bandyti pasekti dviejų 
socialinių fenomenų – objektyvaus socialinio 
reiškinio–migracijos ir socialinio–normaty-
vinio fenomeno žmogaus teisių diskurso – 
sąsajas. migracija prasidėjo kartu su žmonija, 
o šiuolaikinė žmogaus teisių samprata susi-
formavo XX amžiaus viduryje, tačiau mūsų 
gyvenamuoju laikotarpiu abu šie fenomenai 
pradeda susipinti susidurdami su valstybės 
suvereniteto problema. kiek žmogaus teisių 
procesas bando įveikti valstybės suvereniteto 
normą, tiek jis suartėja su migracijos tema.

Žmonių judėjimas iš vienos vietos į kitą 
yra vienas seniausių visuomenės raidos reiš-
kinių. Visa žmonijos istorija – tai invazijos, 
užkariavimai, egzodai, įsiveržimai ir apsi-
gyvenimai naujose teritorijose. migracijos 
priežastys yra gana stabilios: gyventojų per-
teklius, skurdas, pokyčiai ekonominėje siste-
moje, politinis ir religinis persekiojimas. Tie 
veiksniai ir skatina žmones migruoti.

migracijos istorikas robin cohen skiria tris 
moderniųjų laikų migracijos laikotarpius. pir-
masis laikotarpis yra XViii–XiX amžiai. Tuo 
metu vyravo du pagrindiniai migracijos srau-

regina jasiuleVičienĖ

migracija žmogaus teisių diskurse

tai. Tai prievartinė migracija: vergų iš afrikos 
gabenimas į naująjį pasaulį ir laisvanoriška 
migracija, kurią skatino europos kolonijinė 
ekspansija. To laikotarpio didžiosios preky-
binės galybės Britanija, nyderlandai, ispanija 
ir prancūzija – kūrė savo gyvenvietes ir plė-
tė kolonijinį viešpatavimą pasaulyje. antrąjį 
migracijos laikotarpį paskatino industriali-
zacijos procesai, prasiveržę jungtinėse ame-
rikos Valstijose ir virtę industrine galybe. per 
šį laikotarpį, trukusį nuo 1850 iki 1930 metų, 
jaV „sugėrė“ dvylika milijonų migrantų iš 
Šiaurės, pietų ir rytų europos šalių. ekono-
minis europos augimas po antrojo pasaulinio 
karo paskatino trečiąjį migracijos laikotarpį. 
Vokietijos visuomenę tuo metu papildė turkai, 
o Belgijos ir pranzūzijos – išeiviai iš Šiaurės 
afrikos, didžiosios Britanijos visuomenė buvo 
atskiesta išeiviais iš jos buvusių kolonijų1.

kaip matyti, cohen išskiria šiuos makro-
laikotarpius daugiau pabrėždamas ekonominį 
migracijos faktorių, kuris laikytinas reikšmin-
gu ir šiandieniniuose migracijos procesuose, 
tačiau, analizuojant migracijos ir žmogaus 
teisių sąsajas, ypatingai svarbūs yra tokie pro-
blemos aspektai kaip nelegali migracija, pabė-
gėlių ir prieglobsčio prašytojų klausimai.
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akademiniai moksliniai migracijos reiš-
kinio tyrinėjimai jau skaičiuoja ne vieną de-
šimtmetį. XX amžiaus trečiame dešimtme-
tyje sociologai pradėjo migracijos studijas 
daugiausia gilindamiesi į migrantų integra-
cijos ir asimiliacijos procesus. To amžiaus 
aštuntame dešimtmetyje pradėti intensyviai 
plėtoti ekonominiai, demografiniai, kul-
tūriniai ir politiniai migracijos tyrinėjimų 
aspektai. Šio laikotarpio literatūra apie mi-
gracijos reiškinio studijas yra milžiniška ir 
sunkiai sisteminama2.

Šiuolaikinio žmogaus teisių proceso pra-
džia laikomi 1948 metai, kai jungtinių Tautų 
vardu pasauliui buvo paskelbta Visuotinė 
Žmogaus Teisių deklaracija. Šis dokumentas, 
akumuliavęs visų kultūrų, tradicijų, religijų, 
filosofinių sistemų nuostatas, jo kūrėjų pa-
stangomis, buvo laisvas nuo visų priklauso-
mybių ir apeliavo tiesiog į žmones. Žmogaus 
teisių proceso rezultatas yra labai daugiapla-
nis ir prieštaringas, bet neabejotina tai, kad 
Visuotinėje Žmogaus Teisių deklaracijoje 
suformuluoti abstraktūs principai transfor-
mavosi į teisiškai pagrįstas individų teises ir 
teisiškai apibrėžtas valstybių pareigas. glo-
balia prasme žmogaus teisių procesas tapo 
viena reikšmingiausių visuomenės raidos 
dimensijų3. Žmogaus teisės pradėjo vaidinti 
ir migracijos politikos įrankio vaidmenį. 

Šio straipsnio tikslas ir būtų pasekti dis-
kusiją migracijos ir žmogaus teisių sąsajos 
klausimu, pasiaiškinti, kaip ir kiek žmogaus 
teisės siejamos su migracijos problema, kaip 
žmogaus teisių normos taikomos migrantų 
problemoms spręsti ir kiek migracijos proce-
sas skatina žmogaus teisių proceso plėtrą. 

migracijos „tema“ žmogaus 
teisių dokumentuose

Žmogaus teisių dokumentų šiuo metu yra 
šimtai. Vien jungtinės Tautos, pradedant Vi-
suotine Žmogaus Teisių deklaracija, paskel-

bė per penkiasdešimties deklaracijų, paktų 
ir konvencijų žmogaus teisių klausimais. 
Šiuose dokumentuose buvo aptarti įvairūs 
žmogaus teisių pažeidinėjimai, skirtingų ka-
tegorijų žmonių teisės, pradedant pabėgėliais 
ir baigiant vaikais. jungtinių Tautų žmogaus 
teisių dokumentai buvo papildyti daugiau ar 
mažiau reikšmingais praktiškai, regioniniais 
europos, amerikos, afrikos žmogaus teisių 
dokumentais. nemažai žmogaus teisių doku-
mentų priėmė specializuotos jungtinių Tau-
tų ir regioninės tarptautinės organizacijos4. 
kaip ir kokiu mastu šie dokumentai aptaria, 
nustato ir gina migrantų teises, kaip juose 
atsispindi migracijos tema?

pamatiniuose žmogaus teisių dokumen-
tuose, sutartinai vadinamuose Žmogaus 
Teisių chartija, Visuotinėje Žmogaus Teisių 
deklaracijoje, Tarptautiniame pilietinių ir 
politinių teisių bei Tarpatutiniame ekonomi-
nių, socialinių ir kultūrinių teisių paktuose, 
pagrindiniai veikėjai yra individai ir valsty-
bės. Bandymų apibrėžti migrantų sąvoką ar 
juo labiau aptarti jų teises čia nėra5. Tačiau 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pak-
to dvyliktasis straipsnis skelbia neginčijamą 
žmogaus teisę „… laisvai kilnotis ir laisvai 
pasirinkti savo gyvenamąją vietą“ bei teigia, 
kad „kiekvienas žmogus turi teisę išvažiuoti 
iš kiekvienos šalies, taip pat ir iš savosios“6..

su migracijos tema labiausiai sietini yra tie 
jungtinių Tautų žmogaus teisių dokumentai, 
kuriuose aptariamos asmenų be pilietybės, 
pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų teisės ir 
dokumentai, kurie uždraudžia bet kokio po-
būdžio diskriminaciją, bet nei viename iš jų 
nėra bandymo apibrėžti migrantų, kaip tam 
tikros grupės, sąvoką. migracijos temos pasi-
gendama ir regioniniuose žmogaus teisių do-
kumentuose. pats naujausias žmogaus teisių 
dokumentas, europos sąjungos pagrindinių 
teisių chartija, deklaruoja, kad bet kokia dis-
kriminacija yra draudžiama, tačiau migran-
tų teisės ir čia atskirai nėra aptariamos, nors 
būtent europos sąjunga, dėl savo plėtros 



19

procesų pastaraisiais metais tapo bene in-
tensyviausios migracijos regionu7. Tai galima 
paaiškinti tuo, kad žmogaus teisių samprata, 
kurią po antrojo pasaulinio karo išplėtojo 
jungtinės Tautos, yra individualistinė. re-
miantis šia samprata individo teisių apsauga 
ir nediskriminacijos principas pakankamai 
saugo visų teises ir laiduoja stabilią ir saugią 
visuomenę visiems be išimties, todėl kolek-
tyvinių teisių, tuo pačiu ir migrantų, kaip 
specifinės grupės, teisių apibūdinimo ir jų 
patvirtinimo tiesiog nereikia8.

po Visuotinės Žmogaus Teisių deklaraci-
jos paskelbimo jos abstraktūs principai buvo 
transformuoti, kaip minėta, į teisinę individų 
apsaugą bei teisinius valstybių įsipareigoji-
mus. pradėtos formuluoti ir pripažinti atskirų 
grupių vaikų, moterų, žmonių su negalia, tau-
tinių, religinių, kalbinių mažumų teisės. Tapo 
akivaizdu, kad individas, turintis universalias 
ir nedalomas žmogaus teises, gali būti pažei-
džiamas kaip kurios nors grupės narys. 

pabėgėliai ir migrantai yra grupės, kurių 
teisėms pavojus iškyla nuolat. Tarptautinis 
pabėgėlių apsaugos režimas buvo pradėtas 
formuoti dar 1951 metais. Tais metais buvo 
priimta, o 1954 metais įsigaliojo jungtinių 
Tautų konvencija dėl pabėgėlių statuso. Šis 
dokumentas pirmiausia apibrėžė pabėgėlio 
sąvoką ir numatė, kad žmonės, kurie pabėga 
nuo persekiojimo savo šalyse, yra globoja-
mi tarptautinės bendruomenės, bei aptarė 
pabėgėlių teisinį statusą ir socialines teises9. 
1954 metais buvo priimta konvencija dėl 
pilietybės neturinčių asmenų statuso (įsi-
galiojo 1960 metais), o 1967 metais paskelb-
ta deklaracija dėl teritorinio prieglobsčio10. 
Tuo tarpu migranto sąvoka jau paminėtuose 
žmogaus teisių dokumentuose nėra aptarta, 
todėl jų teisės mažiausiai matomos ir pripa-
žįstamos. Tam tikra išimtimi galima laikyti 
1985 metais gruodžio 13 d. generalinės jung-
tinių Tautų ansamblėjos priimtą asmenų, 
nesančių piliečiais šalies, kurioje jie gyvena, 
teisių deklaraciją, kurios atskiros nuostatos 

gali būti pritaikytos migrantų teisėms ginti, 
tačiau pati migranto sąvoka čia taipogi nėra 
suformuluota ir šis dokumentas iš esmės yra 
tarptautinio pabėgėlių režimo papildinys11. 
migrantų teisių apsaugos režimas jungtinių 
Tautų mastu neegzistuoja. kiekviena valsty-
bė, saugodama savo nacionalinį suverenu-
mą, sprendžia, ką įsileisti į savo teritoriją ir 
kam suteikti politinio dalyvavimo teisę, ta-
čiau fundamentaliosios žmogaus teisės turi 
būti ginamos vienodai, nepriklausomai nuo 
pilietybės statuso. realiai valstybės tiek įsi-
pareigoja ginti migrantų teises, kiek jos yra 
adaptavę ir taiko universaliųjų žmogaus tei-
sių standartus, bet kiekviena valstybė turi 
savo migracijos politiką, kuri kartais būna 
ne visai palanki migrantų žmogaus teisėms. 
pirmą reikšmingą migrantų teisių apsaugos 
dokumentą „Tarptautinę migrantų darbinin-
kų ir jų šeimos narių teisių apsaugos deklara-
ciją“ jungtinių Tautų generalinė ansamblėja 
paskelbė 1990 metais12. 

universalūs žmogaus teisių standartai, 
taikomi visiems be išimties, taikomi ir mi-
grantams, tačiau tai, kad jie žmogaus teisių 
dokumentuose nėra išskiriami į atskirą gru-
pę, bei tai, kad tarptautiniu mastu yra pripa-
žįstama valstybės suvereniteto norma, daro 
migrantus pažeidžiamais žmogaus teisių 
aspektu.

migrantų žmogaus teisių 
situacija ir galimybės ją keisti
Tarptautinė migracija per pastaruosius 

dešimtmečius tapo vienu reikšmingiausių 
pasaulio fenomenų. jungtinių Tautų duo-
menimis, 1985 metais migrantų skaičius pa-
saulyje buvo 105 milijonai13. 2005 metais 200 
milijonų žmonių pasaulyje buvo migrantai, 
o 9 milijonus iš jų sudarė pabėgėliai14. Tai, 
kad per dvidešimt metų migrantų skaičius 
išaugo beveik dvigubai, rodo, kad migracija 
darosi viena iš esminių visuomenės raidos 
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tendencijų. ją papildo dar viena tendencija – 
migracijos srautai plūsta į išsivysčiusias šalis. 
didžiausiu imigracijos kontinentu tapo eu-
ropa. XXi amžiaus pradžioje europoje buvo 
60 milijonų migrantų, azijoje – 44 milijonai, 
Šiaurės amerikoje – 41 milijonas, afrikoje – 
16 milijonų ir lotynų amerikoje ir australi-
joje – 6 milijonai15.

migracija yra kompleksinis fenomenas, 
turintis ir asmeninę, ir nacionalinę, ir tarp-
tautinę dimensijas, o jos poveikio visuome-
nės raidai diapazonas siekia nuo pokyčių 
darbo rinkoje iki saugumo problemų, todėl 
migracijos politika labai kompleksinis ir su-
dėtingas reiškinys, beje, vienas iš šios politi-
kos elementų yra žmogaus teisių standartai. 
Teisė migruoti yra viena iš pamatinių žmo-
gaus teisių, tačiau daugeliu atveju migrantai 
susiduria su savo žmogaus teisių pažeidimais 
šalyse, kuriose jie gyvena ir dirba, bei šalyse, 
per kurias jie migruoja. migrantų žmogaus 
teisių padėtis yra labai įvairi – nuo lygybės ir 
integracijos iki marginalizacijos ir atskirties. 
nors daugelis išsivysčiusių šalių, pirmiausia 
europos sąjungos valstybės, yra labai palan-
kios žmogaus teisių principams, tačiau ir jose 
migrantų atžvilgiu išlieka dvigubi standar-
tai. europos sąjunga garantavo savo šalių 
piliečiams fundamentalias laisvo judėjimo 
galimybes, tačiau laikosi griežtos ir apsaugi-
nės politikos „nekviestų“ migrantų atžvilgiu. 
jungtinių amerikos Valstijų kova su teroriz-
mu ir migracijos kontrolės sugriežtinimas, 
pateisinamas saugumo politikos požiūriu, 
netiesiogiai paskatino visuomenės ksenofo-
biją ir negatyvų nusiteikimą prieš migran-
tus. Todėl žmogaus teisių požiūriu migran-
tai visur išlieka ypač pažeidžiama grupė. Be 
abejo, negalima lyginti migrantų, kurie yra 
aukštos profesinės kvalifikacijos ir, kaip spe-
cialistai visur yra laukiami, teisių su teisėmis 
nekvalifikuotų arba nelegalių migrantų, ku-
rie dažnai būna išnaudojami darbdavių arba 
net prekeivių žmonėmis, tačiau visi migran-
tai yra pažeidžiami žmogaus teisių požiūriu 

pirmiausia todėl, kad jie nėra piliečiai šalies, į 
kurią jie atvyko, o pilietybės įgijimo procesas 
net ir pačiose demokratiškiausiose valstybė-
se trunka nuo 3 iki 10 metų. 

Formaliai kiekviena šalis negali skirti 
savo piliečių ir migrantų, kai kalbama apie 
fundamentalias teises, teisę į gyvybę ar 
saugumą, bet ji gali riboti laisvą judėjimą 
ir politinį dalyvavimą, todėl visi migrantai, 
nepriklausomai nuo jų asmeninės situacijos, 
yra grupė, kurių teisėms visada gresia dides-
nė rizika. kaip teigia stefanie grant, pirmoji 
problema, kuri iškyla kalbant apie migrantų 
žmogaus teises, yra duomenys apie jų pa-
žeidinėjimus16. nėra išsamios informacijos 
apie tai, kokios teisės pažeidžiamos, kur tai 
atsitinka, kokio pobūdžio yra šie pažeidimai. 
priežasčių yra ne viena. didelė migrantų 
dalis nemoka šalies, kurioje jie gyvena, kal-
bos, nežino įstatymų ir institucijų, kurioms 
jie galėtų skųstis; norėdami išlaikyti darbo 
vietą bijo savo darbdavių. ypatingai sunku 
gauti informaciją apie nelegalių migrantų 
teisių pažeidinėjimus, nes bijodami deporta-
cijos, jie apskritai neviešina savo problemų. 
daugelis migrantų net nežino, kokias teises 
jie turi ir kaip jie galėtų pareikšti apie šių tei-
sių pažeidimus. nacionalinė statistika, rašo 
grant, nėra pilna ir patikima, o žiniasklaidos 
pranešimai ir nevyriausybinių organizacijų 
raportai yra kuklūs lyginant su informacija 
apie pabėgėlių teisių pažeidinėjimus. 

Žmogaus teisių idėja ir procesas yra galin-
gas instrumentas, keičiant migrantų teisių pa-
dėtį. pirmiausia tai papildė istoriškai senesnį 
ir valstybės suvereniteto normą išreiškiantį 
migrantų teisių gynimą per diplomatines 
institucijas. Tarptautinė žmogaus teisių teisė 
implikuoja tai, kad individai turi ne tik tas 
teises, kurias garantuoja jų kilmės valstybės, 
bet ir teises, kurias garantuoja tarptautiniai 
žmogaus teisių dokumentai. Valstybė, kuri 
pasirašo ir ratifikuoja žmogaus teisių doku-
mentus, įsipareigoja įgyvendinti jų normas 
savo nacionalinėje teisėje ir politikoje. ne-
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galima nuneigti šio proceso pažangos, nes 
jis akivaizdus ir globaliu, ir regioniniu, ir 
nacionaliniu lygmenimis. jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komitetas, kurio funkcija 
yra įgyvendinti pilietinių ir politinių teisių 
pakto nuostatas17, pastaraisiais metais pa-
siekė, kad eilės šalių teisėje būtų įtvirtintos 
migrantų teises saugančios normos. pvz., 
mauritanija, reikalaujant Žmogaus teisių 
komitetui, garantavo teisę imigrantams vy-
rams atsivežti į šalį savo šeimas, dominikos 
respublika ir azerbaidžanas buvo priverstos 
reaguoti į priverstinio migrantų darbo savo 
valstybėse problemą, Šveicarija buvo įparei-
gota užtikrinti, kad deportuojant nelegalius 
migrantus, jų, kaip žmonių, orumas nebus 
pažeistas18.

kaip jau minėta, vienas pačių intensyviau-
sių migracijos regionų yra europa, todėl čia 
susiduriama ir su pabėgėlių, ir su migrantų, 
ir su prieglobsčio prašytojų problemomis bei 
jų teisėmis. europos žmogaus teisių režimas, 
kuris pagrįstas europos žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurį 
sėkmingai įgyvendina europos Taryba bei 
europos žmogaus teisių teismas, pastarai-
siais metais susidūrė su rimtais išbandymais. 
2005 metais europos miestuose kilusios 
riaušės paaštrino migrantų, pirmiausia mu-
sulmonų, diskriminacijos ir jų integracijos į 
visuomenę klausimą. Viena vertus, europos 
sąjungos plėtra garantavo gana sėkmingą 
migracijos vadybą, antra vertus, buvo susi-
durta su nelegalios migracijos srautais. Žmo-
gaus teisių požiūriu pati opiausia problema 
yra nelegalūs migrantai, kurie bando pasiek-
ti europos šalis Viduržemio jūra iš Šiaurės 
afrikos. Bandymai reguliuoti šį migracijos 
srautą ir stiprinti pasienio kontrolę kertasi su 
humanitarine ir žmogaus teisių teise, o sieki-
mas grąžinti nelegalius migrantus į jų kilmės 
šalį negali būti realizuotas todėl, kad tarp mi-
grantų kilmės šalių ir europos valstybių nėra 
readmisijos sutarčių. europos žmogaus teisių 
teismas savo veikloje remiasi europos žmo-

gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija ir interpretuodamas jos straips-
nius yra nemažai nuveikęs plėtodamas atvejo 
teisę žmogaus teisių kontekste, tačiau dau-
guma nelegalių migrantų, plūstančių į eu-
ropos valstybes, yra ekonominiai migrantai, 
kurių teises labiau atitiktų europos socialinė 
chartija, bet šis dokumentas neturi didesnės 
teisinės galios ir tarpvalstybinis regioninis 
jo realizacijos mechanizmas neegzistuoja. 
išeitimi galėtų būti Tarptautinės migrantų 
darbininkų ir jų šeimų narių teisių apsaugos 
deklaracijos pripažinimas, tačiau kol kas iš 
visų europos Tarybai priklausančių valsty-
bių tik azerbaidžanas, Turkija bei Bosnija ir 
Hercogovina šį dokumentą yra ratifikavę19.

Vietoje išvadų

Tarptautiniai žmogaus teisių principai yra 
universalūs ir taikomi visiems, nepriklauso-
mai nuo to, ar jie yra piliečiai, ar migrantai, 
bet realiai migrantų traktavimas ir teisių, 
kuriomis jie naudojasi, apimtis priklauso 
nuo konkrečios šalies migracijos politikos. 
Žmogaus teisių idėja ir jos realizacijos pro-
cesas yra fenomenas, kuris peržengia valsty-
bių sienas ir griauna nusistovėjusią valstybės 
suvereniteto normą, tačiau ne visoms šalims 
sekasi integruoti į bendrą visumą legalios ir 
nelegalios migracijos, pabėgėlių, prieglobs-
čio prašytojų teises ir parengti ilgalaikę stra-
tegiją. net ir europos sąjunga, sėkmingai 
besiplėtojanti globalėjančio pasaulio ins-
titucija, su šiomis problemomis susidoroja 
sunkiai. europos sąjungos piliečiai turi ne-
ginčijamą teisę laisvai judėti iš šalies į šalį, 
tačiau kiekviena europos sąjungos valstybė 
narė vykdo „apsauginę“ migracijos politiką 
tam, kad išvengtų nepageidaujamų migrantų 
savo šalyje, o migrantų integracijos politika 
yra skirtinga visose europos sąjungos vals-
tybėse. Žmogaus teisių diskurse migrantų 
ir jų teisių temos įvairuoja nuo svarstymų, 
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kad valdoma migracija yra esminių žmo-
gaus tesių pažeidimas ir pačių fantastiškiau-
sių siūlymų raidos ir progreso dėlei visiškai 
ignoruoti valstybės suverenitetą ir nepaisyti 

sienų20 iki labai santūraus ir subalansuoto 
politikų ir akademikų disputo, kaip galima 
tobulinti migracijos valdymą išlaikant dėme-
sį ir pagarbą žmogaus teisėms21.
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Šiandieninė lietuvių emigracija – tai dina-
miškas ir įvairialypis moderniosios tarptauti-
nės migracijos procesas; ypač turint omenyje 
tai, jog šiuolaikinė lietuvių migracija nėra 
izoliuota nuo pasaulyje vykstančio migrantų 
srautų judėjimo1. Tarptautinė lietuvių migra-
cija yra dalis vientisos globalioje bendruo-
menėje besireiškiančių pokyčių grandinės2. 
Todėl šiuolaikiniai lietuvių migracijos ypa-
tumai nėra nauji, jie tiesiog įsišakniję istori-
niuose santykiuose ir susiformavę veikiant 
įvairiems faktoriams: politiniams, demogra-
finiams, socioekonominiams, geografiniams 
ir kultūriniams3. iš to kyla migracijos reiš-
kinio definavimo ir koncepcinės problemos, 
nes migracija vienaip ar kitaip paliečia ne tik 
siunčiančias ar priimančias migrantus vals-
tybes, bet ir įvairių šalių visuomenes, taip 
pat ir lietuvos. kyla klausimas, kaip lietuvių 
nacionaliniai naratyvai šiandieną apibūdina 
migracijos kultūrą, istoriją, įstatymus, kitaip 
sakant, kokia ji, mūsiškoji migracija, kokie jos 
ypatumai? kaip šiuolaikinė lietuvių migraci-
ja įsipina į tarptautinės migracijos srautus?

svarstant formuluotus klausimus, neiš-
vengiama ir teorinė tarptautinės emigracijos 
ir migracijos sąvokų aptartis, kurią vėliau sie-

daiva kristina kuZmickaiTĖ

Teoriniai
tarptautinės lietuvių migracijos diskursai*

siu su migracijos teoretikų pastaruoju metu 
pamėgtu transnacionalizmo diskursu. Tai 
darau sąmoningai, nes lietuvos migracijos 
specialistai šios sąvokos išvengia arba ją klai-
dingai tapatina su cirkuliacine migracija4, t. y. 
aptaria tik ekonominį migrantų interesą, o iš 
analizės lauko pameta socialinį, mobilumo 
bei įpročio ir gyvenimo būdo aspektus (tu-
rimi omenyje ir naujausi tekstai, šį reiškinį 
vertinantys ambivalentiškai).

Teoriniai tarptautinės 
migracijos modeliai

Šiuolaikinį tarptautinės migracijos fe-
nomeną ir procesus aptaria bei analizuoja 
įvairios teorijos. Tradiciškai tarptautinės 
migracijos sociologinėse teorijose vyrauja 
trys paradigmos: neoklasikinė ekonominės 
pusiausvyros teorija, istorinė struktūrinė 
perspektyva ir migracijos sistemų teorija. 
neoklasikinė ekonominės pusiausvyros pa-
radigma, arba kitaip vadinamas „stūmos–
traukos“ modelis, tyrinėja makrostruktū-
rines transformacijas. „stūmos–traukos“ 
modeliui priskiriamas „naudos–praradimų“ 
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kriterijus, ypač pabrėžiant individo apsis-
prendimo migruoti ir siunčiančiojo krašto 
politinių veiksnių svarbą5. pagal šią teoriją, 
svarbiais laikytini „išstūmimo veiksniai“, 
kuriems priskiriami migrantus siunčiančios 
šalies ekonominiai, politiniai ir socialiniai 
sunkumai, o ekonominiai ir (arba) politiniai 
priimančios visuomenės privalumai laikomi 
pagrindiniais „traukos veiksniais“. panašūs 
ekonominiai, politiniai ir socialiniai fakto-
riai, kaip svarbiausios migravimo „stūmos-
traukos“ priežastys, dažniausiai nurodomi ir 
lietuvoje vykdomuose tyrimuose, pažymint 
darbo rinkos pasiūlos ir paklausos bei atly-
ginimų skirtumus6.

kai kurie mokslininkai teigia, jog pavienė 
imigrantų trauka vyksta tam tikrame kon-
tekste7, tačiau p. Hondagneu-sotelo (1994) 
tvirtina, kad „tokia analizė pateikia vienmatę 
žmogiškos veiklos sampratą, sulėkštindama 
sudėtingus socialinius procesus iki bendro 
pobūdžio atsitiktinumų, individualių ap-
skaičiavimų rinkinio“8. p. Hondagneu-sotelo 
(1994) ir kiti autoriai teigia, kad šioje anali-
zėje trūksta istorijos, o globalioje politinėje 
ir ekonominėje sistemoje yra pražiūrėtos po-
sistemės9. kaip nurodo s. castles ir m. j. mil-
ler, „vargu ar tarptautinė migracija kada 
nors buvo paprastas individualus veiksmas, 
kuriam žmogus apsisprendžia, ieškodamas 
geresnio gyvenimo galimybių. Tai kolekty-
vinis, iš socialinių pokyčių kylantis veiksmas, 
darantis įtaką visai visuomenei tiek siunčian-
čioje šalyje, tiek priimančioje teritorijoje“10. iš 
tiesų, neoklasikinis ekonominės pusiausvy-
ros modelis yra apibendrinantis ir tiesiogiai 
nesusijęs su konkrečiu migracijos atveju.

istorinės struktūrinės perspektyvos teo  ri -
ja, yra alternatyvi neoklasikiniam ekonomi-
nės pu siausvyros modeliui ir grindžiama 
netolygiu politinės ir ekonominės galių 
padaliji mo aiš kinimu. pagal šią teoriją, do-
minuojančios „cent rinės“ (išsivysčiusios) ir 

„periferinės“ (besivystančios) šalys yra tar-
pusavyje susiję ir veikia viena kitą. Tam ti-

kroje pe ri feri nėje šalyje prasidedantys migra-
cijos procesai kyla iš ankstesnio, istoriškai su 
centrinėmis šalimis susiformavusio ryšio, dėl 
kurio tarp šių šalių formuojasi naujai prasi-
veržiantys struktūriniai ryšiai. nors ši teori-
ja plačiai apibūdina struktūrines migravimo 
sąlygas, tačiau nepaiso socialinio migracijos 
reiškinio aspekto. pirmiausia, migracijos pro-
cese pasigendama tokių svarbių veiksnių kaip 

„suinteresuotų individų bei grupių motyvaci-
jos ir veiklos“11. kitas šio modelio trūkumas 
yra tas, kad tarptautinės migracijos vyksme 
moteris, kaip tyrimo subjektas, yra neverti-
nama kaip veikėja12. dar daugiau, kaip pažy-
mi k. koser ir H. lutz, moterys yra dvigubai 
nematomi subjektai; istoriniame struktūri-
niame migracijos modelyje jos ignoruojamos 
kaip imigrantės ir kaip darbininkės13.

Trečioji, migracijos sistemų teorija apta-
ria sąveiką, atsirandančią migracijos proce-
se tarp makro ir mikrostruktūrų, tokių kaip 
politinės ekonomijos, tarptautinių ryšių, 
kolektyvinės veiklos ir institucinių veiks-
nių. Vien pasaulinėje rinkoje vykstančiais 
makrolygmens postūmiais grindžiamos bei 
siunčiančių ir priimančių šalių ryšius pabrė-
žiančios migravimo teorijos migravimo ryšių 
ir apraiškų įvairovės neatskleidžia ir nepaaiš-
kina14. Tuo tarpu tokiose studijose išryškina-
ma migruojančiųjų veikla ir įsitikinimai, ne-
formalūs socialiniai ryšiai, išsirutuliojantys 
drauge su migravimo ir įsikūrimo kitame 
krašte procesais mikrostruktūriniame ly-
gmenyje. Tarptautinis migravimas, paveik-
tas neformalių ryšių (asmeninių santykių, 
šeimos ir namų ūkio modelių, draugystės 
ir bendruomeninių ryšių, ekonominės ir 
socialinės pagalbos), išsirutulioja į norma-
tyvinių veiksmų, kaip „tinkamo individų el-
gesio“, lygmenį15. kaip d. s. massey nurodo, 
tarptautinė migracija ilgainiui tampa nuolat 
vykstančiu socialiniu reiškiniu, sukuriančiu 
migracijai bazę16. Šioji suteikia „kultūrinį ka-
pitalą“17 – informaciją apie kitas šalis, apie ga-
limybes emigruoti, susirasti darbą, įsikurti ir 
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prisitaikyti prie naujų aplinkybių – būtinus 
išteklius pavieniams asmenims, telkiančius 
juos į grupes ir susaistančius juos į įvairių so-
cialinių vaidmenų bei santykių tinklą. nors 
šie socialiniai ryšiai daro įtaką migracijos 
procesui ir jį palaiko, tačiau tam tikromis 
aplinkybėmis (dažniausiai nedokumentuo-
tos, nelegalios migracijos atvejais) tie patys 
kultūriniai socialiniai ištekliai gali tapti 
trūkumu ir būti kenksmingi, jei išsirutulioja 
į „migracijos industriją“ ir migruojančiųjų 
išnaudojimą18. Toks pavyzdys gali būti pas-
taruoju laikotarpiu ypač klestinti nelegalios 
migracijos forma – tarptautinė prekybos 
žmonėmis praktika.

Šį trečiąjį teorinį modelį praturtina fe-
ministinės migracijos studijos tokiais tarp-
tautinės migracijos dinamiką bei apraiškas 
skatinančiais ir svarbiais veiksniais, kaip 
šeima, moters giminystės bei kartų reikšmės 
ir kultūros elementais19. pavyzdžiui, m. To-
ro-morn teigia, kad į migracijos ir įsikūrimo 
naujoje šalyje proceso lygtį įrašyti produk-
tyvus ir reproduktyvus moterų darbas, taip 
pat motinų ir močiučių kartos (teigčiau, kad 
ir vaikai), padeda geriau suvokti tarptauti-
nę darbo migraciją20. m. erdmans išryškina 
migracijos kaip nacionalinio įpročio svarbą, 
teigdama, jog „kai žmonės dešimtmečiais ir 
net šimtmečiais migruoja iš vieno regiono į 
kitą – tada migracijos srautas tampa insti-
tuciniu, tai yra nacionalinės arba regioninės 
kultūros dalimi. Taigi migracija pasidaro 
nacionalinis įprotis, tai yra susiformavęs ir 
vis iš naujo pasikartojantis elgesys ne vien 
dėl instrumentinės vertės, susijusios su vei-
kla (darbų ir atlyginimų), nei dėl instrumen-
tinio patogumo šį elgesį kartoti (šalies poli-
tikos ir socialinių tinklų), bet paprasčiausiai 
dėl to, kad tai yra anksčiau vykę (nacionali-
nis įprotis)“21.

nors kiti autoriai, kaip d. s. massey 
(1999), a. portes ir r. g. rumbaut (1996) 
ar W. i. Thomas ir F. Znaniecki (1958)22 taip 
pat pabrėžia panašius migracijos mode-

lius, tačiau ši m. erdmans citata iliustruoja, 
kaip užsitęsusi migracija tampa įpročiu, o 
ilgainiui ir svarbiu kintamuoju migravimo 
procese.

galiausiai migracijos tyrinėtojai23 nu-
rodo naują santykių tarp gerovės valstybės, 
kuriančios migracijos kontrolės politiką, 
ir imigrantų, valstybės įstatymų taikinio, 
matmenį, kai migruojanti populiacija ver-
tinama pagal nevienodą jėgos ir žinojimo 
bei atsako iš apačios dinamiką. Tuo tarpu 
migrantai daugiau nebegali būti vertinami 
kaip aukos ar pasyvūs valstybinės politikos 
priėmėjai ir vykdytojai; būtų teisingiau juos 
laikyti tokiais, kurie, sukaupdami išteklius 
ir susikurdami savo kontrolės erdves, sugeba 
užmegzti socialinius tinklus šalia šeimos ir 
giminės ryšių bei sukurti nusikaltimų ir pa-
sipriešinimo valstybinei kontrolės politikai 
industrinę sistemą.

Transnacionalizmo perspektyva 
tarptautinės migracijos teorijose

Transnacionalizmas – raktažodis moder-
niajai migracijai apibūdinti. Transnaciona-
lizmas – tai reiškinys, veikiamas migracijos, 
suformavęs daugialypių ryšių ir sąveikų 
tinklą, rišantį ir vienijantį asmenis ir ins-
titucijas už nacionalinės valstybės sienų 
ekonominiais, politiniais, kultūriniais ar 
asmeniniais tikslais24. Ši sąvoka neatsietina 
nuo emigracijos apibrėžimo, kuris apibūdi-
na statišką vienakryptį judėjimą iš kilmės 
šalies į priimančiąją; namai bei bendruome-
nės vertinami taip pat – laikomi erdviškai 
fiksuoti ir pastovūs, iš kurių migrantai iš-
vyksta ir kuriuose kuria savo naujuosius na-
mus25. paprastai (e)migracija arba migracija 
siaurąja prasme ir yra suprantama kaip duo-
neliautojų arba geriausiu atveju prieglobsčio 
ieškotojų problema26. lietuvos tarptautinės 
migracijos istorijoje ši dichotominė tipolo-
gija – ekonominė arba prieglobsčio prašy-
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tojų migracija – taip pat akivaizdi: XiX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje lietuviai į užsienį 
emigravo dėl darbo ir geresnio pragyveni-
mo, o sovietinės okupacijos ir antrojo pa-
saulinio karo pabėgėliai ieškodami politinio 
prieglobsčio.

Transnacionalizmo paradigma migraciją 
iš esmės studijuoja plačiau – kaip pragyveni-
mo ir gyvenimo būdo problemą. Tokia pras-
me vertinama tarptautinė migracija laikyti-
na šiuolaikiniu istoriniu reiškiniu, sąlygotu 
globalizuoto kapitalo, paprastai virstančio 
įpročiu iš pradinio vienakrypčio judėjimo iš 
valstybių, kurios praeityje turėjo ekonominio 
pragyvenimo sunkumų27. lietuva – geras pa-
vyzdys, kai anksčiau patirti istoriniai trūkiai 
suponavo tarptautinės migracijos ekonomi-
nį, o vėliau politinį proveržį. Tokie panašaus 
pobūdžio masiniai veiksmai, pasižymintys 
ilgesne trukme, „įsirašo“ šalies atmintyje ir 
tampa įpročiu, pasikartojančiu atsiradus pa-
lankioms sąlygoms.

empirika rodo, kad migrantai dažnai są-
veikauja ir tapatinasi su keletu nacijų, vals-
tybių ir bendruomenių – šie veikėjai kuria 
transnacionalias bendruomenes arba naujo 
tipo transnacionalias socialines erdves (šias 
teorines įžvalgas iš lietuvių tarptautinės mi-
gracijos patirties galima pailiustruoti pora 
pavyzdžių: pirmasis – tai atskirų pasaulio 
lietuvių bendruomenės kraštų ir bendruo-
menių narių sukurtas institucijų tinklas, 
glaudžiai ir vis intensyviau bendradarbiau-
jantis su lietuva; antrasis – kai užsienio 
valstybėse kontraktuojami aukštos kvalifi-
kacijos kultūros, meno ar mokslo atstovai 
ilgam įsikuria keliose valstybėse ir keliauja 
iš vienos į kitą, užmegzdami naujas pažin-
tis, darbo ryšius, formuodami naujus įpro-
čius, įsikurdami ne vienus namus ir sunkiai 
įvardydami, kur yra jų tikrieji namai). Todėl 
tarptautinis mobilumas tampa svarbus mi-
gruojančiųjų tarpusavio santykiams, ryšiui 
su vieta, identitetu bei prieraišumu – veiks-
niams, kurie labiausiai apibūdina migranto 

priklausomumą tam tikram lokalui. Tačiau 
svarbu paminėti, kad, kaip teigia tarptauti-
nės migracijos teoretikai, migrantai yra lin-
kę išlaikyti ryšius su kilmės šalimi28. Todėl 
mechaniškasis arba vienakryptis tarptau-
tinės migracijos apibūdinimas neaprėpia 
žmonių judėjimo įvairiomis kryptimis ir 
(arba) į namus reiškinio.

kita migracijos teorijoje minima – inkor-
poracijos paradigma – teigia, kad migracija 
nereiškia vienos šalies ar kilmės vietos ap-
leidimą ar iškeitimą dėl kitos: „būti įsikū-
rusiam nebūtinai reiškia tą patį kaip būti 
nejudančiam; būti mobiliam nebūtina būti 
neprieraišiam“29. inkorporacijos perspek-
tyva plačiau paaiškina transnacionalumo 
turinį, ypač akcentuodama migruojančiojo 
socialinių charakteristikų, tapatumo (sa-
vasties) santykį su mobilumo įpročiais30. 
inkorporacijos sąvoka transnacionalizme 
labiau implikuoja daugiavietį buvimą, netgi 
keleto pilietybių turėjimą su aiškia nuoroda 
į daugialypį prieraišumą – jau aptartų kelių 
tėviškių, namų sampratą, kuri vėlgi viena-
reikšmiai sietina su migrantų savastimi, gy-
venimo būdu ir pragyvenimu.

siekiant paryškinti ne tik ekonominį, bet 
ir socialinį bei kultūrinį migracijos aspektą, 
verta paminėti, kad pati gyvenimo būdo ir 
pragyvenimo samprata istorijoje evoliucio-
navo. jeigu Viduramžiais gyvenimo būdas 
vertintas kaip kultūrinis ir socialinis būvis, 
vėliau jis peraugo į ekonominį, materialų-
jį. net ir šiandieninėse migracijos teorijose 
migrantas, kaip ir pats migracijos reiški-
nys32, dažniausiai vertinamas kaip homo 
oeconomicus – ekonominių interesų ten-
kintojas32; o emigravimas iš kilmės šalies, 
ypač pradiniame etape, laikomas ne vien 
nacionalinės sienos kirtimu reguliuojamu 
valstybės politikos, bet ir asmeniniu persi-
kėlimu iš žinomos gyvenamosios vietovės 
bei namų į nežinomą užsienio valstybę33. 
Toks emigravimas reikštų įprastų ekonomi-
nių, kultūrinių ir socialinių ryšių bei veiklų 
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nutraukimą ir iškeitimą (bent laikinai) į ki-
tokios kultūros ir gyvenimo būdo santykius. 
Vėlgi empiriniai antropologiniai duomenys 
rodo, kad migruojančiųjų pasirinkimai yra 
kur kas sudėtingesni – jų motyvai apima ne 
tik ekonominius interesus, bet ir kitas, bent 
jau dvi būtinas paminėti formas: tai habitus 
(mobilumo įpročius) ir habitat (gyvenamą-
ją vietą), susijusius tiek su migracijos poky-
čiais, tiek ir su migruojančiojo socialinėmis 
lokacijomis, tapatumu bei gyvenimo būdo 
tęstinumu per susiformavusius socialinius 
ryšius ir kultūrines vertybes34. Todėl trans-
nacionalumo perspektyva, kuri vertina 
tarptautinį mobilumą, tuo pačiu paaiškina, 
kad tam tikros šalies puoselėjama kultūra 
nesibaigia prie nacionalinių valstybės sie-
nų taip pat, kaip ir individualaus asmens 
gyvenamoji vieta negali būti apribojama 
vien jo gyvenamaisiais namais, bet turi būti 
suprantama plačiau – labiau kaip individo 
vieta visuomenėje; t. y., kaip jo gyvenimo 
būdas35. 

Todėl tarptautinis migravimas transna-
cionalizmo diskurse laikytinas neužbaigtu 
procesu – tai yra migracija vertintina kaip 
pasikartojančios kelionės, kurioms būdinga 
ne viename lokale (t. y. ne vienoje valstybėje 
ir ne vienoje bendruomenėje) išreikšta socia-
linių ekonominių santykių pozicija, kuri su-
prantama ir kaip protų nutekėjimo fenome-
no dalis. specialistų ir aukštų kvalifikacijų 
darbuotojų migraciją iš transnacionalizmo 
pozicijos labiau tiktų įvardyti kaip protų te-
kėjimo reiškinį ir jį vertinti kaip nebaigtinį ir 
pasikartojantį šiuolaikinės migracijos proce-
są. apibendrindami šiuolaikinės migracijos 
diskursus drauge su n. papastergiadis (2000) 
galime teigti, kad bet kokios rūšies judėjimas, 
kertant nacionalinių valstybių sienas ar pa-
prasčiausiai pakeičiant geografinę vietą, yra 
susijęs su mūsų gebėjimu įsivaizduoti ir rink-
tis alternatyvą, kuri geriausiai paaiškinama 
kelionės metafora ir migruojančiųjų tapatu-
mo virsmais bei raiška36.

Vietoj išvadų
lietuvos gyventojų tarptautinės 

(e)migracijos scenarijai
ieškant šiandieninės lietuvių migracijos 

išorinių priežasčių, svarbu aptarti ir tarptau-
tinės migracijos perspektyvos – imigrantus 
priimančios šalies, tai yra emigrantų trau-
kos centrų problematiką. lietuvių emigra-
cijos priežastis sunku atpažinti ir įvardyti, 
izoliuotai analizuojant tik lietuvos tarptau-
tinės migracijos situaciją, bet neįvertinant 
fakto, kad tarptautinės migracijos priežastys 
glūdi ir globaliuose makroekonominiuose 
vyksmuose. Todėl asimetrinis išsivysčiusių 
ir neišsivysčiusių šalių ekonominis santykis, 
žymiai kontrastuojantis su mūsų mažos ša-
lies ekonominiais poreikiais, lietuvai tampa 
praktiškai neįveikiamas iššūkis.

lietuvius užsienių traukos centrai vilioja 
tuo, ko jų kilmės šalis, maža ir silpnesnė už 
migrantus priimančias šalis, negali pasiūly-
ti. didžiųjų šalių vykdoma selektyvioji (pvz., 
žaliosios kortos) imigrantų politika, nors yra 
naudinga migrantus priimančiai šaliai, šiuo 
konkrečiu atveju lietuvai turi neigiamų pa-
sekmių, nes nutekanti gyventojų dalis turi 
neigiamą tiesioginį poveikį demografijos 
pokyčiams37 ir, be to, silpnina sunkiai besi-
formuojantį vidurinįjį visuomenės sluoksnį.

kita užsienio šalių naudojama imigrantų 
priviliojimo strategija – nelegalaus darbo to-
leravimas juodojoje ar pilkojoje darbo rinko-
je. imigrantus priimančios šalys nesuteikia 
privilegijų šalims, dovanojančioms migran-
tus. Toks tarptautinės migracijos santykis tik 
dar labiau paryškina stipriųjų šalių stiprybes, 
mažųjų – silpnąsias puses.

ko reikia, kad migracijos sraute galiausiai 
netaptume ekonominio, socialinio ar kultū-
rinio restruktūrizavimosi aukomis? Trum-
pas atsakymas būtų – reikalingas valstybės 
politikos emigracijos klausimais formavimas. 
aišku, neturiu mintyje emigracijos suvaržy-
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mo įstatymais – toks žingsnis vienareikšmiai 
vertintinas kaip lietuvos regresas. Tačiau 
įmanomas dialogas ir kooperacija tarp mi-
grantus siunčiančios ir priimančių šalių, siek-
tinas partnerystės ne tik verslo, bet ir socia-
linės gerovės paslaugų srityse ryšys su mūsų 
žmones priimančiomis šalimis, nes efek-
tyvus migracijos srovių valdymas galimas 
tik šių šalių lygiaverčių santykių pagrindu. 
ir dar, mūsų šalyje svarbi informacijos apie 
moderniosios migracijos apraiškas sklaida, 
apskriti stalai, seminarai, ugdantys visuome-
nės sąmoningumą ir kuriantys viešąjį migra-
cijos problematikos diskursą, o tuo pačiu ir 
visuomenės požiūrio formavimas, dedan tis 
pamatą ilgalaikiam integralaus tapatumo ir 
sveikos nacionalinės savigarbos ugdymui.

jei lietuvių migraciją vertiname apibūdin-
tąja transnacionalizmo, tai yra neužbaigto 
tęstinių ryšių ir sąveikų projekto, arba ki-
taip sakant individualaus migrantų apsis-
prendimo prasme, galime kurti optimistinį 

tarptautinės migracijos reiškinio scenarijų – 
lietuva taip greitai neišsivaikščios. Tikėtina, 
kad emigravusieji, net jeigu nesugrįš gyventi, 
liks daugiau ar mažiau atsigręžę veidu į lie-
tuvą. o tuo pačiu santykinai intensyvi lie-
tuvos gyventojų tarptautinė migracija gali 
tapti vertingu indėliu ateities tyrimams ir 
teorizavimui, ypač ieškant atsakymų į klau-
simus: kokį poveikį daro migracija tapatumo 
kaitai ir formoms, koks migracijos ir namų 
bei priklausymo tiems namams (valstybei, 
institucijai ar organizacijai) santykis, kaip 
namų samprata formuojama santykyje su 
individualia arba (ir) kolektyvine migracija. 

Baigdama koncentruotą tarptautinio mi-
gravimo teorinį aptarimą, drįstu teigti, jog 
tada, kai tarptautinės migracijos klausimai 
taps viešųjų svarstymų vardikliu, tikėtina, 
kad bus rasti ir kiti lygties dėmenys, pade-
dantys bendromis pastangomis išspręsti ne 
vieną šešėlin nustumtą, tačiau lietuvai svar-
bų klausimą.
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pagal statistikos departamento gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis
Tarptautinė migracija* 
 imigravo 

 
emigravo migraci-

jos saldo
1000 gyventojų

imigrantų emigrantų migracijos saldo
2001 4694 7253 –2559 1,4 2,1 –0,7
2002 5110 7086 –1976 1,4 2,0 –0,6
2003 4728 11032 –6304 1,4 3,2 –1,8
2004 5553 15165 –9612 1,6 4,4 –2,8
2005 6789 15571 –8782 2,0 4,6 –2,6
2006 7745 12602 –4857 2,3 3,7 –1,4
2007 8609 13853 –5244 2,5** 4,1** –1,6**

* pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.
** išankstiniai duomenys.
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The international migration of lithu-
anians is part of a global process. The pecu-
liarities of this migration are rooted in histo-
rical relations and have been formed by the 
ineraction of various factors. This gives rise 
to conceptual problems defining the pheno-
menon of migration insofar as migration not 
only affects the countries that send out and 
those that receive migrants but also affects 
the societies of those countries (including 
lithuania). Thus the following questions ari-
se: How do the lithuanian national narrati-
ves today describe the culture of migration, 
its history, and the relevant laws? What, in 
other words, is lithuanian migration really 
like for lithuanians themselves? What are 
its salient features? and how does contem-
porary lithuanian migration merge into the 
currents of international migration?

The phenomenon and processes of cur-
rent international migration are discussed 
and analyzed by a number of theories. By 
tradition the dominant sociological theories 
of contemporary migration are the neoclassi-

daiva kristina kuZmickaiTĖ

THeoreTical discourse oF liTHuanian 
inTernaTional migraTion

cal theory of economic equilibrium, the his-
torical structural perspective, and the theo-
ry of migration systems.  These theoretical 
models are not to be taken in isolation from 
the transnationalism discourse, which aims 
to explicate the phenomenon of modern mi-
gration more fully. in that discourse interna-
tional migration is held to be an unfinished 
process; that is, it consists of repeated jour-
neys, characterized by finding oneself positi-
oned in the social and economic rela tions of 
more than one country and more than one 
community.

it is difficult to recognize and identify the 
causes of lithuanian emigration if one res-
tricts one’s analysis to lithuanian internatio-
nal migration without appreciating the fact 
that the causes of international migration 
lie in global macroeconomic actions as well. 
Thus contemporary lithuanian migration 
must also be evaluated in terms of the just-
mentioned sense of transnationalism, i.e., of 
an unfinished project of continuing relati-
onships and interactions.
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straipsnyje nagrinėjama lietuvių kilmės 
vaikų ugdymo problematika jaV. Tai atlie-
kama pirmiausia analizuojant lietuvos teisės 
aktus, siekiant nustatyti, kokia teisinė aplin-
ka yra sukurta migravusiųjų vaikų ugdymo 
problematikai. Vėliau žvelgiama į praktines 
problemas, straipsnyje atkleidžiant asmeni-
nę patirtį, kadangi viena iš straipsnio auto-
rių – laima liutikienė – daugiau nei 5 metus 
su šeima gyvenanti jaV, jau antrus metus 
vadovauja lituanistinei dr. V. kudirkos mo-
kyklai (elizabeth, nj) bei augina du vaikus 
(9 metų dukrą ir 7 metų sūnų), lankančius 
ir amerikietiškąją, ir lituanistinę mokyklą. 
straipsnyje taip pat naudojamasi 2007–2008 
metais lietuvių išeivijos instituto atlikto ty-
rimo rezultatais2.

situacijos lietuvoje apžvalga: 
praktinis ir teisės aktų lygmenys 

Lietuva pirmauja ES pagal emigrantų 
skaičių 1000-iui gyventojų (saldo (–2,6), kai 
tuo tarpu daugeliui ES valstybių gyventojų 
imigracija – pagrindinė gyventojų skaičiaus 

edita gruodyTĖ
laima liuTikienĖ

jaV gyvenančių lietuvių vaikų
ugdymo problematika

Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos1.

didėjimo priežastis ir migracijos saldo yra 
teigiamas3 . nuo lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo iki 2005 metų pabaigos gyvento-
jų lietuvoje sumažėjo 360,5 tūkstančio, ir 
90 procentų šį sumažėjimą nulėmė neigia-
mas migracijos saldo4. lietuvių emigracija 
iš lietuvos ir toliau didėja. 2007 metais iš 
lietuvos emigravo 35 000 lietuvių, ir tai yra 
7 tūkstančiais daugiau nei 2006 metais (emi-
gravo 27800)5.

lietuvoje ilgą laiką nebuvo skiriama pa-
kankamo dėmesio migracijai ir su ja susiju-
sioms problemoms nustatyti bei spręsti. mi-
gracija pradėta laikyti pavojinga visuomenės 
saugumui bei buvo priimami atitinkami 
aktai, siekiant išvengti neteisėto išvykimo ar 
trečiųjų asmenų atvykimo į lietuvą.

apie migracijos problemas teisės aktų 
lygmenyje lietuvoje plačiau užsiminta tik 
2002 metais, seimui patvirtinus Valstybės 
ilgalaikės raidos strategiją, tačiau į migraciją 
kaip potencialią problemą žiūrėta tik viešojo 
saugumo bei užsienio politikos srityje. Tuo-
metinis valstybės siekis buvo organizuoti 
glaudesnį tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
kovojant su nelegalia migracija, visai nelie-
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čiant šio reiškinio kaip socialinės ar eko-
nominės lietuvos valstybės problemos ir, 
savaime aišku, nesvarstant su nagrinėjamu 
klausimu susijusių sprendimo alternatyvų. 
o kalbant apie mokslo ir švietimo ateitį ak-
centuojamas tik jos prieinamumas lietuvos 
gyventojams, kas leistų teigti, jog išvykusių 
lietuvos piliečių tai neapima6.

2003 metais patvirtinamos Valstybinės 
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuos-
tatos, kuriose išskiriami trys prioritetai: 
žinių visuomenė, saugi visuomenė ir kon-
kurencinga ekonomika7. kalbant apie švie-
timo kokybę konstatuojama, kad „švietimo 
turinys siejamas su dabarties moralinėmis ir 
pilietinėmis nuostatomis . Ypatingas dėmesys 
skiriamas asmens patriotizmui, jo pilieti-
niam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui 
ugdyti . Aktyvi pilietinė veikla tampa sudėti-
ne švietimo turinio dalimi“8, tačiau pačioje 
strategijoje nei prie tikslų, nei prie uždavi-
nių nėra užsimenama apie švietimo sistemos 
pritaikymą, tautinio identiteto skatinimą ar 
palaikymą migravusiems lietuvos pilie-
čiams, jų šeimos nariams, jo prieinamumą, 
optimizavimą.

2006 metų kovo 17 d. konferencijoje „emi-
gracija iš lietuvos“ buvo priimta rezoliucija, 
kur pasiūlyta lietuvos valstybei susirūpinti 
situacija lietuvoje bei pagaliau sukurti bei 
pradėti vykdyti nuoseklią, ilgalaikę valsty-
bės politikos strategiją emigracijos procesams 
valdyti ir numatyti tinkamą finansavimą jai 
įgyvendinti9 . 2006 metų balandžio 5 die-
ną lietuvos vyriausybė patvirtina lietuvos 
aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 
metų planą10, tačiau švietimo problemoms 
tarp migracijoje gyvenančių asmenų spręsti 
plane jokių gairių nenumatyta – apie tai net-
gi neužsimenama.

pirmasis dokumentas, kuris skirtas tie-
siogiai su migracija susijusioms problemoms 
spręsti, ir kuris būtų atsakas į jau paminėtos 
konferencijos metu priimtą rezoliuciją, yra 
2007 metais Vyriausybės patvirtinta eko-

nominės migracijos reguliavimo strategija11, 
skirta 2007–2012 metams. Šioje strategijoje 
pateikiama esamos situacijos (tiek praktinės, 
tiek teisės aktų lygmenyje) analizė, aptariant 
stiprybes, silpnybes ir grėsmes bei numatoma 
vizija, tikslai bei uždaviniai jai įgyvendinti. 
pirmą kartą į migraciją pažvelgta kaip į dau-
gialypį reiškinį bei nustatytos esminės su 
tuo susijusios problemos, pateikiamas stra-
tegijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 
metais planas, įvardijant konkrečius uždavi-
nius, priemones, atsakingas institucijas bei 
įvykdymo terminus. minėtoje strategijoje 
teisingai pažymima, kad nėra nei vieno tei-
sės akto, nė vienos strategijos, kuri kryptingai 
veiktų ekonominę migraciją12. strategijoje ak-
centuojamas žmoniškųjų išteklių prioritetas, 
švietimo sistemos reforma (apie kurią, beje, 
kalbama jau daug metų, bet realūs darbai vis 
nukeliami ateičiai). strategijoje numatyta, 
kad 2008 metų i ketvirtį Švietimo ir mokslo 
ministerija kartu su lietuvos mokslo taryba, 
lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos cen-
tru bei mokslo ir studijų institucijomis turi 
parengti bei švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinti užsienio lietuvių kilmės 
studentų, absolventų ir jaunųjų mokslinin-
kų stažuočių bei mokymosi visą gyvenimą 
lietuvos aukštosiose mokyklose, moks-
lo įstaigose bei jų laboratorijose, lietuvos 
valstybės institucijose bei privačiose ben-
drovėse programą13, kuri, straipsnio autorių 
žiniomis, kol kas dar nėra parengta. Tačiau 
ir šioje strategijoje ne visuomet detalizuoja-
mi konkretūs atsakingų institucijų žingsniai 
vienai ar kitai strategijai įgyvendinti. Tarki-
me, strategijos priede, skirtame institucijų 
kompetencijai, susijusiai su migracijos po-
litikos įgyvendinimu apibrėžti, Švietimo ir 
mokslo ministerijai (kartu su įstaigomis prie 
ministerijos) numatytas valstybės paramos 
teikimas užsienyje gyvenantiems lietuviams 
švietimo ir studijų srityse pagal tarptauti-
nius susitarimus, tačiau tokie susitarimai 
neįvardijami ir eiliniam piliečiui tokios for-
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muluotės neaiškios. Tuo pačiu strategijoje iš 
viso nekalbama apie jokius finansavimo šal-
tinius ir konkrečių lėšų numatymą vienam 
ar kitam prioritetui, juk tai yra būtina norint 
sėkmingai įgyvendinti strategiją. Šios stra-
tegijos įgyvendinimo priežiūrai, koordina-
vimui ir kitiems panašiems klausimams lr 
Vyriausybės nutarimu įsteigiama ekonomi-
nės migracijos reikalų komisija14, kuri greta 
kitų funkcijų yra įpareigota teikti siūlymus 
dėl strategijos tobulinimo.

atlikus trumpą lietuvos faktinės situa-
cijos ir teisės aktų analizę, galima konsta-
tuoti, kad kol kas lietuvos valstybės dėme-
sys lietuvių migracijai ir iš to kylančioms 
problemoms suprasti yra nepakankamas 
(ypač iki 2007 metų), tačiau pamažu (nuo 
2007 metų vidurio) Vyriausybės lygmeny-
je identifikuojamos problemos, ieškomi jų 
sprendimo būdai ir formuojama valstybės 
strategija.

padėties jaV apžvalga: 
teisinis mokyklų statusas

ugdymo sistema jaV skirta panašių kaip 
ir lietuvoje amžiaus grupių vaikų ugdymui 
ir švietimui. mokslas privalomas nuo 5 m. 
iki 17–18 m. (kai kur – iki 14 m.) amžiaus15. 
Vaikams nuo 6 mėn. (kai kur – netgi nuo 
2 mėn.) amžiaus yra skirti privatūs dienos 
priežiūros centrai16. lietuviškojo darželio ir 
parengiamosios klasės analogai „pre-school“ 
ir „kindergarten“, skirti atitinkamai 3–4 m. 
ir 5–6 m. vaikams, gali būti tiek privatūs, 
tiek valstybiniai. ar lankyti dienos prie-
žiūros centrą ir darželį, tėvai nusprendžia 
patys, o paruošiamoji klasė yra privaloma. 
nemokami valstybiniai darželiai paprastai 
veikia prie valstybinių mokyklų, tačiau į 
juos tankiau gyvenamose vietovėse pakliūti 
būna sunku. Tuomet lieka mokami privatūs 
darželiai. pradinė (elementary) mokykla 
apima 1–5 klases, 6–9 klasės formuoja ben-

drąją (middle) mokyklą, o vidurinę mokyklą 
(high school) sudaro 10–12 klasės17. struktū-
ra gali nežymiai skirtis priklausomai nuo 
valstijos. pažymėtina, kad jaV moksleiviai 
mokytis privalo ten, kur gyvena. pageidau-
jantys lankyti mokyklas kitame rajone (mo-
kyklai sutikus priimti „svetimą“ mokinį) už 
mokslą reikia mokėti. 1999-aisiais metais, 
priėmus Tarprajoninės valstybinių mo-
kyklų pasirinkimo programos aktą18 buvo 
pradėta bandomoji to paties pavadinimo 
programa, susilaukusi nemažo dėmesio ir 
pasisekimo. pagal ją mokiniai gali rinktis 
ir nemokamai lankyti rečiau apgyvendintų 
vietovių mokyklas netgi tuo atveju, kai jie 
gyvena kitame rajone. mokomasi 175–185 
dienas per metus po vidutiniškai 6 val. per 
dieną. 1,7% visų mokinių skaičiaus mokosi 
namuose19.

kiekvienos valstijos vaikų švietimo ir 
ugdymo institucijų veiklą reglamentuoja fe-
deraliniai (bendri visai valstybei) ir atskirų 
valstijų teisės aktai20, kurių esminės nuos-
tatos – nediskriminavimo rasės, religijos, 
kalbos, lyties atžvilgiu principas, lavinimo 
rezultatų kontrolė ir atsakomybė, siekis to-
bulinti švietimo kokybę.

amerikietiškosios mokyklos diegia mo-
kiniams tokias vertybes, kaip pagarba ir 
tolerancija, saviraiškos laisvė, konstruk-
tyvumas. sudaroma daugiau nei lietuvoje 
galimybių atsiskleisti vaiko asmenybei, jis 
skatinamas tobulėti ir psichologiškai palai-
komas nesėkmės atveju. mokymo progra-
mos sudarytos siekiant nepervarginti vaiko. 
ne vienas lietuvis emigrantas išvardytąsias 
savybes nurodo kaip svarų amerikietiško-
sios ugdymo sistemos pranašumą, lyginant 
su lietuvos mokyklomis. paradoksalu, ta-
čiau būtent mokymo programa ir viduri-
nio išsilavinimo kokybė ir rezultatai bei 
nepakankamas finansavimas yra laikomi 
rimčiausiais sistemos trūkumais tiek ofi-
cialiuose šaltiniuose21, tiek nemažos dalies 
eilinių gyventojų nuomone22.
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jaV gyvenančių lietuvių 
kilmės vaikų švietimo 
problemos ir ypatumai

kalbant apie imigrantų švietimą pažy-
mėtina, kad teisiniai aktai23 kartu su ne-
diskriminavimo principu reglamentuoja 
kalbos aspektą: mokiniams, nekalbantiems 
arba silpnai kalbantiems anglų kalba, turi 
būti suteikiamos sąlygos ir pagalba mokan-
tis anglų kalbos papildomai. kad ir koks 
gražus būtų sumanymas, praktikoje, deja, 
ne kiekviena mokykla sudaro tokią galimy-
bę – mažesnės ir atokesnėse vietovėse vei-
kiančios mokyklos neturi šiam tikslui nu-
matyto personalo. Tuo pačiu aptartinas ir 
kitas – nelegalių imigrantų vaikų ugdymo ir 
švietimo – klausimas. nelegaliais imigran-
tais, remiantis migracijos politikos instituto 
direktoriaus d. g. papademetriou siūlomu 
apibrėžimu, laikytini be valstybės nustatyta 
tvarka išduoto leidimo į šalį įvažiavę asme-
nys, taip pat asmenys, gavę tokį leidimą pa-
teikdami suklastotus dokumentus, taip pat 
tie, kurie į šalį įvažiavo teisėtai, tačiau pa-
žeidė nustatytą buvimo šalyje terminą ir/ar 
sąlygas24. nelegalių emigrantų vaikai negali 
lankyti valstybinių mokyklų, todėl jiems už-
kirstas kelias gauti vidurinį išsimokslinimą. 
Tai vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių 
emigrantų (šiuo atveju – nelegalių) apsis-
prendimą grįžti lietuvon.

dabar trumpai apžvelkime lituanistinių 
mokyklų veiklos aktualijas. jaV konstituci-
ja garantuoja asmenims laisvę steigti kultū-
rines, religines ir tautinių mažumų organi-
zacijas, pvz., siekiančias išsaugoti tam tikras 
vertybes. Šiuo klausimu vadovaujamasi 
prin ci pu „galima viskas, kas neuždrausta“. 
li tua nis ti nių mokyklų veiklą reglamentuo-
ja prie jaV lietuvių Bendruomenės įsteigtos 
Švie ti mo tarybos darbo ir tvarkos nuosta-
tai li tua nis ti nėms mokykloms25, priimti 
2004 m. li tua nis ti nės mokyklos yra išlaiko-

mos tėvų lėšomis, dalį finansavimo gaunant 
iš lietuvių Fondo. 

galimybę lankyti lituanistines mokyklas 
turi tiek legaliai, tiek nelegaliai šalyje gyve-
nantys lietuviai imigrantai. iš viso jaV vei-
kia 29 lituanistinės mokyklos26, iš kurių net 
9 – gausiausiai lietuvių gyvenamoje ilinojaus 
valstijoje. 2006–2007 mokslo metais moky-
klas visos šalies mastu lankė 1787 mokiniai, 
darbavosi 252 mokytojai ir 60 mokytojų 
padėjėjų bei pagalbinio personalo. užsiėmi-
mai lituanistinėse mokyklose vyksta po 4 
valandas 30–33 šeštadienius (sekmadienius) 
per metus. praktika rodo, kad lituanisti-
nių mokyklų lankomumui įtakos turi tokie 
veiksniai, kaip tautinio tapatumo suvokimo 
laipsnis, bendrosios vertybės bei nuostatos, 
iš dalies – ir tėvų ateities planai. ne mažiau 
svarbus faktorius, ar prieinama informacija 
apie lituanistines mokyklas. paminėtini ir 
tokie dalykai, kaip atstumas nuo gyvenamo-
sios vietos iki mokyklos, tėvų užimtumas, 
šeimos nacionalinė sudėtis (tėvų tautybė) ir 
kiti, nors jie vaidina antraeilį ar dar menkes-
nį vaidmenį. 

pavyzdžiui, naujojo džersio valstijoje 
2003 m. atkurtą dr. Vinco kudirkos litua-
nistinę mokyklą 2007–2008 m. lankė 25 mo-
kiniai, iš kurių 5 yra suaugusieji (asmenys, 
susituokę su lietuviais arba lietuvių kilmės 
jaV piliečiai)27. 11 mokinių yra 2,5–4 metų 
amžiaus, likusiųjų amžius – nuo 5 iki 9 metų. 
apie pusė visų mokyklą lankančių vaikų yra 
iš mišrių (lietuvio/-ės) ir kitos tautybės as-
mens) šeimų; 2 vaikai iš 20 gimė lietuvoje 
ir ateityje ruošiasi grįžti į lietuvą. kruopš-
čiai atrenkamų mokytojų kolektyvą sudaro 
5 asmenys, iš kurių 1 turi pradinio lavinimo 
pedagogo išsilavinimą. palyginimui imkime 
šiuos skaičius: į mokyklos kasmet organi-
zuojamą kalėdų eglutę vidutiniškai susiren-
ka apie 50–60 lietuvių kilmės vaikų, kurių 
dauguma yra vyresni nei 4 metų amžiaus ir 
nekalba lietuviškai. prie lietuviškos parapi-
jos veikiantį vaikų chorą nereguliariai lanko 
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apie 20 vaikų, iš kurių nė vienas nesimoko 
lituanistinėje mokykloje, ir ne visi moka ar 
nori kalbėti lietuviškai. abejingumas lietu-
vybės išlaikymui akivaizdus. Tėvų pasyvumo 
motyvai – argumentas „kam mano vaikui ta 
lietuvių kalba, vis tiek gyvens amerikoje, kur 
ji niekam nereikalinga“, „per toli važinėti“, 

„per anksti keltis, man reikia pailsėti, nelieka 
išeiginių“, „vaikas nenori arba jam per sunku 
mokytis“ ir pan.

išsamiai išnagrinėti emigracijoje gyve-
nančių lietuvių vaikų ugdymo ir švietimo 
problemų dėl straipsnio apimties neturime 
galimybės, tačiau remdamosis asmenine 
patirtimi bei gautais apklausų rezultatais iš-
skirsime keletą esminių problemų. Visų pir-
ma, nesant vieningos mokymo programos 
apsunkinamas pats lituanistinių mokyklų 
darbas. mokytojams, kurie dažniausia netu-
ri pedagoginio išsilavinimo, tenka patiems 
sudaryti programas. Tiesa, jaV lietuvių 
Bendruomenės Švietimo taryba yra paruo-
šusi gaires, kuriomis mokytojai turėtų va-
dovautis. Tos pačios tarybos iniciatyva jau 
pradėta kaupti ir sisteminti informacija apie 
mokymo planus skirtingoms klasėms ir am-
žiaus grupėms. konkrečių veiksmų imamasi 
ir lietuvoje, kuriant emigrantams skirtas 
mokomąsias priemones. Tačiau tai tik pir-
mieji žingsniai. Švietimo procesą sunkina 
nevienodos mokinių lietuvių kalbos žinios – 
sunku sudaryti programą, pagal kurią vieno-
je klasėje kartu sėkmingai mokytųsi tvirtas 
lietuvių kalbos žinias turintys ir lietuviškai 
nekalbantys vaikai.

Vadovėliai užsienio lituanistinėms moky-
kloms – taip pat opi problema. lietuvos mo-
kykloms skirti vadovėliai išeivijos vaikams 
per sudėtingi, o specialiai lituanistinėms mo-
kykloms adaptuotų vadovėlių ir kitos moko-
mosios medžiagos nedaug, ir ta pati dažnai 
atgyvenusi (netgi gramatiškai netaisyklinga). 
specialistams lietuvoje domintis, kokios 
technologinės priemonės (projektorius, ne-
šiojamasis kompiuteris ir pan.) būtiniausios 

lituanistinėms mokykloms, darbui trūksta 
netgi paprasčiausių tinkamai paruoštų pra-
tybų sąsiuvinių. Bendraujant su skirtingo-
mis geriausių norų vedinomis institucijomis 
susidaro įspūdis, kad visas išeivijos vaikų 
ugdymo procesas yra netinkamai koordi-
nuojamas. atsižvelgiant į asmeninę vienos 
iš šio straipsnio autorių patirtį, būtų siūly-
mas lietuvos švietimo sistemos atstovams, 
ruošiantiems mokomąją medžiagą išeivijos 
mokiniams, detaliau susipažinti su lietuvių 
vaikų švietimo padėtimi užsienio valstybė-
se. Tai galima nuveikti artimiau bendraujant 
su išeivijoje dirbančiais pedagogais, lankan-
tis lituanistinėse mokyklose, ir atitinkamai 
tobulinant lietuvos respublikos įstatyminę 
bazę. naudingas būtų ir didesnis veiksmų 
koordinavimas tarp atskirų institucijų. Taip 
pat praverstų išeivijos lietuviams skirtas in-
ternetinis portalas su mokomąja medžiaga 
lietuvių kalba, kurią galėtų atsispausdinti ir 
naudoti ne tik mokytojai, bet ir vaikų švieti-
mu besidomintys tėvai, taip sudarant galimy-
bę mokytis namuose. itin svarbus emigraci-
joje gyvenančių lietuvių vaikų švietimui yra 
informacijos vaidmuo. deja, eiliniam išei-
viui lengvai surandamos informacijos apie 
lituanistines mokyklas yra nedaug. nemaža 
dalis tėvų apie galimybę lankyti lietuvišką 
mokyklą sužino vieni iš kitų. Tuo tarpu 2007 
metais Tarptautinės migracijos organizacija, 
bendradarbiaudama su lr Vaiko teisių ap-
saugos kontrolieriaus įstaiga, parengė ir iš-
leido leidinį „Vaikas ir emigracija“28, kuriame 
supažindinama su bazine informacija, reika-
linga asmenims, planuojantiems išvykti į už-
sienį, pagrindine informacija apie mokyklas 
užsienio valstybėse bei kaip elgtis sugrįžus 
su vaikais į lietuvą po ilgesnio gyvenimo 
užsienyje. aktyvesnis vaidmuo turėtų tekti 
lietuvos respublikos diplomatinėms atsto-
vybėms, kurios galėtų platinti informaciją 
tiek internete, tiek kitais kanalais. nema-
žiau svarbi yra galimybė palaikyti glaudžius 
ryšius su lietuva. keleto pastarųjų metų 
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praktika rodo, kad viena lietuvoje praleista 
vasara emigrantų vaikams ugdymo atžvil-
giu duoda daugiau naudos, nei visi mokslo 
metai užsienyje. daugelis tėvų lietuviškumo 
išlaikymą tiesiogiai sieja su galimybe išsiųsti 
vaikus vasarai į lietuvą. politinis chaosas dėl 
dvigubos pilietybės ir siūlomos naujojo pilie-
tybės įstatymo nuostatos gresia dar didesniu 
sparčiai nykstančio lietuviškumo susilpnė-
jimu, kai dėl sugriežtintos įvažiavimo į šalį 
tvarkos jau dabar pasyvūs išeiviai išvis nu-
stos rūpintis tautinio tapatumo palaikymu ir 
nebesiųs vaikų lietuvon.

apibendrinant darytina išvada, kad pa-
grindinėmis problemomis ugdant vaikus 
išeivijoje laikytini spartus tautinio tapatumo 
silpnėjimas ir teisinės reglamentacijos vaku-
umo nulemta kol kas menka bendravimo 
tarp įvairių šiuo klausimu užsiimančių ins-
titucijų lietuvoje ir už jos ribų koordinacija. 

išvados ir rekomendacijos

iki 2007 metų lietuvos valstybė visiems 
migracijos klausimams (ne tik švietimui) 
neskyrė praktiškai jokio dėmesio, atskiruose 
teisės aktuose apie šį reiškinį buvo tik užsi-
menama, dažniausiai siejant jį su valstybės 
saugumo ir sienų nepažeidžiamumo užti-
krinimu ir kontrole. 2007 metų balandžio 
mėnesį patvirtinta „ekonominės migraci-
jos reguliavimo strategija“ buvusį vakuumą 
užpildė, tačiau kol kas žengiami tik pirmieji 
žingsniai tiek sprendžiant migracijos pro-
blemas, tiek ir imantis konkrečių veiksmų, 
susijusių su asmenų švietimu, numatymui ir 
įgyvendinimui.

Tuo tarpu emigracijoje esantys lietuvių 
kilmės asmenys švietimo srityje susiduria su 
esminėmis problemomis. pirmiausia, silpna 
motyvacija išsaugoti savo kalbą, papročius ir 
tautinį identitetą, nes ligšiolinė valstybės po-
litika to neskatino. daugelis emigrantų dar 
nėra suinteresuoti grįžti į lietuvą, o tuo pačiu 

nėra motyvacijos mokyti savo vaikus lietuvių 
kalbos. informacijos trūkumas yra kita pro-
blema. lietuvoje įvairios organizacijos atlie-
ka įvairius tyrimus, leidžia leidinukus, tačiau 
rengtos apklausos parodė, kad informacija 
ne visuomet pasiekia asmenis, kuriems ji yra 
skirta, arba pasiekia nepakankamai.

kitas sunkumas, susijęs su lituanistiniu 
švietimu, yra lietuvos atsakingų asmenų ir 
užsienyje švietimo srityje besidarbuojančių 
asmenų bendravimo ir veiksmų koordina-
cijos trūkumas: imigrantai tvirtina, kad 
mokymo priemonės ir vadovėliai yra per 
sudėtingi, pasenę arba jų trūksta; tuo tarpu 
lietuvos atsakingi asmenys kalba apie gero-
kai pažangesnes priemones (projektorius ir 
pan.), nesant elementarių pratybų sąsiuvinių 
ir kitų būtiniausių mokymo priemonių.

Vadovaujantis straipsnyje nustatytais fak-
tais ir problemomis, rekomenduojama:

lietuvos valstybinės institucijos turėtų or-
ganizuoti internetinio puslapio, skirto emi-
grantams iš lietuvos, įsteigimą bei nuolatos 
atnaujinamos informacijos jame talpinimą 
bei tokios informacijos prieinamumo orga-
nizavimą emigravusiems lietuviams. Taip 
pat reikėtų organizuoti savalaikių ir būtinų 
mokymo priemonių, mokymo programų pa-
rengimą emigravusių lietuvių vaikams, ypač 
atsižvelgiant į mokyklų specifiką, t. y., kad 
užsienio lituanistinėse mokyklose vaikų kal-
bos lygis dažnai yra skirtingas to paties am-
žiaus grupėje. Būtų verta skatinti efektyvesnį 
užsienio lietuviškose mokyklose dirbančių 
pedagogų ir lietuvos atsakingų asmenų 
keitimąsi informacija, bendrų renginių ren-
gimą bei veiksmų koordinavimą; organi-
zuoti emigrantų vaikų atvykimą į vasaros 
stovyklas lietuvoje, didesnį dėmesį skiriant 
lietuviškumo palaikymui. siekti aktyvesnio 
lietuvos respublikos diplomatinių atstovy-
bių vaidmens švietimo ir tautinio identiteto 
palaikymo procese; skatinti didesnį visuo-
meninių organizacijų ir atskirų piliečių, kaip 
visuomenės atstovų, įsitraukimą.
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educaTional proBlems oF liTHuanian immigranT 
cHildren in THe uniTed sTaTes oF america

The article analyzes the current 
educational process of lithuanian children 
living in the u.s. The analytical framework of 
the article starts with a discussion about the 
existing normative architecture in lithuania, 
followed by an overview of the situation in the 
u.s. until 2007 most aspects of immigration 
did not receive proper attention in lithuania. 
The strategy of regulation of economic 
migration, passed in april 2007, was a first 
step to fill the gap. meanwhile, lithuanian 
immigrants in the u.s. encounter many 

problems, including weak national identity, 
lack of information, and a communication 
gap between crucial institutions both in 
lithuania and the u.s. The authors suggest 
that the situation can be improved by creating 
a website for immigrants; promoting better 
coordination between institutions in and 
outside lithuania; creating new educational 
materials; and involving embassies, ngos, 
and the public to participate in the process 
of maintaining national identity more 
actively.
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With two World Wars, a handful of gen-
ocides, dozens of dictatorial regimes and 
innumerable local conflicts, the twentieth 
century has arguably devastated more lives 
than any other period of human history. The 
figure of over 140 million people forcibly 
uprooted from their homelands – a move-
ment of peoples on a scale not seen for ages – 
stands prominent among the indicators of 
human misery. sadly, the new millennium 
has seen little reduction in the levels of forced 
migration. indeed, over 100 violent conflicts 
around the world have produced some 44 
million currently displaced individuals.1

But while the scale of the problem has not 
diminished, recent years have witnessed the 
emergence of a more refined understanding 
of the detrimental effects of forced displace-
ment, and the development of mitigating 
practices and institutions. as articulated in 
the Utrecht Guidelines, a set of policy recom-
mendations endorsed by the united nations 
High commissioner on refugees in response 
to the humanitarian catastrophe in the former 
yugoslavia, two basic principles underlie the 
new paradigm.2 First – the recognition that 
forced migration can have a profoundly neg-

Violeta daVoliŪTĖ

challenges of Trauma:
migration, integration, and the role of

cultural competence
ative impact on the psychological well-being 
of the refugee. second – that cultural sensi-
tivity is an essential aspect of any measures 
undertaken to address this problem.

These basic insights are reflected in the 
definition of refugee integration adopted by 
the european council of refugees and exiles 
as a “dynamic, two-way process” that places 
demands on both the individual refugee and 
the receiving society. For the refugee, “inte-
gration requires a preparedness to adapt to 
the host society without having to give up 
one’s own cultural identity.” meanwhile, the 
host society must be willing “to adapt pub-
lic institutions to changes in the population 
profile, accept and welcome refugees as part 
of the national community, and take action 
to facilitate access to resources and decision-
making processes.”3

major european centers have recently seen 
the emergence of public institutions that em-
phasize the critical importance of “cultural 
competence” in addressing the needs of their 
large and growing populations of migrants 
and refugees. This article will review some 
of these novel ideas and practices and discuss 
the implications of the paradigm of cultural 
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competence for smaller centers like lithuania, 
where the social support system for the inte-
gration of refugees is still taking shape.

psychosocial needs of refugees

migration in general, whether forced, vol-
untary, or some combination of the two, is 
now widely recognized to put a strain on 
the migrant’s sense of identity. The proc-
ess of displacement, the loss of home and 
the effort to create new life in an alien en-
vironment place significant psychological 
pressure on the individual, who is likely to 
require support from the social services sec-
tor of the host country.4 in the best of cases, 
the provision of language and orientation 
courses, peer support groups, and other rou-
tine measures can go a long way to facilitate 
adaptation. But for a significant percentage of 
refugees, the reason why they fled their home 
country involved experiences of a traumatic 
nature, ranging from domestic abuse to rape 
to state-inflicted torture. refugees suffering 
from post-traumatic stress syndrome (pTsd) 
pose special challenges to the bureaucracies 
of host states seeking to provide adequate 
health services and facilitate socio-cultural 
integration.

soldiers were known to have suffered from 
“shell shock” during World War i, and “com-
bat fatigue” during WWii, and in the 1970s, 
american psychiatrists first diagnosed Viet-
nam War veterans with post-traumatic stress 
disorder. pTsd has since been diagnosed in 
survivors of traumas ranging from torture 
to traffic accidents, sexual abuse to earth-
quakes. it is a severe and ongoing emotional 
reaction to an extreme psychological trauma, 
understood as a threat to one’s life, serious 
physical injury, or threat to one’s physical or 
psychological integrity, to a degree that the 
usual psychological defenses are incapable 
of coping.5

But although the evolution of warfare dur-
ing the 20th century was marked first of all 
by a growing proportion of civilians among 
the killed and wounded,6 the psychological 
effects of war on civilian populations, and 
on refugees in particular, have only recent-
ly become an issue for international public 
policy. in the american context, the influx of 
refugees from Vietnam, laos and cambodia 
during the late 1970s led some psychiatrists 
to draw parallels between the “shell shock” 
suffered by soldiers and the mental distress 
suffered by many refugees.

in 1981, a team of psychiatrists in Boston 
founded the indochinese psychiatry clinic 
with the aim of using scientific means to 
determine the impact of mass violence on 
people’s lives and methods to assist in their 
recovery. at the time, there was little empiri-
cal knowledge regarding the mental health 
problems of refugees, so the group had to 
develop novel techniques for diagnosis and 
treatment. They drew from and combined 
the insights of two distinct methodologies: a) 
oral history, based on the testimony of ordi-
nary individuals and b) psychiatric epidemi-
ology, or the study of how a disease spreads 
through a given population.

drawing inspiration from the american 
women’s oral history movement, they ini-
tiated the cambodian Women’s oral His-
tory project. This project, which served as 
a major foundation for the clinical insights 
and practices of the group, began by col-
lecting the stories of hundreds of ordinary 
women refugees, and distilling what they 
call the “phenomenological architecture” of 
the trauma story. They proceeded to develop, 
on the basis of these stories, culturally vali-
dated screening instruments, or question-
naires, for measuring traumatic experiences 
and the symptoms of depression and pTsd 
in refugee populations.7 

These questionnaires then served as the 
basis for a novel form of psychiatric epide-
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miology, as the group, now called the Har-
vard project in refugee Trauma (HprT) 
conducted the first systematic study of the 
prevalence of trauma among refugee popu-
lations on the Thai/cambodian border. in 

“community of confinement,” HprT proved 
the value of what came to be known as the 
Harvard Trauma Questionnaire, which set 
the standard for subsequent epidemiological 
studies of post-conflict situations in Bosnia 
and kosovo.8

These studies have had an important im-
pact on international policy, which had pre-
viously paid little attention to the mental 
health impact of mass violence. When the 
un first organized refugee camps for cam-
bodian refugees fleeing from pol pot’s regime, 
there was no provision made for the mental 
health needs of the refugees. But after the 
publication of “community of confinement,” 
HprT signed memoranda of understanding 
with the unHrc and the World Federa-
tion for mental Health to establish mental 
health protocols and programs for refugees 
throughout the world.9

recent studies have quantified the preva-
lence of pTsd, major depression, or psychot-
ic illnesses among refugees. a systematic re-
view conducted in 2005 revealed that tens of 
thousands of refugees and former refugees 
resettled in western countries probably have 
post-traumatic stress disorder. The study 
reviewed 20 psychiatric surveys covering a 
total of 6743 adult refugees from seven coun-
tries and found that about one in ten were 
diagnosed with post-traumatic stress disor-
der and one in twenty with major depression. 
This means that refugees resettled in western 
countries are about ten times more likely to 
have post-traumatic stress disorder than the 
general populations in those countries.10

in the european context, the war in the 
former yugoslavia and the massive presence 
of refugees served as a brutal reminder of re-
ality of war and its effects on a population. 

as noted above, the Utrecht Guidelines were 
drafted in 1993 with the participation of the 
HprT as a response to the policy challeng-
es posed by this humanitarian catastrophe. 
They emphasizes that victims of forced dis-
placement have specific “psychosocial needs 
and mental health problems” that must be 
addressed by programs that are “unstigma-
tising, culturally sensitive and non-medical-
ised whenever possible.”11 These principles 
have since become integrated into the social 
support systems for refugees across europe.

cultural competence

The notion of cultural competence is 
central to the new paradigm of refugee in-
tegration. The provision of competent and 
culturally appropriate health care, espe-
cially psychotherapy, combined with access 
to adequate language support, is recognized 
as one of the most challenging aspects of 
refugee integration, even in host states with 
well-developed psychological health care and 
refugee support systems. in the uk, the na-
tional institute of clinical excellence empha-
sizes that “differences of culture or language 
should not be an obstacle to the provision of 
effective trauma-focused psychological in-
terventions.”12

language barriers pose an obstacle to the 
treatment of trauma at two stages: diagnosis 
and therapy. as with any illness, timely and 
accurate diagnosis of pTsd is a critical factor 
of recovery, and according to a study of refu-
gees in switzerland, refugees are more likely 
to be referred to psychological treatment 
when they either speak the language of the 
reviewing nurse or are provided with profes-
sional interpretation. This study reviewed 
screening questionnaires administered to 
asylum-seekers at the time of entry into swit-
zerland, as well as information pertaining to 
language use during the interview. it took 
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note of whether an interpreter was present, 
the level of training possessed by this inter-
preter, and the speaking proficiency of the 
asylum seeker in the language used during 
the interview. The study discovered that asy-
lum seekers with adequate knowledge of the 
language or who were provided with profes-
sional interpreters are much more likely to re-
port past experience of traumatic events, and 
the nurses were correspondingly more likely 
to notice severe psychological symptoms in 
them, compared to those who had partial or 
inadequate language ability or who did not 
have access to a professional interpreter.13

The second stage at which language bar-
riers become an issue is during the psycho-
therapy itself. cognitive Behavioural Ther-
apy (cBT) is the treatment recommended 
for traumatized refugees in the uk by the 
national institute of clinical excellence, 
and is the predominant form of treatment in 
europe and north america.14 cBT involves 
a series of meetings between the patient and 
the therapist that can extend over a period of 
several months. The sessions consist of dia-
logue, where the therapist employs various 
discursive techniques to make the patient feel 
safe and comfortable enough to discuss his or 
her emotions, and perhaps even to encourage 
complex processes of emotional transference 
as a step towards healing. There is no need 
to delve into the intricacies of cBT, except to 
note that the method clearly implies a high 
degree of communication and mutual under-
standing between patient and therapist. lin-
guistic differences pose a real challenge to the 
success of this dialogical form of treatment.

professional interpretation services are 
clearly required to mediate between the pa-
tient and therapist, but recent studies have 
discovered that not just any interpreter will 
do. The interpreting profession itself has 
grappled with the specific challenges of in-
terpreting in a social services context and 
has developed a set of protocols and com-

petencies specific to the sub-discipline of 
“community interpreting.” This practice is 
qualitatively different from the mainstream 
practice of interpreting, which emerged in 
the post-war era in the context of interna-
tional conferences and organizations like the 
nuremburg Trials and the united nations. in 
the uk, for instance, the national register of 
public service interpreters has established a 
code of conduct, professional standards, and 
qualifications for interpreters working in the 
area of health care, legal services and local 
government.15

The main difference between the com-
munity interpreter and the conference inter-
preter involves the relationship between the 
interpreter and his or her clients (i.e., patient 
and therapist), his or her role in managing 
their interaction, and the potential for con-
flicting loyalties and expectations. given 
the power disparity between the provider 
and recipient of the public service, the com-
munity interpreter is faced with a series of 
political and personal pressures that are 
quite far removed from the serene setting of 
conference interpreting, where discourse is, 
relatively speaking, an abstract exchange of 
ideas among rational, comfortable and equal 
parties.

The profession of community interpret-
ing is still in the process of development, and 
there is a wide range of opinions over the role 
of the interpreter and the scope of his or her 
duties in this context. The default role for the 
interpreter, preferred by some therapists, is 
that of a neutral, transparent “conduit” of 
direct communication between the therapist 
and patient. The idea is that the interpreter 
should work in such a way that the dialogue 
proceeded “as if” the patient and therapist 
were speaking the same language. 

This “transparent” model of community 
interpretation has recently come under criti-
cism. Hanneke Bot, a psychotherapist special-
izing in refugee trauma in the netherlands, 
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conducted an in-depth study of the process 
of interpreter-mediated psychotherapy to de-
termine whether this model of “direct inter-
preting” was actually being followed by the 
interpreters of dari and persian-speaking 
refugees undergoing psychoanalytical treat-
ment for post-traumatic stress disorder, and 
whether any deviations from this norm af-
fected the quality of the therapy. she com-
pares the sessions of three separate groups, 
with each group consisting of a therapist, a 
patient and an interpreter. The therapists are 
state-certified specialists with experience in 
dealing with this type of patient, and the in-
terpreters are all employees of a state-funded 
interpreter centre and certified to work in the 
dutch social-services sector.

in her analysis, Bot argues that deviations 
from the “direct rule” do not impact upon the 
quality of the interpretation or the effective-
ness of the therapy. she noted the use of the 
reporting verb as an “explicit space builder” 
that serves to distance the interpreter from 
the words rendered, and establishes the 
status of the interpreter as an independent 
participant in the three-way interaction. Bot 
thus suggests that the notion of “direct in-
terpretation” denies the three-party reality of 
the interaction among patient, therapist and 
interpreter, and she advocates a “dialogic-in-
teractive” approach that recognizes the role 
of the interpreter as an active participant in 
the process. 

Bot’s study, and several other investiga-
tions into language mediation in the context 
of mental health strive to underline that there 
is more to cultural difference than language 
barriers. There are strong cultural differences 
in the understanding, expression and treat-
ment of mental illness: “behavior that is typi-
cally symptomatic of psychosis according to 
Western nosology may be indicative of either 
another mental disorder or of nothing psy-
chiatric whatsoever.” For examples, in some 
cultures, talking with deceased relatives or 

ancestors is considered normative behavior.16 
moreover, Tribe and morrissey highlight the 
depth of the cultural gap between the thera-
pist and the interpreter, and point to the fact 
that interpreters de-facto act as cultural me-
diators and advocates for the refugees. They 
suggest that the unique expertise of the in-
terpreter should be used more effectively and 
not hidden behind a veil of “objectivity.”17

arthur kleinman, a prominent american 
psychologist specializing in cross-cultural 
psychiatry, coined the term “explanatory 
models” to emphasize that every patient per-
ceives and explains his or her illness within 
the network of a culturally influenced model 
of health and diseases.18 in order to establish 
an effective therapeutic relationship between 
the psychiatrist and patient, the interpreter 
must not just translate discrete sentences, 
but convey the cultural context, the episte-
mology that underlies the understanding of 
health and disease of the patient and thera-
pist. What is needed is not simply an inter-
preter, but a bi-cultural mental health worker 
who takes an active part in the therapy.  This 
is the approach supported by the Harvard 
program in refugee Trauma, which has de-
veloped an entire curriculum for their train-
ing needs.19 

implications for lithuania

While lithuania has been notorious 
through the twentieth century as a source 
of refugees and migrants both forced and 
voluntary, it has more recently become a 
host society for refugees, mostly from the 
former soviet union and afghanistan. in 
2004, lithuania adopted standard euro-
pean union procedures for accepting refu-
gees, and in 2005 it initiated an integration 
program at the refugee reception centre 
in rukla. This program, and related social 
support services offered by the lithuanian 
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government, includes intensive language 
courses, professional training programs and 
job-hunting advice.

over the past few years, several measures 
have been taken to address both the public 
environment in which the refugees live as 
well as their ability to adapt. a noted in a 2007 
report prepared by the commission of the 
european communities on migration and 
integration, the lithuanian government has 
placed advertisements in the media to pro-
mote understanding of immigration among 
the public at large, and has amended the code 
of ethics for journalists and publishers to en-
courage greater understanding of diversity. 
For the refugees themselves, the government 
has organized civic orientation and integra-
tion courses on lithuanian culture and his-
tory, and it drafts a personal integration plan 
for every refugee. interpretation services are 
said to be available to refugees, and informa-
tion about public services is made available 
in several languages.20

These measures are laudable, but their 
comprehensiveness remains to be evaluated. 
For its part, the Vilnius office of the interna-
tional organization for migration has stated 
that in its dealings with refugees, it has been 
able to manage using english and russian as 
a common language, and so has not required 
the services of interpreters.21 While interpret-
ing services of one kind or another may be 
available, lithuania has no separate system 
for the training or accreditation of interpret-
ers working in a community context. 

moreover, qualitative studies of the inte-
gration process suggest that language barri-
ers and a lack of cultural sensitivity present 
obstacles to refugees seeking to establish 
themselves in lithuania and to access the 

full range of social services. according to 
one refugee from chechnya: ìthe experi-
ence of war is horrible. someone who did 
not experience this will never be able to un-
derstand itÖ of course, we are told that we 
can go to lithuanian doctors. But they will 
not be able to understand us because of the 
language barrier. Besides, they know very 
little about refugeesî (32).22 many other re-
spondents, especially women and children 
who form the largest and most vulnerable 
part of refugee community, voiced similar 
opinions. certainly, the provision of and de-
mand for psychotherapy is a complex issue 
in the former soviet union, as the disciplines 
of psychiatry and psychology were relatively 
undeveloped and viewed mistrustfully by 
the populace, but this evidence suggests 
that at least some of the refugees may suffer 
from war or displacement-induced trauma 
and would take advantage of psychological 
therapy if it were provided with adequate 
cultural mediation. 

as lithuania’s system for refugee support 
continues to develop, it will increasingly 
have to address the hard cases of integrat-
ing refugees suffering from post-traumatic 
stress syndrome. in addressing this and 
other needs of the small but growing refugee 
community, there is clearly a role for the con-
cepts and practices of cultural competence. 
The problem of refugee integration in lithua-
nia may be relatively insignificant in terms 
of the quantity of the individuals involved, 
but the measures undertaken to address their 
problems, such as the development of the in-
stitution of community interpreting, would 
be valuable in the delivery of a wide range of 
public services, and make a significant con-
tribution to social cohesion and well-being.
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Trauma dažnai yra neatskiriama privers-
tinės migracijos dalis, kuri trikdo kultūrinę 
ir socialinę asmens integraciją naujoje aplin-
koje. daugelyje europos šalių tarpdisciplini-
niai traumos tyrimai peržengė akademinio 
diskurso ribas ir yra vis plačiau naudojami 
insititucijų, dirbančių su priverstiniais mi-
grantais, veikloje. Šis straipsnis apžvelgia 
naujas idėjas ir praktinės veiklos pavyzdžius, 

Violeta daVoliŪTĖ

Traumos iŠŠŪkiai: migracija, inTegracija ir kulTŪrinĖs 
kompeTencijos Vaidmuo

ypatingą dėmesį skiriant „kultūrinės kompe-
tencijos“ aspektui. nors lietuvoje pabėgėlių 
ir priverstinių migrantų bendruomenė yra 
nedidelė, naujausios tarptautinės perspekty-
vos gali padėti ne tik tobulinti dar ganėtinai 
naują socialinių paslaugų mechanizmą, bet 
ir skatinti visuomenės toleranciją tautinei ir 
kultūrinei įvairovei.
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introduction

in april 2006, according to the national 
census, there were 24,434 people of lithu-
anian nationality living in the republic of 
ireland; of these, 13,644 (55.8%) were male 
(cso 2006). lithuanians were thus the third 
largest immigrant community in ireland in 
2006, following those from the uk and po-
land. While this is the official count, there is 

mary gilmarTin
jane-ann o’connell

Bettina migge

lithuanians 
  in ireland

much disagreement over the accuracy of the 
census figures. The minister for integrati-
on, conor lenihan, claims that census 2006 
has significantly undercounted migration to 
ireland (maccormaic 2007). in support of 
this claim, over 58,400 pps1 numbers were 
issued to lithuanian nationals in the peri-
od from 1 may 2004 to 31 march 2008 (see 
Figure 1 (department of social and Family 
affairs 2008)).

Figure 1: number of ppsns issued monthly to lithuanian nationals, may 2004 – 
march 2008 (source: department of Family and social affairs 2008)
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Though commentators are unlikely to 
agree over the extent of the lithuanian pre-
sence in ireland, they certainly agree that 
the lithuanian community has increased 
exponentially in recent years. even using the 
undercounted census figures, the number of 
lithuanian nationals has increased by over 
1,000% in four years; from 2,104 in 2002 to 
24,638 in 2006. ireland was one of just three 
countries to allow lithuanian citizens unres-
tricted access to its labour market following 
eu accession in may 2004 (the others were 
the uk and sweden). However, lithuanian 
migration to ireland had started prior to may 
2004: over 4,500 new work permits were issu-
ed to lithuanian nationals between january 
2002 and december 2003.2

in a very short period of time, therefore, 
ireland has become one of the most impor-
tant destinations for migrants from lithu-
ania. Though the extent of recent lithuanian 
migration to the uk is greater, the relative 
sizes of the uk and ireland mean that ire-
land is a more significant destination for 
lithuanian migrants. in the three year pe-
riod from 2004/5 to 2006/7, around 70,000 
lithuanians applied for national insurance 
numbers (nino) in the uk: of those, over 
2,000 were based in northern ireland (dWp 
2007; nisra 2007).

What do we know about lithuanian natio-
nals in ireland? From census 2006, we can 
say that lithuanians in ireland are young 
and relatively well educated. The majority 
are roman catholic. around a third of li-
thuanian migrants in ireland are married, 
and over 50 per cent are single. The majority 
of lithuanians in ireland live in dublin, but 
there are significant numbers in meath, cork, 
monaghan, kildare and louth. However, the 
highest concentration of lithuanians in ire-
land is in the county of monaghan: over 3.4 
per cent of the population of that county is 
lithuanian (see Figure 2). From the census, 
it is also possible to identify significant dif-

ferences between lithuanians in ireland and 
the general irish population. The first signi-
ficant difference is age profile (see Table 1). 80 
per cent of lithuanians in ireland are aged 
between 15 and 44, compared to 43.9 per cent 
of the irish population. While 8.7 per cent of 
the lithuanian population in ireland is aged 
45 years or older, the corresponding figure for 
the irish population is 34.6 per cent.

Table 1: age distribution of lithuanian and 
irish populations (source: census 2006)

Age Category
Lithuanians in 

Ireland
%

Irish 
population

%

0-14 years 11.3 21.5

15-24 years 27.3 14.5

25-44 years 52.7 29.4

45-64 years 8.4 22.8

65 years or older 0.3 11.8

The second significant difference is occu-
pation (see Table 2). in general, over 80 per 
cent of lithuanians in ireland are in the la-
bour force, compared to around 47 per cent 
of the irish population. However, there are 
important differences in their occupational 
categories. lithuanians in ireland are more 
likely to be employed in manufacturing, 
construction, services and other categories, 
and less likely to be employed in clerical, ma-
nagement and government, as well as profes-
sional, technical and health categories, than 
their irish counterparts.

While census 2006 provides interesting 
insights into lithuanian migrants in ireland 
in april 2006, it is limited. it gives little in-
formation about the lives of migrants before 
moving to ireland, their experiences of living 
in ireland, and their future plans. aware of 
the dearth of information on new migrants 
to ireland, the immigrant council of ireland 
commissioned a report on the experiences of 
four migrant communities: chinese, indian, 
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Figure 2: lithuanian nationals settlement map (source: census 2006)
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lithuanian and nigerian. This paper is based 
on our research with lithuanian migrants to 
ireland as part of the project, and reports on 
the results of detailed questionnaire surveys, 
in-depth interviews and focus groups that 
took place in 2007 (see mcri 2008 for more 
information).

leaving lithuania and 
moving to ireland

The majority of migrants moved to ireland 
directly from lithuania, from a number of 
cities and towns including kaunas, Vilnius 
and klaipeda, as well as siauliai, Telsiai, 
druskininkai and marijampole. The small 
number who had moved from other coun-
tries had previously lived in the uk, the 
us, germany, and the middle east. While 
around half had travelled to ireland alone, 
around 30 per cent had travelled with fa-
mily members and around 20 per cent with 
friends. However, male migrants were con-
siderably more likely than female migrants 
to travel on their own to ireland. contem-
porary migration from lithuania to ireland 
is often explained in terms of push and pull 
factors: economic recession or difficulties in 
lithuania, leading to unemployment or low 

wages, act as an impetus to migration, whi-
le the economic boom in ireland makes the 
country an attractive destination (Barrett et 
al 2005; Barrett and Bergin 2007; dorigo and 
Tobler 1983; macÉinrí and White 2008). in 
our research, around 27 per cent of survey 
respondents were not in paid employment 
before migrating to ireland, either because 
they were full-time students, unemployed, or 
involved in unpaid work. While this could 
suggest that lack of employment opportuni-
ties was the motivation for migration, this 
is not the only reason. over 40 per cent of 
survey respondents said they moved to ire-
land for the experience of living in another 
country. meanwhile, less than half the survey 
respondents had a definite job offer before le-
aving lithuania, suggesting that the promise 
of ireland was sufficient reason for moving. 

These complex motivations behind mi-
gration were also expressed by interviewe-
es. many said that one of their reasons for 
leaving lithuania was economic. For exam-
ple, one interviewee who could not afford to 
study in lithuania chose “to go somewhere 
else to make money” (l9), with the intention 
of returning home at a later stage to study. 
another left because he could not find a job in 
lithuania (l8). However, many interviewees 
also described their reasons for migration in 

Table 2: occupational classification of lithuanian and irish populations (source: census 2006)

Occupational classification Lithuanians in Ireland
%

Irish population
%

Farming, fishing and forestry 3.7 4.6
Manufacturing 18.8 11.6
Building/construction 19.5 8.4
Clerical, managing, government workers 3.3 18.6
Communication and transport 5.6 5.7
Sales and commerce 9.1 14.0
Professional, technical and health 1.7 16.6
Services 13.5 10.1
Others 20.8 9.5
Looking for first job 4.0 1.0
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terms of personal development. Quite a num-
ber saw their move from lithuania as an op-
portunity to learn more about the world and 
themselves. “i wanted to travel and see the 
world” (l1), one said, while another wanted 
-“to get [his] life together” (l10). others wan-
ted to stop being a burden on their parents 
and attain a level of independence. These 
complex personal motivations were summed 
up by the interviewee who wanted to find “a 
different way to live” (l6).

reasons for migrating to ireland were si-
milarly complex. some interviewees had ar-
ranged jobs in ireland before moving to the 
country, while some followed family mem-
bers – for example, parents or partners – to 
ireland. others were encouraged to move by 
friends already living in ireland. as one inter-
viewee said, “a couple of my friends were in 
ireland in 2002/03, so they said it was a good 
country, people are friendly, things are good” 
(l5). in a few cases, interviewees spoke of their 
sense of connection to ireland: “it is closer to 
lithuania, more similar to lithuania than ot-
her countries” (l6), one said, while another 
commented that “a lot of lithuanians consi-
der ireland as kind of a sister country” (l2). 
an interviewee who had previously worked 
in london, and who was convinced to move 
to ireland by a friend, compared ireland fa-
vourably to the uk: “i feel more comfortable 
here … london is huge and that made me 
feel uncomfortable” (l1). However, others 
admitted to having little or no knowledge of 
ireland prior to their move. as one intervie-
wee confessed, “i had no clue about ireland at 
all. The majority of lithuanians used to think 
even five years ago that ireland is the same as 
northern ireland. so my mother was saying 
‘there is so much shooting going on there. …
Why are you going there?’” (l12). 

among lithuanian survey respondents 
and interviewees, there was considerable un-
certainty in relation to future plans. When 
we asked lithuanian survey respondents how 

long they intended to stay in ireland, around 
40 per cent said they did not know. This is in 
contrast to the 8 per cent who said they in-
tended to stay in ireland permanently. over 
a quarter of female respondents said they 
intended to stay in ireland for 1 to 2 years 
only. This is in contrast to research particip-
ants from nigeria, india and china, who dif-
fered from lithuanian respondents in their 
lack of freedom to travel and work in the 
eu3. many interviewees were similarly am-
bivalent. When asked about his future plans 
and where he saw himself in five years, one 
interviewee said “i see myself in lithuania, 
probably because i bought an apartment the-
re… my family probably will be in lithuania 
as well. probably [but there] could be a lot of 
change if i meet an irish woman. you know, 
life is full of surprises” (l9). another was si-
milarly ambivalent. “i still don’t think about 
me settling here for good”, she said, “but that 
might change” (l1). many expressed strong 
connections to lithuania, such as the inter-
viewee who said “i am lithuanian and i will 
stay lithuanian all my life … because i can’t 
forget my roots” (l4). others mentioned 
family ties and responsibilities – for exam-
ple, elderly or ill parents – as a motivation 
for eventually returning to lithuania. as 
one interviewee said, “my grandmother, my 
mammy, my three brothers, they all live [in 
lithuania] and when i am back in lithuanua 
all they say [is] come back” (l8).

The experiences of survey respondents 
and interviewees point to the complicated 
nature of the decision to migrate, the choice 
of destination, and the ongoing tension bet-
ween personal desire and social obligations 
(lawson 2000). These issues are negotiated 
and re-negotiated by migrants as their per-
sonal circumstances change. migration from 
lithuania to ireland is still at a relatively early 
stage, but already migrants are beginning to 
establish connections to ireland that com-
plicate their original understanding of mi-
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gration as a short-term event. This may in 
turn also change, particularly in relation to 
significant personal events such as having 
children, relationship breakdown, or family 
illness or death (ní laoire 2008). it is clear, 
however, that any attempt to classify migrati-
on from lithuania to ireland in terms of eco-
nomic differentials alone both simplifies and 
misrepresents the complex decision-making 
processes of migrants. 

life in ireland

census 2006 also gives little information 
about the everyday life of lithuanian migr-
ants in ireland. The research project aimed to 
capture some of these experiences, through a 
series of survey and interview questions on 
people’s cultural, economic, social and politi-
cal activities in ireland. in this section of the 
paper, we report on some key findings of the 
research. We examine questions of language 
use, employment and social interaction in or-
der to provide an insight into the everyday li-
ves of lithuanians in ireland. We also focus on 
issues of transnational behaviour, showing the 
ways in which lithuanians in ireland remain 
connected, both to lithuania and elsewhere.

language

language use and language proficiency 
was raised as an important issue in both 
surveys and interviews. lithuanians, among 
the four national groups studied in this re-
search project, reported the lowest levels of 
proficiency in speaking, reading, writing and 
understanding english. For example, only 25 
per cent of survey respondents believed they 
were fluent in speaking english (see Figure 3). 
This is in contrast to significantly higher per-
centages in the other three national groups 
who participated in the research.

While many respondents spoke english at 
work, over 20 per cent predominantly used 
lithuanian in their workplace, which sug-
gests employment clustering among some 
lithuanians in ireland. lithuanian respon-
dents were also significantly more likely to 
speak lithuanian with family members, 
friends and children. 

Within ireland, language proficiency is 
regularly highlighted as a barrier to integra-
tion for migrants (Healy 2007; office of the 
minister for integration 2008). policy makers, 
non-governmental organisations and acade-
mics in ireland have all highlighted the need 
for improved language skills for immigrants. 
Their focus is often on english language 
acquisition, an area where many lithuanian 
migrants face considerable challenges. si-
milar concerns were raised by interviewees4, 
many of whom were fluent in english but who 
were aware of difficulties faced by other li-
thuanians with less fluency. as one intervie-
wee said, “the main problem is language, the 
language barrier” (l6). This point was echoed 
by another interviewee, who said “for me it’s 
easier because i have the language. Without 
the language it’s harder” (l7). The importance 
of language proficiency was foregrounded by 
an interviewee who warned friends and fami-
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Figure 3: proficiency in speaking english, 
by migrant group
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ly members to stay away from ireland if they 
could not speak english. as he said,  “when 
i’m home, i just tell them if you don’t have 
english you can forget it” (l9). similarly, the 
ways in which language proficiency provided 
opportunities and enhanced well-being in 
ireland was emphasised by an interviewee 
who said “every day is getting better, becau-
se now i can speak in english” (l3). despite 
the general recognition of the importance 
of communicating in english, interviewees 
identified a number of barriers and obstacles. 
The first is a lack of desire among some mi-
grants to learn english. as one interviewee 
observed: “i know people who are … in ire-
land three or four years and have no english 

… They are going to work with some eastern 
europeans, speaking the same language, co-
ming back home, living with five or ten people 
in the same house, using the same language, 
buying a satellite dish with native channels… 
[T]hey have no idea about ireland, about the 
culture, about people” (l5). such migrants 
often see their stay in ireland as temporary, 
and may be unwilling to invest time and ef-
fort into acquiring a skill that appears to be of 
no use to them. The second is a lack of oppor-
tunity, as evidenced in another interviewee’s 
description of his lithuanian housemates 
who “say that they have problems with the 
language but they have no time to learn” (l6). 
indeed, taking formal english classes in ire-
land is expensive and time-consuming. em-
ployers are not mandated to provide english 
lessons or time to attend english classes to 
their employees, and thus english classes ge-
nerally have to be taken outside work hours. 
in many instances, english classes are provi-
ded by private language schools, and are often 
expensive. Free classes are often only made 
available to asylum seekers or refugees.

The question of language and communica-
tion takes on another dimension in the context 
of changing family relationships. one inter-
viewee expressed her surprise at the ease with 

which her daughter picked up english in scho-
ol, saying “i thought that school would be very 
difficult for her … because she didn’t speak 
english…[now] even when she plays at home 
with her toys, she speaks in english” (l4). This 
mother spoke about now needing a dictiona-
ry to understand her small daughter. as the 
children of lithuanian migrants learn english, 
there is concern that they will lose touch with 
lithuanian language and culture. To address 
this, many migrants are active in weekend 
schools across ireland that provide instructi-
on in lithuanian language and culture (alB 
2008). However, the need to communicate in 
english leads to difficulties for family members 
of those living in ireland. one interviewee des-
cribed how his father wanted to learn english 
but felt it was too hard (l6). another spoke of 
her mother, who visited ireland to see and look 
after family members, but who felt unhappy 
in ireland “because she can’t easily speak with 
neighbours” (l4). one interviewee predicted 
problems for children brought up in ireland: 

“kindergarten in english, home in lithuanian, 
it’s just too messed up for kids” (l11). 

Work

lithuanians living in ireland find it relati-
vely easy to get employment. almost 87% of 
the people we surveyed were currently in paid 
employment, in jobs ranging from personal 
services (for example, domestic work, child-
care or security) to construction, agriculture 
and sales occupations. Family and friends are 
an important source of information about job 
opportunities: over 60 per cent of the people 
who were currently employed found their job 
in this way. it was clear, however, from both 
surveys and interviews that in many instances, 
people worked in jobs that were not their first 
choice of employment – close to 43% of survey 
respondents said that their qualifications were 
not fully recognised in their current job.  simi-
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larly, while almost 90% of lithuanians surve-
yed thought their financial situation had im-
proved since coming to ireland, just over 60% 
thought their professional and personal situ-
ation had improved. in general, lithuanian 
respondents were less likely to experience dif-
ficulties at work than other respondents. only 
around 5 per cent of survey participants re-
ported experiences of bullying or harassment 
at work, from either managers or co-workers. 
However, over 10 per cent reported that they 
had experienced racism at work, particularly 
from irish people (see also nccri 2007). one 
interviewee, who worked in a petrol station, 
described the abuse she experienced. “if the 
irish person is not against immigrants, he’s 
fine”, she said. “But if he doesn’t like other pe-
ople coming to the country … he won’t say a 
word to you, or [might] call you names … and 
give out about the quality of the sandwich … 
and the quality of the service” (l11).  However, 
the biggest difficulties at work, according to 
survey respondents, were working conditions 
and inadequate pay. almost 25 per cent of 
survey respondents said that they had expe-
rienced poor working conditions. one inter-
viewee told us of the perception that “in the 
unskilled sector ... we are not paid as much 
as irish [people]” (l2). This perception was 
supported by survey findings, where over 20 
per cent of respondents said that they had re-
ceived inadequate pay. These experiences were 
encapsulated in the experiences of one inter-
viewee, who left a job because of a variety of 
problems: “no taxes, small salary, conflict with 
workers” and no overtime pay (l8)

interviews provided more information on 
how people rationalized their employment 
situation. some people were willing to forego 
professional advancement for short-term eco-
nomic gain. For example, a trained engineer 
with limited english described how he got his 
first job in ireland: “outside, there were new 
houses and a small digger, a couple of irish 
guys with yellow jackets. i asked for a job and 

they said ‘oh yes’” (l8). He took the job, he 
said, “for money, because life is expensive here” 
(l8). others explained their current job as a 
stepping stone to something better. Though it 
was not their first choice, they could tolerate 
it in the short term. one interviewee, recently 
divorced and with two young children, was 
working as a cashier in a local shop. a trained 
teacher in lithuania, she took the job because 
it was convenient and flexible, saying “i don’t 
want to work ... all my life in [shop], it’s not 
my dream. just for this moment it’s good” 
(l4). another, currently working in an office, 
said “i won’t do this job for longer than a year 
because that’s not what i want to do. i don’t 
want to sit in an office for the rest of my life” 
(l11). However, many pointed to the oppor-
tunities they had experienced in ireland and 
to the progress they had made since arriving 
in the country. The office worker commented 
that “i would never have got a job in the office 
without showing them a diploma and if you 
want to have a good job, you have to spend 
at least six years in university, which costs a 
lot” (l11). one interviewee, who had arrived 
in ireland six years earlier with three friends 
to work in a fast food restaurant, said that all 
four now worked in management positions, 
in a variety of different companies (l12). in 
this way, moving to ireland provided new op-
portunities for many migrants, and allowed 
them to develop new skills. However, the dif-
ficulties faced by many migrants were high-
lighted by one interviewee, who commented 
that “i think my experience would be a little 
different if i arrived here, and ... all my life ne-
ver did any physical work, and i had to work 
in some mushroom farm or a factory” (l7).

social interaction

a variety of factors facilitate or inhibit 
social interaction, including language, work, 
place of residence and level of income. social 
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interaction, in turn, is seen as important in 
enabling communication and understanding 
to develop between migrants and the indige-
nous population. The survey included a num-
ber of questions on patterns and types of social 
interaction of migrants. lithuanian respon-
dents were most likely to spend time with ot-
her lithuanians, followed by family and then 
irish citizens. However, lithuanians were le-
ast likely to spend time with other migrants. 
just over a third of lithuanian respondents 
reported spending time with other migrants, 
in contrast to almost 90 per cent of nigerian 
respondents and over half the indian res-
pondents.Two types of social activities with 
other lithuanians – both family members 
and friends – stood out as being particularly 
important. These were visiting each other’s 
homes, and activities based around food. as 
one interviewee described, “on weekends 
we just meet up with friends, for barbeques 
or whatever, all lithuanians” (l11). another 
said “i have friends, lithuanian friends, ... 
we’re together in work [and] after work” (l4). 
many interviewees commented on the limi-
ted forms of social interaction experienced 
by other lithuanians. “it’s all about partying 
in ... close communities in houses ... and they 
don’t have other sorts of entertainment than 
drinking” (l1), one interviewee said, while 
another described a category of people “get-
ting their wages, coming back home, buying a 
bottle of alcohol, drinking it, that’s it” (l5). 

just over 40 per cent of lithuanian survey 
respondents reported that they had social in-
teraction with irish citizens. This was again 
the lowest of the four migrant communities. 
While some social interaction with irish ci-
tizens happened in each other’s homes or 
around food, these sites of interaction were 
not the most important - two thirds of lithu-
anian respondents who socialised with irish 
people did so in pubs. many interviewees 
also found it difficult to socialise with irish 
people. For some, it was due to a lack of free 

time because of the pressures of work. anot-
her man described his difficulty meeting irish 
women – he felt that they lost interest in him 
when they heard his accent (l8). However, a 
number of interviewees highlighted the im-
portance of the pub as a place to meet irish 
people: “it’s a pub culture”, as one commented 
(l10c), while another said “i don’t think we 
like pubs as much as irish people do” (l4). The 
place of the pub in irish society in turn creates 
difficulties. one woman observed “it’s not my 
personality or my character ... to meet people 
in pubs” (l1) – this limits her possibilities for 
interaction with many irish people. another 
interviewee said, “i don’t get a chance to so-
cialise with the irish”. He explained that “the 
only socialising here goes when you are in-
terested in sports [or] you go to a pub; both 
are not for me” (l7). despite these difficulties, 
many interviewees told us about their efforts 
to meet and socialise with people from outsi-
de lithuania. one dublin-based interviewee 
said “i think irish people are really nice and 
... the more into the countryside i go, the furt-
her i go, the nicer they seem to me” (l1). and 
many interviewees told us about irish people 
who had helped them out and who had beco-
me good friends in the process. This included 
employers, landlords, and work colleagues. 

“it’s easier in lithuania to make friends” (l12), 
another interviewee told us, but “if you have a 
friend, an irish friend, it’s for life” (l12). 

However, social interaction is not just about 
socialising, but it also involves experiences 
with institutions in ireland (Brehony and 
clancy 2006; Fanning et al 2004; macÉinrí 
et al 2006; nccri 2002). in the survey, we 
focused particularly on state services, and 
found that many lithuanian respondents 
learned about these services only when they 
needed them, and often from friends. as one 
interviewee commented, “the biggest problem 
is information” (l11). He talked about the need 
to translate material into lithuanian for those 
who had difficulties with english. as a conse-
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quence, many of the survey respondents had 
not used a variety of state supports, such as 
information, legal and health services. in ad-
dition, only 14 per cent of survey respondents 
were registered to vote in ireland, with many 
saying they did not know they were entitled to 
do so. This suggests that social interaction with 
the institutions of the state has been limited for 
many lithuanians in ireland. This was evident 
in relation to health services, with many inter-
viewees telling us that they returned to lithua-
nia for medical treatment. one interviewee said 

“the worst thing in ireland is the health service” 
(l12), saying that if anyone goes to lithuania, 
the first thing they do is go to the hospital and 
dentist. This was confirmed by another inter-
viewee, who said, “usually we check our health 
at home on holidays, all the blood [tests] and x-
rays and everything” (l11). This is one form of 
transnational behaviour, but it emanates from 
a failure of the irish state to fully address the 
needs of lithuanians in ireland.

Transnationalism

Though the migrants we spoke to as part 
of our research live and work in ireland, they 
remain highly connected to lithuania and 
elsewhere. Those connections take a vari-
ety of forms; from regular communication 
and visits, to remittances and other forms of 
financial help. many of the people we sur-
veyed had close family members still living 
in lithuania. For example, almost a third of 
survey respondents had children living in 
lithuania, many of whom were being cared 
for by their grandparents. in addition, around 
15 per cent of respondents had partners who 
lived outside ireland. many interviewees 
mentioned their parents and the strain of 
being so far away from them and from other 
family members. For example, one woman 
spoke of her parents: “they’re getting older ... 
and i think they feel very lonely and unsafe, 

insecure” (l3).  she felt that she would need 
to move back to lithuania to help them, say-
ing “it would be very selfish to stay here” (l3). 
over 50 per cent of the people we surveyed 
had visited family and friends in lithuania 
three or more times since moving to ireland, 
and just 9 per cent had not visited lithuania 
at all in that time. This is facilitated by the 
rapid growth of air routes between ireland 
and lithuania, with aer lingus, air Baltic, 
Fly lal and ryanair all operating direct 
routes between the two countries. 

around 40 per cent of survey respond-
ents reported that they sent remittances to 
lithuania. These were used for a variety of 
purposes: most frequently towards family 
living expenses, but also for savings and to 
purchase property, to repay debts and for the 
education of family members. others pro-
vided financial support in other ways. For 
example, some interviewees arranged for 
brothers and sisters to come to ireland for 
short periods, such as the interviewee who 
said “i bring three of [my siblings] here for 
the summer” (l9). many of the people we in-
terviewed had travelled to ireland because of 
the efforts of friends and family members al-
ready living in the country, and this pattern 
of assisted migration continues. contact be-
tween lithuanians in ireland and friends and 
family in lithuania takes a variety of forms. 
survey respondents made regular phonecalls, 
send text messages and emails – though not 
letters – to keep in touch. around a third of 
respondents watch lithuanian television on 
a daily basis, and around a half check lithua-
nian webpages daily. interviewees also told 
us about using skype to keep in touch.  

However, transnationalism involves more 
than connections and contacts with the place 
of origin, but also involves a sense of belong-
ing in more than one place. We asked survey 
respondents if they felt there was a lithuanian 
community in ireland. just over 50 per cent 
agreed that there was a lithuanian commu-
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nity in ireland, and around two thirds of them 
believed that they belonged to it. some of the 
people we interviewed were actively involved 
in community activities. others were less en-
gaged. For example, one interviewee said of the 
lithuanian community, “i get internet updates 
about what we are doing, but i don’t think i’m 
very interested in it .... if you want anything 
lithuanian you can go home very quickly. But 
maybe for people who have children it is im-
portant” (l7). another, while aware of the ex-
istence of a lithuanian association in ireland, 
said “i don’t attend their meetings or anything. 
... i’m not too interested to be honest with you, 
because i’d rather experience irish life here 
rather than lithuanian” (l1). However, the 
same interviewee spoke positively of a tradi-
tional st. casimir’s fair in dublin city centre, 
organised by the lithuanian association in 
march 2007 (see Figure 4).

Insert Figure 4 here

conclusion: 
The challenges of migration
levels of new migration from lithuania 

to ireland have declined in recent years, yet 
ireland remains an important destination 
for lithuanian migrants.  These migrants, in 
common with migrants from other countries, 
are in general young, well-educated and skil-
led, and their presence in ireland contributes 
greatly to irish society and the irish econo-
my (Fanning 2007; king-o’riain 2008; ko-
molafe 2008; kropiwiec 2006; Wang 2006). 
However, their departure from lithuania 

also has consequences, as their families and 
friends struggle to cope with their absence. 
This was the situation in ireland as recently as 
the 1980s, when thousands of young people 
emigrated on an annual basis (king 1991). 

our research complicates simplistic un-
derstandings of the reasons for migration, 
and highlights some of the issues faced by 
lithuanian migrants to ireland. in doing so, 
we identified difficulties in communicating, 
particularly in english. We also identified 
migrants who were not able to make use of 
their training and qualifications at work, as 
well as those who were able to avail of oppor-
tunities to develop their skills and experien-
ce. lithuanian migrants are developing new 
social networks and friendships in ireland, 
while maintaining strong emotional and ma-
terial links to lithuania and to their families 
and friends (ley 2004; mckay 2007; mitchell 
2003).  underpinning these findings are the 
difficulties many migrants faced on moving 
from lithuania to ireland. one interviewee 
spoke of the early days in ireland: “it took 
me quite a while to find a job so i was a bit 
desperate at the beginning” (l1). another tal-
ked of the loneliness of life in ireland, saying 

“the first two months were fine, but after two 
months i started realising that i’m still not 
going home, and i won’t be going home for a 
long time, so that’s when it hit me” (l11).

migrants are diverse, and it is important 
to study this diversity in more detail. one in-
terviewee described three types of migrants 
from lithuania to ireland. The first “live here 
and enjoy [their] life and time”. The second 

“make a lot of money and go back to lithuania’, 
while the third are always “under pressure 
and all the time dreaming about lithuania” 
(l3). These motivations, contexts and expe-
riences shape migrants and the experiences 
of migration. in order to better understand 
migration from lithuania and to ireland, it 
will be important to further develop research 
that highlights this complexity (king 2002).

Figure 4: logo of lithuanian association in 
ireland, on display in dublin, march 2007.
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endnotes
1. The pps number is the personal public ser-

vices number, used in transactions between 
individuals and public bodies, for example 
for taxation payments, drivers’ licenses, so-
cial welfare and health services. not every-
one living in ireland has a pps number, and 
many people may have received a pps num-
ber and subsequently left ireland.

2. an earlier wave of lithuanian migration to 
ireland occurred in the late19th and early 20th 
centuries, composed of lithuanian jews (li-
tvaks) (Ó gráda 2006).

3. The majority of nigerian respondents were 
asylum seekers and refugees. The majority 
of chinese respondents held student visas. 
The majority of indian respondents were la-
bour migrants, holding either working visas 
or work permits. all needed specific permis-
sion to migrate to and stay in ireland, unlike 
lithuanian respondents. 

4. While many of the surveys were conducted 
with the aid of a translator, all interviews 
were conducted in english.
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Šiame straipsnyje nagrinėjama jau prieš 
2004 m. prasidėjusi lietuvos žmonių migra-
cija į airiją. kas skatino juos pasirinkti bū-
tent airiją? iš apklausų aiškėja, kad motyva-
cija labai įvairi, susijusi su noru ne tik geriau 
gyventi lietuvoje, bet ir pamatyti pasaulio. 
su kokiais sunkumais lietuviai susiduria 
atvykę į airiją? jų apžvalgai ir skiriama pa-
grindinė darbo dalis. ar lietuviai lengvai 
išmoksta darbui ir gyvenimui reikalingą 

mary gilmarTin, jane-ann o’connell, Bettina migge

lieTuViai airijoje

anglų kalbą? kaip jie suvokia ir priima savo 
darbo airijoje sąlygas? su kuo ir kaip airi-
joje bendrauja migrantai iš lietuvos? kaip 
kėlimasis į airiją paveikė santykius ir ko-
munikaciją šeimoje? ar airijoje gyvenantys 
lietuviai savo tėvyne laiko labiau lietuvą, ar 
airiją? Į šiuos klausimus straipsnyje bando-
ma atsakyti remiantis jau esamais tyrimais ir 
autorių atliktomis migrantų apklausomis.
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Diasporos istorija
ir kultūra

antrasis pasaulinis karas sąlygojo politi-
nių jėgų pasiskirstymą į rytų ir vakarų zo-
nas. „geležinė uždanga“ atskyrė gausią, apie 
60 tūkstančių Vakaruose likusią lietuvių po-
litinių pabėgėlių bangą, kuri iškėlė kovos dėl 
lietuvos nepriklausomybės uždavinį bei sie-
kį išsaugoti kultūrines vertybes, lietuviškąją 
tapatybę. 1946 m. Vakarų šalims pradėjus 
įgyvendinti imigracijos programas, skirtas 
dp1 stovyklose esantiems politiniams pabė-
gėliams, lietuviai svarstė kompaktinės emi-
gracijos galimybę2. Tačiau darbo sutarčių 
pagrindu paremtos emigravimo programos 
neleido realiai įgyvendinti tokių planų. prie-
šingai, pradėta svarstyti lietuvių pasklidimo 
pasaulyje problema. 

pasaulio lietuvių organizavimo idėja gimė 
lietuvoje, kai trečiame – ketvirtame dešim-
tmečiuose ypatingai padidėjo ekonominė 
emigracija į pietų amerikos šalis. siekiant 
suburti lietuvius užsienyje, buvo svarstoma 
kolonijų steigimo galimybė, tačiau tokie pla-
nai nepradėti įgyvendinti. 1932 m. įsteigta 
visuomeninė, bet valdžios remiama orga-
nizacija draugija užsienio lietuviams remti 
(dulr), kurios tikslas – padėti užsienio lie-
tuviams kultūrinėje ir ekonominėje srityse. 

daiva simanaVičiŪTĖ

1945–1950 metais
pasaulio lietuvių bendruomenės steigimas

dulr vadovai, susipažinę su imigracijos 
šalyse gyvenančių lietuvių padėtimi, pasiūlė 
sušaukti pasaulio lietuvių kongresą. 1935 m. 
pasaulio lietuvių kongreso metu buvo įkur-
ta lietuvių išeivijos organizacijas vienijanti 
pasaulio lietuvių sąjunga (pls). nors pls 
neįleido giliau savo šaknų, bet siekė „suda-
ryti didžiulę viso pasaulio lietuvių organiza-
ciją, per ją telkti visur gyvenančius lietuvius 
tautinei individualybei išlaikyti, dvasinei, 
kultūrinei, ekonominei veiklai išplėsti“3. po 
antrojo pasaulinio karo pasikeitus politinei 
situacijai, egzilinė politinių pabėgėlių padėtis, 
emigravimo problemos bei dp laikotarpiu 
įsteigtos lietuvių tremtinių bendruomenės4 
veiklos patirtis skatino vėl svarstyti pasaulio 
lietuvių telkimo problemą, tačiau naujos or-
ganizacijos – plB rėmuose. 

pasaulio lietuvių bendruomenės (plB) 
steigimo istorija, nors yra svarbi pasaulio lie-
tuvių istorijos pažinimui ir supratimui, nėra 
sulaukusi tyrinėtojų dėmesio. apžvelgus isto-
riografiją5, analizuojančią lietuvių išeivijos is-
torijos aspektus, tuo pačiu ir plB organizaciją, 
galima matyti, kad plB kūrimo etapui, be pa-
čių paskelbtų dokumentų, skiriama mažai dė-
mesio. pristatoma 1949 m. liepos 14 d. Vlik’o 
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paskelbta lietuvių charta ir plB konstitucija, 
plB nuostatus rengusi komisija. Tačiau mažai 
arba visai netyrinėjama, kaip ir kokių aplin-
kybių kontekste gimė idėja kurti naują lietu-
vių išeivijos istorijoje organizaciją; kaip buvo 
vykdomas plB steigimas; kokie sunkumai 
kilo santykiuose su kita lietuvių karta jung-
tinėse Valstijose; kokios buvo pagrindinės 
problemos derinant plB statuto nuostatus. 
Šiuos klausimus svarbu ištirti siekiant pažinti 
sudėtingą plB organizacijos genezę. 

galima paminėti keletą istoriografijos po-
zicijų, kurios, nors neatsako į pastaruosius 
klausimus, tačiau atkreipia istoriko dėmesį, 
tyrinėjant plB steigimo detales. j. antano 
Van reenan Lithuanian diaspora Königsberg 
to Chicago6 studijoje, analizuojant lietuvių 
išeivijos istoriją bei pristatant plB organiza-
vimą po antrojo pasaulinio karo, neišvengta 
abejonių keliančių teiginių bei netikslumų. 
galima ginčytis su autoriumi, kuris plB bei 
lietuvių chartos gimimą sieja su ateitinin-
kų organizacijos ideologija, remiantis stasio 
Šalkauskio kultūros interpretacija bei atei-
ties organizacijos pagrindiniais principais7. 
jeigu autoriui buvo žinomi šaltiniai ar isto-
riografijos pozicijos, kuriose šis klausimas 
buvo aptartas, reikėjo pateikti ir nuorodas, 
kitu atveju belieka manyti, kad tokios atei-
tininkų principų ir lietuvių chartos sąsajos 
yra tik paties autoriaus interpretacija. 

mykolo krupavičiaus vaidmuo įgyvendi-
nant plB organizavimo darbus atskiruose 
kraštuose kuriant lietuvių bendruomenes, 
buvo ypatingai svarbus, tačiau j. a. Van 
reenan įvardija jį kaip plB organizacijos 
iniciatorių bei lietuvių chartos autorių8. 
plB statutui bei lietuvių chartos dokumen-
tui redaguoti buvo sutelkta speciali komisija, 
todėl būtų svarbu ir korektiška įvardyti as-
menis, kurie prisidėjo prie šių dokumentų 
atsiradimo, neiškraipant istorinių detalių.9 
autoriaus pozicijos dėl diasporos ideologi-
nių aspektų gal ir galėtų provokuoti naujus 
tyrimus ir diskusijas, tačiau netikslus duo-

menų pateikimas, paties j. a. Van reenan 
nelabai korektiškas darbas klaidina ir var-
gina skaitytoją, tuo labiau plB istorijos ty-
rinėtojus. 

lino salduko Lithuanian Diaspora10 stu-
dijoje plB kūrimas nėra detaliau tyrinėja-
mas, tačiau analizuojama lietuvių chartos 
reikšmė emigracijoje. autorius taip pat api-
būdina pačios lietuvių visuomenės organi-
zavimosi ypatumus dp laikotarpiu. knygoje 
pristatoma, kad antrojo pasaulinio karo lie-
tuvių išeivija pasižymėjo gausiu intelektualų 
sluoksniu, kurio patirtis pirmojoje lietuvos 
respublikoje turėjo įtaką organizuojant kul-
tūrinį gyvenimą dp stovyklose, tuo pačiu 
gimstančiam plB projektui11.

Vitalijos stravinskienės sudarytos knygos 
Pasaulio Lietuvių bendruomenė 1949–200312 
tikslą geriausiai atspindi leidėjų atstovo ir 
buvusio plB pirmininko Vytauto kamanto 
žodžiai, pasakyti kreipiantis į skaitytojus: 

„leidinio uždavinys – kiek įmanoma popu-
liariau pristatyti lietuvių diasporos akimis 
matomą pasaulio lietuvių bendruomenę: 
jos tikslus, institucijas, darbo formas, prie-
mones, įvykius, asmenis. per atliktus darbus 
bus galima susidaryti nuomonę apie įvairių 
kraštų lB pajėgumą, patirtus ar patiria-
mus sunkumus ir laimėjimus“13. knygoje 
aprašant plB steigimo etapą, pabrėžiama 
Vlik’o reikšmė rengiant plB nuostatus bei 
paskelbiant lietuvių chartą, pristatomi do-
kumentus rengę asmenys. nežinia kodėl šis 
svarbus etapas detaliau nepapasakotas, juk 
knygos sudarytojai turėjo galimybę pasi-
naudoti nurodytais lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro pasaulio lietuvių archyvo 
dokumentais. kita vertus, suprantama, kad 
negalima reikalauti daugiau, jeigu yra apsi-
brėžti kiti uždaviniai: „ji [knyga] nepreten-
duoja į išsamų ir visapusišką plB veiklos 
nušvietimą. Šis apibendrinamasis žvilgsnis 
tebūnie paskata kitiems tyrinėtojams imtis 
siauresnių, bet kartu detalesnių šios plačios 
temos studijų“14.
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Taigi skurdus istoriografijos dėmesys plB 
steigimo etapui skatina tyrinėti šį klausimą. 
pagrindinis straipsnio tikslas yra rekons-
truoti mažai žinomą Vlik’o inicijuotos pa-
saulio lietuvių bendruomenės organizavimo 
etapą 1945–1950 metais, tuo pačiu pristatant 
organizacijos kūrimo motyvus ir principus, 
diskusijas dėl plB statuto nuostatų. Tiria-
muoju laikotarpiu lietuvių išeivijos veikloje 
ypatingą reikšmę vaidino amerikos lietuvių 
organizacijas atstovaujanti amerikos lietu-
vių taryba (alT)15. straipsnyje pristatomos 
ir analizuojamos Vlik’o ir alT’os derybos 
plB klausimu, kadangi jos ypatingai išryš-
kino jaV lietuvių pozicijas dėl naujos orga-
nizacijos kūrimo, išeivijos skirtingų kartų 
požiūrius į plB.

rašant straipsnį buvo pasinaudota lie-
tuvos istorijos institute saugomais Vlik’o 
pirmininko (1945–1955 m.) m. krupavičiaus 
archyvo dokumentais. dalį dokumentų su-
daro Vlik’o protokolai, kuriuose užfiksuo-
ti Vlik’o atstovų darbai bei veiklos etapai 
steigiant plB. antra, paties m. krupavi-
čiaus korespondencija su išeivijos veikėjais, 
atsiklausiant nuomonės, siekiant palankaus 
sprendimo remiant ir organizuojant ben-
druomenę, leidžia rekonstruoti išeivijos vi-
suomenės poziciją dėl plB steigimo, santy-
kius tarp lietuvių išeivijos organizacijų. 

kitą šaltinių grupę sudaro publikuoti šal-
tiniai. Vlik’o ir lietuvos diplomatinės tar-
nybos protokolų publikacija16 svarbi siekiant 
analizuoti politinę išeivijos veiklą, reprezen-
tacijos klausimus ir lietuvių padėtį dp sto-
vyklose. rašant straipsnį remtasi protokolais, 
kuriuose fiksuoti politinių atstovų pasisaky-
mai dėl pasaulio lietuvių organizavimo bei 
lietuvių visuomenės reikšmės remiant va-
dinamų politinių veiksnių tikslus. plB stei-
gimą giliau analizuoti galima pasirodžius 
pačių išeivijos atstovų leidiniams: m. krupa-
vičiaus Pasaulio lietuvių bendruomenės keliu, 
s. Barzduko Lietuvis savo tautoje, valstybėje 
bendruomenėje, j. girniaus Tauta ir tautinė 

ištikimybė, a. V. rinkūno VLIK’as ir Lietu-
va. Vertinga medžiaga analizuojant išeivijos 
politikos aspektus buvo l. Šimučio Amerikos 
lietuvių taryba, V. sidzikausko Lietuvos Di-
plomatijos paraštėje memuaruose.

straipsnyje pristatytas plB organizavimo 
etapas, tikimasi, prisidės ne tik prie pačios 
organizacijos istorijos pažinimo, bet ir pa-
skatins tolimesnes lietuvių pasaulyje isto-
rijos ir šiuolaikinės raidos palyginamąsias 
studijas. 

„Bendruomenės idėją iš dausų 
nukelti žemėn ir pritaikyti 

gyvenimo sąlygoms“
plB pirmininko stasio Barzduko17 nuo-

mone, politinė situacija ir emigracija buvo 
pagrindinės priežastys, skatinusios sufor-
muoti organizacinį pagrindą pasaulyje išsi-
sklaidžiusiems lietuviams: „Ėmė aiškėti, kad 
tremtiniams18 grįžti į sovietų sąjungos oku-
puotą lietuvą vilčių nėra. prieš akis buvo ne 
grįžimas, bet įkurdinimas Vakarų kraštuose. 
Tad reikėjo žengti tolimesnį žingsnį – ieško-
ti naujos ir tokios lietuvių susiorganizavimo 
formos, kuri tiktų ne tik ii pasaulinio karo 
tremtiniams, bet ir visai išeivijai.“19

Vlik’o pirmininko m. krupavičiaus 
svarstymuose apie lietuvių pasklidimą pasau-
lyje buvo aiškiai deklaruotas nuogąstavimas 
dėl lietuvių ištirpimo pavojaus svetimuose 
kraštuose. jis pabrėžė, kad būtina „stengtis, 
kad biologiškai išsilaikytų visi lietuviai, šio-
kiu ar tokiu būdu atitrūkę nuo savo tėvynės, 
ir kad veiksmingai būtų išlaikyta jų lietuvy-
bė, o ten, kur pastebimas nutautimo proce-
sas, būtų imamasi priemonių jam sustabdyti 
ir nutaustantiems lietuviams susigrąžinti į 
gyvąsias gretas“20. panašius uždavinius kėlė 
ir to paties likimo latvių egzilai. latvių cen-
trinis komitetas, atstovaujantis politiniams 
pabėgėliams dp stovyklose, 1947 m. lapkritį 
paskelbė credo – pagrindinius principus bei 
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tezes, kuriomis turi vadovautis pasaulyje pa-
sklidę latviai. Ši deklaracija sulaukė pritari-
mo bei populiarumo latvių bendruomenėje21. 
Tekste pabrėžiama, kad svarbu kovoti dėl la-
tvijos nepriklausomybės, o tam, kad egzilai 
galėtų grįžti į savo šalį, privaloma išsaugo-
ti tapatybę, kultūrines vertybes bei tautinę 
dvasią 22. sociologas Feliks gross, 1950 metais 
analizuodamas politinių emigrantų vaidme-
nį valstybių politinei raidai, pabrėžė, kad po 
antrojo pasaulinio karo egzilų nuostatos 
krašto atžvilgiu buvo aiškios, tuo pačiu buvo 
svarbus biologinis tautos išlikimas23.

dp stovyklų laikotarpiu Vlik’as pradėjo 
spręsti lietuvių pasklidimo pasaulyje proble-
mą, kuriant visus lietuvius jungiančią orga-
nizaciją. savo prisiminimuose Vlik’o narys 
a. V. rinkūnas rekonstruoja Vlik’o apsis-
prendimą kuriant plB: „neturėdamas jokių 
praktiškų galimybių išeivių išsikėlimą į kitus 
kraštus tvarkyti, nes tą tvarkė pradžioje uni-
ted nations relief and rehabilitation (unn-
ra)24 administracija, o paskui international 
refugee organization (iro)25, Vlik’as ėmėsi 
iniciatyvos surišti išsiskirstančius tautiečius 
bent dvasiniu ryšiu.“26 suvokta, kad išsisklai-
dymas svetimuose kraštuose bei gyvenamųjų 
šalių aplinka nebus palanki, išsaugant lietu-
višką tapatybę bei sunkins politinių diaspo-
ros tikslų įgyvendinimą. 

Vlik’as sudarė specialią komisiją, kuriai 
buvo pavesta rūpintis tremtinių ir išeivių 
lietuvybės išsaugojimo klausimais. kilo idė-
ja kurti organizaciją, kuri padėtų kovoti dėl 
krašto nepriklausomybės bei išsaugoti tau-
tinį potencialą, kalbą, kultūrines vertybes. 
pasaulio lietuvių organizavimą ypatingai 
palaikė dp generacija, kuri rėmėsi sėkmingu 
lietuvių tremtinių bendruomenės organiza-
vimosi modeliu, nes šis „pateisino visas viltis 
ir tapo pavydžiu bei akstinu pasaulio lietu-
vių bendruomenės organizacinei struktūrai. 
savo apylinkėmis apjungusi visus tremtinius, 
suorganizavusi šimtus mokyklų su tūkstan-
čiais mokinių, rėmusi ir globojusi tautinės 

kultūros ugdymą, lietuvių Tremtinių Ben-
druomenės organizacija yra padariusi didelį 
darbą lietuvai ir lietuvybei. Tai buvo graži 
užuomazga“27. 

lietuvių išeivių atstovų grupių diskusijo-
se, mykolo krupavičiaus susirašinėjimuose 
su lietuvių visuomenės atstovais išryškėja 
pasaulio lietuvių bendruomenės formavi-
mo ypatumai: pozicijos, kurioms atstovavo 
atskirų išeivių ideologinių grupių nariai plB 
atžvilgiu, plB organizacinio modelio forma-
vimo niuansai bei plB pripažinimo aspektai, 
į kuriuos atsižvelgiant buvo tęsiamas organi-
zacijos institucionalizavimo etapas. 

1947 metų vasarą Vlik’as ir ldT posė-
džiuose svarstė lietuvių išsisklaidymo pasau-
lyje klausimą. 1947 m. liepos 30 d. nusprendė, 
kad bus planuojama ir steigiama viso pasau-
lio lietuvių organizacija, sudaranti pasaulinę 
lietuvių bendruomenę28. 1947 m. rugpjūčio 
10 d. Vlik’o narys petras karvelis pareiškė, 
kad „pagrindinis siekimas turi būti – prieiti 
prie sukūrimo visų už tėvynės ribų esančių 
lietuvių vieningai organizuotos bendruo-
menės. čia galima nusistatyti tik dėl pačios 
idėjos, nes viso jos organizavimo dalykų čia 
negalėtume apsvarstyti. organizaciniu po-
žiūriu tokios bendruomenės vadovybė turėtų 
vyriausybės ir valdžios funkcijas“29.

dp laikotarpiu buvusi sudėtinga finansi-
nė situacija lėmė Vlik’e organizacinius ne-
sklandumus, todėl steigiant plB finansiniai 
klausimai nuostatuose buvo numatyti bei 
svarstomi gan anksti, pabrėžiant ir Vlik’o 
įtaką valdant finansus. 1947 m. rugpjūčio 
14 d. Vlik’o ir diplomatinės tarnybos posė-
dyje buvo paskelbta finansų telkimo reikalų 
rezoliucija, kurioje kreipiamasi į viso pasau-
lio lietuvius, kur jie bebūtų, ir „kviečiama 
juos nepailstamai remti lietuvos išlaisvini-
mo reikalą, laikant mūsų veiklos finansinį 
patikinimą savo aukščiausia prievole tėvynei. 
siūloma vadovaujantiems organams siekti 
sudaryti pastovius Tautos fondui pajamų 
šaltinius ir organizuoti lėšų mobilizavimą 
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glaudžiai bendradarbiaujant su pasauline lie-
tuvių bendruomene ir per jos organizacijas“30. 
Vlik’o nuostatuose plB finansai buvo paves-
ti tvarkyti Vlik’o institucijai: „Vykdomosios 
Tarybos, pasaulio lietuvių Bendruomenės, 
lietuvos raudonojo kryžiaus ir kitų orga-
nizacijų bei įstaigų, kurios naudojasi viešojo 
pobūdžio lėšomis ir subordinuojasi Vlik’ui, 
kasai, turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti bei 
tikrinti yra Vlik’o kontrolės komisija.“31

Vlik’o iniciatyvą steigti plB lydėjo ir at-
sišaukimai, formuojantys atitinkamas nuos-
tatas jungtis bei tokiu būdu prisidėti remiant 
politinę Vlik’o veiklą. 1947 m. rugpjūčio 
25 d. posėdyje buvo pabrėžiama, kad „lie-
tuviai išeiviai išsiblaškę po visą pasaulį, ska-
tinami organizuotis, centralizuotis, jungtis 
į viso pasaulio lietuvių bendruomenę, kuri 
energingai ir vieningai talkintų lietuvos lais-
vinimo veiklai vadovaujantiems veiksniams 
ginti lietuvos tautiečių reikalus, tautiečių 
tremtyje, tėvynėje ir prievarta deportuotų į 
rytų gilumas“32.

Vlik’o narys ir plB nuostatų rengimo 
komisijos narys Vytautas Vaitiekūnas, vė-
lesniais metais analizuodamas m. krupa-
vičiaus reikšmę organizuojant plB, kri-
tiškai vertino Vlik’o pirmininko siaurai 
apibrėžtą plB vaidmenį politinėje erdvėje – 
telkiant finansus bei remiant Vlik’o vei-
klą: „krupavičius nėra sukonkretinęs savo 
nusistatymo, kuriuo būdu bendruomenės 
organizacija savo uždavinius laisvinimo 
talkai turėtų vykdyt, išskyrus jo nurodymą, 
kad visi laisvi lietuviai į lietuvos vadavimo 
talką įsijungia savo piniginiais įnašais sti-
prindami Tautos Fondą ir talkindami visu 
kuo Vlik’ui jo politinėje ir diplomatinėje 
lietuvos laisvinimo veikloj.“33

1947 metai žymėjo svarstymus bei planus 
dėl pasaulio lietuvių organizavimo pobūdžio, 
tikslo bei uždavinių. 1948 metais Vlik’o po-
sėdžiuose pradėti derinti pagrindiniai plB 
nuostatai bei organizaciniai klausimai. 1948 
m. balandžio 30 d. Vlik’as svarstė plB sta-

tuto projektą, kurį pristatė Vykdomoji Tary-
ba. Buvo nutarta pripažinti jį svarstytinu ir 
perduoti sudarytai tarpgrupinei komisijai, 
į kurią įėjo domas krivickas, kipras Bieli-
nis, petras karvelis, Vytautas Vaitiekūnas 
ir mečys Valiūkėnas34. kuriant plB statutą 
bei principus, buvo atsižvelgiama ir į lietuvių 
organizacijų poziciją. 1948 m. balandžio 25 d. 
analizuojant plB statutą, buvo nutarta, kad 
jo projektą ir deklaratyvinę dalį išsiųsti lie-
tuvių organizacijų centrams, kad jos galėtų 
apsvarstyti ir pareikšti savo nuomonę35.

jau 1948 m. liepos 27 d., peržiūrint plB 
nuostatus, buvo nutarta priimti statuto de-
klaratyviąją dalį. Taip pat buvo pavesta pa-
ruošti viso plB statuto redakciją ir pateikti 
Vlik’ui peržiūrėti36. Tų pačių metų rugpjūčio 
17 d. Vlik’e svarstant plB statutą, atsižvel-
gus į priimtas raštu pastabas, plB statutas 
buvo priimtas37.

lietuvių išeivijos visuomenės plB statuto 
projekto svarstymuose išryškėjo abejonės dėl 
esančių išeivijos lietuvių organizacijų likimo, 
neaiškumai dėl bendros lietuvių veiklos bei 
gyvenamos šalies politikos ir plB nuostatų 
suderinamumo. 

Šveicarijos lietuvių diskusijos iliustruoja 
vyravusias pozicijas dėl lietuvių bendruo-
menės steigimo, sprendžiant jau egzistuo-
jančių išeivių organizacijų klausimą, įstei-
gus plB. Buvo keliamas klausimas dėl tuo 
metu veikusios lietuvių sąjungos statuso: 

„a) ar Bendruomenė steigtina sąjungą likvi-
duojant, b) ar bendruomenė steigtina šalia 
sąjungos.“ posėdyje dalyvavusio razgaičio 
pozicija buvo, kad „sąjunga su dabartine 
mažuma priimtų Bendruomenės įstatus ir 
jungtų bendruomenėn visus tautiečius.“ jo 
nuomone, lietuvių bendruomenės steigimas 
šalia lietuvių sąjungos sąlygotų tik didesnį 
nesutarimą tarp vietinių tautiečių. l. są-
junga, apimanti nedidelį tautiečių skaičių, 

„pasitarnautų bendram labui imdamasi Ben-
druomenės steigimo ne šalia sąjungos, bet 
pati įsiliedama Bendruomenėn“. Šveicarijos 



68  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

lietuvių sąjungos pirmininkas, pulk. j. gie-
drys, oponuodamas pareiškė, kad „lietuvių 
Bendruomenės ir lietuvių sąjungos tikslai 
nesikryžiuotų ir kad sąjungos likvidavimas 
yra nereikalingas ir nenaudingas“38.

svarstymai, kokia turėtų būti atskirų lie-
tuvių organizacijų, draugijų bei klubų reikš-
mė buvo aktualūs dar kelis dešimtmečius po 
plB įsteigimo. pasak juozo girniaus, anali-
zavusio plB reikšmę išeivijoje, „ne organi-
zacijų stoka buvo pagrindas gimti lB idėjai. 
pakankamai organizacijų turi senieji išeiviai, 
pakankamai jų turi ir naujieji. Bet kaip ne 
organizacijų stoka pagimdė lB, taip ir ne 
organizacijų gausa gali paneigti lB reikalą. 
nereikėjo naujos organizacijos įprastine šio 
žodžio prasme, bet buvo reikalas sutelkti 
visus lietuvius, išsisklaidžiusius įvairiuose 
kraštuose ir savo pačių įvairiose organizaci-
jose. dvejopas šis reikalas39. religinės, poli-
tinės, profesinės, šalpos ir kt. organizacijos 
natūraliai rūpinasi tais atskirais uždaviniais, 
kuriems jos yra skirtos. O bendriesiems už-
daviniams reikia visų santalkos. Tai, ką tautai 
sukuria sava valstybė, išeivių bendruomenė 
turi pati susikurti, savo pastangomis ir lėšo-
mis išlaikyti visas institucijas, būtinas tauti-
nei gyvybei.“40

Šveicarijos lietuvių klausimai atkreipė 
Vlik’o dėmesį. 1949 m. balandžio 19 d. po-
sėdyje Vlik’o nariai nusprendė, kad „plB 
turi būti ne privatinė draugija, bet visų lie-
tuvių organizacija, kokia yra lTB, ir kad 
plB organizacija remtųsi ne centralizmu, 
bet federalizmu, pavesta plB konstitucijos 
komisijai paruošti ir pateikti Vlik’ui ga-
lutinį plB konstitucijos projektą“ 41. 1949 m. 
gegužės 27 d. projekte numatyta plB konsti-
tucija buvo pakeista pasaulio lietuvių char-
ta ir bendraisiais nuostatais, kurių pagrindu 
vyksta lietuvių organizavimasis atskiruose 
kraštuose, besirengiant į formalų plB suda-
rymą42. lietuvių chartos komisijoje dirbo 
Bronius Bieliukas, Balys gaidžiūnas, Vik-
toras gailius, dr. petras karvelis, dr. domas 

krivickas, kurį laiką s. Balčiūnas, dr. Bronius 
nemickas, Vincas mašalaitis, kipras Bielinis, 
mečys Valiūkėnas, komisijos referentas Vy-
tautas Vaitiekūnas43.

atskirų jaV lietuvių grupių pozicija dėl 
Vlik’o steigiamos plB atspindėjo ir neno-
rą keisti esamas socialines struktūras bei 
visuomenines pozicijas. analizuodami plB 
santvarkos projektą alT’os atstovai taip 
pat iškėlė klausimą dėl jau kraštuose egzis-
tuojančių išeivijos organizacijų: „neliečiant 
plB santvarkos smulkmenų, reikia pastebėti, 
kad unitarinis dėsnis, numatytas santvarkos 
įstatuose, kelia pagrįstų nuogąstavimų, jei 
jis bus vienodai pravestas visuose kraštuose, 
neatsižvelgiant nei į esančias organizacijas, 
nei į visas kitas išeivijos socialines tradicijas. 
pritaikius plB santvarką tokią, kokia ji nu-
matyta laikinuose nuostatuose, pastatytų vi-
sas išeivių organizacijas priešais likvidacijos 
klausimą arba sukeltų tokių painiavų, kurios 
stipriai pakenktų lietuvių bendruomenės or-
ganizacinei pažangai.“44

atliepiant tokias pozicijas, m. krupavičiui 
teko kartoti plB santvarkos laikinuosius 
nuostatus, pabrėžiant, kad kiekvienas kraštas 
sau pritaiko statutus. Vlik’o atstovui jung-
tinėse Valstijose pranui Vainauskui, kuriam 
buvo pavesta derinti plB steigimo klausimus 
jungtinėse Valstijose su vietos lietuviais, kru-
pavičius pabrėžė, kad amerikos lietuviai ga-
lės prisitaikyti plB konstituciją prie įstatymų 
ir socialinės lietuvių susitvarkymo sistemos: 

„plB nepraris ir nemėgins ryt esamų draugi-
jų. plB yra federalinė organizacija. Šalia plB 
galės egzistuoti ir tokios organizacijos kaip 
pasaulinė lietuvių katalikų organizacija, jei 
kas panorės tokią sukurt.“45

išeivijos visuomenės išreikšta kritika bei 
abejonė dėl plB veiklos galimybių, atsižvel-
giant į atskirų kraštų politines bei socialines 
aplinkybes, darė įtaką Vlik’ui derinant plB 
konstitucijos projekto nuostatus dar metus 
po lietuvių chartos paskelbimo. Vlik’o su-
formuotos lietuvybės išlaikymo Tarnybos 
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(liT) iniciatyva 1950 metais sausio 12–13 d. 
schwaebish-gmuende buvo organizuota 
Vokietijos lietuvių švietėjų, kultūrininkų 
bei visuomeninikų konferencija, kurioje 
buvo nustatytos pagrindinės plano gairės46. 
konferencijos nutarimuose laisvėje esantys 
lietuviai buvo agituojami darniai ir veikliai 
įsijungti į didžiąją kovą už lietuvos politinę 
laisvę; visais kanalais veikti jV lietuvių nuo-
taiką, kad ji būtų palanki plB47.

Vlik’o posėdyje 1950 m. gegužės 25 d. 
svarstytas laikinųjų plB santvarkos nuosta-
tų keitimo klausimas ir atkreiptas dėmesys 
į teisių komisijos išaiškinimą bei pastabas, 
kad „atskiro krašto lietuvių Bendruomenės 
statutas pagal vietos sąlygas gali nesutapti su 
laik. plB santvarkos nuostatų atitinkamais 
straipsniais. lietuvybės išlaikymo Tarnybos 
valdytojas pagal reikalą gali derinti laik. plB 
santvarkos nuostatus keisdamas atitinkamus 
technikinius straipsnius.“48

lietuvių išeivijos organizacijų pozicijos dėl 
plB išsiskyrė jungtinėse Valstijose. m. kru-
pavičius nesulaukė paramos iš alT’ą suda-
rančių grupių bei katalikiškosios lietuvių sro-
vės49. 1949 m. spalio 20 d. rašytame laiške jis 
skundėsi, kad yra gavęs žinių iš amerikos lie-
tuvių katalikų veikėjų, „kad katalikai nepri-
taria pasaulio lietuvių Bendruomenės – plB 
idėjai ir jos nepalaikysią“, kadangi „valdžia 
galinti savo piliečius priskaityti prie svetimos 
valstybės agentų“50. Tokia pozicija buvo argu-
mentuojama iki antrojo pasaulinio karo gy-
vavusia nuostata, kad asmuo gali būti lojalus 
tik vienai šaliai bei jos politiniams interesams. 
1949 metų pradžioje Vašingtone m. krupavi-
čiui ši mintis ir argumentacija buvo išdėstyta 
dr. pijaus grigaičio visų amerikos lietuvių 
grupių akivaizdoje. Tokį patį motyvą pateikė 
ir katalikų atstovai, kurie atsisakė deleguoti 
kandidatus į pasaulio lietuvių bendruomenės 
Vyr. organizacinį komitetą. m. krupavičiaus 
nuomone, „reikėjo daryti įtaką amerikos lie-
tuviams, nes plB kuriama jaV, todėl ir Vy-
riausiąjį org.komitetą turi sudaryti lietuviai 

amerikiečiai. jiems prie to neprisidėjus plB 
gali neįsikurti. prisidėjus kitiems išskyrus ka-
talikus, plB turėtų skursti.“51 

amerikos jaV lietuvių katalikų parama 
buvo svarbi, todėl buvo siekiama gauti pri-
tarimą steigti plB. Tačiau m. krupavičius 
buvo pasiruošęs organizacinei veiklai ir 
nesulaukus teigiamo atsakymo: „nestojant 
stipriausiai katalikų srovei į plB visa ta or-
ganizacija atiduodama į ne katalikų rankas ir 
viso pasaulio lietuviai jų įtakon perleidžiami. 
plB ir be katalikų bus kuriama. reikia savo 
įtaka pasinaudojant daryti viską, kad katali-
kai pakeistų savo poziciją iki kongreso“52.

problema, kuria kėlė jaV lietuvių katali-
kų grupės, buvo religijos apibrėžimas plB 
statute. Šis klausimas keltas tiek jaV, tiek ir 
tarp dp stovyklose buvusių lietuvių. aka-
deminėse studijose, tyrinėjančiose etinių 
grupių mobilizavimosi bei diasporų veiklą, 
pabrėžiamas ne tik bendras tautinis tapatu-
mas, bet ir religiniai aspektai bendruomenės 
gyvenime, kurie gali sutvirtinti diasporos są-
moningumą bei bendrumo tai pačiai etninei 
grupei jausmą, „religinio priklausymo per 
atstumą supratimą, kolektyvinį tapatumą su 
tais, kurie yra kitur“53. 

katalikų atstovų diskusijose dėl religijos 
klausimo išryškėjo saviti skirtingų emigraci-
jos bangų lietuvių tapatumai bei nevienodas 
religijos supratimas. abi kartos buvo religin-
gos, bet grynoriams54 religija buvo organiza-
cijų ir asmeninio gyvenimo esmė. Dipukai55 
išreiškė savo religiją pabrėžiant tautiškumo 
aspektą.56 kaip nurodo istorikė ilona Bučins-
kytė, dp stovyklose didesnę dalį sudarė kata-
likai – 86 procentai. daugelio lietuvių, gyve-
nusių dp sąlygomis, teigiamas nusistatymas 
dievo ir religijos atžvilgiu lėmė katalikų 
bažnyčios ir su ja susijusių institucijų įtakos 
sustiprėjimą. katalikų bažnyčios dvasinin-
kija ir pasauliečiai nuo pat įsikūrimo dp 
stovyklose ėmė galvoti, kaip suorganizuoti 
tikinčiųjų religinių poreikių tenkinimą57. 
m.krupavičiaus nuomone, krikščioniško-
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sios doktrinos laikymasis buvo pagrindas 
išsaugant sąmoningą lietuvybę, o parapijos 
pasitarnavo kaip susibūrimo vieta, išsaugant 
lietuviškus papročius58.

skirtingos religijos apibrėžimo inter-
pretacijos atsispindėjo ir svarstant lietuvių 
chartą. 1949 m. sausio 2 dieną, analizuojant 
plB statuto nuostatus Šveicarijos lietuvių 
pasitarime, buvo atkreiptas dėmesys dėl reli-
ginio klausimo formulavimo. Buvo pareikš-
ta nuomonė, kad lietuvių chartos įžangoje 
esantį žodį „Visagalis“ ir 16- tą punktą reikia 
pakeisti kitu, skelbiančiu religinių laisvių 
garantavimą. pozicija buvo paremta argu-
mentu, kad „vėliau išvengus nevykusių inter-
pretacijų, pav. iš pamokslininkų tarpo“. kiti 
posėdžio dalyviai pasisakė, kad formuluotės 
būtų paliktos59.

Vlik’o plB komisijai svarstant lietuvių 
chartą iškilo Dievo termino vartojimo lie-
tuvių chartoje tinkamumas. komisijoje bal-
sai pasiskirstė vienodai – 5 „prieš“ ir 5 „už“. 
galutinėje redakcijoje pasisakyta vartoti 
Visagalio terminą. Šių klausimų svarstymai 
uždelsė viso projekto svarstymą ir galutinį 
priėmimą iki 1949 m. birželio 14 d.60 1951 m. 
rugsėjo 9 d. metais prie šio klausimo grįžda-
mas m. krupavičius laiške prel. j. Balkūnui, 
prel. Vl. Tulabai, j. B. laukčkui, dr. B. pa-
dalskiui, l. Šimučiui rašė: „suradau pas save 
plB chartos svarstytus projektus. pirmoji 
formulė, priimta, politinių grupių penketuke 
Vlik’e, buvo tokia: „pasitikėdamas Visagalio 
dievo apvaizda ir istorijos įvykių palanku-
mu lietuvių tautai“ (tais žodžiais ir praside-
da chartos įžanga). V. Vaitiekūnas, būdamas 
Vlik’o teisių komisijoje, sutiko (nusileido) tą 
formulę pakeisti į: „apvaizdos valia ir isto-
rijos įvykių būtinumu lietuvių tauta nega-
lėjo išsilaikyti vieninga Baltijos pajūryje (ši 
formulė dar taip pat tebeina chartos įžangos 
pirmuoju sakiniu, nors jau žymiai pakeista). 
paskutinioji formulė dar labiau pakeista: 

„…Vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus 
pašaukimą„ (ši galutinoji formulė jau tilpo 

knygutėse ir chartos įžangos pačiame gale)“61 
(komentarai m. krupavičiaus).

Vlik’o pirmininkui derinant plB nuos-
tatas su jaV lietuvių katalikais, diplomatinė 
pastarųjų vieša nuostata, kad parama plB 
negalima dėl politinio jaV konteksto, nebu-
vo Vlik’o atstovams įtikinama. laiške pra-
nui Vainauskui 1949 m. spalio 24 d. m. kru-
pavičius prašė išsiaiškinti tikrąsias priežastis, 
kodėl katalikai priešinasi plB organizacijai, 
kadangi p. grigaičio pateiktas argumentas 

„nėra argumentas“62. kaip vieną iš priežasčių 
m. krupavičius įvardijo vieno amerikiečio iš 
jaV poziciją, kad „plB katalikams esanti per 
daug sekuliarinė, kitais žodžiais per mažai 
katalikiška“. Toliau m. krupavičius laiške 
įvardijo, kad plB nėra religinė organizacija, 
nors ir nėra oponuojanti religiniams lietu-
vių gyvenimo aspektams. Vlik’o atstovas 
teigė, kad pagrindu, kuriuo reikia remtis, 
yra charta, o ji pradedama: „Visagaliu. 8. 
strp. nurodoma, kad lietuvis palaiko ir kuria 

„religines draugijas“63. m. krupavičius bandė 
įtikinti jaV lietuvius, kad svarstant plB sta-
tutą jie gali nuspręsti apibrėžimus ir lietu-
viams svarbius nuostatų aspektus: „nuostatai 
nurodo tik tvarkos techniką. jie yra laikini. 
seimas skelbia savo konstituciją, o kiekvie-
nas kraštas savo statutą. Ten bus visa nusaky-
ta, reiškia ir religingumą. Šitai amerikiečiai 
išleidžia iš akių. dėl to jie turėtų skverbtis 
pirmieji į plB, kad konstitucija ir statutas be 
jų neišeitų bedieviškas ir kad visų lietuvių 
neatiduotų į bedievių įtaką.“64

diskusijos svarstant religinius klausimus 
plB statute, lėmė ir apibrėžimus plB kons-
titucijoje bei lietuvių chartoje, pabrėžiant 
religijos universalias vertybes bendruome-
niniame gyvenime.

pasyvi alT’os pozicija steigiant plB kėlė 
nerimą Vlik’o nariams, ir ypatingai m. kru-
pavičiui, kuris buvo atsakingas už plB orga-
nizacinius veiksmus. nesuprantama, kodėl 
delsiama ir kokie motyvai skatina jaV lietu-
vius nepalaikyti plB steigimo. Vlik’o atsto-
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vo jaV, p. Vainausko, buvo prašoma „sužino-
ti tikras jų atsižegnojimo nuo plB priežastis 
bei įtikinti, kad jų baimė be pagrindo ir kad 
katalikams reikėtų į ją pirmiems stoti“65.

m. krupavičius plB atžvilgiu gavo pa-
lankų atsiliepimą iš socialistų, kurie pateikė 
atstovus (vienas iš jų dr. pijus grigaitis) į plB 
organizacinį komitetą. liaudininkai taip pat 
pateikė kandidatus iš amerikiečių, priklau-
sančių sandaros srovei, kuriai priklausė ir 
atstovė gybienė66. Tautininkų pozicija ame-
rikoje ir dp stovyklose kiek išsiskyrė, anot 
m. krupavičiaus „tautininkai formaliai pa-
sisakė dėl plB nuostatų paskelbimo tvar-
kos. mūsų tautininkai buvo nustebinti savo 
bendraminčių jaV tokiu pareiškimu. jie čia 
vieningai balsavo už tuos nuostatus“67.

analizuojant m. krupavičiaus bei alT’os 
diskusijas dėl plB statuto nuostatų, galima 
matyti, kad išryškėja atskirų grupių įtaka. 
plB organizacijos šalininkai, matydami 
tokias jaV lietuvių visuomenės tendenci-
jas, pasaulio lietuvių bendruomenę matė 
kaip galimybę atstovauti ne jau esamoms 
organizacijoms, bet steigiant visus išeivius 
apimančią organizaciją, siekiant konkrečių 
tikslų: „Todėl į pasaulio lietuvių bendruo-
menę ryžtamasi suburti visus laisvuosius 
lietuvius, siekiančius išlaikyti ir ugdyti savo 
tautybę, kalbą, tautines bei valstybines tradi-
cijas ir nepalaužiamą valią rūpintis laisvosios 
lietuvos atkūrimu. Vadinas, čia pirmoj vie-
toj turi rūpėti ne specifiški grupiniai reikalai, 
bet visiems lietuviams bendras tikslas – lie-
tuvybė, lietuvos laisvė.“68 plB organizacijos 
idėja buvo inicijuota dp kartos žmonių, ta-
čiau siūlant šį projektą visai lietuvių išeivijai, 
apjungiant skirtingas jos kartas. 

m. krupavičius, derindamas plB nuosta-
tas dėl galimos grupių įtakos, diplomatiškai 
pabrėžė ne ideologinį jų prioritetą, bet įtaką 
bei reikšmę lietuvių visuomenėje: „laikinieji 
plB santvarkos nuostatai yra grynai organi-
zaciniai ir juose ieškoti bet kurio ideologinio 
atspalvio netenka. o demokratinė pasaulio 

lietuvių bendruomenės santvarka įgalina vi-
sas pasaulėžiūras ir visas sroves lygiai reikštis 
pagal savo realų svorį tautinėje bendruome-
nėje.“69 Tokio principo pasirinkimas turėjo 
įtaką vėlesniais metais derinant „išeivijos 
veiksnių“ santykius, kai vis didesnio emi-
gracijos lietuvių pritarimo susilaukė aktyviai 
besireiškiančios plB, jaV lB ir kitų kraštų 
bendruomenės, sudarytos iš plačiam ideolo-
giniam spektrui atstovaujančių asmenybių 
tokiais pagrindais, kai ideologinė diferencia-
cija nebuvo ypač svarbi70.

suderinus pagrindinius plB statuto nuos-
tatus bei principus, 1949 m. birželio mėn. 14 d. 
Vlik’o posėdyje svarstant plB klausimą 
buvo nutarta „priimti konstitucijos 43 para-
grafą konstitucijos komisijos redakcijoj ir 
visą plB konstituciją bei lietuvių chartą en 
bloc. konstitucijos komisijai pavedama atlik-
ti galutinę tekstų redakciją ir pateikti Vlik’o 
posėdžiui konstitucijoj numatyto Vyriausio-
jo plB organizacinio komiteto sudarymo 
pasiūlymus.71“ Tą pačią dieną, atsižvelgiant 
į lietuvių chartą bei jungtinių tautų orga-
nizacijos priimtą Visuotiną žmogaus teisių 
deklaraciją, buvo paskelbti laikinieji plB 
santvarkos nuostatai. jų įgyvendinimas buvo 
pavestas Vykdomosios Tarybos lietuvybės 
išlaikymo tarnybai. Vlik’o pirmininkui 
prel. mykolui krupavičiui buvo prijungtos ir 
Vykdomosios Tarybos pirmininko pareigos 
su lietuvybės išlaikymo tarnyba, kurios už-
davinys buvo suorganizuoti plB72. 

pasak V. Vaitiekūno, „Vlik’o svarstymų 
1947–1949 metais eigoje ir susiformavo pa-
saulio lietuvių bendruomenės organizacinio 
pastato planas, kurio pradinėse redakcijose 
lietuvių chartos visai nebuvo. plB tikslai 
ir uždaviniai buvo nusakyti tik plB organi-
zacinio plano įvade73. kelerius metus užsitę-
sęs plB organizacijos pagrindų svarstymas 
leido komisijai gilintis ir redaguoti lietuvių 
chartos dokumentą, kuris „tik pamažu išsi-
rutuliojo iš kelių sakinių įžangos į pasaulio 
lietuvių bendruomenės savanoriškos savi-
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valdos organizacinius nuostatus. savo galu-
tinį pavidalą ji įgavo tik po kokių septynių 
ar aštuonių atmainų“.74 anot Vaclovo sidzi-
kausko, labiausiai prie dokumento redakcijos 
prisidėjo V. Vaitiekūnas75, kurį tekstą tobu-
linti skatino redakcines komisijos narys dr. 
domas krivickas76.

lietuvių chartos paskelbimas bei plB 
nuostatų priėmimas ženklino ir lietuvių di-
asporos sąmoningumą77. spaudoje buvo pa-
skelbti Vlik’o priimti plB dokumentai bei 
kreipimasis į lietuvius, kviečiant palaikyti 
organizacijos steigimą: „Šiandien yra žen-
giamas tolimesnis žingsnis į viso pasaulio 
lietuvių bendruomenės vieningą organi-
zaciją. Tai istorinės reikšmės žingsnis. kai 
kam iš senosios išeivijos jis atrodo naujas ir 
todėl gali kelti suprantamo santūrumo ir net 
abejingumo. (…) Teesie leista visiems abe-
jingiems ir abejojantiesiems čia priminti iz-
raelio tautinės bendruomenės organizacinis 
pavyzdys. ištisus tūkstančių metų bendruo-
menės organizacija įgalino izraelio tautą iš-
silaikyti be savos valstybės. mes tegalime ir 
privalome pasekti šiuo amžių išbandytu ir 
užgirtu pavyzdžiu.“78

paskelbtas plB statutas tapo modeliu ku-
riant atskirų kraštų lB ir formuojant socia-
linius tinklus tarp atskirų lietuvių bendruo-
menių. Be organizacinių struktūrų buvo 
pabrėžta ir lietuvybės išlaikymo emigracijoje 
svarba. m. krupavičiaus, lietuvybės išlai-
kymo Tarnybos Valdytojo, atsišaukimuose į 
lietuvių visuomenę, atskiras organizacijas ir 
visuomenės veikėjus, sakytume vykdė visuo-
meninį lobizmą79, siekdamas propaguoti plB 
idėją bei sulaukti lietuvių išeivių palaikymo. 
Tai iliustruoja m. krupavičiaus atsišaukimas 
bei jo laiškas p. Vainauskui: „plB organizaci-
ja yra tikriausia priemonė lietuvybei išlaikyti 
ir lietuvių tautai nuo sunaikinimo apsaugo-
ti. Todėl ir birželio 14-ios minėjimuose turi 
būti įjungtas ir plB organizacijos momen-
tas spaudoj ir susirinkimuose ryškinant plB 
idėją, plB chartos mintis, plB organizaciją, 

jos visuotinumą80. plB yra labai svarbi ir gal 
galingiausia priemonė šių didžiųjų lietuvai 
ir lietuvių tautai nelaimių metu išlaikyti lie-
tuvystei ir grąžinti išbarstytus po visą pasau-
lį lietuvius į jų laisvąją tėvynę.“81

1950 metais vasarą, lietuvybės išlaikymo 
tarybos pirmininkas m. krupavičius, siekda-
mas visuomenėje plačiau pristatyti plB idėją, 
surengė specialią konferenciją, numačiusią 
svarbiausias priemones ir būdus tam tikslui 
siekti. konferencijos parengtą programą iš-
platino elTa, ji buvo išsiuntinėta žymiems 
lietuvių mokslo, kultūros, visuomenės veikė-
jams (k. pakštui, i. malinauskui, V. Viliamui, 
r. skipičiui ir kt.). prašyta pateikti pastabų, 
papildyti, atsižvelgiant į savo kraštų sąlygas. 
Visus iš europos išvažiuojančius Vlik’as 
ragino per daug neišsiskirstyti, kurtis kom-
paktiškomis kolonijomis, kurios sudarytų 
sąlygas lietuvybei išsaugoti82.

lietuvos laisvinimo ir lietuvių tautos išlai-
kymo veiklos derinimo metmenyse Vlik’as 
ir alT’a savo kompetencijas įvardijo lietuvos 
laisvinimo politikos uždaviniuose, o plB or-
ganizacijai numatė pavesti lietuvybės išsau-
gojimo klausimą. 1949 m. liepos mėn. 1 die-
nos Vlik’o posėdyje buvo akcentuota, kad 
ši problema svarbi ne tik jaV, bet ir kitiems 
kraštams83. dokumente buvo pabrėžiamas 
lietuvių bendruomenių organizavimo tiks-
las: „Turint galvoje tautos kamieno padėtį 
krašte ir išeivijos likimą laisvajame pasaulyje 
lietuvybės išlaikymo klausimas daros lygiai 
opus kaip ir pačios lietuvos išlaisvinimas. 
Tautinių židinių ir tautinės dvasios palaiky-
mas yra tiesioginis kiekvienos vietinės lietu-
vių bendruomenės uždavinys. Todėl siektina 
kuo veikiau sudaryti lietuvių bendruomenei 
organizaciją atskiruose kraštuose pirmoje ei-
lėje jaV ir kanadoje. lietuvybės išlaikymui 
svarbu būtų sušaukti laisvojo pasaulio lie-
tuvių seimas. susirūpinti lietuvių mokyklai 
vadovėliais ir literatūros jaunimui.“84

sprendžiant Vlik’o išsikėlimo iš Vokie-
tijos klausimus, svarbiu centru buvo nu-
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matytos jungtinės Valstijos, kur alT’a tu-
rėjo įsitraukti į plB organizavimą. 1949 m. 
rugpjūčio 9 d. buvo nutarta, kad plB laik. 
vyriausiojo organizacinio komiteto būstinė 
bus jaV čikagoje, ir kad komitetą sudarys 
15 narių. 85 Tačiau m. krupavičiaus inicia-
tyva nebuvo alT’os priimta, ir jau 1949 m. 
rugpjūčio 19 d. Vlik’o posėdyje buvo prašo-
ma Vlik’o atstovų „pagalvoti apie plB Vy-
riausiojo organizacinio komiteto būstinės 
persvarstymą“. Tačiau pastarasis klausimas 
kitame Vlik’o posėdyje 1949 m. spalio 26 d. 
buvo atidėtas po amerikos lietuvių kongre-
so, 1949 m. lapkričio 4–6 d.86

Vlik’o derybos su alT’a – 
politinis sprendimas plB 

steigimui 
amerikos lietuvių Tarybos veikla rūpi-

nantis lietuviais dp stovyklose bei siekiant, 
kad jaV įsileistų dp, buvo svarbus ir reikš-
mingas lietuvių išeivijos bendrumo ženklas. 
Tačiau sprendžiant lietuvių organizacinius 
aspektus jaV, išryškėjo politiniai bei sociali-
niai išeivijos bendruomenės konfliktai. pir-
miausia skirtingas grynorių bei dipukų kartų 
tapatumas turėjo įtakos ir socialinei išeivijos 
raidai. kaip pažymi i. Bučinskytė, XX a. 5 deš. 
pab.–6 deš. pradžioje konkuruojančios jaV 
lietuvių katalikų grupės rėmėsi ir nevieno-
dais socialinių tinklų modeliais: grynoriai – 
parapija, dipukai – lietuvių bendruomene87. 
William Wolkovich-Valkavičius, analizuo-
damas išeivijos nesusikalbėjimo priežastis, 
pastebėjo, kad dvi skirtingos išeivijos kar-
tos rėmėsi nevienodu socialinio gyvenimo 
supratimu: „epigramiškai kas nors galėtų 
pasakyti, kad senieji lietuviai buvo alaus ir 
viskio gėrėjai ir šoko polką. naujieji lietuviai 
gi mėgavosi konjaku ir šoko tango“88. 

Tokios skirtingos identiteto trajektorijos 
lėmė ir atitinkamas elgsenas politinėje erdvė-
je, kai buvo sprendžiamas plB organizavimo 

klausimas, ypatingai kuriant plB jungtinė-
se Valstijose. svarstant plB statuto nuostatas 
buvo matomas katalikiškosios srovės kritiš-
kumas dėl jau prieš tai tekste aptartų klausi-
mų. sprendžiant plB – kaip naujos lietuvių 
išeivijos organizavimo formos įgyvendinimą, 
išryškėjo alT’os bei Vlik’o pozicijos dėl įta-
kos politiniame ir socialiniame lietuvių išei-
vijos gyvenime.

Vlik’o ir alT’os bendradarbiavimas 
buvo paremtas pirmiausia politinių moty-
vų. 1949 m. sausio 29–31 dienomis mykolo 
krupavičiaus ir Vaclovo sidzikausko vizito 
metu jungtinėse Valstijose, pirmą kartą buvo 
derinamos alT’os ir Vlik’o savitarpio ben-
dradarbiavimo bei politinės krypties pozici-
jos89. jaV Baltuosiuose rūmuose ir Valstybės 
departamente pareigūnai prižadėjo alT’ai ir 
Vlik’ui politinę pagalbą ir materialinę pa-
ramą slaptosioms operacijoms už geležinės 
uždangos90. Tiek ir materialinė, tiek politinė 
alT’os parama Vlik’ui buvo svarbi šių or-
ganizacijų tarpusavio santykiams, kartu darė 
įtaką ir bendroje išeivijos politinėje veikloje. 

Tačiau alT’a nebuvo palanki plB orga-
nizacijos atsiradimui, bei jaučiamai Vlik’o 
įtakai šią organizaciją kuriant. kelis metus 
trukusios Vlik’o ir alT’os derybos dėl plB 
nuostatų bei organizavimo intensyvėjo ar-
tėjant alT’os visuotinam kongresui, kuris 
buvo numatytas 1949 metų lapkričio 4–6 die-
nomis. antano olio, amerikos lietuvių tauti-
nės sąjungos pirmininko, 1949 metų rugsėjo 
14 d. atsakyme dėl savo atstovų paskyrimo į 
laikinąją Vyr. pasaulio lietuvių bendruo-
menės organizacinę vadovybę nurodė, kad 
nesant valstybės, lietuviai turi de jure atsto-
vus, kurie reprezentuoja lietuvos valstybę. 
a. olio nuomone, „Šalia tų organų lietuvių 
bendruomenė turi dar ir tokių veiksnių, ku-
rie, atstovaudami tam tikras socialines jėgas, 
netiesiogiai yra užinteresuoti visos lietuvių 
bendruomenės reikalais. ryškiausias jų yra 
Vlik’as. Bet jis nėra vienintelis: jį papildo ir 
kartais net atstovauja atskiruose kraštuose 
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gyvenančios lietuvių bendruomenės koor-
dinaciniai veiksniai. kalbant apie amerikos 
jungtinėse Valstybėse gyvenančių lietuvių 
bendruomenę, nereiktų pamiršti, kad ji yra 
lemiančioji visokeriopu požiūriu. kaip žino-
ma, jos koordinacinis vadovaujantis centras 
yra amerikos lietuvių Taryba“91.

alT’os pozicija buvo aiškiai įvardyti lie-
tuvių išeivijos politinės galios veikėjus, „iš 
kurių gali ir turi eiti visą lietuvių bendruo-
menę tvarkančioji galia. nustatymas san-
tvarkos pasaulinei lietuvių bendruomenei, 
parinkimas jai uždavinių ir paskyrimas va-
dovybės – nors ji būtų ir laikinė – jokiu atve-
ju negali priklausyti išimtinai tik Vlik’o 
kompetencijai“92.

m. krupavičius 1949 m. spalio 10 d. laiš-
ke l. Šimučiui akcentavo plB organizacijos 
svarbą išsaugant pasaulyje pasklidusių lietu-
vių tapatybę, kalbą, kultūrą, papročius, tuo 
pačiu siekiant grąžinti į lietuvą dar daugiau 
vertybių. kitas pabrėžiamas aspektas buvo, 
kad plB organizacija pagrindiniais princi-
pais bei remiantis jungtinių Tautų paskelbta 
Žmogaus teisių deklaracija, nėra priešinga 
jokiai valstybei dėl ko galėtų kilti sunkumų. 
m. krupavičius įvertino jaV lietuvių įtaką, 
siekdamas alT’ą pritraukti prie plB steigi-
mo darbų: „jūs gi turit didžiausias lietuvių 
mases, jūs esate turtingiausi ir įtakingiausi. 
jūsų iš niekur be nuostolių išbraukti nega-
lima. jūsų rankose yra plB kaip ir lietuvos 
ateitis, nes jūsų sferose auklėsis lietuva“93.

argumentai dėl būtinumo steigti naują 
išeivijos lietuvių organizaciją alT’ai nebuvo 
suprantami. l. Šimutis, aprašydamas alT’os 
veiklos metus, plB idėjos jungtinėse Valsti-
jose pasirodymą 1949 metais vertino labiau 
kaip netikėtumą, nei nuoseklų išeivijos lie-
tuvių organizavimo etapą, po to, kai buvo 
laimėta jungtinių Valstijų įstatymo pataisa 
dėl dp įsileidimo 1948 metais94. l. Šimutis 
rašė, kad „metų pabaigoje Vykdomasis ko-
mitetas pradėjo gauti laiškų iš Vlik’o pir-
mininko prel. m. krupavičiaus. jis ragino 

imtis iniciatyvos organizuoti amerikoje 
pasaulio lietuvių bendruomenę. Tai buvo 
lyg ir staigmena. lig šiol vis dar galvota, kad 
čia turima bendruomenė, o siūloma nauja, 
pasaulinė, turėtų kitokį pobūdį. kažkodėl 
atrodė, kad ji čia negreit galėtų prigyt, todėl 
to klausimo svarstyti ir nesiskubinta. daug 
kam atrodė, kad čia turima pusėtinai gerai 
suorganizuotą lietuvių visuomenę, apiman-
čią ir kultūrinius, ir socialinius, ir politinius 
lietuvių reikalus“95.

ruošiantis visuotiniam amerikos lietuvių 
kongresui, plB iniciatoriai numatė galimy-
bes kongreso metu su alT’a išspręsti organi-
zacijos steigimo klausimus. Vlik’as ir Vyk-
domoji taryba delegavo atstovų grupę, kurią 
sudarė k. Bielinis, dr. Br. nemickas, j. au-
dėnas, pr. Vainauskas bei pateikė m. kru-
pavičiaus instrukciją, kuria delegatai turėjo 
vadovautis visuotiniame amerikos lietuvių 
kongrese. Buvo nurodoma, kad pranešime 
apie plB būtų sutvirtintas jungtinių Valsti-
jų lietuvių palankumas plB organizavimui 
ir išaiškinti praktiniai organizavimo klau-
simai. instrukcijoje pabrėžiama vengti gilių 
klausimo diskusijų, kalbant tik apie plB or-
ganizavimo būdus ir galimybės. nepavykus 
gauti palankios plB organizavimui rezo-
liucijos, Vlik’o atstovai delegatams nurodė 
pasistengti, kad tokiu atveju plB klausimu 
jokios rezoliucijos nebūtų priimamos96.

m. krupavičius, siekdamas kuo palankes-
nio alT’os sprendimo dėl plB, delegacijos 
atstovui p. Vainauskui, prieš pat kongresą 
1949 m. spalio 30 d. pakartojo pagrindinius 
argumentus, kuriais vadovaujantis būtų sten-
giamasi įtikinti katalikiškosios stovės atsto-
vus paremti plB steigimą. Buvo atsižvelgia-
ma į alT’os nuogąstavimus dėl Vlik’o įtakos 
plB steigimui, tačiau Vlik’o pirmininkas 
siekė įtikinti, kad Vlik’o dokumentai plB 
reikalais neturės įtakos organizacijai, kad tik 
sušauktas plB seimas nulems tolimesnę or-
ganizacijos raidą, paskelbdamas konstituciją. 
Buvo pabrėžta, kad plB bus savarankiška 
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organizacija, kurios pobūdį apibrėš kiekvie-
nas kraštas individualiai savo statutuose. 
m. krupavičius žinojo katalikų norą orga-
nizuoti pasaulio lietuvius katalikus atskirai97, 
tačiau akcentavo vieningumo principo svarbą 
bei alT’os paramos būtinybę: „katalikų plB 
gali būti šalia plB. Bet ji neatstos plB, nes 
neapims visų lietuvių.(...) jei įneš kongresui 
pasiūlymą kat. Federacijos valdybos – pavest 
klausimą išspręsti grupėms ir alT’os egze-
kutyvui, principe galima sutikti, bet pirmiau-
sia reik išgauti kongreso nutarimą, kad plB 
lietuvos gelbėjimo ir lietuvystės palaikymo 
reikalui reikalinga, kad jis palaiko plB, ir 
paveda atskiroms grupėms ne vėliau savaitės, 
dviejų pasakyti savo nuomonę.“98

plB organizacijos iniciatoriai kongre-
są matė kaip galimybę, paskelbus lietuvių 
chartą pradėti jos įgyvendinimą, sulaukti ir 
alT’os paramos. Tačiau skirtingos pozicijos 
buvo kitoje atlanto pusėje. 1949 m. lapkričio 
4–6 d. niujorke vykusiame kongrese ameri-
kos lietuviai įvertino gausų skaičių tremtinių 
atstovų, kurie dalyvavo komisijose ir disku-
sijose. konkrečiai įvertinant Vlik’o sufor-
muotą delegaciją, alT’os atstovas leonardas 
Šimutis įvardijo ją kaip „svečius, kurie turė-
jo Vlik’o pirmininko prel. m. krupavičiaus 
įgaliojimą sveikinti kongresą“ 99.

leonardo Šimučio atsiminimuose aiškiai 
pasakoma, kad krupavičiaus įtaka bei lobiz-
mas lėmė amerikos lietuvių diskusijas dėl 
organizacijos likimo. Tuo pačiu įvardijamos 
ir aiškios politinių atstovų kompetencijos 
sritys, sprendžiant lietuvių organizacinius 
klausimus: „Vlik’as pakartotinai papra-
šė amerikos lietuvių Tarybos Vykdomojo 
komiteto imtis iniciatyvos ir darbo Ben-
druomenės idėją vykdyti. pradžioje buvo 
svyruota, nes ne visi komiteto nariai buvo 
vienodos nuomonės ir ne visi galvojo, kad 
tai yra alT’os kompetencija, bet, spaudimui 
iš tremtinių pusės didėjant, ir Vlik’ui, ypač 
jo pirmininkui prel. krupavičiui, Bendruo-
menės sumanytojui, nepaliaujamai prašant, 

o kai kuriais atvejais net ir reikalaujant, nusi-
statyta atlikti tai, kas buvo prašoma padaryti. 
pagaliau, ir 1949 m. įvykęs amerikos lietu-
vių kongresas buvo pavedęs alT’ai studijuoti 
Bendruomenės klausimą. Buvo prieita prie 
susitarimo: bendruomenės idėją iš dausų 
nukelti žemėn ir ją pritaikyti amerikos gy-
venimo sąlygoms“100.

Tačiau dar metus, iki 1950 metais planuoja-
mo amerikos lietuvių Tarybos suvažiavimo, 
vyko tolimesnės Vlik’o diskusijos su alT’a 
dėl plB organizacinių reikalų, bei buvo vyk-
domos plB propagavimo akcijos. Vlik’o 
1949 m. lapkričio 11 d. posėdyje laik. plB 
Vyr. organizacinio komiteto sudėtis buvo 
sumažinta iki 9 narių. Vlik’as skyrė lėšas 
plB veiklos pradžiai, taip pat buvo nuspręsta 
kelti plB reikalus spaudoj, pavedant infor-
macijų tarnybai suorganizuoti visoj lietuvių 
spaudoj akciją plB reikalu, pasiremiant ir 
kviečiant atitinkamų grupių žmones101.  1949 
metų lapkričio pabaigoje Vlik’o posėdžiuo-
se buvo nutarta, kad „kol bus sudarytas vyr. 
organizacinis komitetas, pavesti Tautos po-
tencialo Tarnybai (pavadinimas pakeistas į 
lietuvybės išlaikymo Tarnybą) tvarkyti ats-
kirų kraštų plB organizacinius reikalus“102. 
Vlik’o narių tarpe iškilusias problemas nu-
tarta spręsti suderinus pozicijas su alT’a, ir 
sužinojus amerikos lietuvių poziciją alT’os 
suvažiavime103.

m. krupavičiaus elgsena dėl amerikos 
lietuvių paramos steigiant plB pasikeitė 1950 
metais. Buvo matoma, kad priešiškumas 
steigti organizaciją išlieka, plB klausimo 
sprendimas nejuda į priekį, todėl buvo skati-
nama patiems dipukams ir Vlik’o atstovams 
jaV imtis kurti plB, stengiantis pritraukti 
amerikos lietuvius. 1950 metų pavasarį ko-
respondencijoje su p. Vainausku m. krupa-
vičius išreiškė nuogąstavimą, kad Vlik’as 
negali pradėti plB organizuoti remiantis di-
pukais, dėl taktinių varžymų, kadangi buvo 
tęsiamos Vlik’o ir alT’os derybos104. siūlo-
ma, kad neminint nei paties m. krupavičiaus, 
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nei Vlik’o vardo būtų pradėta kurti plB „iš 
apačios“, remiantis įtakingais bei svarbiais 
amerikos lietuviais, būtų pradėtos organi-
zuoti apylinkės bei krašto vadovybė. Vlik’o 
ir liT pirmininkas teigė: „jūsų darbas šioje 
srityje turi eiti dviem kryptim – pirmiausia iš 
visur, kur tik yra dp, turi eiti į alT’ą ir kata-
likų Federaciją reikalavimai organizuoti plB, 
prisidėti seniems ateiviams prie jos. antra, or-
ganizuoti vietose tokius skyrius“105. m. kru-
pavičius skatino p. Vainauską kuo greičiau 
steigti komitetą plB organizuoti, pradėti dar-
bą bei pranešti apie įvykių raidą „pusiau ofi-
cialiai“106. p. Vainausko atsakyme m. krupa-
vičiui buvo pritariama, kad „ jaV katalikams 
sutikus paremti, plB darbas butų lengviau 
įgyvendamas“107. Tačiau p. Vainauskas sten-
gėsi įtikinti savo aplinkos žmones jungtinėse 
Valstijose imtis konkrečių plB organizacinių 
darbų. niujorke buvo susirinkę ateitininkų 
sendraugiai, kurie sprendė plB reikalus, tuo 
pačiu paskatinant tokių darbų imtis ir kitas 
sendraugių kuopas. p. Vainauskas buvo įsiti-
kinęs kad „šis kelias yra geriausias tiek trem-
tiniams paveikti, tiek vietiniams lietuviams 
išjudinti“108. 1950 m. liepos mėn. Vlik’o 
atstovas Vaclovas sidzikauskas109 persikėlė 
gyventi į jaV ir Vlik’o pavedimu siekė „nu-
raminti ir įtikinti amerikos lietuvių tarybos 
vadovybę, gauti jų pritarimą bendruomenei“. 
kartu jis apgailestavo: „Būdami Vokietijoje, 
padarėme didelę klaidą, paskelbdami charti-
ją ir plB konstituciją, nesusitarę su didžiosios 
lietuvių išeivijos amerikoje organizacijų va-
dais. iš jų susilaukėme aktyvaus ir pasyvaus 
pasipriešinimo, nes naują organizacinę formą 
jie laikė jiems primetama iš anapus vandeny-
no ir naikinančia jų didelėmis pastangomis ir 
aukomis sukurtąsias organizacijas.“110

antroje 1950 metų pusėje, derybos su alT’a 
dėl plB organizacinių klausimų ėmė sulaukti 
rezultatų, nors sunkumų vis dar buvo. ruo-
šiantis 1950 metų lapkričio mėn. amerikos 
lietuvių tarybos suvažiavimui, alT’a pasky-
rė studijų komisiją, kurią atstovavo alT’os 

grupių nariai ir tremtiniai. komisijai buvo 
pavesta peržiūrėti plB statutą, taisyti, papil-
dyti ir pritaikyti prie gyvenamo krašto sąly-
gų, pateikiant studijų rezultatus alT’os egz. 
komitetui. Tačiau l. Šimutis laiške m. kru-
pavičiui prasitarė apie sudėtingą situaciją 
alT’e: „pats žinai, kiek kliūčių reiktų nuga-
lėti, kol plB čia sudarytumėm. Turėjau daug 
diskusijų ir net ginčų.“111 1950 m. spalio 30 d. 
p. gigaitis laiške m. krupavičiui pristatė 1950 
metų lapkričio 17–18 d. alT’os suvažiavimo 
programą, kurioje buvo numatoma svarsty-
ti ir plB organizacinius klausimus. iki šio 
renginio alT’a siekė suformuoti ir pateikti 
poziciją dėl plB steigimo: „pasaulio lietu-
vių bendruomenė, apsidėjimas pastoviais 
mokesčiais lietuvos laisvinimo reikalams 
ir Vlik’o rėmimas. (...) suvažiavimui bus 
pateiktas planas pastoviam mokesčiui lie-
tuvos laisvinimo reikalams įgyvendinti, taip 
pat bus akcentuojamas reikalas remti Vlik’ą, 
kaip aukščiausią lietuvos laisvinimo organą 
ir lietuvių tautos atstovybę“112. m. krupavi-
čius matė, kad amerikos lietuvių pozicija 
pakito plB naudai. 1950 m. spalio 2 d. laiške 
l. Šimučiui jis kritikavo plB steigimo ame-
rikoje sunkumus: „jūs „amerikiečiai“ tuo 
nesijaudinant ir nesiskubinat. Šiais metais 
jūs kiek tuo klausimu sukalbamesni. pereiti 
metai buvo kieti-beveik visur buvo ne.“113

alT’os suvažiavimas ėmėsi spręsti plB 
kūrimo klausimą, ir po ilgų svarstymų bei 
ginčų buvo priimta rezoliucija, aiškiai įvar-
dijusi alT’os veiksmus steigiant plB: „ame-
rikos lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas 
reiškia pasigerėjimo Vlik’o pastangomis 
apjungti viso pasaulio lietuvius į pasaulio 
lietuvių Bendruomenę didesniems lietuvių 
tautos uždaviniams vykdyti – lietuvai laisvę 
iškovoti ir tautos gyvybę išlaikyti – ir todėl 
nutaria plėsti amerikos tarybos veiklą, kad ji 
apimtų kiek galima didesnį sąmoningų ame-
rikos lietuvių skaičių ir šiuo paveda alT’os 
Vykdomajam komitetui sudaryti 1)Veiklos 
plėtimo ir planavimo komitetą. 2) kultū-
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ros reikalams komitetą. 3) pasaulio lietuvių 
bendruomenės studijų komisiją; 4) Tautinio 
solidarumo mokesčių įvedimo ir išrinkimo 
sistemą. Šio suvažiavimo pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos paruoštą ir jam 
referuotą medžiagą įteikti pasaulio lietuvių 
bendruomenės studijų komisijai, įpareigo-
ti ją pabaigti iki 1951 m. sausio 15 d. prašyti 
amerikos lietuvių tarybą sudarančias gru-
pes ratifikuoti komisijos rekomendacijas iki 
1951 vasario 16 d.“114

pasibaigus alT’os suvažiavimui, plB 
organizacijos steigimas perėjo į kitą – insti-
tu cio nalizavimo etapą. amerikos lietuvių 
atstovas jonas Balkūnas plB steigimą ame-
rikoje įvardijo kaip ypatingą žingsnį lietu-
vių visuomenėje: „Bendruomenės idėja čia 
yra istorinis mūsų ligšiolinio visuomeninio 
gyvenimo lūžis. per daugelį metų grupės 
veikė atskirai. Vieni lietuviai nuo kitų buvo 
atsitvėrę kinų sienomis. kai kurios organi-
zacijos ir laikraščiai apie save būrė tik tam 
tikrus lietuvius, savo sekėjus. o visų lietuvių 
bendram darbui niekas nebūrė“115.

išvados

dėl politinės šaltojo karo padėties negalė-
dami grįžti į lietuvą, dp stovyklose lietuviai 
svarstė emigracijos ir išsisklaidymo pasaulyje 

problemą. iš nepriklausomos lietuvos perė-
mus pasaulio lietuvių telkimo idėją, Vlik’as 
ėmėsi iniciatyvos sujungti visame pasaulyje 
pasklidusius lietuvius organizacine forma, 
apimant ir skirtingas lietuvių emigracijos 
bangas – grynorių ir dipukų. plB organiza-
ciniu modeliu siekta atstovauti skirtingose 
šalyse gyvenantiems visiems lietuviams, o 
ne atskiras organizacijas ar tam tikras ideo-
logines sroves. 

sprendžiant plB nuostatų ir gyvenamųjų 
šalių politinės tradicijos santykio problemą, 
numatyta, kad steigiamų lietuvių bendruo-
menių statutas turi būti suderintas su vietos 
krašto gyvenimo tradicijomis. lietuvių kata-
likiškosios srovės atstovai siekė, kad kuriant 
plB būtų pabrėžti religiniai lietuvių gyveni-
mo aspektai, tačiau atsižvelgiant į įvairiapusį 
lietuvių visuomenės gyvenimo modelį, buvo 
akcentuojamos universalios krikščioniško-
sios vertybės bendruomeniniame lietuvių 
gyvenime, ypatingai kuriant parapijas. 

kuriant plB išryškėjo grynorių kartos, 
ypatingai katalikiškosios srovės pozicija dėl 
išeivijos susiorganizavimo. Turėdami aiškias 
socialines struktūras, jie sunkiai suprato nau-
jos organizacijos lietuvių išeivijoje būtinybę. 
apibrėžus alT’os ir Vlik’o veiklą ir kom-
petenciją politinėje srityje, o plB paskirus 
kultūrinės ir socialines veiklos uždavinius, 
alT’a sutiko paremti plB steigimą.
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The changed political situation after World 
War ii, the influx of new lithuanian refugees 
into the displaced persons camps set up by 
the allies, problems with emigration, and 
the experience with lithuanian refugee or-
ganizations stimulated efforts at uniting all 
diaspora lithuanians anew under the aegis 
of the World lithuanian community (Wlc; 
plB in lithuanian). The supreme committee 
for the liberation of lithuania (scll; Vlik 
in lithuanian) took the initiative of forming 
this umbrella organization for lithuanians 
throughout the world, embracing all waves 
of emigration, including the so-called gre-
enhorns of pre-World-War-i vintage and 
the so-called DP’s (displaced persons) from 
World War ii. Wlc endeavored to represent 

daiva simanaVičiŪTĖ

THe Founding oF THe World liTHuanian 
communiTy (1945 To 1950)

all members of the lithuanian diaspora in-
dividually rather than their organizations or 
ideological groupings. 

The main purpose of this article is to re-
construct the little-known period of Wlc’s 
genesis (1945-1950) and to shed light on the 
motives and principles that guided the crea-
tion of Wlc and the adoption of its charter 
and by-laws. during this period lithuanian 
community life in the united states was 
dominated by the lithuanian-american 
council (lac; alT in lithuanian); and its 
relations with Wlc were not always smooth. 
in addition, Wlc’s emergence brought out 
differences in the way earlier and later immi-
grants viewed issues of lithuanian organiza-
tional life in the diaspora.



issn 1822-5152

83

po ii pasaulinio karo Vokietijoje atsidūrė 
apie 7 mln. svetimšalių, bėgusių nuo sovie-
tinio teroro, atgabentų darbams ir kalintų 
nacių koncentracijos stovyklose. apie 6 mln. 
svetimšalių po karo grįžo į savas šalis, tačiau 
Vokietijoje, austrijoje ir italijoje vis dar liko 
apie 1 mln. kitų šalių gyventojų, kurie negalė-
jo ir nesutiko grįžti į savus kraštus. Tai buvo 
700 000 lenkų, 200 000 pabaltiečių, 100 000 
jugoslavų, 100 000 lenkijos žydų, 50 000 
ukrainiečių ir kitų šalių gyventojų. Visiems 
šiems asmenims, kurie dėl vienokių ar kito-
kių priežasčių paliko savo kraštus ir atsidūrė 
Vakaruose, buvo suteiktas dp vardas (angl. 
displaced persons).

lietuviai dp stovyklose atsirado įvairiais 
keliais: vieni jų buvo išvežti darbams, antri – 
kaip politiniai kaliniai, treti – vokiečių pa-
imti į kariuomenę, ketvirti – evakuoti, penk-
ti – 1941 m. repatriacijos priedanga atvykę į 
Vokietiją, šešti – 1944 m., prasidėjus ii lietuvos 
sovietizacijai, dėl represijų grėsmės pasitraukę 
į Vakarus. Ši grupė buvo gausiausia – apie 60 
tūkst. žmonių. Visi šie asmenys negalėjo grįžti 
į lietuvą dėl sovietinio teroro pavojaus.

1945 m. gegužės – birželio mėn. Vokie-
tijoje ir austrijoje gyvenantys svetimšaliai 

jurgita BlaŽyTĖ

religinis lietuvių gyvenimas
dp stovyklose 1945–1950 m.

buvo pradėti telkti į stovyklas, paskirstytas 
į keturias okupacines zonas: anglų, ame-
rikiečių, prancūzų ir rusų. nors gyvenimo 
sąlygos nebuvo palankios nei moralinei, nei 
fizinei žmonių gerovei (didelis susigrūdimas 
gyvenamose patalpose, prastas maitinimas), 
tačiau dp stovyklos greitai virto kultūrinio, 
religinio bei organizacinio darbo židiniais. 

mark Wyman teigimu, dp stovyklų gy-
ventojai, susidūrę su beviltiškumo ir bejėgiš-
kumo samplaika, atsigręžė į religiją1. Tai, kad 
religija buvo itin svarbi, parodo ir faktas, jog 
dp stovyklose sparčiai kūrėsi bažnyčios. jos 
dygo senose daržinėse ir barakuose, buvusio-
se susirinkimų salėse, mokyklose. kaip paste-
bėjo mark Wyman, lietuviai sužinojo, kad są-
lygos grįžti į tėvynę yra labai menkos, tai dar 
labiau pagilino lietuvių religinio gyvenimo 
troškimą. Taigi bažnyčios tapo ne tik religi-
nio susibūrimo vietomis, tačiau ir nacionali-
nio indentiteto susitelkimo vieta, jos tenkino 
tiek religinius, tiek tautinius poreikius2.

nepaisant to, jog religinis gyvenimas dp 
stovyklose atliko itin svarbų vaidmenį ir 
buvo neatsiejama išeivio egzistencijos dalis, 
lietuvos istoriografijoje religiniai išeivių gy-
venimo aspektai praktiškai nėra nagrinėti. 
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yra pasirodę tik bendro pobūdžio darbai, o 
specializuotose studijose tuyrinėtojų dėme-
sio lig šiol yra susilaukęs lietuvių dp kultūri-
nis gyvenimas3. Šiuose darbuose religinis gy-
venimas yra paliestas labai nežymiai, dažnai 
tik tuo aspektu, kiek tai susiję su kultūrinio 
gyvenimo ypatybėmis. 

Šio straipsnio tikslas – kuo smulkiau ir 
objektyviau nušviesti lietuvių katalikų re-
liginį gyvenimą Vokietijos ir austrijos dp 
stovyklose 1945–1950 m. darbe bus bando-
ma nustatyti lietuvių sielovados tvarkyto-
jos Tautinės delegatūros veiklos ypatybes, 
atsižvelgiant į jos privalumus ir trūkumus; 
aptarti katalikiškosios akcijos veikimo gai-
res ir nusakyti, kokiais būdais ji  buvo vyk-
doma; apžvelgti kunigų padėtį, pasauliečių 
religinio bei dorovinio gyvenimo ypatumus; 
pristatyti Bažnyčios požiūrį į religinio indi-
ferentizmo judėjimus bei lietuvių pastoraci-
jos pertvarkymo ypatybes.

rašyti tik apie katalikus skatina tai, jog 
net 85,56 proc. lietuvių buvo šios konfesijos 
ir tik 11 proc. protestantų, 1,5 proc. stačiatikių, 
0,7 proc. sentikių, 0,06 proc. įvairių sektų, 
0,18 proc. ateistų4. Be to, šaltiniai daugiau-
sia suteikia duomenų apie krikščionius ka-
talikus, kaip apie vyraujančią konfesiją. dp 
stovyklos daugiausiai pasklido Vokietijoje ir 
austrijoje, todėl straipsnyje bus apsiribota tik 
šiose 2 šalyse esančių lietuvių religiniu gy-
venimu. 1945–1950 m. darbo chronologiniai 
rėmai apima laikotarpį, kai stovyklos buvo 
pradėtos telkti iki to laiko, kai jos praktiškai 
išsisklaidė, prasidėjus masinei emigracijai.

rašant straipsnį naudoti įvairūs šaltiniai: 
periodinė spauda (leidiniai: Žiburiai, Aidai, 
Ateitis, Naujasis gyvenimas, Draugas, Auka), 
archyviniai fondai, sukaupti Broniaus kvik-
lio ir saugomi Vytauto didžiojo universite-
to išeivijos studijų centre (toliau Vdu isc), 
archyvinė medžiaga iš amerikos lietuvių 
kultūros archyvo (toliau alka)5 ir asmeni-
nio snieguolės jurskytės archyvo6. Taip pat 
naudoti publikuoti šaltiniai, atsiminimai7, 

autorės interviu metodu surinkti prisimini-
mai (monsinjoro Vytauto kazlausko, juozo 
kojelio, snieguolės jurskytės-akstinienės) 
bei popiežiaus pijaus Xii enciklikos exsul 
Familia nazarethana. 

Straipsnyje vartojamos sąvokos:
Pastoracija – ganytojinė tarnyba žmonių 

vienybei su dievu grįsti, palaikyti ir plėto-
ti. Misijos – katalikų bažnyčioje keletą dienų 
trunkantys renginiai (pamaldos, pamokslai, 
bendra išpažintis  ir komunija), turintys sustip-
rinti tikinčiųjų religingumą. Rekolekcijos – 
katalikų religinės pratybos, kuriose siekiama 
sustiprinti jų dalyvių religingumą. jų metu 
sakomi pamokslai, rengiamos pamaldos, tei-
kiami eucharistijos ir atgailos sakramentai.

institucinė lietuvių religinio 
gyvenimo santvarka

Tautinė delegatūra, 
tautinės dekanijos ir parapijos

popiežius pijus Xii savo enciklikose ex-
sul Familia nazarethana, išleistose 1952 m. 
rugpjūčio 1 d. išsakė Bažnyčios požiūrį į 
emigrantus. nors šios enciklikos buvo pa-
skelbtos vėliau nei gyvavo dp stovyklos Vo-
kietijoje ir austrijoje, tačiau šioje popiežiaus 
apaštališkojoje konstitucijoje buvo apžvelgta 
Bažnyčios pozicija emigrantų atžvilgiu isto-
rinėje perspektyvoje. popiežius enciklikose 
pažymėjo, jog visais laikais „motina Bažny-
čia“ rūpinosi skurstančiais ir kenčiančiais, 
netekusiais namų, artimųjų. kalbėdamas 
apie dp stovyklų gyvavimo laikotarpį, popie-
žius pabrėžė, jog tam, kad emigrantų padėtis 
būtų pagerinta, 1948 m. įsteigta nacionalinė 
katalikų gerovės konferencija (national 
catholic Welfare conference). jos užduotis 
buvo gauti kitų organizacijų paramą tam, jog 
visos surinktos lėšos būtų skirtos emigran-
tams, kurie skursta svetimose šalyse dėl karo 
atneštų padarinių. lietuviams, kaip teigiama 
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enciklikose, palankumas buvo parodytas 
tuomet, kai įsteigta Šv. kazimiero kolegija 
pabėgėliams vyskupams.8 Taigi popiežius 
pijus Xii enciklikose deklaravo teigiamą nu-
sistatymą emigrantų atžvilgiu, pabrėžė, jog 
Bažnyčia yra palanki žmonėms, netekusiems 
namų ir turintiems dėl to gyventi svetimose 
šalyse, bei teigė noriai besirūpinanti emi-
grantų dvasinio gyvenimo sutvarkymu. 

nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos Va-
tikanas iš eilės suruošė tris misijas į Vokieti-
ją dp religinio gyvenimo reikalais – ištirti 
išeivių reiliginę padėtį. 1945 m. trečioji misi-
ja susidėjo iš jai vadovaujančio arkivyskupo 
carl chiarlo, jo sekretorių ir kiekvienos tau-
tybės pabėgėliams katalikams skirto atskiro 
atstovo. savo atstovą turėjo lietuviai, lenkai, 
ukrainiečiai, italai, rumunai, jugoslavai, slo-
vakai ir vengrai. lietuvių atstovu Šv. sostas 
buvo paskyręs kun. dr. Viktorą pavalkį, ku-
riam pavedė taip pat rūpintis latvių ir estų 
katalikų reikalais9.

V. pavalkiui buvo iškelti uždaviniai: 
1. aplankyti bent kai kurias vietas, kur yra 

lietuvių, latvių, estų katalikų, susipažinti 
su šių tautų pabėgėlių būkle. 

2. informuoti tikinčiuosius, kad popiežius 
sudarys jiems visas reikiamas sąlygas 
religinėms pareigoms gimtajame krašte 
įprastu būdu  atlikti. 

3. suregistruoti ir užtikrinti kultui reika-
lingus reikmenis: altorėlius, bažnytinius 
rūbus ir kt., jei patiems pabėgėliams jų 
įsigijimas būtų per sunkus. 

4. sužinoti lietuvių, latvių ir estų tikinčiųjų 
pageidavimus, kuriuos jie norėtų pareikš-
ti popiežiui ir pranešti, kad Šv. Tėvas savo 
ruožtu pasiryžęs juos vykdyti,  kiek tai 
leis jo galimybės bei laiko sąlygos. 

5. susipažinti su lietuvių, latvių, estų baž-
nytinio gyvenimo nuo vokiečių dvasinės 
valdžios atskyrimo galimybėmis. 

6. Taip pat perduoti popiežiaus sveikinimus 
ir palaiminimą, o kai kam suteikti ir ma-
terialinę pagalbą10.

aplankęs vienuolikoje Vokietijos stovyklų 
gyvenusius lietuvius, latvius ir estus, V. pa-
valkis išvyko į Frankfurtą, kai kuriais klau-
simais pasitarti su ten pasilikusiu misijos 
vadovu carlo chiarlo. Vėliau surinkti duo-
menys buvo perduoti popiežiui.11 Trečiosios 
misijos rezultatas ir buvo Tautinio delegato, 
kauno arkikatedros Bazilikos kapitulos 
kanauninko Felikso kapočiaus, paskyrimas 
lietuvių religiniams ir doroviniams reika-
lams Vokietijoje ir austrijoje tvarkyti. savo 
įgaliojimus Tautinis delegatas gavo apaštalų 
sosto iii misijos Vokietijoje  pirmininko ar-
kivyskupo carlo chiarlo 1946 m. sausio mėn. 
18 d. raštu nr. 21312.

reikėtų pastebėti, kad Tautinis delegatas 
nebuvo pasirinktas iš vyskupų, tačiau savo 
įgaliojimus gavo vyskupo ordinaro teisėmis. Ši 
padėtis F. kapočių įgalino teikti sutvirtinimo 
sakramentą, klausyti išpažinčių visoje Vokie-
tijoje ir austrijoje, teikti popiežišką palaimi-
nimą ir kt.13 kaip teigė l. Tulaba savo atsimi-
nimuose, Šv. sosto apsisprendimą į Tautinio 
delegato vietą paskirti ne vyskupą, o kunigą 
nulėmė taktiniai motyvai. Trečiajai misijai 
vadovavo c. chiarlo, tačiau tikroji valdžia ir 
įtaka priklausė Tėvui Zeiger, buvusiam ger-
manicum kolegijos rektoriui, pagal tautybę – 
vokiečiui. Taigi remiantis jo patarimu buvo 
apsispręsta tautiniais delegatais skirti kunigus, 
o ne vyskupus, kad šie nesudarytų tam tikrų 
sunkumų vietiniams vokiečių vyskupams14.

Tautinis lietuvių delegatas savo pareigas 
pradėjo eiti 1946 m. sausio 25 d. F. kapočius 
religiniam ir tautiniam lietuvių gyvenimui 
tvarkyti suorganizavo Tautinę delegatūrą, 
savo bendradarbiais pasikviesdamas kun. 
joną avižą (iš kauno arkivyskupijos) kancle-
rio pareigoms, kun. dr. joną gutauską (iš pa-
nevėžio vyskupijos) religinio auklėjimo reika-
lams, kun. stasį ylą (iš kauno arkivyskupijos) 
pastoracijos ir religinės spaudos reikalams, 
kun. antaną Šidlauską (iš kauno arkivysku-
pijos) teisės patarėjo pareigoms, kun. dr. juo-
zą Vaišnorą katalikiškosios akcijos reikalams, 



86  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

kun. simoną morkūną (iš kauno arkivysku-
pijos) ekonomikos reikalams. Visi šie asmenys 
gyveno vienuose namuose, kur buvo įrengta 
koplyčia, gyvenamosios patalpos ir kambariai 
raštinės darbui. namo priežiūra ir patarnavi-
mas buvo patikėtas seselėms kotrynietėms15.

Tautinis delegatas Vokietijoje ir austri-
joje gyvenančius lietuvius padalino į dešimt 
sričių, vadinamų tautinėmis dekanijomis, ir 
joms vadovauti paskyrė kunigus, vadinamus 
tautiniais dekanais. Tautinės dekanijos ir jų 
vadovai buvo: Švėzvige-Holšteine, vadovavo 
kun. Viktoras dabušis, Žemutinėje saksoni-
joje – kun. jonas kardauskas, Vestfalijoje – 
prel. ignas starkus, grobhesene – kun. Ze-
nonas gelažius, Viurtemberge – kun. pijus 
karalius, aukštutiniame pfalce ir Žemutinėje 
Bavarijoje – kun. albinas spurgis, mainfran-
kene – kun. dr. Vincentas endriūnas, ober-
bajene – kun. jurgis paransevičius, prancūzų 
zonoje – kun. jonas petrėnas (nuo 1948 12 09 
kun. stasys Vasiukevičius), austrijoje – kun. 
dr. petras Bačinskas16.

Tautinių dekanų pareigos buvo prižiūrė-
ti savo srityse vykstančią pastoraciją, šaukti 
savo srities kunigų pasitarimus religiniais 
ir doroviniais tikinčiųjų reikalais, kas trys 
mėnesiai pranešti Tautiniam delegatui apie 
savo srities religinį ir dorovinį gyvenimą17.

lietuvių kolonijas ir stovyklas Tautinis 
delegatas suorganizavo parapijų forma. pa-
rapijoms buvo paskirti kapelionai ir jų pagal-
bininkai. kolonijų kapelionų pareigos buvo 
pasirūpinti visais jiems pavestų lietuvių ka-
talikų religiniais ir doroviniais reikalais, kas 
tris mėnesius daryti pranešimus savo tauti-
niam dekanui apie jiems pavestų tikinčiųjų 
religinę ir dorovinę būklę, vesti aktų ir me-
trikų knygas, savo kolonijos ribose tuokti 
pavestus lietuvius tikinčiuosius. Tuokti buvo 
leidžiama tuomet, kai abu ar vienas iš su-
tuoktinių buvo lietuviai. parapijose, kur tik 
buvo įmanoma, leista įkurti savas koplyčias, 
taip pat buvo įsteigti bažnytiniai komitetai, 
atgaivintos bažnytinės brolijos18.

Tautinių lietuviškųjų parapijų iki 1948 m. 
pabaigos Vokietijoje buvo 191, austrijoje – 7. 
jas tvarkė, religiniais patarnavimais rūpinosi 
87 stovyklų kapelionai ir 32 jų pagalbininkai. 
savas koplyčias turėjo 65 proc. stovyklų. ki-
tos naudojosi vokiečių katalikų bažnyčiomis. 
savos lietuvių koplyčios buvo įrengtos pačių 
žmonių, dirbant ir aukojant lėšas. koplyčios 
įkurtos buvusiose arklidėse, kareivinių pas-
togėse, autogaražuose ir sporto salėse. Visos 
koplyčios buvo aprūpintos altoriais, kryžiais, 
šventais paveikslais, daugiausia pieštais lie-
tuvių dailininkų, liturginiais drabužiais, in-
dais ir knygomis, muzikiniais instrumentais, 
kai kur net vargonais. Beveik kiekviena para-
pija turėjo ir savo bažnytinį chorą19.

Tautinės delegatūros veiklos 
ypatybės

Tautinės delegatūros veiklos spektras buvo 
išties platus. jai ne tik reikėjo tvarkyti lietuvių 
reiliginį gyvenimą, bet ir rūpintis specifinė-
mis sąlygomis gyvenančių žmonių tautišku-
mo išlaikymu, buities sąlygų gerinimu. Todėl 
nagrinėjant Tautinės delegatūros veiklą ne-
galima apsiriboti vien tik religiniu aspektu. 
norint pateikti tikrą Tautinės delegatūros 
veiklos vaizdą, reikėtų į jos veiklą pažvelgti 
religiniu, tautiniu ir visuomeniniu atžvilgiu.

religiniu atžvilgiu delegatūros veikla ap-
ėmė tiek katalikiškosios akcijos atgaivinimą 
tremtyje, tiek surengtas kunigų studijų die-
nas, dekanų suvažiavimus, bažnytinės mu-
zikos studijų dienas, religinio ir dorovinio 
turinio knygų leidybą. jau 1946 m. rudenį 
imta atgaivinti katalikiškoji akcija tremtyje. 
Tautinis delegatas F. kapočius pastoraciniu 
laišku, išleistu 1946 m. rugsėjo 29 d., nubrėžė 
katalikiškosios akcijos gaires20. katalikiš-
kosios akcijos veiklą aptarti buvo organi-
zuojami suvažiavimai, kaip antai Šeinfelde  
(1946 m. spalio 23–14 d.), kur buvo svarsto-
mi katalikų akcijos tremtyje organizavimo 
klausimai, rengtos paskaitos ir referatai apie 
parapijos reikšmę katalikiškajai akcijai, jau-



87

nimo, vaikų, moterų ir vyrų įsitraukimą į 
akcijos veiklą, taip pat Tautinės delegatūros 
įsteigtos šalpos organizacijos carito veiklą 
parapijoje ir kt.21. suvažiavimai buvo organi-
zuoti ir Tiubingene, szėdorfe.  

Tautinė delegatūra organizavo kunigų 
studijų dienas. čia reikėtų paminėti kunigų 
studijų dienas Hanau, vykusias 1946 m. bir-
želio 4–6 dienomis. kunigai buvo sukviesti 
aptarti naujas sąlygas pastoracijai ir naują 
juridinę bažnytinio gyvenimo santvarką. 
studijų dienų programa apėmė keturias pa-
grindines problemas: kunigo gyvenimo, pas-
toracijos, šeimos, auklėjimo. studijų dienose 
dalyvavo 162 kunigai22. 

Taip pat ypatingai reikšmingos buvo 
1946 m. rugpjūčio 27–29 d. Fuldoje suorga-
nizuotos aukštesniųjų mokyklų kunigų ka-
pelionų studijų dienos. studijų dienose da-
lyvavo 40 kunigų kapelionų ir keli katalikai 
pedagogai. Šios studijų dienos pasižymėjo 
gyvom ir gausiom diskusijom, parodė, kad 
dalyvavusieji išties domėjosi svarstomais 
klausimais. kun. leonardo gižinsko repor-
taže kaip ypatingai teigiamas rieškinys buvo 
įvardytas diskusijų korektiškumas. autorius 
pasidžiaugė, kad jos buvo pakylėtos į aukš-
tesnį lygmenį – nebuvo pykčio dėl nuomonių 
skirtingumo, nesiekta paniekinti oponento 
nuomonės, demonstruoti savo išmanymo, 
suvokta, kad diskusijos – tai būdas bendro-
mis pastangomis surasti tiesą23. 

pastoracijos, jaunimo reikalai, jų organi-
zacijų veikimas, spaudos, katalikiškosios ak-
cijos ir emigracijos klausimai buvo apsvarsty-
ti 1948 m. sausio 14–15 d. kircheime prie Teko 
Tautinio delegato būstinėje įvykusio visų 
trijų Vokietijos zonų dekanų suvažiavime. 
Buvo nutarta sutelkti katalikiškosios spaudos 
platintojus, suaugusiems išleisti vieną bendrą 
maldaknygę, plėsti karikatyvinę veiklą24.

Tautinė delegatūra rūpinosi bažnytinės mu-
zikos reikalais. kun. kazimiero senkaus inicia-
tyva, Tautinei delegatūrai pritariant, buvo 
suorganizuotos bažnytinės muzikos studijų 

dienos rėgensburge 1946 m. lapkričio 20–22 d. 
Į studijų dienas atvyko bažnytinės muzikos at-
stovai: kompozitoriai, chorų dirigentai, solis-
tai, instrumentalistai, vargonininkai, taip pat ir 
muzikos mėgėjai. suvažiavime buvo atkreiptas 
didelis dėmesys į bažnytinės muzikos nuosta-
tus, chorų pagerinimo ir paruošimo klausimą, 
bendrą visos bažnyčios giedojimą25.

Taip pat Tautinis delegatas F. kapočius su-
rengė rugpjūčio 20 d. bažnytinės muzikos kon-
certą kemptene marijos dangaus Žengimo 
šventės garbei. koncertas įvyko šv. lauryno 
bažnyčioj, kuris ir vainikavo minėtą šventę26.

Tautinė delegatūra užsiėmė religinio ir 
dorovinio turinio knygų leidyba. Tam rei-
kalui buvo suorganizuotas spaudos skyrius, 
kuriam vadovavo kun. st. yla. Šio skyriaus 
produkcija daugiausiai buvo nukreipta į ku-
nigus, šeimą ir jaunimą. kunigų dvasiniam 
veiklumui žadinti ir jų pastoracijai padėti 
buvo leidžiamas sielovados žurnalas „auka“, 
aktualiems šeimos klausimams nagrinėti 
buvo išleistos penkios brošiūros, tačiau dau-
giausia knygų buvo skirta jaunimui. jiems 
buvo leidžiami vadovėliai ir religinio bei 
dorovinio turinio darbai. kaip vieną iš tokių 
leidinių būtų galima paminėti „lyčių proble-
mą“, kuriame buvo svarstyti lyčių skirtumai 
bei dieviškasis lyčių pagrindas27. Taip pat 
reikėtų paminėti leidinį „dorovė“, kuriame 
buvo svarstyta dorumo esmė, pagrindai ir 
vykdymas, dorovinės pareigos dievui, tokios 
kaip: tikėjimas, meilė, supratimas, malda, 
šventadienio šventimas, pasninkas, šventųjų 
garbinimas28. iš viso Tautinės delegatūros 
spaudos skyrius išleido 24 leidinius29.

Tautinis delegatas 1946 m. rugpūčio mėn. 
24 d. bendraraščiu nr. 5 atgaivino bažnytines 
brolijas, iš kurių galima būtų paminėti gyvojo 
rožančiaus, maldos apaštalavimo, Tretinin-
kų, Vyrų apaštalavimo, Šv. jėzaus Širdies gar-
binimo, Šv. marijos Fatimoje garbinimo. gau-
siausios buvo gyvojo rožančiaus ir maldos 
apaštalavimo bažnytinės brolijos, jų būreliai 
buvo kiekvienoje lietuviškoje stovykloje30.
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Žvelgiant į Tautinės delegatūros veiklą 
visuomeniniu atžvilgiu, visų pirma reikėtų 
atkreipti dėmesį į jos santykius su jaunimu. 
F. kapočius daug dėmesio skyrė jaunimo 
organizacijoms – skautams ir ateitininkams. 
Tautinis delegatas aktyviai lankydavosi atei-
tininkų renginiuose ir susitikimuose, daly-
vaudavo kaip garbės svečias, sakydavo svei-
kinimo, padėkos kalbas. 

Tarp aplankytų ateitininkų organizacijos 
renginių ir susitikimų buvo moksleivių at-
eitininkų reino konferencija, vykusi 1947 m. 
gegužės 20–22 d.31, ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimas augsburge 1948 m. 
balandžio 11–12 d.32, studentų ateitininkų 
Hohenšvangene stovykla 1948 m. kovo 7 d.33, 
augsburgo ateitininkų šventė 1947 m. spalio 
18–19 d.34, studentų ateitininkų šventė miun-
chene 1947 m. lapkričio 29 d.35, ateitininkų 
šventė Švabijos gmuinde 1949 m. vasario 16 d.36, 
ateitininkų studijų dienos sėhaufe 1947 m. 
rugpjūčio 16–24 d.37, moksleivių ateitininkų 
šventė Švabijos gmiunde 1948 m. gegužės 
16–17 d.38, studentų ateitininkų studijų savaitė 
ir metinė konferenciją garmiše 1949 m. vasa-
rio 20–kovo 1 d.39, studentų ateitininkų žiemos 
stovykla garmiše 1949 m. vasario 23–kovo 
2 d.40, ateitininkų sendraugių suvažiavimas 
augsburge 1947 m. sausio 25–26 d.41

Tautinis delegatas rūpinosi ir kita jauni-
mo organizacija – skautais. kai organizacija 
buvo atkuriama išeivijoje, F. kapočius ėmėsi 
iniciatyvos, jog ji gautų religinį auklėjimą. 
Tam į skautų programą buvo įtraukti atitin-
kami paragrafai, visiems skautų padaliniams 
paskirti kapelionai42.

kalbant apie Tautinės delegatūros veiklą 
tautiniu atžvilgiu, reikėtų pastebėti, kad ji net 
ir religiniuose darbuose stengėsi pabrėžti lie-
tuviškumą. Šiam reikalui Tautinis delegatas 
kvietė kunigus organizuoti metų laikotarpy-
je šv. mišių auką už tėvynę, kuri turėjo pra-
sidėti ir pasibaigti marijos Ėmimo Į dangų 
švente.43 Taip pat popiežiaus minėjimą buvo 
stengtasi jungti su lietuva – popiežiaus pi-

jaus Xii vainikavimo metinių sukakties pro-
ga išleistos pastoracinės instrukcijos priede 
buvo išryškinta popiežiaus pagalba lietuvai 
įvairiais laikotarpiais ir tokiu būdu buvo pri-
minta lietuvos praeitis.44 specialiais pastora-
ciniais laiškais buvo paminėtos valstybinės 
šventės: vasario 16 dienos proga išleistas pas-
toracinis laiškas, kuriame žadinta lietuvių 
tautinė savimonė, akcentuota, kad lietuvių 
tauta nepalūžo, nors „[…] kentėjo Vokietijos 
koncentracijos stovyklose ir tebekenčia sibi-
ro dykumose.“45 Taip pat pastoracinis laiškas 
buvo išleistas ir lietuvos nepriklausomybės 
30 metų sukakties proga. 

Tautinis delegatas su bendradarbiais pa-
ruošė ir išleido 6 pastoracinius laiškus, kurie 
buvo skirti visiems tikintiesiems ir kunigų 
skaitomi bažnyčiose. pastoraciniai laiškai 
lietė katalkiškąją akciją (1946 09 26), tautines 
šventes ir valstybinio lietuvos gyvenimo įver-
tinimą religiniu atžvilgiu (1947 02 16 ir 1948 02 
16), marijos garbinimą (1946 05 05), šeimos 
klausimus (1947 06 20), kalėdų šventę (1948 
11 20). Taip pat buvo išleista 15 pastoracinių 
instrukcijų, kurios buvo skirtos kunigams – 
duodavo nurodymus, kaip turi būti laikomos 
mišios švenčių metu, tokių kaip: kristaus ka-
raliaus, kalėdų, pijaus Xii vainikavimo, ne-
priklausomybės, Šv. kazimiero ir kt. prie šių 
instrukcijų būdavo pridėta medžiaga, skirta 
šventės pamokslui. leisti ir bendraraščiai, 
kurie buvo skirti kunigams ir talpino infor-
maciją apie bažnytinę lietuvių stovyklų admi-
nistraciją, sakramentų teikimą, pastoracijos 
tvarkymą ir kitus administracinius dalykus. 
Tautinė delegatūra darydavo pranešimus 
apie savo veiklą ir siųsdavo juos popiežiaus 
misijos centrui kronberge. Tokių pranešimų 
buvo nusiųsta – 12. Taip pat Tautinė delega-
tūra paruošė ir išleido 33525 įvairių raštų46.

Tautinė delegatūra buvo palankiai įver-
tinta popiežiaus. jau 1946 m. rugsėjo 10 d. 
laišku buvo pranešta apie popiežiaus prita-
rimą Tautinio delegato sumanymams ir jau 
atliktiems darbams47. Tautinio delegato dar-
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bas teigiamo popiežiaus įvertinimo susilaukė 
po vienerių veiklos metų48.

nors Tautinės delegatūros veikla buvo 
produktyvi ir itin plataus spektro, tačiau ji 
turėjo ir specifinių trūkumų bei kliūčių, ku-
rios neleido įvykdyti kai kurių sumanymų. 
dar 1946 m. delegatūra buvo suprojektavusi 
lietuviškąją seminariją, kad besiruošian-
tiems tapti kunigais lietuviams nereikėtų 
vargti vokiškose seminarijose, kur auklėjimo 
dvasia buvo svetima lietuviams. seminarijos 
projekto įgyvendinti nepavyko. katalikiško-
sios akcijos darbas buvo pradėtas pavėluotai – 
idėja buvo išsakyta ir programos projektas 
paruoštas 1946 m. rudenį, tačiau paskelbtas 
tik 1947 m. vasarą. maldos dienos už lietuvą  
visame pasaulyje nepavyko suorganizuoti, 
nors tūkstančiai tikinčiųjų parašų popiežiui 
ir buvo įteikti. Taip pat nebuvo sėkminga 
ir Tautinės delegatūros įkurta katalikiškos 
akcijos caritas organizacija49.

kaip pastebėjo j. gudonis, pagrindinė 
kliūtis, dėl kurios pasireiškė Tautinės dele-
gatūros nesėkmės, buvo lietuvių vyskupų ir 
delegatūros nesutarimas. Tremtinių dvasi-
niais reikalais rūpintis buvo paskirtas Tauti-
nis delegatas, tačiau greta veikė ir vyskupai. 
Tokiu būdu religinių, kultūrinių bei karika-
tyvinių reikalų aprūpinimas buvo suskilęs. 
pavyzdžiui, vyskupai įsteigė caritas lituana 
organizaciją, o Tautinė delegatūra – katali-
kiškos akcijos caritą, vyskupai skelbė tikin-
tiesiems ganytojinius laiškus, delegatūra – 
pastoracinius, vyskupai turėjo savo fondą 
kultūriniams reikalams (spaudai ir organi-
zacijoms), delegatūra – savo, vyskupai lankė 
stovyklas ir sutvirtinimo sakramentą teikė 
vienų kunigų kvietimu, delegatas – kitų50.

Tiek Tautinė delegatūra, tiek vyskupai 
buvo veikiami dviejų skirtingų politinių 
srovių: delegatūra – lietuvių Fronto, vysku-
pai – krikščionių demokratų. Šių abiejų pu-
sių įsipainiojimas į priešiškas politines jėgas 
sąlygojo jų nesutarimą religinėje plotmėje. 
l. Tulaba (palaikė vyskupus ir krikščionis de-

mokratus) savo atsiminimuose ir a. maceina 
(pagrindinis lietuvių Fronto ideologas) laiš-
kuose prel. p. jurui svarstė lietuvių Fronto ir 
krikščionių demokratų, o kartu ir delegatūros 
bei vyskupų nesutarimų peripetijas. l. Tulaba 
pažymėjo, kad F. kapočius artimais patarė-
jais pasikvietė j. ambrazevičių, dr. j. grinių, 
dr. j. girnių, dr. a. maceiną, dr. Z. ivinskį, 
dr. a damušį, kurie atstovavo lietuvių Fron-
tą.51 a. maceina plėtojo nepasaulėžiūrinės po-
litikos idėją, kurios nei Tulaba, nei vyskupai 
nesuprato, įtarė ją esant toli nuo bažnyčios 
mokymo. l. Tulaba, kan. Z. ignatavičiaus ir 
vysk. p. Būčio paskatintas, nusiuntė praneši-
mą apie nepasaulėžiūrinę politiką Šv. sostui 
ir netrukus susilaukė audringos reakcijos 
visuomenėje: „Tokiu būdu Vokietijoje tuojau 
pasklido gandas, kad aš skundžiau Vatikanui 
delegatūrą, o ypač apkaltinau prof. a. macei-
ną dėl jo skelbiamos „eretiškos“ nepasaulė-
žiūrinės politikos.“52 l. Tulaba buvo įsitikinęs, 
kad skundais užsiiminėjo Tautinė delegatūra: 

„lankydamasis romoje kan. F. kapočius  at-
siveždavo ir Vatikano Valstybės sekretoriatui 
įteikė keletą raštų, kurie buvo daugiau negu 
skundai: buvo pikti kaltinimai asmenims, sie-
kiant juos kompromituoti Šv. sosto akyse“53.

Tuo tarpu a. maceina savo 1949 01 18 
laiške prel. p. jurui reiškė apmaudą, kad jo 
nepasaulėžiūrinė politika buvo traktuojama 
kaip eretiška, delegatūros veikla nevertinta 
ir visais būdais trukdoma: „deja, ištisa eilė 
kitų katalikų, pirmiausia senesnės kartos 
veikėjų, stojo prieš delegatūrą […] buvę ir 
esą krikščionys demokratai palaikė vysku-
pus, visokiomis kalbomis kenkė delegato 
darbui […] Tuo būdu įvyko nelaimingas 
katalikų persiskyrimas, deja, pažadintas ne 
kurių nors „jaunųjų reformatorių“, bet pačių 
aukščiausių Bažnyčios vadų […].“54

Z. ivinskis savo 1947 10 12 laiške kunigui juo-
zui prunskiui kaip galimą konflikto priežastį 
iškėlė „caritas lithuana“ istoriją: „kelis ilgus 
laiškus, pav., užimtų toji nelaimingoji „caritas 
lithuana“ istorija. mes laiku atkreipėme dėme-
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sį į ten esančias negeroves. Bet tai buvo tik blo-
gai suprasta. o negerovės dar labiau išaugo.“55

a. maceinos 1949 01 18 laiške buvo deta-
liai papasakota „caritas lithuana“ istorija, 
apie kurią savo laiške kalbėjo ir Z. ivinskis. 
anot laiškų autoriaus, „caritas lithuana“ 
„[...] buvo įkurta arkiv. skvirecko iniciaty-
va 1945 m. spalio 9 dieną. [...] jos uždavinys 
buvo pergabenti iš Šveicarijos siunčiamas 
tremtiniams pašalpas ir jas padalinti. Bet 
jau 1946 metų pavasarį pasklido gandai, kad 
du valdybos nariai: kun. kazlauskas ir kun. 
mankeliūnas verčiasi spekuliacija.“56 kaip 
teigė a. maceina, jis pats apie tai pranešė 
vysk. Brizgiui, kuris buvo faktinis caritas 
globėjas, paskui buvo kreiptasi į vyskupą pa-
dolskį, tačiau jokio atgarsio nebuvo sulaukta. 
laiško autorius jau minėtam laiške reiškė pa-
sipiktinimą tokia „caritas lithuana“ veikla 
ir tuo, kad vyskupai nesiėmė priemonių šiai 
veiklai užkirsti: „mūsų visokie įspėjimai ir 
įtikinėjimai vysk. Brizgio (žodžiu ir laiškais) 
nuėjo niekais. [...] Tuo būdu mūsų jau anks-
čiau užsitraukta nemalonė buvo dar labiau 
sustiprinta.“57

Tai, kad tarp Tautinės delegatūros ir 
vyskupų bei taip pat tarp lietuvių Fronto ir 
krikščionių demokratų kildavo nesutarimų, 
pasakoja amžininkas juozas kojelis. pasak 
jo, Tautinė delegatūra su vyskupais nesu-
tarė, tai turėjo politinį atspalvį. Vyskupai 
buvo kartu su krikščionim demokratais, o 
lietuvių Frontas – maceina, ivinskis, da-
mušis, Brazaitis – artimi su delegatūra. aš 
priklausiau lietuvių Frontui. Vyskupai buvo 
nepatenkinti, jog Tautinė delegatūra tiesio-
giai ne jiems priklausė, o Vatikanui. Vysku-
pai stengėsi išvengti atvirų konfliktų, tačiau 
priešprieša vis tiek pasireikšdavo. krikščio-
nys demokratai labai konservatyvūs, o mes 
pasisakėm už tai, kad žmogus savo gyveni-
mu turi rodyti krikščioniškus idealus, o ne 
vien prieš visuomenę geras būti. pavyzdžiui, 
mūsų sambūriui asmuo, ir neteisėtoj mote-
rystėj gyvenantis, galėjo priklausyti58.

jo pasakojimą patvirtina ir kitas pateikė-
jas – Vytautas kazlauskas. pasak jo, Vokietijo-
je buvo 3 vyskupai: kauno arkivyskupas juo-
zapas skvireckas, jo pagalbininkas vyskupas 
Vincentas Brizgys ir Vilkaviškio vyskupas 
Vincentas padolskis. Tautiniu delegatu buvo 
paskirtas Feliksas kapočius, nes, kaip mano-
ma, Vatikanas reiškė priekaištų vyskupams dėl 
pasitraukimo iš lietuvos. politikoj ir sielova-
doj gal kokio nedidelio skilimo būta. lietuvių 
Frontas daugiau palaikė Tautinę delegatūrą, 
o krikščionys demokratai daugiau vyskupus. 
o dėl tų nesutarimų, tai didelių konfliktų ten 
nebuvo, vyskupai gal laikėsi daugiau rezer-
vuotai, tačiau atvirai konfliktuoti negalėjo, 
juk Tautinis delegatas buvo Vatikano paskir-
tas. sielovados darbuose vyravo pakankamas 
sutarimas, nes tiek vyskupai, tiek delegatas 
stovyklas lankė ir sutvirtinimo sakramentus 
teikė. o kas dėl politikos, žinot, čia daugiau 
buvo kartų konfliktas. krikščionys demokra-
tai daugiau ortodoksiški, frontininkai turėjo 
naujų idėjų, buvo pažangesni, bet abi pusės 
vedė krikščionišką katalikišką kryptį59.

Taigi abu pateikėjai pasisakė buvus nesu-
tarimų tarp Tautinės delegatūros ir vyskupų 
bei tarp krikščionių demokratų ir lietuvių 
Fronto.

katalikiškoji akcija

katalikiškosios akcijos esmė

katalikiškoji akcija – tai katalikų pasaulie-
čių apaštalavimas, vadovaujamas romos ka-
talikų bažnytinės hierarchijos. Šį terminą pir-
mas panaudojo popiežius pijus iX, kiek aiškiau 
šios sąvokos esmė buvo išsakyta kai kuriose 
popiežius pijaus X enciklikose, tačiau katali-
kiškosios akcijos gaires pirmas nubrėžė pijus 
Xi, kuris yra vadinamas katalikiškosios akci-
jos popiežiumi. katalikiškoji akcija turi spe-
cifines žymes: 1 – Veiksmas arba darbas atlie-
kamas pasauliečių. katalikų bažnyčios nariai 
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yra dvasininkai ir pasauliečiai. dvasininkais 
vadinami tie, kurie yra gavę tonsūrą (šventimų 
laipsnis), visi kiti yra laikomi pasauliečiais. 2 – 
organizuotas veikimas. katalikiškajai akcijai 
vadovauja dvasininkai – kontroliuoja veikimą, 
tačiau veikdami aktyvūs nariai yra tik pasau-
liečiai. jei pasauliečiai veikia, remiantis savo 
iniciatyva, tuomet jie nėra katalikiškosios ak-
cijos nariai, nors jų veikla ir atitinka krikščio-
niškus principus. 3 – apaštališkasis veiksmas. 
katalikiškoji akcija siekia laimėti sielas. Tai 
gali įvykti dvejopu būdu: laimėti tas, kurios 
kristaus dar nepažino, arba tas, kurios kris-
taus išsižadėjo. 4 – darbas, kuris yra atliktas 
vyskupo pavedimu. Šią žymę geriausiai apibū-
dina popiežius pijus Xi – katalikiškoji akcija 
turi priklausyti nuo hierarchijos, reikšdama 
sūnišką prisirišimą ir klusnumą vyskupui ir 
popiežiui, o per juos pačiam kristui.60

lietuvių katalikiškosios 
akcijos organizavimas

1946 m. gegužės 15 d. buvo sudaryta komi-
sija, kurios uždavinys – sušaukti suvažiavi-
mą, skirtą katalikiškosios akcijos reikalams 
apsvarstyti. svarstant, kokia kryptimi turė-
tų būti atkurta katalikiškoji akcija išeivijoje, 
buvo kreiptasi į vyskupus ir Tautinį dele-
gatą. rugpjūčio 10 d. miunchene vyskupai 
dr. Brizgys ir dr. padolskis kartu su Tautiniu 
delegatu F. kapočiumi sutarė dėl pagrindi-
nių akcijos atkūrimo punktų, pasisakė už 
suvažiavimo organizavimą, kuriame turėjo 
būti išspręstos akcijos organizavimo proble-
mos. Toks suvažiavimas įvyko noifene rug-
sėjo 23–25 d. jame ir buvo nustatyta akcijos 
pagrindine baze laikyti parapiją61.

po šio suvažiavimo Tautinis delegatas 
1946 m. rugsėjo mėn. 29 d. dėl katalikiškosios 
akcijos parašė pastoracinį laišką, kuriame 
išdėstė tiek katalikiškosios akcijos prasmę, 
tiek jos pobūdį lietuvių bendruomenėje, pa-
aiškino, kodėl buvo verta parapiją padaryti 
katalikiškosios akcijos centru. laiške taip pat 
pabrėžiama, kad katalikiškoji akcija sėkmin-

gai gyvavo ir lietuvoje, bet jos darbų centras 
buvo organizacijos, tačiau jau atkurta katali-
kiškoji akcija išeivijoje pasirinko kitą atramos 
tašką – parapijas.62 F. kapočius aiškino, kodėl 
toks pasirinkimas buvo naudingas. jo žodžiais 
tariant, lietuvoje, kai katalikiškosios akcijos 
centras buvo organizacijos, neorganizuoti ka-
talikai joms nepriklausė, taigi liko neįtraukti 
į katalikiškosios akcijos darbus. antra prie-
žastis, kodėl parapija, F. kapočiaus nuomone, 
turėjo tapti katalikiškosios akcijos centru išei-
vijoje, buvo organizacijų sugriuvimas: „karas 
sugriovė jų centrus, išsklaidė jų narius, gyve-
nimo sąlygos nutolo nuo jų statutų“63. parapija, 
Tautinio delegato manymu, tiko būti katali-
kiškosios akcijos centru dar ir todėl, jog para-
pijos bendruomenė apėmė skirtingus žmonių 
sluoksnius tiek profesijos, tiek psichologinių ir 
socialinių ypatybių prasme64.

parapijos vaidmuo 
katalikiškojoje akcijoje

nustačius katalikiškosios akcijos veiklos 
centrą, iškilo būtinybė sudaryti ir patvirtinti 
katalikiškosios akcijos statutą. statutas buvo 
svarstytas ir derintas trijuose suvažiavimuo-
se: 1946 m. Šeinfelde spalio 23–24 d., Tiu-
bingene ir Zėdorse spalio 29–30 d., cėvene 
lapkričio 6–7 d. nors katalikiškosios akcijos 
statutas buvo persvarstytas visuose trijuose 
suvažiavimuose, tačiau galutinis variantas 
buvo paliktas priimti Tautiniam delegatui. 
1947 m. sausio mėn. pradžioje, patvirtinus 
galutinį statuto variantą, jis buvo nusiųstas 
lietuviams vyskupams, kad šie susipažintų 
su statutu ir padarytų savas pastabas65.

lietuvių Tremtinių katalikiškosios akci-
jos statute, patvirtintame Tautinio delegato 
1947 m. liepos mėn. 25 d., buvo reglamentuota 
katalikiškosios akcijos uždaviniai ir priemo-
nės. akcijos uždaviniai buvo numatyti tokie: 
stiprinti krikščioniškąjį susipratimą, kelti 
liturginę dvasią, gaivinti krikščioniškus pa-
pročius šeimoje, mokykloje ir visame trem-
tinių gyvenime, organizuoti ir teikti materi-
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alinę bei moralinę pagalbą skurstantiems ir 
kenčiantiems, kelti ir ugdyti viešąją dorovę. 
priemonės šiems tikslams pasiekti buvo nu-
matytos: spauda, susirinkimai, konferencijos, 
studijų dienos, paskaitos, minėjimai, paren-
gimai. statute buvo nurodyta katalikiškosios 
akcijos apimtis. pagal statutą katalikiškosios 
akcijos darbe dalyvavo kiekvienas sąmonin-
gas ir praktikuojantis katalikas, organizacijos, 
kurių tikslai ir priemonės sutapo su apašta-
lavimo tikslais ir priemonėmis. organizacijų 
tinkamumą katalikiškosios akcijos tikslams 
sprendė Tautinis delegatas. katalikiškosios 
akcijos centru tapo parapija66.

katalikiškosios akcijos vadovybę pa-
gal statutą sudarė Tautinis delegatas, kaip 
vyriausias katalikiškosios akcijos vadovas, 
akcijos centras, parapijų komitetai, akcijos 
branduoliai, kurie buvo paskirti katalikiš-
kosios akcijos darbams vadovauti ir vykdyti. 
studijų centrui buvo pavesta tirti ir studijuo-
ti katalikiškosios akcijos problemas.

akcijos centrą sudarė Tautinis delegatas, 
pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius 
ir vadovai, paskirti atskiroms veiklos sritims. 
akcijos centro uždaviniai buvo vadovauti 
visai lietuvių tremtinių katalikiškajai akcijai, 
ruošti jai medžiagą, organizuoti studijų die-
nas, duoti nurodymus parapijų komitetams 
ir spręsti kitus praktinius katalikiškosios 
akcijos reikalus. Taip pat atskiros katalikiš-
kosios akcijos sritys buvo pavestos tvarkyti 
sekcijoms ar komisijoms, kurioms vadovavo 
akcijos centro nariai. atskiros lietuvių trem-
tinių gyvenamos Vokietijos zonos ir atskiri 
kraštai galėjo turėti savus centrinius komite-
tus, kurių kandidatus rinko tų zonų ar kraštų 
suvažiavimai, o tvirtino Tautinis delegatas67.

katalikiškosios akcijos centro pirminin-
ko pareigoms buvo paskirtas prof. a. Vasi-
liauskas, jam išvykus į jaV – adv. a. repšys. 
Vice – pirmininku tapo prof. dr. j. grinius, 
sekretoriumi – pradžioje kun. V. paulauskas, 
vėliau kun. dr. a. Baltinis. centro būstinė 
buvo įsteigta Švabijos gmiunde68.

studijų centrui pagal statutą vadovavo Tau-
tinio delegato išrinktas prezidiumas, sudary-
tas iš pirmininko, vicepirmininko ir sekreto-
riaus. studijų centras veikė pagal prezidiumo 
priimtą ir Tautinio delegato patvirtintą statu-
tą. studijų centras tyrė ir studijavo tiek ben-
druosius katalikiškosios akcijos klausimus, 
tiek susijusius su lietuvių tremtinių gyveni-
mu. pastariesiems buvo teikiama pirmenybė. 
studijų centrui klausimus teikė Tautinis de-
legatas, paties studijų centro nariai, akcijos 
centras, parapijų komitetai ir atskiri katali-
kiškosios akcijos veikėjai. savo studijų išvadas 
studijų centras pateikė lietuviams vyskupams, 
Tautiniam delegatui ir akcijos centrui69.

katalikiškosios akcijos studijų centrą suda-
rė pirmininkas – prof. s. sužiedėlis, vicepirmi-
ninkas – p. maldeikis, sekretorius – kun. l. jan-
kauskas. centro būstinė įsikūrė Hanau70.

katalikiškosios akcijos darbams parapijo-
je vadovauti ir juos vykdyti buvo paskirtas 
parapijos komitetas, sudarytas iš 3–7 narių. 
klebono sukviestas parapijos susirinkimas 
rinko parapijos komiteto pirmininką ir se-
kretorių. kitus komiteto narius, skirtus spe-
cialioms katalikiškosios akcijos darbo sri-
tims, kvietė parapijos komiteto pirmininkas, 
susitaręs su klebonu. klebonas, išklausęs pa-
rapijos komiteto nuomonės, galėjo komiteto 
narį atleisti, jeigu jo žodžiai ir darbai neside-
rintų su katalikų bažnyčios mokslu71.

pagal statutą katalikiškosios akcijos dar-
bus atskirose parapijose vykdė akcijos bran-
duoliai (buvo suprantami kaip maži žmo-
nių kolektyvai, sudaryti iš krikščioniškai 
mąstančių ir veikiančių asmenų72). akcijos 
branduolius sudarė parapijos komitetas, su-
sitaręs su klebonu, o jiems vadovavo atskiri 
parapijos komiteto nariai. akcijos branduo-
lių veikla apėmė visus parapijiečius: vaikus, 
jaunimą, moteris ir vyrus. pagrindinis akci-
jos branduolių uždavinys buvo įtraukti visus 
į sąmoningą katalikiškąjį gyvenimą.73

kiek ši katalikiškosios akcijos programa 
veikė praktiškai, pasakyti sunku, nes net 
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pačios Tautinės delegatūros leidinių suves-
tinėse šiuo klausimu pasirodydavo vos vienas 
kitas pranešimas, kurie gali padėti rekons-
truoti realų katalikiškosios akcijos veikimą. 

katalikiškosios akcijos centras 1948 m. 
pirmą vasario savaitę paskyrė kovai su gir-
tavimu. Taip pat studijų centrui pasiūlius ir 
pateikus pagrindinius programos punktus, 
akcijos centras išleido parapijos akcijos ko-
mitetams instrukciją šv. kazimiero šventės 
proga, kurioje buvo pabrėžta lietuvos ryšys 
su Vakarais ir katalikų bažnyčia, išplėtota 
mintis, jog jaunimas šv. kazimierą turėtų 
laikyti savo globėju74.

studijų centras per tris mėnesius po statu-
to patvirtinimo datos surengė tris posėdžius. 
pirmajame buvo pasiskirstyta pareigomis 
ir sudaryta komisija studijų centro statu-
tui paruošti, antrajame statutas svarstytas 
ir priimtas, trečiasis posėdis buvo paskirtas 
bendradarbių trūkumo problemai svarstyti. 
kaip teigiama pranešime, dėl blogo susisie-
kimo tarp stovyklų buvo sunku sutelkti dar-
buotojus ir problema trukdė studijų centro 
darbui. Taigi pavyko tik pavesti vaikams, 
jaunimui, moterims ir vyrams suorganizuoti 
advento sekmadienio programas75.

katalikiškosios akcijos centro prezidiu-
mas išleido Bendrąją katalikiškosios akcijos 
darbų programą parapijoje, kur buvo reko-
menduotos katalikiškosios akcijos veiklos 
kryptys vaikų, jaunimo, vyrų, moterų akci-
jos branduoliams ir bendrai visiems parapi-
jos nariams. parapijiečiams rekomenduota 
ruošti krikščioniškas paskaitas, kursus, įvy-
kių ir asmenų minėjimus, aktyviai dalyvau-
ti sakramentų apeigose, skaityti ir platinti 
katalikišką spaudą, literatūrą, dalyvauti 
misijose, rekolekcijose, klausyti pamokslų, 
prisidėti prie parapijos bibliotekos įsteigimo, 
dalyvauti bažnytiniame giedojime, organi-
zuoti procesijas, lankyti pamaldas, atgaivin-
ti krikščioniškus papročius šeimose, puošti 
gyvenamąsias ir visuomenines patalpas kry-
žiais, šventais paveikslais, kviesti pažįstamus į 

mišias, įspėti aplinkinius apie ydas ir agituoti 
jų atsisakyti, palaikyti draugiškus santykius 
su kitų konfesijų nariais, organizuoti labdarą. 
numatyta atskirų akcijos branduolių veikla 
ne itin skyrėsi nuo visiems parapijos nariams 
rekomenduotos, tik buvo atsižvelgta į daly-
vių amžių, veiklos galimybes76.

Tautinės delegatūros leidinyje „auka“ pa-
sirodė pranešimai, kad vaikų ir moterų ak-
cijos branduoliai plėtojo savo veiklą. Vaikai 
buvo suburti mišioms, rengė religinės kryp-
ties susirinkimus, o moterys ruošė aktualių 
problemų svarstymus77. moterų sekcijos va-
dovybė rengė leidinį, skirtą motinos dienos 
progai, kuriame analizuoti motinos–moters 
klausimai78. jaunimas suorganizavo šv. kazi-
miero šventę79, o konkrečiai mergaičių sek-
cijos vadovybė mergaičių branduoliams siūlė 
nagrinėti tokias temas: mergaitės uždaviniai 
išeivijoje, jaunimo pareigos tautai, jaunimo 
elgesys, mergaičių darbštumas privačiame 
ir visuomeniniame gyvenime, mergaičių 
dorovinis ir religinis gyvenimas. Vyrų sek-
cijos vadovybė naujųjų metų proga kreipėsi 
į katalikiškosios akcijos parapijų komitetus ir 
kvietė į moralinio atsinaujinimo akciją80.

parapijos bedruomenės žmonės bendrai 
suorganizavo tris katalikiškosios akcijos 
programą atitinkančius darbus. lietuviai 
maldininkai vyko į vokiečių šventąją vietą 
altotlinge, kuri įvyko 1947 m. rugsėjo 8 d. ir 
kurioje dalyvavo 3500 lietuvių. Buvo suorga-
nizuota maldų akcija už tėvynę, kur žmonės 
pasižadėjo išklausyti 231651 mišias, priimti 
77177 komunijas, sukalbėti 206975 rožan-
čius, apeiti 8569 kryžiaus kelius ir sukalbėti 
920729 įvairias maldas. popiežiui pijui Xii 
buvo įteiktas prašymas dėl maldos už lie-
tuvą paskelbimo pasaulio bažnyčiose, kurį 
pasirašė 20000 tikinčiųjų. religinio gyveni-
mo reikalams bažnyčiose lietuviai per pora 
metų (1946, 1947 m.) suaukojo 511742 rm. 
pinigai buvo skirti bažnyčioms įrengti, ku-
nigams išlaikyti, Tautinei delegatūrai remti, 
našlaičiams šelpti81.
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organizacijų vaidmuo 
katalikiškose akcijose

nors katalikiškosios akcijos veiklos centru 
išeivijoje tapo parapija, tačiau organizacijos, 
kaip katalikiškosios akcijos vykdytojos, ne-
liko nuošaly. To meto visuomenėje pasirody-
davo straipsnių, kurie propagavo katalikiš-
kosios akcijos organizacijas, taip siekdami į 
katalikiškosios akcijos veiklą prisitraukti 
kuo daugiau asmenų. 

Į katalikiškosios akcijos veiklą buvo 
įtrauktos skautų ir ateitininkų organizacijos, 
kurios veikė ir nepriklausomos lietuvos lai-
kotarpiu, išeivijoje jos buvo tik atkurtos. at-
eitininkų organizacija buvo atkurta 1945 m. 
rugsėjo 8 d., o skautų – 1945 m. vasarą82.

To meto visuomenėje buvo plačiai svarsty-
ta apie tai, koks turėtų būti ateitininkas. or-
ganizacijos žurnale „ateitis“ ne kartą buvo 
skelbti organizacijos nuostatai, nurodytos 
ateitininkų pareigos, svarstytas organizaci-
jos pobūdis. ateitininkas buvo suprantamas 
kaip kovotojas už dievo karalystės įkūrimą 
žemėje, kaip pavyzdingas katalikas, besilai-
kantis Bažnyčios mokslo, kaip lietuvos pa-
triotas, vykdantis plačią kultūrinę veiklą83.

Tautinės delegatūros leidinyje „auka“ 
ateitininkų organizacijos darbai katalikiš-
kosiose akcijose buvo palankiai įvertinti: 

„nežiūrint tačiau žiaurių sąlygų, moksleiviai 
ateitininkai doriniu religiniu atžvilgiu stovi 
pirmose jaunimo eilėse“84. padėką už aktyvią 
katalikiškosios akcijos veiklą išreiškė ir kan. 
F. kapočius: „dėkoju jūsų brangiems vadams 
ir jums už daugeriopą pagalbą katalikiškoje 
akcijoje ir kviečiu visuomet gyventi ir jausti 
su Bažnyčia, kuriai yra patikėtas sielų vado-
vavimas ir jų išganymas.“85

aktyvią ateitininkų veiklą katalikiškoje 
akcijoje liudija pranešimai to meto spau-
doje. ateitininkai organizuodavo rinkliavų 
rinkimus, kurie buvo skirti sušelpti asmenis, 
negalėjusius išvykti iš Vokietijos. kaip tei-
giama pranešime, seneliai, ligoti asmnenys, 

daugiavaikės šeimos negalėjo emigruoti iš 
Vokietojos ir austrijos ir todėl prarado gali-
mybę susikurti stabilesnį ir geresnį gyveni-
mą86. kalėdų švenčių proga dypholce ateiti-
ninkų kuopos valdyba kartu su moksleiviais 
ateitininkais suruošė maisto rinkliavą, kad 
padėtų sanatorijose esantiems lietuviams li-
goniams. prie akcijos taip pat prisidėjo jaV 
buvę kuopos nariai, kurie atsiuntė siuntinė-
lius su maistu87. kalėdų proga taip pat buvo 
užsiimta rinkliava TBc (tuberkuliozė) ligo-
niams remti, buvo renkami tiek pinigai, tiek 
maisto paketai88. kaip aiškėja iš prenešimo, 
ateitininkų organizacijos centro Valdyba 
vienu svarbiausių uždavinių laikė studentų 
šalpos organizavimą. ypatingai sunki pa-
dėtis buvo TBc sergančių studentų, kurie 
1950 m. jau nebegavo Tarptautinės pabėgėlių 
organizacijos (iro) paramos89.

ateitininkų veikla neapsiribojo vien tik 
šalpos rinkimu katalikiškose akcijose. jie 
organizavo susikaupimo valandėles, pavyz-
džiui, Hanau moksleiviai ateitininkai kas 
penktadienį visiems gyventojams ruošė to-
kio pobūdžio programas stovyklos koplyčio-
je. Tokių valandėlių tikslas buvo pagyvinti 
pamaldumą, įvedus visų tikinčiųjų dalyva-
vimą maldose ir giesmėse. dalyviams buvo 
dalijami spausdinti maldų ir giesmių tekstai. 
ateitininkai sendraugiai organizavo ir reči-
tatyvines mišias, kaip pavyzdžiui, Šeinfelde, 
kur buvo praktikuojamas mažai kam tarp lie-
tuvių žinomas mišių klausymo būdas, kur visi 
dalyviai bendrai kalbėdavo atitinkamas mišių 
maldas. jau minėtas ateitininkų būrelis rink-
davosi aiškintis mišių tekstus ir susipažinti su 
pačia mišių prasme. pasižymėjo ir studentai 
ateitininkai, vienoje miuncheno bažnyčioje 
suorganizavę tarptautinio rožinio pamaldas, 
kuriose kiekvienos tautybės dalyviai savo 
kalba kalbėjo atskirą rožinio paslaptį ir po to 
giedojo tautinę – religinę giesmę. iš penkių 
tautybių katalikų studentų lietuviams teko 
rožinį pradėti ir sugiedoti „marija marija“. 
ateitininkai ruošė kursus, stovyklas, studijų 
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dienas. kursai, stovyklos ir studijų dienos pa-
prastai prasidėdavo pamaldomis, mišios buvo 
laikomos ir susirinkimų metu. ateitininkų 
susirinkimų metu buvo nagrinėjamos su ka-
talikiškąja akcija susijusios problemos, kaip 
antai studentų ateitininkų žiemos stovykla 
garmiše, kuri vyko 1949 m. vasario 23–kovo 
2 d., buvo skirta šeimos ir katalikiškosios ak-
cijos problemoms nagrinėti. Buvo parengtas 
paskaitų ciklas. Šeimos problemoms nagri-
nėti buvo skirta paskaitos: prof. dr. macei-
nos – „Šeimos laimė ir jos tragika“, kun. dr. 
j. Vaišnoros „krikščioniškosios santuokos 
pagrindai“, kun. V. pikturnos „mišrių šeimų 
problema“. katalikiškosios akcijos problemos 
buvo nagrinėjamos paskaitose: st. ylos „nau-
jieji katalikiški sąjūdžiai V. europoje“, „lietu-
viškųjų tradicijų išlaikymas išeivijoje“90.

kaip jau minėta, Tautinė delegatūra  rūpi-
nosi religinio auklėjimo suteikimu atsikūru-
siai skautų organizacijai išeivijoje. Tautinis 
delegatas paskyrė dvasinę skautų vadovybę, 
kurią sudarė trys vyriausieji dvasios vadai 
ir 36 tuntų kapelionai. Vyriausiuoju dva-
sios vadu tapo dr. j. Vaišnora, kuris išleido 
1946 m. spalio 10 d. religinę skautų ugdymo 
programą91. skautų berniukų dvasios vadas 
buvo kun. Vaclovas paulauskas (nuo 1948 m. 
pabaigos – kun. Viktoras dabušis), skaučių 
mergaičių dvasios vadu – kan. povilas ju-
knevičius92. skautų statutas buvo papildytas 
paragrafais, kurie išreiškė šios organizacijos 
religinę kryptį. statute buvo reikalaujama, 
kad skautų sąjungai nepriklausytų tokie 
asmenys, kurių pažiūros ar gyvenimas ken-
kia religiniam jaunimo auklėjimui, kad visi 
skautų vienetai turėtų dvasios vadus, skiria-
mus bažnytinės vyriausybės, kad šie nustaty-
tų religinio auklėjimo programą, prižiūrėtų 
jos vykdymą ir turėtų lemiamą žodį religinio 
bei dorinio gyvenimo klausimais93.

nors to meto spaudoje ir buvo gėrimasi 
skautų darbais katalikiškoje akcijoje, pavyz-
džiui, tokį pasigėrėjimą išreiškė paryžiaus 
šv. liudviko kunigų seminarijos profesorius 

ir katalikų skautų dvasios vadas paul Hart-
mann, atvykęs tuomet, kai lietuviai skautai 
įrengė tautinį lietuvišką kryžių94. Tačiau iš 
kitų to meto pranešimų galima spręsti, kad 
problemų skautų organizacijoj būta. j. gu-
donio teigimu, dvasios vadai ir pasaulietiniai 
skautų vadai tarpusavyje nesutarė,  nes kai 
kurie skautų vadai nenorėjo, kad į organiza-
ciją ateitų religinė dvasia. jie tylomis skleidė 
priešiškas religijai idėjas, boikotavo kapelio-
nus. siekiant išspręsti šias problemas, asmenys, 
kurių gyvenimas nesiderino su religija, buvo 
šalinami iš organizacijos. Tačiau net ir tokios 
drastiškos priemonės liko be rezultatų95.

apie skautų vadų ir kapelionų konfliktus 
pasisakė pateikėja snieguolė jurskytė, nuro-
džiusi, jog nesutarimai tarp skautų vadų ir 
kapelionų nebuvo masinis reiškinys, grei-
čiau tik pavieniai atvejai. „mums, skautams, 
buvo paskirti kapelionai. mūsų kapelionas 
kunigas Budvytis labai gerai atliko savo par-
eigas, buvo sportiškas, griežtas. kai vykdavo 
stovyklos, tai prieš jų pradžią visada būda-
vo laikomos mišios. Vakarais prie laužo su 
kapeliono pagalba rengėm religinius pokal-
bius. Tai nebuvo Biblijos skaitymas ir anala-
zavimas, buvo siekta prisitaikyti prie to, kas 
mums buvo aktualu. Taigi prie laužo kėlėm 
dorovės klausimus, svarstėm dievo pažini-
mą, santykį su juo. konfliktų tarp kapelionų 
ir vadų gal ir pasitaikydavo, bet mes šito ne-
labai jautėm, tik gal buvom girdėję kokį vieną 
kita atvejį. Tai prikalusė grynai nuo asmeniš-
kumų, juk gal kai kurie vadai ir netikintys 
buvo. Vieni iš jų gebėjo toleruoti religiją or-
ganizacijoj, o kiti dėl tolerancijos trūkumo – 
ne. dar tam tikrą vaidmenį vaidino žmonių 
gebėjimas sutarti, nes jei konfliktuot asmuo 
mėgsta, tai jis barsis ne tik su kapelionu. mes, 
kaip sakiau, su kapelionu puikiai bendravom 
ir jokio nepasitenkinimo nebuvo.“96

siekiant išsiaiškinti jaunimo organizacijų 
efektyvumą katalikiškosiose akcijose, reikė-
tų atkreipti dėmesį ir į tai, jog tarp skautų ir 
ateitininkų būta tam tikros įtampos, tai galė-
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jo trikdyti jų veiklą. iš moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdybos 1945 12 01 mokslei-
vių ateitininkų sąjungos instrukcijos aiškė-
ja, jog tuo metu nutarta skautų organizacijos 
požiūriu laikytis rezervuotai, tačiau taip pat 
pažymėta, jog su skautais reikia bendradar-
biauti, kad jų sambūriuose būtų ugdoma 
religinė nuotaika.97 Taigi ateitininkai manė 
skautus esant nestiprių religinių pažiūrų. 
kaip pastebėjo l. saldukas, kadangi skautų 
organizacija buvo nelietuviškos kilmės, ji ne-
suabsoliutino religijos savo veikloje, neteikė 
pirmenybės kuriai nors iš religijų, nes kitaip 
būtų praradusi savo visuotinumą. Tačiau, au-
toriaus teigimu, šią organizaciją galima būtų 
laikyti artima religinei dėl pakankamai svar-
bios religijai skiriamos vietos. pagrindinius 
skautų prioritetus nusako šūkis: „dievui, 
tėvynei ir artimui.“98 pažvelgus į specialiai 
skautams skirtą leidinį, galima aptikti daug 
punktų, iš skautų reikalaujančių vykdyti 
tokią veiklą, kuri atitinka krikščioniškus 
principus ir puikiai dera su katalikiškosios 
akcijos nuostatais. kaip antai, leidinyje skati-
nama daryti gerus darbus, siekiant „tarnauti“ 
kitiems žmonėms ir iš asmenybės pašalinti 
egoizmą. „Tarnavimas“ kitiems žmonėms su-
prantamas kaip vykdymas dievo valios99. 

iš 1946 m. spalio 14 d. moksleivių ateiti-
ninkų sąjungos Vokietijoje centro Valdybos 
instrukcijos aiškėja, jog nusiteikimas skautų 
atžvilgiu buvo sušvelnėjęs. minėta instruk-
cija skelbia: „lietuvių mokyklinio jaunimo, 
susispietusio lietuvių skautų ir moksleivių 
ateitininkų sąjungos uždaviniai labai artimi, 
išugdyti savo narius sveikomis ir vertingo-
mis asmenybėmis, reikalingomis lietuvos 
atstatomajam darbui ir vaisingai jos kultū-
rinės pažangos kūrybai šviesesnei ateičiai. 
nors tie uždaviniai kiekvienos sąjungos sie-
kiami skirtingomis priemonėmis bei meto-
dais, tačiau uždavinių artumas sudaro tvirtą 
pagrindą abiems sąjungoms bendradarbiau-
ti, draugiškai talkinti ir viena antrai nuošir-
džiai padėti [...].“100

Taigi teisiniame lygmenyje buvo stengta-
si įtvirtinti nekonfliktiškus santykius tarp 
skautų ir ateitininkų. kaip šie įstatai veikė 
praktiškai, pasakyti sunku, bet sprendžiant 
iš vėlesnių pranešimų šių dviejų organizacijų 
santykiuose būta bendradarbiavimo. iš „atei-
ties“ federacijos visuotino atstovų 1948 m. 
kovo 2–5 d. suvažiavimo Hohensšvangau 
aiškėja, jog skautai ir ateitininkai kartu pa-
minėjo kristaus karaliaus šventę ir surengė 
užgavėnes, kartu rinko piniginę pašalpą101.

Taip pat ir amžininkai tarp skautų ir atei-
tininkų didelių konfliktų neįžvelgė, skautus 
traktavo kaip religinio pobūdžio organizaci-
ją, nenutolusią nuo krikščioniškųjų principų. 
V. kazlauskas pasakojo, kad skautai religijai 
buvo tikrai neabejingi. organizacijos šūkis: 

„dievui, tėvynei ir artimui.“ jiems buvo paskir-
ti kapelionai, taigi skautai visomis išgalėmis 
buvo patraukti į religinę kryptį. skautai su at-
eitininkais nekonfliktavo, nebuvo reikalo, juk 
abi organizacijos vykdė krikščionišką veiklą. 
na, tiesa, skautai buvo nekonfesinis sambūris, 
o ateitininkai tikri katalikai, tačiau esminių 
problemų tai nesudarė. gyvenant tokiom są-
lygom ne ginčai rūpėjo, o prasminga veikla102.

antrosios pateikėjos pasakojimas taip pat 
liudija skautų ir ateitininkų santykius buvus 
nekonfliktiškus. „kai tik susitelkėm į stovy-
klas, mokytojai, tėvai pradėjo rūpintis, kaip 
gyvenimą kuo labiau praturtinti įvairia vei-
kla. jaunuoliai buvo pradėti telkti į organiza-
cijas. aš priklausiau skautams. kartais pasi-
girsdavo kalbų, jog mes esam bedieviai, kad 
nesilaikom religinių principų. Tačiau mes, 
kaip ir ateitininkai, buvom religinė organi-
zacija, šūkis juk „dievui, tėvynei, artimui“. 
manau, jog tuos gandus, kad esam nuo dievo 
nutolę, koks vienas asmuo paskleisdavo, kar-
tais pareplikuodavo, bet dėmesio į tai kreipti 
nebuvo verta. patys ateitininkai nusistatę 
prieš mus tikrai nebuvo, mano draugai buvo 
ir skautai, ir ateitininkai“103.

Taigi abu pateikėjai pasisakė, jog tarp 
skautų ir ateitininkų konfliktų nebūdavo, o 
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jei kartais ir kildavo nesusipratimų, tai bū-
davę pavieniai atvejai, kurių nederėtų laikyti 
ateitininkų priešiškumo skautams išraiška.

lietuvių kunigų padėtis
išsamiai apžvelgti kunigų skaičiaus kiti-

mą Vokietijoje ir austrijoje trukdo duomenų 
trūkumas. remiantis esamomis suvestinė-
mis galima konstatuoti, jog 1946 m. Vokieti-
joje buvo 227 kunigai.104 1947 m. – 209 kunigai 
Vokietijoje ir austrijoje kartu paėmus, kurių 
pasiskirstymas atrodė taip: amerikiečių zo-
noje buvo 130, iš kurių 89 buvo dirbantys, 
41 nedirbantis, anglų zonoje – 50 kunigų, iš 
kurių 43 dirbantys, 7 nedirbantys, prancūzų 
zonoje – 19 kunigų, iš kurių 13 dirbantys, 6 
nedirbantys, austrijoje – 10 kunigų, iš kurių 7 
dirbantys, 3 nedirbantys. Vienam dirbančiam 
kunigui tuo metu teko amerikiečių zonoje 
330 tikinčiųjų, anglų zonoje – 330, prancūzų 
zonoje – 146, austrijoje – 184.105 1948 m. Vo-
kietijoje buvo 154 kunigai, iš kurių iki 1948 m. 
pabaigos 5 mirė ir 56 emigravo, austrijoje – 
8.106 nėra duomenų, kaip kito tolimesnis ku-
nigų skaičius, tačiau galima daryti prielaidą, 
jog dėl didėjančios emigracijos mažėjo.

kalbant apie kunigų gyvenimo sąlygas 
atskirose zonose, iš 1947 m. suvestinių aiškė-
ja, jog anglų zonoje kunigų darbas unrra 
(united nations relief and rehabilitation 
administration) pareigūnų buvo vertina-
mas palankiai. Beveik visi kunigai už darbą 
gavo atlyginimus. Vietiniai stovyklų komite-
tai parūpindavo kunigams atskirus kamba-
rius. Taip pat buvo leista įsigyti automobilį 
ir padėta apsirūpinti benzinu. amerikiečių 
zonoje retas kunigas gaudavo už savo darbą 
atlyginimą, nes unrra pareigūnų jie buvo 
traktuojami kaip nedirbantys. Vietiniai ko-
mitetai nesistengdavo parūpinti atskirus 
kambarius. prancūzų zonoje kunigų padėtis 
materialine prasme buvo pati blogiausia, at-
lyginimai nebuvo mokami107.

1945 m. miunchene prel. Šaulys pradėjo orga-
nizuoti lietuvių katalikų kunigų sąjungą, kuri 

buvo įregistruota tais pačiais metais kardinolo 
Folhaberio kurijoje.  Ši kunigų sąjunga leido 
religinės kultūros laikraštį „naujasis gyveni-
mas“, kurį redagavo kun. Vyt. Bagdonavičius, 
ir kunigų pamokslų rinkinį – „Vox Temporis“, 
kurį redagavo kun. Vyt. pikturna.  lietuvių ka-
talikų kunigų sąjungos skyriai dar buvo įsteig-
ti italijoje (romoje) ir austrijoje (insbruke). ro-
mos skyriui vadovavo kun. Vytautas Balčiūnas, 
insbruke – kun. kl. razminas108 .

lietuvių religinių ir 
dorovinių principų laikymasis

iš 1946 04 15 – 1947 04 15 apžvalgos aiškėja, 
jog religines pareigas Vokietijos ir austrijos 
stovyklose atliko 77–80 proc. asmenų. kitais 
metais šis procentas nekito. praktikuojančių 
katalikų skaičius priklausė nuo to, kokiose 
stovyklose žmonės gyveno. kai kuriose sto-
vyklose buvo įrengtos lietuviškos koplyčios, 
kai kuriose – žmonėms tekdavo eiti į svetimas 
bažnyčias. lietuviškose koplyčiose laikomos 
mišios buvo lankomos mieliau nei tos, ku-
rios buvo laikomos nelietuviškose bažnyčiose. 
Taigi kai kuriose stovyklose praktikuojančių 
katalikų skaičius galėjo siekti ir 85–90 proc.109  
kalbant jau apie praktikuojančius katalikus, iš 
1949 m. religinio ir dorinio lietuvių gyvenimo 
suvestinės aiškėja, kad šventadieniais bažnyčią 
lankė 90 proc. katalikų, paprastomis dieno-
mis – 10 proc., velykinės išpažinties ėjo ir ko-
muniją priėmė 100 proc. Toks gausus velykinės 
išpažinties ėjimas ir komunijos priėmimas aiš-
kintas tuo, jog tarp lietuvių velykinės išpažin-
ties nepriėjimas, komunijos nepriėmimas buvo 
traktuojamas kaip netikėjimo apraiška. kas 
mėnesį komuniją priimdavo 25 proc. žmonių, 
kasdien – 10 proc. 1949 m. suvestinėse pateikti 
duomenys apie besimokantį jaunimą byloja, 
kad  80 proc. mokinių ėjo išpažinties ir komu-
nijos kas mėnuo, 10 proc. – kas savaitė ar dvi 
ir tik 10 proc. – tris keturis kartus per metus. 
Tikinčiųjų, tačiau katalikybės nepraktikuojan-
čių mokinių iš 650 apklaustųjų buvo tik du.110 
kalbant apie lietuvius studentus, 85–95 proc. 
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akademinio jaunimo buvo praktikuojantys 
katalikai, kiti abejingi religijos mokymui, ta-
čiau priešingų religijai idėjų neskelbiantys111.

gausų lietuvių pamaldų lankymą rodo 
pranešimai apie  šventines mišias. gegužės 
mėnesio mišiose 1947 m. dalyvavo 80 proc. 
lietuvių.112 Vasario 16 d. proga suorganizuotos 
mišios buvo taip pat gausiai lankomos. kaip 
teigiama pranešime, „[...] maldos tridienienis 
už tėvynę, neskaitant mažų išimčių, praėjo 
su dideliu dvasios pakilimu. nors šalčiai tuo 
metu labai kliudė rinktis į pamaldas, tačiau 
per visas tris dienas gausiai dalyvauta rytinė-
se pamaldose, eita gausiau komunijos, visur 
susilaikyta nuo pramogų“113.

religinio ir dorinio gyvenimo lygiui kelti 
kiekvienoje lietuvių stovykloje buvo suor-
ganizuotos misijos ir rekolekcijos 1946, 1947, 
1948 m. Šis misijų ir rekolekcijų organiza-
vimas davė teigiamų rezultatų: padažnėjo 
išpažintis ir komunija, labiau susitvarkė šei-
mų gyvenimas, kilo didesnis susidomėjimas 
religiniu gyvenimu apskritai114. misijos, kaip 
teigiama pranešimuose, buvo gausiai lanko-
mos – susirinkadavo 90–95 proc. stovyklų 
gyventojų. misijos mažesnėse stovyklose 
trukdavo keletą dienų, didesnėse net iki dvie-
jų savaičių. jų metu buvo stengtasi krikščio-
niškai sutuokti kuo daugiau porų, kurios iki 
tol gyvendavo ne krikščioniškoje santuokoje, 
aplankyti žmones jų gyvenamose vietose ir 
aiškinti religines tiesas. rekolekcijos pasi-
tenkindavo tik vakarinėmis konferencijomis, 
nes buvo sunku suburti dirbančius žmones, 
tačiau kai kur trukdavo ir tris dienas115.

kalbant apie religinio ir dorinio gyvenimo 
blogybes, viena iš didžiausių blogybių  buvo  

„šeimyninio gyvenimo netvarka“116. iš 1949 m. 
suvestinės aiškėja, kad civilinėje santuokoje 
gyveno 259 poros,  nesusituokę – 196 poros. 
Taigi 455 porų gyvenimas neatitiko krikš-
čioniškų principų. Toks porų gyvenimas 
buvo aiškintas santuokų suirimu dėl karo, 
kai  vyrai nuo žmonų buvo atskirti, bendrų 
butų abiems lytims stovyklose paskyrimu 

ir dėl skaudžių išgyvenimų ir nusivylimų 
pakrikusia morale. katalikų bažnyčios pa-
sipiktinimą kėlė pabėgėliais besirūpinančių 
organizacijų, iš pradžių unrra, o vėliau ir 
iro valdininkų pozicija nekrikščioniškai su-
situokusių porų atžvilgiu. nekrikščioniškose 
santuokose gyvenusias poras minėtų orga-
nizacijų valdininkai traktavo kaip vedusias, 
nepaisydami dvasininkų protestų. 

antroji yda, kuri buvo pastebėta lietu-
vių – girtavimas. kaip teigiama religinio ir 
dorinio gyvenimo suvestinėse, lietuviai į al-
koholizmą įklimpdavo dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų, patirtų asmeninių ir šeimyninių tra-
gedijų, nusivylimo. 

Trečioji yda – nesantaika. religinio ir do-
rinio gyvenimo suvestinių teigimu, šią blogy-
bę išprovokuodavo per didelis susigrūdimas į 
bendras patalpas, materialinių gėrybių stoka 
ir netinkamas jų paskirstymas, nes šalpos 
organizacijos nesugebėjo užtikrinti tolygaus 
šalpos tiekimo, nervinis žmonių išsekimas 
dėl darbo trūkumo ir nežinios117.

kaip dar viena yda buvo minima speku-
liacija (prekių arba kitų vertybių supirkimas 
ir perpardavinėjimas, turint tikslą pasipelny-
ti118). Šią blogybę sukeldavo nedarbas, sunkios 
gyvenimo sąlygos. kaip teigiama suvestinėse, 
žmonės stengėsi gelbėtis nuo skurdo ir ligų119.

Tačiau nepaisant religinio ir dorovinio gy-
venimo blogybių, to meto spaudoje pasirody-
davo pranešimų apie pakankamai aukštą lie-
tuvių moralę: „[...] okupacinė administracija 
pastebi patenkinamą lietuvių moralinį lygį, 
kuris įgalino savo laiku anksčiau ir sargybą  
nuo lietuvių stovyklų nuimti. pastebi inicia-
tyvos, veržlumo, ypačiai dvasiniam kultūri-
niam interesam“120.

palankiai apie lietuvių religinę ir moralinę 
būklę atsiliepė apaštališkasis Vizitatorius Vo-
kietijai vysk. aloyzas muench, lankęsis lietu-
vių Hanau stovykloje 1947 m. birželio 1d. kaip 
teigiama pranešime, „aukštasis svetys atsako, 
pasidžiaugdamas gražia lietuvių religine dva-
sia ir nelauktai gražiu jo sutikimu“121.
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lietuvių moralinę būklę teigiamai api-
būdino ir amžininkai, išskirdami kai ku-
rias retais atvejais pasitaikiusias blogybes. 
Šeimos išties būdavę daugiausia tvarkingos, 
geras šeimos tradicijas iš lietuvos atsinešę. 
Tiesa, gyvenimo sąlygos dorovę saugoti ne-
buvo palankios, nes buvo tokių atvejų, kai 
sutuoktinis pasimetęs, vyrai ir žmonos iš-
skirti. gyveno žmonės vienam kambary po 
keturias šeimas, lovos tik paklodėm atskir-
tos, tai jei kokių viengungių atsirasdavo, tai 
visko būdavo, kartais ir „susimesdavo“. Tiesa, 
spekuliacijos būdavo, nes iš jos galėjai gerai 
uždirbti, be to, prekių trūkdavo, tai tuomet 
pačios palankiausios sąlygos perpardavinėji-
mu užsiimti. pavyzdžiui, stovyklos adminis-
tracija duodavo amerikietiškų cigarečių, per 
savaitę – 10. o jas labai mėgdavo vokiečiai. 
jei parduodavai vokiečiams tas cigaretes, tai 
Vokietiją pervažiuoti už tuos pinigus galėjai. 
prasigėrusių taip pat buvo, bet čia tik išim-
tys, kai žmonės nutautėdavo, viskam abejingi 
tapdavo, tai taip ir atsitikdavo122.

antroji pateikėja taip pat pažymėjo lietu-
vius buvus pamaldžius, aukštos moralės, o 
ydų pasireiškimą traktavo tik kaip kartais 
pasitaikiusį reiškinį. „mes eidavom į vokie-
čių bažnyčią, lietuviai gaudavo tam tikras 
valandas savo mišioms. Bažnyčia buvo labai 
gausiai lankoma, daug kas ėjo prie komunijos. 
sekmadieniais  bažnyčios nelankymas buvo 
laikomas praktiškai nusikaltimu, todėl visi 
stengės sau tokios gėdos nepadaryti. kartais 
organizuotos rekolekcijos, tuomet kunigas 
sakydavo kalbą, melsdavomės, klausydavo-
mės religinio turinio paskaitų. paprastai jo-
kių didelių blogybių nebuvo. pasitaikydavo, 
kad vyrai ir moterys nesantuokoje gyveno. 
Tačiau žiūrint iš žmogiškos pozicijos, negali 
jų kaltinti. Šeimos buvo išskirtos, sutuokti-
niai palikti lietuvoj ar kitaip pasimetę. kai 
kurios poros tik trumpą laiką be santuokos 
gyveno, o paskui susituokdavo“123.

Taigi abu pateikėjai lietuvių moralinę bū-
klę įvertino kaip neatitolusią nuo krikščio-

niškųjų principų, išskirdami kartais pasitai-
kiusias blogybes.

lietuvių išeivių pastoracijos 
pertvarkymas

1949 m. sausio 1 d. Šv. sosto valia ir Vo-
kietijos vyskupo muench įsakymu, Tauti-
nės delegatūros nustojo veikti. panaikinta 
buvo ne tik lietuvių Tautinė delegatūra, bet 
ir kitų šalių delegatūros: latvių, estų, ven-
grų, rumunų, rusų, ukrainiečių, jugoslavų 
ir čekų124. stovyklų gyvenimas pradėjo nykti, 
gyventojai emigravo į kitus kraštus, Vokieti-
jos vidaus gyvenimas pradėjo normalizuotis, 
tai ir sudarė sąlygas bažnytinę administra-
ciją tvarkyti prieškarinėmis formomis. Beje, 
Tautinės delegatūros buvo įsteigtos po karo, 
kai vokiečių ir svetimšalių santykiai buvo 
labai įtempti, todėl Vokietijoje buvusius sve-
timšalius katalikus buvo netikslinga pavesti 
Vokietijos katalikų bažnyčios vyskupų glo-
bai. kai paaiškėjo, kad Vokietijos vyskupai 
nebuvo neigiamai nusistatę prieš stovyklų 
gyventojus, tada susiklostė palankios sąlygos 
bažnytinę administraciją pradėti organizuo-
ti prieškarinėmis formomis125.

lietuvių pastoracijos pertvarkymas buvo 
atliktas taip, kad lietuvių katalikų reikalai 
nenukentėtų. Šv. sostas norėjo, kad Tautinės 
delegatūros sudarytas pastoracijos tinklas 
liktų nepakeistas, kad kultūrinė, socialinė 
ir karikatyvinė kunigų ir pasauliečių veikla, 
kiek ji buvo susieta su religiniais ir morali-
niais reikalais, liktų buvusio delegato žinio-
je126. skirtumas tik tas, kad kan. F. kapočius 
neteko Tautinio delegato titulo ir tiesiogiai 
pradėjo priklausyti ne Vatikanui, o Vokieti-
jos vyskupams. Tolimesni pastoraciniai nu-
rodymai buvo duodami Vokiečių Vyskupų 
konferancijos pirmininko koelno kardino-
lo Frigs127 .Tautinis delegatas, likdamas savo 
pareigose, gavo naują titulą – Vyriausias lie-
tuvių Tremtinių sielovados Tvarkytojas128.

kardinolas Frigs pasiūlė visiems Vokieti-
jos vyskupams lietuvių kunigų skyrimo, at-
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šaukimo ir priežiūros teisę pavesti buvusiam 
Tautiniam delegatui. Be to, buvo pasiūlyta 
lietuviams kunigams suteikti jurisdikciją ne 
tik toje vyskupijoje, kur jie gyvena, bet visoje 
Vokietijoje, kad jie, keldamiesi iš vienos vie-
tos į kitą, neturėtų sunkumų dėl jurisdikci-
jos gavimo iš vietos vyskupo. Todėl visiems 
Vokietijos vyskupams buvo išsiuntinėtas 
bendras lietuvių kunigų sąrašas. dauguma 
Vokietijos vyskupų atsakė, kad sutinka su 
kardinolo Frigs pasiūlymu. Vokietijos vys-
kupai taip pat sutiko, kad apie lietuvių pas-
toracijos darbą jiems būtų pranešama vieną 
kartą per metus129.

Tautinis delegatas, tapęs Vyriausiu lie-
tuvių Tremtinių sielovados Tvarkytoju, 
susidūrė su problemomis. kaip teigė pats 
F. kapočius savo pokalbio su „draugo“ ko-
respondentu metu: „sunkumų ir kliūčių nu-
matau ir ateityje. emigracijos vyksmui vis 
intensyvėjant, stovyklos kilnojamos, liku-
sieji jose glaudinami. [...] Žymesniems kul-
tūrininkams išvykstant, kultūrinis darbas 
krinta. pramatoma, kad nemaža mūsų tau-
tiečių, daugiausia nepajėgių, liks Vokietijoje, 
jų religiniais reikalais teks rūpintis ir toliau. 
o sąlygos bus dar labiau pasunkėjusios.“130 

išvados
institucinė lietuvių religinio gyvenimo 

santvarka susidėjo iš trijų komponentų: Tau-
tinės delegatūros, tautinių dekanijų ir para-
pijų. Tautinė delegatūra neapsiribojo vien tik 
religiniu lietuvių gyvenimo tvarkymu, bet 
rūpinosi stovyklų gyventojų tautiškumo iš-
laikymu, visuomenės telkimu krikščioniškai 
veiklai, išeivių gyvenimo sąlygų gerinimu. 

Tautinės delegatūros veiklą trikdė jos 
nesutarimai su vyskupais ir šių abiejų pu-
sių įsipainiojimas į dviejų politinių grupių – 
krikščionių demokratų ir lietuvių Fronto 
nesantaiką. situaciją taip pat paaštrino as-
meniniai vyskupų ir Tautinio delegato konf-
liktai.

atgaivintos katalikiškosios akcijos veiklos 
centru buvo pasirinkta parapija. Tautinio 
delegato patvirtintas lietuvių Tremtinių ka-
talikiškosios akcijos statutas reglamentavo 
katalikiškosios akcijos uždavinius ir veiklos 
priemones. išleista Bendroji katalikiškosios 
akcijos darbų programa parapijoje reko-
mendavo katalikiškosios akcijos veiklos 
kryptis vaikams, jaunimui, vyrams, mote-
rims ir bendrai visiems parapijos nariams. 

Į katališkiškosios akcijos darbus buvo 
įtrauktos jaunimo organizacijos – ateitinin-
kai ir skautai. ateitininkai, būdami katali-
kiškos krypties organizacija, aktyviai vykdė 
katalikišką veiklą. skautų organizacija buvo 
nekonfesinė, tačiau jos nuostatai derėjo su 
krikščioniškaisiais principais, o veikla atiti-
ko katalikiškosios akcijos nuostatus.

lietuviai išeiviai savo asmeniniame gyve-
nime ir veikloje laikėsi religinių ir dorovinių 
principų. ydos, gyvenimas nekrikščioniško-
je santuokoje, girtavimas, nesantaika, speku-
liacija, nebuvo masinis reiškinys. Visas ydas 
lėmė ne moralinis nuosmukis, bet dvasinei ir 
fizinei gerovei netinkamos stovyklų gyveni-
mo sąlygos, karo padariniai. 

lietuvių išeivių pastoracijos pertvarky-
mas nepakenkė katalikų dvasiniams reika-
lams – pastoracijos tinklas liko nepaliestas, 
Tautinis delegatas toliau ėjo savo pareigas, 
gavęs Vyriausio lietuvių Tremtinių sielova-
dos Tvarkytojo titulą. skirtumas buvo tik tas, 
jog buvusio Tautinio delegato veikla pradėjo 
tiesiogiai priklausyti ne nuo Vatikano, o nuo 
Vokietijos vyskupų.
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after World War ii about 7 million forei-
gners ended up in germany; they had esca-
ped from the soviet terror or had been forced 
to work for and/or incarcerated by the nazis. 
about 6 million of them returned to their ho-
meland; but another million stayed behind 
in germany, austria, or italy because they 
were either unable or unwilling to return. all 
these people who for one or another reason 
had left their countries in eastern europe and 
ended up in western europe were collectively 
called dps (for displaced persons). many of 

jurgita BlaŽyTĖ

liTHuanian religious liFe in dp camps, 1945–1950

those who took up residence in the so-called 
dp camps set up by the victorious Western 
allies faced difficult conditions; most of the 
lithuanian refugees sought solace in their 
traditional, predominantly catholic faith. 
eventually their religious life blossomed in 
the form of organized catholic action by 
adults and youths; attendance rates at Holy 
mass soared; and cultural and organizatio-
nal activities of a catholic bent became com-
monplace. This article reviews the structure, 
content, and direction of these activities.
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Tauta, nevertinanti savo tradicijų – tai, 
sakytum, bedvasis, pilkas akmuo, kuris ritasi 
keliu, nežinia kur, nežinia kieno pastūmėtas .

stasys yla

sovietų sąjungai okupavus lietuvą ir 
nemažai daliai gyventojų iš jos pasitraukus, 
ji dažnam ir toliau širdyje bei vaizduotėje 
išliko kaip gegučių ir berželių kraštas, kur 
viskas sava. laikui negailestingai bėgant 
prisiminimai tik dar labiau rodėsi roman-
tiškesni. gal toji paliktoji lietuva ir nebuvo 
suvokiama kaip eldoradas, tačiau ji įkūnijo 
tai, kas gaivino daugumos išeivių sielas. To-
dėl prarastuosius dalykus buvo stengiamasi 
susikurti naujose vietose. algirdas avižie-
nis rašė: „Lietuviškasis pasaulis Amerikoje 
yra nuostabus savo vidiniu pilnumu ir atsi-
ribojimu nuo aplinkos . Čia randame lietuvių 
spaudą, organizacijas, kultūrinius įvykius, 
politines partijas, barus, laidotuvių įstaigas 
primenančias miesto gyvenimą Lietuvoje ne-
priklausomybės metu .[…] Atkūrę eilę Lietu-
vos gyvenimo formų, jie dažnai gyvena praei-
timi, viltimis ir troškimais . Šalia vienas kito 
čia randame idealizmą ir gilią tėvynės meilę, 
bet, deja, taip pat plūdimąsi spaudoje ir fan-

giedrė mileryTĖ

egzilio mąstytojų požiūris
į pirmąją lietuvos respubliką

tastiškus politinius ginčus tarp negyvų partijų, 
primenančius prastą anekdotą .“1

Taigi pirmosios lietuvos respublikos lai-
kotarpis palikęs gilų spaudą sąmonėje buvo 
atsineštas ir į naują erdvę. kaip ir nepriklau-
somybės laikais taip ir čia jis nebuvo idiliškas. 
o iš to, kaip ir iš kiekvieno individualaus su-
vokimo, be abejo, plaukė ir skirtingi praeities 
vertinimai. 

nepriklausomos lietuvos respublikos lai-
kotarpis yra pakankamai ilgas, kad būtų įma-
noma tokios apimties darbe išsamiai išnagri-
nėti daugumą jam skirtų išeivijos mąstytojų 
darbų. Todėl į tai ir nepretenduojame. Tiesiog 
pamėginsime, mūsų manymu, pagrindiniais 
bruožais aptarti, ką galvojo apie 1918 –1940 
metų lietuvos valstybę kai kurie egzilai, kaip 
vertino jos politinį, visuomeninį, kultūrinį 
gyvenimą, kaip įsivaizdavo esminius to meto 
laimėjimus ir kas jiems liko nepriimtina žvel-
giant iš gana tolimo laikotarpio, kai situacija 
ir minėtame krašte, ir gyvenamosiose šalyse 
jau buvo visiškai pakitusi.

kadangi šaltinių bazė šiuo klausimu yra 
labai plati, darbe nesiremsime istorikų para-
šytomis monografijomis, skirtomis šio lai-
kotarpio lietuvos valstybės vidaus analizei. 
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istorikų darbus liesime tik tiek, kiek jie apie 
tai kalbėjo savo straipsniuose. platesnės ana-
lizes reikalautų ir atskirų pirmosios lietuvos 
respublikos politinių ar kultūrinių veikėjų 
atsiminimai, todėl darbe jiems taip pat nebus 
skirta pakankamai dėmesio.

literatūros, liečiančios pirmosios lietuvos 
respublikos vertinimus išeivijos mąstytojų 
darbuose nepavyko rasti. Tad dar daug gali-
mybių ateities tyrinėtojams. ypač turint ome-
nyje, jog šaltinių tokios tematikos darbui išties 
daug. labiausiai darbui pasitarnavo keturiuo-
se Metmenų numeriuose spausdintas straips-
nis, kuris tiesiogiai susijęs su dominančia tema, 
mat jame pateikti išeivijos lietuvių visuomenės 
atstovų nepriklausomos lietuvos valstybės 
vertinimai. pastarųjų gausa ir sutelktumas 
vienoje vietoje ypač palengvino temo nagri-
nėjimą. Taip pat darbe naudotasi atskirų išei-
vijos mąstytojų skelbtais straipsniais Aiduose, 
Akiračiuose, Į laisvę, Mūsų Vytyje . juose esanti 
medžiaga yra epizodiška, tačiau nemažiau 
reikšminga. Teko susipažinti ir su Vytauto 
didžiojo universiteto išeivijos studijų centre 
saugoma medžiaga (f. 1, f. 2), ypač susijusią su 
prezidento antano smetonos vertinimais. 

Visuomenės vertinimai

analizuojant išeivijos mąstytojų pažiūrį į 
pirmosios lietuvos respublikos visuomenę, 
labai sunku būtų išskirti, kokias nors vertini-
mo grupes. dažniausiai randamos individu-
alios nuomonės apie teigiamus ir neigiamus 
jos brendimo aspektus. Tuo tarpu išryškinti 
atskirų ideologinių srovių įtakose susiforma-
vusius niuansus pakankamai problematiška. 

Tiesa, katalikiškosios srovės atstovai 
bando pirmosios lietuvos respublikos vi-
suomenės elitą skirti į dvi dalis dvasinėje, 
idėjinėje srityje. pirmajai atstovavo lietuvos 

„intelektualinio gyvenimo viršūnėse dominavę 
žmonės, išaugę rusiškose mokyklose ir gyve-
ną rusiškoje kultūroje“2, tai yra rytietiškos 

įtakos paveikti asmenys, kurie labiausiai 
pasižymėjo nihilistiniu gyvenimo vertybių 
traktavimu. Tuo tarpu antrajai priklausė 
vakarietiškos orientacijos intelektualinis 
kontingentas, kuris už rytietišką buvo pra-
našesnis jau vien tuo, jog kaip ir didžioji 
dauguma europos buvo atkakliai prisirišęs 
prie katalikiškų tradicijų. pasak autorių, jos 
atstovai brendo Belgijos, Šveicarijos, Vokie-
tijos, prancūzijos universitetuose ir nebuvo 
persiėmę laisvamanybe3. Būtent ši dvejopa 
orientacija sąlygojo nuolatines varžybas tarp 
vėliau susiformavusių politinių partijų, nes 
rasti bendrą kelią, susitarimą ir sugyvenimą, 
juozo ereto teigimu, buvo be galo sunku. Šių 
orientacijų veikiama, brendo ir jaunoji karta, 
kadangi ypač aštriai idėjos susidūrė akade-
minėje plotmėje – humanitarinių mokslų 
ir teologijos-filosofijos fakultetuose. juozui 
Brazaičiui humanitarinių mokslų fakultetas 
simbolizavo cinišką krikščioniškų vertybių 
niekinimą. j. eretas toks griežtas nebuvo, 
akcentuodamas tiesiog konkurenciją darbais, 
idėjomis ir įtakomis. Vis dėlto tokioje kon-
kurencijoje gimusi „jaunoji inteligentija“ jau 
ne tik katalikiškosios srovės atstovų „buvo 
laikoma pernelyg suburžuazėjusi – ir tuo 
skirtinga nuo senesnės „kovose užgrūdintos“ 
inteligentijos“4. greičiausiai dėl šios priežas-
ties atsirado pakankamai neigiamas inteli-
gento įvaizdis, suvokiant jį, kaip patogumus 
mėgstantį materialistą, kuriam jau gana sve-
tima idealistinė kova, kadangi pagrindinis 
jo dėmesys kreipiamas į materialinės nau-
dos siekimą. Tokiu jis išliko Vandos sruo-
gienės5, juozo kaminsko6, mykolo Vaitkaus, 
akyse. pastarasis tai matė kaip didžiulio ryž-
to išdavą, kai kiek persistengus inteligento 
charakteris ėmė įgauti tokias formas, kaip 

„buržuazėjimas, arivizmas, materializmas, 
tyro idealizmo temimas“7. nepaisant to, jog 
kai kurių mąstytojų inteligentijos suvokimas 
turėjo neigiamą atspalvį, vis dėlto dažno išei-
vio buvo akcentuojamas tautinio sąmonin-
gumo stiprėjimas, kuris „kėlė kelis milijonus 
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žmonių iš liaudies luomo pasyvios letargijos 
į sąmoningai aktyvios tautos būseną“8, kuri 
Vytauto kavolio teigimu jau pajėgė pati save 
valdyti9. Būtent tai, jog nepriklausomybės 
metais buvo pasiektas aukštas sąmoningu-
mo lygis, pabrėžė ir juozas girnius10.

didelis išeivijos galvotojų dėmesys buvo 
skiriamas atsikratyti menkavertiškumo kom-
plekso, pajausti savo žmogiškąją vertę11. lais-
vėjantį vidų pasiekti, jono paplėno teigimu, 
labiausiai padėjo lietuviškoji mokykla ir tauti-
nės lietuvių organizacijos12. Būtent per jas tau-
tinis nusiteikimas sugebėjo pasiekti plačiąsias 
mases, kurios telkėsi kaime. nors kaimas ir 
pats savaime buvo dinamiškas, veržlus. ypač 
akcentuojamas jo veržimasis į mokslus13. Švie-
timo sistema, kuri padėjo įveikti neraštingu-
mą, buvo traktuojama kaip vienas svarbiausių 
pirmosios lietuvos respublikos pasiekimų. 
Taip mažėjo skirtumai tarp miesto ir kaimo, 
o prasidėjusi žemės reforma, pasak karolio 
drungos, pradėjo, jo manymu, būdingiausią 
lietuviškojo gyvenimo bruožą nepriklauso-
moje lietuvoje – tai spartų luominės diferen-
ciacijos nykimą, kuris sąlygojo, jog „jaunystėje 
žąsis ganęs žmogus vienos generacijos laikotar-
piu pasiekė elitines viršūnes . Ir tai nebuvo pas-
kiros išimtys, bet visuotinis reiškinys“14 . 

Žemės reforma, kurios tiesioginis pada-
rinys buvo dvarų, kaip lenkiškumo židinių 
panaikinimas, pakankamai dažnai egzilio 
galvotojų vertinama, kaip labai svarbus vi-
suomenės modernėjimo link vedęs žingsnis. 
V. sruogienės teigimu, ji padėjo „tvirtus pa-
grindus nepriklausomai, tautinei Lietuvos 
valstybei“15, kadangi žemės išdalijimas beže-
miams ir mažažemiams juos įgalino neieš-
koti geresnio gyvenimo kituose kraštuose, ir 
tuo pačiu lengviau atsispirti komunizmo pa-
gundai. nors kaimas ir toliau liko prisirišęs 
prie žemės, o miestas vis labiau perėmė vaka-
rietiškas tradicijas, ypač kultūros srityje, tarp 
jų ėmė rastis vis didėjantis skirtumas. Vinco 
rastenio manymu, „pasidarė madinga smerk-
ti miestą, idealizuoti kaimą“16. susidarė nuo-

monė, jog valdžia turi daugiau dėmesio skirti 
kaimui, į jį perkelti ne tik ūkinio, bet ir kultū-
rinio gyvenimo centrą, kadangi kaimas buvo 
glaudžiai susijęs su tuo, kas lietuvio charakte-
riui buvo svarbiausia – žeme. ir nors valdžią 
kaltinti visomis blogybėmis buvo priimtina, 
tačiau nepriklausomybė jau buvo tapusi to-
kia savaime suvokiamam būtinybe, kad apie 
mintį, jog svetima valdžia galėtų būti geresnė, 
prabilti išdrįsdavo tik labai retas lietuvis.   

nemažas dėmesys teiktas ir socialumui, ku-
rio pasigesta jungtinėse amerikos Valstijose 
ar Vokietijoje. k. drunga rašė, jog „esu aiškiai 
pajutęs, kad žmogiškasis tarpusavio santykia-
vimas Lietuvoje turėjo daug daugiau gilumos ir 
svarbos . [ . . .] Gausūs tarpusavio svečiavimaisi 
nebuvo, mano nuomone, vien noro „pabaliavo-
ti“ išraiška“17 . Šis socialumas buvo tradicinėje 
lietuvių kultūroje vyravusio kolektyvizmo iš-
raiška,18 kurios, matyt, gerokai trūko persikė-
lus į labiau individualizmu grįstas jaV.

kultūros vertinimai

paskelbus nepriklausomybę, V. kavolio 
teigimu, imtasi praktinių valstybės kūrimo ir 
ūkinio tvarkymosi darbų, todėl kūryba išliko 
pakankamai statiška ir tik su keturvėjinin-
kų pradžia (1922 metai) „susiformuoja nauja, 
jau nepriklausomybę išsikovojusio krašto kul-
tūrai būdinga kūrybinė programa“19.  

Besikurianti lietuva labai daug dėmesio ir 
energijos skyrė švietimui, kaip svarbiausiam 
uždaviniui ir tai, adolfo damušio teigimu, 
buvo teisingas žingsnis20. modernėjant ir au-
gant miestams buvo vis labiau artėjama Va-
karų europos link. o 1922 metais įsteigus lie-
tuvos universitetą, Vytautas Vardys prisiminė, 
jog „patekęs Vokietijon, neturėjau ko gėdytis“21. 
Tiek vidurinio, tiek aukštojo mokslo sistema 
leido į Vakarus vykstančiam jaunuoliui iš vis 
labiau provincialumo nusikratančio krašto 
nejausti nevisavertiškumo. svarbiu pasiekimu 
laikytas ir aukštos kvalifikacijos pedagogų pa-
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ruošimas per labai trumpą laiką22. didžiuotasi 
buvo ir tuo, kad pakankamai greitai visuo-
menė tiek subrendo, jog atsirado literatūros 
kūrinių, kurių vertimai nebūtų padarę gėdos. 
sparčiais tempais augo išleidžiamų knygų 
skaičius, tai liudijo rašančiųjų ir skaitančiųjų 
arealo augimą. nebuvo užsidaroma vien sa-
vojoje terpėje: neužsidaryta lietuvos sienomis, 
pasaulis suvoktas kaip didžiulis ir siekta kuo 
daugiau pažinti23. kultūrinis domėjimasis, 
lietuvio išeivio akimis žiūrint, buvo ta nepri-
klausomos lietuvos respublikos visuomenės 
ypatybė, kuria lietuviškoji kultūra buvo pra-
našesnė prieš amerikietiškąją. 

neigiamą kultūros dalyką sugebėjo išskir-
ti Vladas jakubėnas, piktindamasis per dide-
liu dėmesiu tik Valstybės teatrui, užmirštant 
liaudies kūrybos puoselėjimą. Bet tai tebuvo 
viskas, ką garsus kompozitorius ir muzikolo-
gas neigiamo galėjo pasakyti apie nepriklau-
somos lietuvos laikotarpį. pasididžiavimo 
vertų dalykų buvo kur kas daugiau. režisierius 
stasys pilka prisiminė, jog „smulkiai miesčio-
niškos nuotaikos, kaimuose gimusių žmonių, 
į urbanistines sąlygas patekusių, tendencijos 
dar negalėjo pagimdyti tikresnių meno sma-
guriautojų, nei stipresnių scenos kritikų, nei 
teatriniais atsiekimais giliau susižavėjusių 
scenos piliečių“24 . Taigi, profesionalo akimis 
žvelgiant, pirmosios lietuvos respublikos 
visuomenė dar nebuvo pribrendusi giliam 
kultūros supratimui ir vertinimui. dėmesys 
tebebuvo telkiamas į materialinės gerovės di-
dinimą, meną paliekant nuošalyje. 

apibendrinant reikėtų pasakyti, jog la-
biausiai didžiuotasi tuo, kad nepriklauso-
mybės metais buvo padėti pamatai tautiniai 
kultūrai iš liaudies lygio virsti savita, subren-
dusios tautos kultūra.

politinių įvykių vertinimai

matyt, neteks ginčytis, jog kontroversiš-
kiausiai egzilio mąstytojų buvo vertinamas 

pirmosios lietuvos respublikos politinis 
gyvenimas. Tai lėmė iš praeities atsinešta 
politinė diferenciacija, kuri ir toliau neleido 
konsoliduotis visuomenei. Buvimas pozici-
joje ar opozicijoje nepriklausomybės metais, 
sąlygojo ir valdžios, ir santvarkos, ir atskirų 
politinių įvykių vertinimus, jau nekalbant 
apie asmenines simpatijas ar antipatijas ats-
kiriems asmenims.

Bene vienintelę išimtį sudarė nepriklau-
somybės išsikovojimas ir pirmieji jos metai. 
Šis laikotarpis buvo idealizuojamas labiau-
siai. kalbant apie jį pabrėžiamas entuziazmas, 
ryžtas bei didžiulės pastangos. Tiek katalikiš-
kosios, tiek liberaliosios srovių atstovų nuo-
monės bene visai nesiskyrė. Vasario 16 dienos 
aktas buvo suvokiamas, kaip „[...] visos tautos, 
pasiryžusios eiti savo nepriklausomybės keliu, 
krauju bei darbu paliudytas žodis“25. Todėl ir 
į signatarų eiles rikiuoti, ne tik tie 20 vyrų, 
padėję parašus, bet ir daugybė kitų asmenų 
be atvangos ir poilsio dirbusių lietuvos labui. 

„Tas laikas-idealistinės kūrybos etapas,“ – tei-
gė algimantas mackus26. jis toks išliko ir kitų 
išeivių galvojimuose. mykolas Vaitkus rašė: 

„[...] tai beveik stebuklas, kad tokia maža tau-
ta, neturinti pakankamo inteligentijos kadro, 
neturinti valstybinio, administracinio, ekono-
minio, militarinio ir kt . patyrimo, be reikia-
mų valstybei išteklių, apsupta priešų, [ . . .], vis 
tiek įstengė valstybę sukurti, ir tai visai pa-
dorią!“27 Būtent tai, kad besikurianti lietuva 
neturėjo pakankamos inteligentijos bazės, 
jog politikoje ėmę reikštis asmenys buvo jau-
ni ir nepatyrę, kalbant apie valstybingumo 
kūrimo pradžią buvo akcentuojama labai 
stipriai. Tokie argumentai, prie jų dar kartas 
nuo karto pridedant tai, kad teko ginklu iš-
sikovoti laisvę, jog ekonominė krašto būklė 
paveldėta iš carinės rusijos ir pergyvenusi 
pirmąjį pasaulinį karą buvo ypač silpna, jog 
viską reikėjo kurti nuo nulio, įgalino išei-
vijos mąstytoją didžiuotis atliktais darbais. 
pabrėžiant, jog „Esame didvyriška tauta ne 
militaristiniu jėgos kultu, o tik mokėjimu 



108  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

didvyriškai kovoti .[ . . .] Mūsų didvyriškumo 
versmė-mūsų krauju sruvenančioji tiesa, jog 
nieko nėra žemėje aukštesnio kaip žmogus ir 
todėl kiekvienas turi žmogišką pareigą savo 
laisvę ginti kiekviena kaina“28, buvo išsako-
mas ne tik mažos tautos didelis pasiryžimas 
aukoti viską valstybės labui, bet ir labai su-
dėtingos sąlygos tos valstybės egzistencijai. 
Būtent tai lietuvio, kaip kolektyvinės atmin-
ties savininko, vaizduotėje buvo didžiausio 
pasididžiavimo vertas laimėjimas. Vasario 
16-oji buvo švenčiama kasmet, todėl kasmet 
prisiminti tie „didvyriški laikai“. juos lygi-
nant su gyvenamuoju laikotarpiu, pastarasis 
atrodė gana niūriai, kadangi vis labiau tols-
tant nuo 1918 metų, šie įvykiai virto tik su vis 
mažesniu patosu iš kartos į kartą pasakojama 
istorija. 1968 metų Aidai rašė, jog „iš šalies 
gali atrodyti beprasmiška minėti pralaimėtą 
laimėjimą“29, tačiau viliantis, jog lietuva vėl 
bus laisva, tokie minėjimai vėl įgaudavo pras-
mę, kadangi per juos ne tik buvo stiprinamas 
istorijos suvokimas, bet ir pati lietuvybė.

parlamentinis laikotarpis jau sukėlė disku-
sijų. steigiamasis seimas, kaip pats savaime, 
buvo vertinamas teigiamai, tačiau į jo nuveik-
tus darbus žiūrėta gana prieštaringai. „Stei-
giamojo seimo laikotarpis Lietuvos istorijoje 
yra didelio heroizmo laikotarpis . [ . . .] Žinoma 
buvo ir siauro partiškumo, kuris nepripažino 
jokių kompromisų, griebėsi net demagogijos“30 . 
Tokios demagogijos šaltiniu laikytos partijų 
tarpusavio kovos tiek per rinkimus, tiek per 
darbą parlamente. Tokių nesutarimų atgarsiai 
ir tąsa buvo jaučiami ir išeivijoje, nuo lietuviš-
kojo parlamentarizmo panaikinimo praėjus 
daugiau nei 40 metų. Tai puikiai iliustruoja 
skausminga Vytauto Vaitiekūno reakcija į 
pasirodžiusią romo misiūno studiją, kurioje 
krikščionių demokratų valdymo laikotarpis 
lietuvoje vaizduojamas ne vien tik teigia-
mai. V. Vaitiekūnas be kompromisų gynė to 
meto politinį elitą: „Viešpatėli, juk tai grynų 
gryniausias fantazavimas! [ . . .]Tokie autoriai 
turėtų pagalvoti apie tokių savo pasireiškimų 

slidumą . Atitinkama į tokius pasireiškimus 
reakcija kartais gali labai prastai patarnauti 
tokių autorių mokslinei karjerai .“31 Taigi net 
ir praėjus daug laiko, netolerancijos partinei 
kritikai nebuvo atsisakyta. romas misiūnas 
neilgai trukus susilaukė gynėjų. Akiračiuo-
se pasirodė Vinco Trumpos straipsnis, kur 
V. Vaitiekūno mintys išprovokavo diskusi-
nio laikotarpio kritiką: „Nei jokios santvar-
kos nėra tobulos, kaip ir nei jokio žmogaus ir, 
juo labiau, jokios tautos nėra tobulos . Išimties 
čia nesudaro nei 1920–1926 metų demokratinė 
Lietuva, kuri labai netobulai buvo suręsta“32. 
Į paviršių vėl iškilo lkdp vykdytas katalikų 
bažnyčios propagavimas, civilinės metrika-
cijos nebuvimas (kaip neigiamybę ją akcen-
tavo ir algirdas julius greimas), karo stovis 
bei valdininkijos korupcija. Taigi šiaip jau 
pakankamai skaudžios, paliktos užmarštyje 
temos vėl iškildavo tada, kai tam atsirasdavo 
tokio tipo priežasčių, kaip grasinimais pa-
remtas V. Vaitiekūno atsiliepimas. liberalio-
jo sparno atstovai, matyt, negalėjo susitaikyti 
su bandymu idealizuoti, deja, neidealų i lie-
tuvos respublikos parlamentinį gyvenimą.

Tačiau iš esmės demokratizacija buvo su-
vokiama, kaip didžiausia vertybė ir svarbiau-
sias viso 1918–1940 metų laikotarpio pasieki-
mas33. Todėl prasidėjęs autoritarinis antano 
smetonos režimas nemažos dalies išeivių 
buvo vaizduojamas daug juodesnėmis spal-
vomis. kaip sudėtinga išlaviruoti išeivijoje 
buvo tarp jo vertinimų, puikiai nusako juo-
zas girnius, rašydamas, jog: „Pakakdavo kam 
nors kuriuo nors atžvilgiu kritiškai pasisaky-
ti dėl tautininkų režimo, tuojau pasigirsdavo 
pasipiktinimas, kad šmeižiamas nepriklau-
somos Lietuvos laikotarpis . Iš antros pusės, 
pakakdavo palankiau atsiliepti apie kurį 
nors to režimo žmogų [ . . .] tuojau išgirsdavai 
priekaištų, kad esi užmiršęs, kokių neteisybių 
tas režimas buvo padaręs .“34 ir iš tiesų nuo 
1926 metų gruodžio prasidėjusio politinio 
gyvenimo vertinimai nėra vienareikšmiai. 
kai kalbama tiesiog apie visą nepriklauso-
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mos lietuvos dvidešimtmetį, neskaidant jo 
į vidinės valstybės santvarkos laikotarpius, 
pasak Valterio Banaičio, jis laikomas „geru“ 
ir „visiškai save pateisinusiu“, mat pastara-
sis „buvo tarsi šviesi diena Lietuvos gyvenime, 
tarsi gaivi šviežio oro srovė ilgų šimtmečių 
tvankume“35. Tačiau pradėjus išsamiau ana-
lizuoti, neigiamai vertinamas nukrypimas 
nuo demokratijos. Vinco rastenio teigimu, 
tokio akibrokšto „liaudininkai tautininkams 
niekad negalėsią dovanoti“36. 

Bene, daugiausia kritikos autoritarizmas 
susilaukė katalikiškoje spaudoje. Į laisvę Vy-
tautas Vaitiekūnas rašė: „Ar verta murzinti 
demokratinį laikotarpį, kad skaisčiau atrody-
tų autoritetinis?“37 katalikiškosios pakraipos 
atstovai ir praėjus ne vieneriems metams dar 
gyvai atsiminė, jog „padėtis stipriai pasikeitė 
parlamentinę sistemą pakeitus autoritetine . 
[ . . .] valdžios presiją labiau pajuto krikščioniš-
kosios ideologijos į Vakarus orientuota visuo-
menė, kurios stiprybė buvo jos kultūrinės or-
ganizacijos“38. Būtent katalikiškų organizacijų 
uždraudimas smarkiai įsirėžė į atmintį ir tam 
nereikia gilių analizių, juk viena iš uždraus-
tųjų organizacijų buvo ateitininkai, ypač ak-
tyviai veikę išeivijoje. a. j. greimas tokiam 
neigiamam autoritarizmo vertinimui iš kata-
likiškosios pusės surado ir dar vieną priežastį, 
kuri, be abejo, patiems katalikams nebūtų taip 
patikusi, kadangi pastarieji „krokodilo ašaro-
mis“ apverkė jų pačių surengto gruodžio per-
versmo pasisavinimą39. Todėl pastariesiems ir 
buvo taip skaudu. Tačiau patį perversmą ir po 
jo vykdytą politiką a. j. greimas vertino, kaip 
politinės brandos nebuvimo sąlygotą reiški-
nį,40 kuris, anot k. drungos, dar po kokių 
dešimties metų pats savaime būtų peraugęs į 
demokratinę santvarką41. 

kadangi pats autoritarinis valdymas buvo 
suvokiamas kaip neigiamas reiškinys, pa-
nai kinęs šalies demokratizaciją, dažnai kaip 
gėdingi iškeliami buvo ir šio laikotarpio pa-
vieniai politiniai ir socialiniai įvykiai: Tau-
ragės sukilimas, voldemarininkų maištas, 

spaustuvių sprogdinimai, suvalkijos ūki-
ninkų streikas42. V. Vardys pabrėžė Varnių ir 
panašių internavimo stovyklų egzistavimą43, 
V. sruogienė – pernelyg didelį saugumo įstai-
gų įsigalėjimą44. Tačiau tai tebuvo pavienių 
asmenų atskirų įvykių vertinimai, kurie di-
desnių diskusijų spaudoje nesusilaukė.

kur kas kontroversiškiau vertinti pasku-
tinieji nepriklausomos lietuvos metai. Teo-
dorui daukantui gėdingas buvo lenkijos 
ultimatumo priėmimas, kadangi „tai buvo 
visų tolesnių nusileidimų anga“45. Tačiau ypač 
skausmingas buvo prezidento pasitraukimas 
iš lietuvos, kadangi su dilema – reikėjo ar ne-
reikėjo priešintis? išdavikai ar tremtiniai esa-
me? – dauguma senosios kartos išeivijos gy-
veno kasdien. daliai save suvokiant, kaip teigė 
j. eretas, vykdančius misiją46, vis dėlto kita 
dalis save kaltino taip, kaip sakė a. mackus: 

„Plakatuose mes visi buvome pasirengę savo 
kūnais pridengti žemę; tikrovėje – pažadus 
palikome pažadais . Ir tuomet, tik tuomet, pa-
sidarė įmanu suvokti, kas Lietuvą tikrai mylėjo, 
o kas jos meilę vien deklamavo .“47 kaltinama 
buvo tiek valdžia, tiek jos vykdoma politika 
lemtingomis valstybingumui akimirkomis 48. 
Vis dėlto j. girnius laikėsi kitokios nuomonės, 
teigdamas, jog „niekas nėra kaltas už tai, kas 
virš jo jėgų . Nesame ir mes kalti, kam tesame 
maža tauta, nepajėgianti brutaliai jėgai fiziš-
kai atsispirti“49 . ir nors a. smetonos žingsnis 
dažnai nusakomas kaip gėdingas pabėgimas, 
Z. ivinskio jis buvo įvertintas, kaip neišven-
giamas norint išlikti gyvam. Žinoma, pasak 
istoriko, pasilikimas tėvynėje, kančia ir mir-
tis su savaisiais būtų reiškę „didelį dvasinį ka-
pitalą ateities kartoms“, tačiau ne kiekvienam 
lemta tapti didvyriu50. nelemta juo tapti buvo 
ir a. smetonai. 

iš tiesų, jokia kita šio laikotarpio asmenybė 
nesulaukė turbūt tiek daug dėmesio išeivijos 
spaudoje kaip antanas smetona. Buvo orga-
nizuojamas vakaras, skirtas jo mirimo meti-
nėms pažymėti, kurio programoje prezidentas 
vaizduotas, kaip „tautinės kultūros vertybių 
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puoselėtojas, vienybės apaštalas“51. Teigiamai 
apie prezidentą atsiliepė ir a. j. greimas, savo 
straipsnyje rašydamas, jog jo valdoma lietuva 
ypač daug pasiekė ekonomikos srityje ir tam 
nėra skirta pakankamai dėmesio52. V. raste-
nis, kalbėdamas apie a. smetonos valdymą, 
jo nešlovino, tačiau ypatingos kaltės dėl vals-
tybės gyvenimo ir likimo taip pat nevertė 
prezidentui, o daugiau stengėsi parodyti jo 
indėlį lietuvos gyvenime53. Tačiau netrūko 
spaudoje ir gana žemo pobūdžio diskusijų, 
kuriose aptarinėjamas buvo net seksualinis 
a. smetonos gyvenimas54.

apibendrinant viso laikotarpio politinį 
lietuvos gyvenimą, dažnai ryškiausiai akcen-
tuojamas tautinis ir politinis sąmonėjimas, 
bei spartus valstybinio gyvenimo sutvar-
kymas parodant, jog nedidelė valstybė, gali 

nepriklausomai gyvuoti remdamasi vakarie-
tiško tipo valstybės modeliu. o „pozityvusis 
šio periodo įnašas tautinio sąmoningumo 
formavimuisi yra valstybingumas ir savimi 
pasitikėjimas, kaip tauta, pajėgiančia save 
valdyti“55. 

Taigi 1918–1940 metais lietuvių tauta po-
litiškai subrendo tiek, kad sugebėtų ne tik 
paskelbti nepriklausomybę, bet ir pati save 
valdyti sekdama vakarietišku demokratijos 
modeliu. nepaisant to, trečiojo dešimtme-
čio viduryje ji pasuko autoritarizmo keliu, 
kuris daugumos išeivijos mąstytojų buvo 
vertinamas neigiamai. paskutiniųjų valsty-
bės gyvavimo metų įvykiai sukėlė daugiau-
siai diskusijų valdžios politikos atžvilgiu. ir 
vienos bendros nuomonės niekada ir nepa-
vyks surasti.

išvados
pirmosios lietuvos respublikos visuome-

nę išeivija matė tokią, kuri jau buvo pasiekusi 
tokį brandos lygį, jog nepriklausomybę su-
voktų kaip būtinybę. Tokios nuotaikos ne tik 
vyravo tarp inteligentijos, bet ir plačiuosiuose 
visuomenės sluoksniuose. deja, nepaprastai 
didelis veržlumas ir platūs užmojai kartais 
virsdavo tiesiog materialinės naudos paieška, 
kas ilgainiui tapo išeivijos klijuojama etikete 
daugumai inteligentijos.

Vertindami kultūrinį nepriklausomos 
lietuvos gyvenimą, išeiviai akcentavo aukštą 

švietimo lygį tiek mokyklose, tiek universite-
te. Tačiau kalbėta ir apie tai, jog visuomenė 
dar nebuvo pajėgi suprasti ir vertinti meno. 
Tačiau visas pirmosios lietuvos respublikos 
politinis gyvenimas, neskaidant jo į atskirus 
politinius įvykius, buvo suvokiamas teigia-
mai, kaip visiškai save pateisinęs. atskirų 
politinių įvykių vertinimas priklausė nuo 
asmeninių išeivių pažiūrų, simpatijų ir an-
tipatijų. Todėl kiekvienas periodas vertintas 
kontroversiškai. daugiausia diskusijų išeivi-
joje susilaukė 1940 metų įvykiai: prezidento 
a. smetonos pasitraukimas į Vakarus, vals-
tybės politika dėl būtinosios ginties.
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The period of the First republic of lithu-
ania was brought into a new space. in exile 
as well as during the time of independence 
this period was not idealized. all that caused 
different evaluations of the past. Talking 
about the evaluations of the society in the 
thoughts of emigrants, we have to admit that 
the catholic emigrant sector divided society 
into two parts: that affected by the east and 
that affected by Western culture.  The latter 
was thought much superior because it ap-
pealed to catholic values. The cultural life 
of the First republic was much praised for 
its progress and maturity. But its political 
life attained quite different evaluations. The 

giedrė mileryTĖ

THe aTTiTudes oF eXile THinkers ToWards THe FirsT 
repuBlic oF liTHuania

struggle for independence and its first years 
were idealized by almost everyone but as we 
get closer to the period of the constituent 
assembly evaluations vary. The shortcom-
ings of this period are highlighted by many. 
most disputes in the emigration press erupt-
ed with the coup d’état of the december 17, 
1926 and ended with the retreat of president 
antanas smetona to the West. it probably 
couldn’t have been otherwise because many 
members of the former political parties re-
grouped and renewed their activities in the 
diaspora. even after some time the political 
fervor of the First republic of lithuania did 
not quiet down.
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atminties

algimantas gureckas

lietuvių jaunimo
politinė veikla niujorke 1963–1968 m.

lietuvių jaunimo antikolonialinė lyga (ljal),
Žygis į jungtines Tautas ir Baltiečių kreipimasis į 

jungtines Tautas (BaTun)

horizontai

pabėgėliai
antrojo pasaulinio karo metu antroji so-

vietinė okupacija prasidėjo 1944 m. liepos 8 d. 
sovietų raudonajai armijai peržengus lie-
tuvos sieną rytuose nuo Vilniaus. ji užėmė 
Vilnių liepos 13 d., kauną rugpjūčio 1 d., ties 
palanga spalio 10 d. pasiekė Baltijos jūrą ir 
atkirto kurše vokiečių Šiaurės armijų grupę 
ir latvių legiono dalinius. raudonoji armija 
1945 m. sausio 28 d., paėmė klaipėdą, po sa-
vaitės, vasario 4 d., užėmė nidą, kuršių ne-
rijoj pasiekė Vokietijos sieną ir taip okupavo 
visą lietuvą. Ši okupacija truko iki 1990 m. 
kovo 11 d., 46 metus. okupacinė kariuomenė 
buvo išvesta jau po lietuvos nepriklausomy-
bės atstatymo, 1993 m. rugpjūčio 31 dieną.

didžioji dauguma lietuvių pabėgėlių nuo 
antrosios sovietų okupacijos 1944 metais 
bėgo į rytprūsius ir toliau į Vokietiją. Tik 
mažam skaičiui pabėgėlių pasisekė žvejų lai-
veliais iš Šventosios per Baltijos jūrą pasiekti 

Švediją. Vokietijoj pabėgėliai 1945 m. gegužės 
8 d. sulaukė jos kapituliacijos. Vakarų sąjun-
gininkai, amerikiečiai, anglai ir prancūzai, 
savo okupacinėse zonose Vokietijoj ir aus-
trijoj surinko pabėgėlius į stovyklas. Ten jie 
pabėgėlius maitino ir globojo. juos pavadino 

„išvietintais asmenimis“ (displaced persons), 
nes pabėgėlių (refugees) pavadinimas būtų 
buvęs nepatogus prieš rusus. jis būtų kėlęs 
klausimus: pabėgėliai nuo ko ir dėl ko?

Vakarų sąjungininkai pareikalavo, kad 
Vokietijos ir austrijos universitetai nemoka-
mai priimtų tam tikrą skaičių užsieniečių pa-
bėgėlių studentų. Tuo pasinaudojo apie 2050 
lietuvių jaunuolių1, kurie tęsė ar pradėjo stu-
dijas Vokietijos ir austrijos universitetuose.

po Vokietijos kapituliacijos ir po potsda-
mo konferencijos paaiškėjo, kad sovietinė 
Baltijos kraštų okupacija greit nesibaigs. Vieni 
pabėgėliai tai suprato greičiau, kiti vėliau, bet 
pagaliau visiems teko susitaikyti su mintimi, 
kad pramatomoj ateityje jie negalės grįžti į 
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laisvą tėvynę ir teks ieškoti kraštų, kur būtų 
galima pastoviai įsikurti. Vokietijoj sąlygos 
įsikūrimui buvo nepalankios, tad prasidėjo 
pabėgėlių emigracija iš Vokietijos pirmiau-
sia į angliją, Belgiją, kanadą, australiją, kai 
kuriuos pietų amerikos kraštus2. emigracija 
į amerikos jungtines Valstijas prasidėjo vė-
liau, kai amerikos kongresas 1948 m. priėmė 
išvietintų asmenų aktą (displaced persons 
act). masinė pabėgėlių emigracija į ameriką 
vyko 1949–1950 metais3.

pabėgėlių jaunimas 
amerikoj

Vos įsikūręs lietuvių jaunimas pradėjo ieš-
koti galimybių studijuoti naujojo krašto uni-
versitetuose. netrukus atsikūrė lietuviškojo 
jaunimo organizacijos – ateitininkai, šviesie-
čiai, skautai, įsisteigė studentų santara. gy-
vendamas ir studijuodamas demokratiniam 
krašte, kur pilietinė visuomenė stipri, įvairi 
ir aktyvi, lietuvių jaunimas pajuto galimybę 
skleisti informaciją apie sovietų pavergtus 
Baltijos kraštus ir ieškoti jiems draugų. po 
kelių metų amerikoj ateiviai gavo to krašto 
pilietybę. dalis jaunų vyrų turėjo tarnauti 
amerikos kariuomenėj ir dalyvauti korėjos 
kare. grįžę veteranai pasijuto visais atžvil-
giais visateisiais krašto gyventojais, tokiais 
jautėsi ir kiti, išmokę anglų kalbą ir pilietybę 
gavę jaunuoliai ir jaunuolės. jie pajuto gali-
mybę veikti ne tik krašto visuomenę, bet ir 
amerikos jungtinių Valstijų valdžią.

lietuvių studentų sąjunga buvo įsteigta 
1951 metais4, 1954 metais buvo įkurtas jos 
užsienio reikalų skyrius, kurį sudarė an-
tanas dundzila, leonas sabaliūnas, Tomas 
remeikis ir algirdas Budreckis. Tais pačiais 
metais buvo pradėtas leisti anglų kalba žur-
nalas „lituanus“, skirtas amerikiečių ir kitų 
kraštų visuomenei. Valdas adamkavičius 
(vėliau adamkus) 1956 metais suorganiza-
vo lietuvos laisvės reikalu peticiją, kurią su 

40 000 parašų tų metų birželio 15 d. įteikė 
amerikos viceprezidentui richardui nixo-
nui5. Bet jau tų metų rudenį jaunimas, kaip ir 
visa lietuvių visuomenė, apsivylė amerikos 
politika sovietų pavergtų Vidurio ir rytų eu-
ropos tautų atžvilgiu. Vengrijos sukilimas ir 
Vakarų netrukdomas jo kruvinas užgniauži-
mas parodė, kad Vakarai yra palikę Vidurio 
ir rytų europą sovietams ir kad to regiono 
tautos negali tikėtis paveikios paramos savo 
pastangoms išsivaduoti iš sovietinės pries-
paudos.

Tuo laiku jau daugelis lietuvių studentų 
baigė mokslus, taip atsirado amerikoj bai-
gusių politinių mokslų, istorijos, sociologijos 
daktarų, kurie tapo profesoriais ir tęsė savo 
mokslinį darbą. jie tapo natūraliais jauno-
sios kartos vadovais. jaunimas skeptiškai, 
su nepasitikėjimu žiūrėjo į amerikos ir kitų 
kraštų lietuviams vadovaujančius politinius 
veiksnius – Vyriausiąjį lietuvos išlaisvinimo 
komitetą (Vlik’ą), ir amerikos lietuvių ta-
rybą (alT’ą). pirmaisiais pokario metais, dar 
būdamas Vokietijoj, Vlik’as kiek įmanyda-
mas stengėsi sau subordinuoti lietuvos diplo-
matinę tarnybą, kiek jos dar buvo išlikusios. 
jo vadovybė tikėjosi, kad jei jų akredituotose 
valstybėse dar pripažįstami diplomatai jai 
subordinuosis, tai ir jiems vadovaujanti ins-
titucija turės būt laikoma lyg ir egziline lie-
tuvos vyriausybe. diplomatai tokią galimy-
bę laikė visiškai nerealia. jie buvo įsitikinę, 
jog nė viena valstybė, kurioje jie akredituoti, 
nesutiktų pripažinti bet kurios Baltijos vals-
tybės egzilinės vyriausybės, nežiūrint, kokią 
formą ji būtų pasirinkusi, tad sutikę pasida-
ryti priklausomais nuo Vlik’o ar kokios ki-
tos egzilinės organizacijos, jie prarastų savo 
pripažinimą. jie todėl vieningai pasipriešino 
Vlik’o užmačioms. kilo Vlik’o konfliktas 
su diplomatais, kurį dar paaštrino kai kurių 
kairiųjų partijų Vlik’e principinis priešišku-
mas lietuvos diplomatinei tarnybai. jų aki-
mis tai buvo nekenčiamo antano smetonos 
diktatoriško režimo likutis, kurio geriausia 
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kuo greičiau atsikratyti. dauguma jaunimo 
veikėjų neigiamai žiūrėjo į Vlik’o kovą su 
diplomatais. dar daugiau Vlik’o autoritetą 
visuomenės ir jaunimo akyse žlugdė jo skili-
mas, kai 1952 metais iš jo pasitraukė lietuvių 
frontas ir 1955 – Tautinis sąjūdis ir lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga. Šios dvi pastarosios 
organizacijos nepritarė Vlik’o kovai su di-
plomatine tarnyba. 

jaunimo veikėjai, susipažinę su lietuvių 
politinių veiksnių veikla, pamatė, jog ji per-
nelyg nukreipta į savo autoriteto išlaikymą 
ir stiprinimą užsienio lietuvių visuomenėj, 
per mažai rūpinantis naujų galimybių ieško-
jimu ir išnaudojimu keliant lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių laisvės reikalą amerikos 
kongrese, vyriausybėje, įtakinguose valdžios 
sluoksniuose ir plačiojoj krašto visuomenėj. 
jie palankiau žiūrėjo į alT’ą, lietuvių stu-
dentų sąjunga įstojo į jį nariu. Baigęs mokslus 
dr. Tomas remeikis 1963 m. tapo jos atstovu. 
jis paruošė išsamią atmintinę, kur kritiškai 
įvertino alT’o veiklą ir tos veiklos metodus 
ir patiekė savo pasiūlymus, kaip tą veiklą re-
formuoti, padaryti ją našesne ir paveikesne, 
bet jokio atgarsio nesulaukė.

Veiksniai rėmėsi amerikos jungtinių 
Valstijų ir kitų Vakarų demokratinių valsty-
bių sovietinės Baltijos valstybių aneksijos ne-
pripažinimu. jaunimas tam visiškai pritarė, 
bet jis matė ir kitas jėgas bei sąjūdžius anapus 
Vakarų pasaulio. po antrojo pasaulinio karo 
azijoj, afrikoj ir iš dalies Vidurio bei pietų 
amerikoj vyko plataus masto antikoloniali-
nis sąjūdis, Vakarų kolonialinės imperijos 
byrėjo, prarasdamos savo kolonijas, kartais 
taikingai, kartais po sukilimų ir karų. kolo-
nijų išsivadavimas prasidėjo 1947 metais su 
indijos ir pakistano nepriklausomybe, vien 
tik 1960 metais 17 buvusių kolonijų tapo ne-
priklausomomis valstybėmis. namibija 1990 
metais buvo paskutinis reikšmingas man-
datinis kraštas tapęs nepriklausomu. kitais, 
1991 metais, žlugo rusiškoji sovietinė impe-
rija ir išsilaisvino jos pavergti kraštai. dar 

liko svetimųjų valdomi ir kovojantys už išsi-
vadavimą kurdai, čečėnai, kašmirai ir kitos 
mažesnės tautos.

kitas svarbus, pasaulinės reikšmės posū-
kis buvo kinijos liaudies respublikos pasi-
priešinimas sovietų imperinėms užmačioms 
azijoj ir 1958 m. jos susipriešinimas su sovie-
tų sąjunga. kinijos komunistai 1949 metais 
laimėję pilietinį karą ir paėmę valdžią, pri-
pažino josifo stalino vadovaujantį vaidmenį 
pasaulio komunistiniame judėjime, bet jam 
1953 metais mirus, kinijos komunistų va-
dovas mao Zedong buvo įsitikinęs, jog tas 
vaidmuo turėtų tekti jam. jis norėjo pratęsti 
komunistų sudievintų neklystamų ir negin-
čijamų autoritetų seką: karlas marxas–Frie-
drichas engelsas–Vladimiras leninas–jo-
sifas stalinas–mao Zedong. dar svarbesnė 
konflikto priežastis buvo sovietų sąjungos 
užmačios paversti ją savo satelitine valstybe. 
kinija, viena iš seniausių žmonijos civilizaci-
jų, su tokia pažeminančia padėtimi negalėjo 
sutikti ir nesutiko.

jaunimas tikėjosi, kad pasisakydami už 
platų ir nesulaikomą antikolonialinį judėji-
mą galės atkreipti dėmesį į sovietų okupuo-
tas Baltijos valstybes ir laimėti jų išsivada-
vimui pritariančių draugų. o kinijos atveju 
atrodė, kad verta vadovautis arabų aforizmu, 
jog mano priešo priešas – mano draugas. 
Tarp politiškai interesuoto lietuvių jaunimo 
sklindant tokioms pažiūroms, atsirado vei-
klių jaunuolių, kurie ryžosi kurti naujas, su 
užsienio lietuvių politiniais veiksniais nesu-
sijusias politines organizacijas. Buvo aišku, 
kad veiksniai ir užsienio lietuvių visuomenė 
bus priešiška tokiai taktikai, kuri buvo pa-
siruošus ignoruoti kinijos komunistinę, to-
talitarinę, tironišką diktatūrą, paremtą itin 
žiauria prievarta. 

Veiksniai ir visuomenė buvo skeptiški an-
tikolonialinio sąjūdžio atžvilgiu, nes dauge-
lis išsivaduojančių afrikos ir azijos valstybių 
atrodė palinkusių į komunizmą ir jas poli-
tiškai ir ekonomiškai rėmė sovietų sąjunga. 



116  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

Tokias kritiškas visuomenės nuotaikas išreiš-
kė Vilius Bražėnas savo straipsnyje „janiarai“ 
(„dirva“, 1964 m. spalio 26 d.).

dvivardė 
lietuvių jaunimo organizacija
Veikiant tokiems jaunimo nusistatymams 

bei nuotaikoms jaunimo ir vidurinės kartos 
politinės organizacijos mintis kilo romo 
kezio ir juozo miklovo pasikalbėjimuose 
1962 metų rudenį. kezys – pabėgėlis nuo so-
vietinės okupacijos, aktyvus skautas, miklo-
vas – pabėgėlis iš sovietų okupuotos lietu-
vos6. atvykęs į ameriką ir susipažinęs su to 
krašto lietuvių politine veikla, jis susirūpino 
tos veiklos nepaveikumu, atsargumu ir verž-
lumo trūkumu. jam atrodė, kad jaunesni ir 
veržlesni veikėjai gali tuos trūkumus paša-
linti. panašiai galvojo ir kezys.

jų iniciatyva 1963 m. sausio 3 d. pas romą 
ir daivą kezius buvo sušauktas niujorko 
lietuvių jaunimo veikėjų pasitarimas, kuris 
pritarė jaunimo politinės organizacijos su-
darymui. Buvo galvojama, jog geriausias ke-
lias tam tikslui būtų apjungiant veikiančias 
jaunimo organizacijas. jų atstovai sudarytų 
jungtinį veiklos centrą. Tuo būdu jį būtų gali-
ma greitai įkurti ir jis iš karto turėtų platų pa-
grindą. Tų pačių metų gegužės 25 d. niujorke 
buvo sušauktas jaunimo organizacijų atsto-
vų susirinkimas, kur nutarta steigti lietuvių 
jaunimo organizacijų federaciją (ljoF). lai-
kini federacijos nuostatai buvo priimti lie-
pos 14 d. laikinąjį ljoFo prezidiumą sudarė 
algimantas gureckas – pirmininkas, romas 
kezys ir algirdas Budreckis. jaunimui ir vi-
suomenei federacija prisistatė lapkričio 25 d.

nuostatuose buvo numatytas ir antras 
federacijos vardas: lietuvių jaunimo anti-
kolonialinė lyga (ljal), skirtas veiklai tarp 
azijos ir afrikos tautų išsivadavimo judėji-
mų.7 Šalia jaunimo organizacijų atstovų buvo 
numatya galimybė į ją įsijungti ir atskiriems 

jaunimo ir vidurinės kartos asmenims. Vi-
durine karta buvo laikomi amerikoj moks-
lus baigę asmenys. Tai suteikė progą ir man 
dalyvauti federacijos veikloj ir kurį laiką jos 
vadovybėj, nors tuo laiku jau buvau pasiekęs 
40 metų amžiaus ir aiškiai persiritęs per jau-
nosios kartos ribas. 

pasitarimuose steigiant ljoF dalyva-
vo lietuvių studentų sąjungos, ateitininkų, 
santaros, skautų akademikų, korp! Vytis 
ir korp! neo-lithuania atstovai, bet sukū-
rus federaciją, skautai akademikai ir korp! 
Vytis liko nuošaliai. Tai iškart susilpnino 
naująją federaciją ir iškėlė klausimą, ar tei-
singa vadintis lietuvių jaunimo organizacijų 
federacija, nes toks pavadinimas implikuoja 
visų jaunimo organizacijų dalyvavimą. da-
lyvaujančios organizacijos pasijuto nejaukiai 
atsidūrę ne visuotinėj, o tik dalinėj federa-
cijoj. Tad antrasis federacijos pavadinimas, 
lietuvių jaunimo antikolonialinė lyga, vei-
kiai pasidarė pagrindiniu, ljoF sunyko, liko 
tik ljal.

lygos veikla

lygos veikla, nukreipta į azijos ir afrikos 
kraštų išsilaisvinimo sąjūdžius, daugiausia 
reiškėsi niujorke, nes čia, šalia jungtinių 
Tautų pagrindinės būstinės, svarbesnės išsi-
laisvinimo siekiančios organizacijos turėjo 
savo atstovus, su kuriais lyga bandė kon-
taktuoti. nebuvo kaip įtraukti kitus lietuvių 
telkinius į jos veiklą.

dar prieš įsikuriant lygai, 1959 ar 1960 
metais, vykstant alžyriečių nepriklauso-
mybės karui prieš prancūzijos kolonialinę 
valdžią ir niujorke lankantis prancūzijos 
prezidentui generolui charles degaulle, pri-
sijungiau prie demonstracijos prieš degaulle, 
už alžerijos [alžyro] nepriklausomybę. de-
monstracijai pasibaigus, prie manęs priėjo 
m’hammed yazid, alžyriečių atstovas niu-
jorke ir tarp nuolatinių misijų jungtinėse 
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Tautose, susipažinom ir jis nusivedė pas save. 
praleidom visą vakarą jam pasakojant apie 
alžyriečių nepriklausomybės karą, o man – 
apie partizaninį karą lietuvoj prieš sovietinę 
okupaciją. atradom ir bendrų bruožų tarp 
tų karų. prancūzai ir sovietai plačiai naudojo 
terorą prieš vietinius gyventojus, abeji išmė-
tydavo nukautų kovotojų kūnus miestelių 
aikštėse. abu laisvės kovos sąjūdžiai turėjo 
ne tik kovoti su priešais, bet ir su išdavikais 
kolaborantais iš vietos gyventojų. apsikei-
tėm informacine medžiaga, buvau tikras, 
kad atradau supratingą lietuvos draugą. kai 
1962 metais alžerija [alžyras] išsikovojo ne-
priklausomybę, mano pažįstamas yazid tapo 
ministru nepriklausomos alžerijos pirmojoj 
vyriausybėj. Bet man besiruošiant su juo kon-
taktuoti pulkininkas Houari Boumedienne 
nuvertė tą vyriausybę ir tapo diktatorium, o 
ministras yazid atsidūrė egzilyje Šveicarijoj.

lygos veikėjams atrodė, kad būtų nau-
dinga kontaktuoti su kovojančių antikolo-
nialinių sąjūdžių atstovais. Tuo metu vyko 
platus ir intensyvus partizaninis karas 
prieš portugalų kolonijinę valdžią angoloj 
(1961–1975 m.). lyga surado ir kontaktavo su 
kovojančių angoliečių atstovais niujorke. po 
kelių pokalbių telefonu buvo susitarta su-
sitikti. nurodytas adresas pasirodė prastoj 
miesto dalyje, teko jo ieškoti vakare klaidžio-
jant po tamsius kiemus. kelis kartus skam-
binom telefonu, gavom nurodymus, kuriais 
sekant radom vargingai gyvenančius, apie 
kokį nors susitikimą nieko nežinančius žmo-
nes. supratom, kad kažkas mus tyčia klaidi-
na. Žinojom, kad angoliečių partizaniniam 
kare prieš portugalus kovoja dvi, viena kitai 
priešiškos grupės – sovietų remiamas ir jiems 
palankus marksistinis angolos išlaisvinimo 
judėjimas (movement for the liberation of 
angola, mpla) ir nacionalistinė angolos 
Visiškos nepriklausomybės Tautinė sąjunga 
(national union for the Total independence 
of angola, uniTa)8. Tikriausia mūsų klai-
dinimas buvo tų grupių atstovų ar šalininkų 

niujorke tarpusavio priešiškos veiklos reiš-
kinys. po mūsų nesėkmės, nenorėdami būti 
įveltais į jų mums nesvarbius ir nesupranta-
mus konfliktus, nebesistengėm išsiaiškinti ir 
nebandėm toliau su jais ieškoti kontaktų ir 
bendradarbiavimo.

geriau sekėsi su politiškai veikliais jau iš-
sivadavusių afrikos ir azijos kraštų studen-
tais. susitikdavom su jais privatiems pasikal-
bėjimams, suorganizavom ir viešą susitikimą. 
jie papasakodavo apie savo kraštų problemas 
ir siekimus, išklausydavo mūsų skundų prieš 
sovietus ir mūsų tautos pastangas išsivaduoti. 
sužinodavom vieni apie kitus, bet nesisekė 
pereiti į tikrą dialogą, nesusidarydavo pa-
grindas kalbėti apie kokią nors bendrą, ar 
bent suderintą lygiagretę veiklą. supratom, 
kad tie kontaktai niekur neveda. kartą vienas 
nesenai išsilaisvinusios ir į jungtines Tautas 
priimtos valstybės diplomatas mums atvirai 
paaiškino, kad jis supranta mūsų tėvynės 
padėtį ir mus nuoširdžiai užjaučia, bet jis 
atstovauja naujai, silpnai ir neturtingai vals-
tybei, kuriai sovietų sąjunga daug padeda 
politiškai, ekonomiškai ir net ginklais – mi-
litariškai. „mes negalim sau leisti susikirsti 
su galingąja sovietų sąjunga“, – užbaigė jis.

po šio pokalbio mūsų užsidegimas įsiterp-
ti į azijos ir afrikos antikolonialinį sąjūdį 
žymiai atvėso. Vis tiek stropiai siuntinėjom 
sveikinimus naujoms, nepriklausomybę gau-
nančioms valstybėms. gaudavom mandagius 
ir malonius atsakymus, bet ir tai nieko toliau 
nereiškė, kaip paaiškino minėtas diplomatas, 
ir negalėjo.

pastangos pasiekti 
kinijos liaudies respubliką
Vienas pirmiausių mūsų veiklos uždavinių 

buvo kontaktuoti susikirtusią su sovietais 
komunistinę kiniją. paruošėm memoran-
dumą ir pasiuntėm kinijos valstybės tarybos 
pirmininkui chou en-lai į Beidžingą. ame-



118  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

rikos paštas mūsų siuntą grąžino, nes tada 
tarp amerikos ir komunistinės kinijos ne tik 
nebuvo diplomatinių santykių, bet ir pašto 
susisiekimo.

spaudoj radę kinijos ambasadoriaus Var-
šuvoj vardą ir pavardę, pasiuntėm jam mūsų 
memorandumą. Ta siunta negrįžo, reikia 
manyt, kad ji ambasadą pasiekė, bet mes ko-
kio nors atsakymo negavom. Tuo tada ir pasi-
baigė mūsų pastangos kontaktuoti su kinija.

Bet ši idėja nebuvo atmesta ar užmiršta. 
kai komunistinė valdžia perėmė kinijos ats-
tovavimą jungtinėse Tautose ir ten atsirado 
jos ambasadorius, amerikos lietuvių Ben-
druomenė (jaV lB) pasiuntė jam prašymą, 
kad kinijos liaudies respublikos vyriausybė 
nepripažintų sovietinės lietuvos okupacijos.

Bet tai jau kitas, daug vėlesnis laikotarpis. 
antikolonialinės lygos veiklos metu su kinais 
kontaktuoti mums nepavyko.

Vietnamo karas

Tuo laiku amerika įsivėlė į karą Vietname. 
jis suskaldė ir supriešino amerikos visuome-
nę, ji pasidalino į kietus karo šalininkus ir 
karštus jo priešininkus. kone visa amerikos 
lietuvių visuomenė, senoji ir naujoji išeivi-
ja, buvo už Vietnamo karą ir nuoširdžiai 
rėmė kare įklimpusią amerikos valdžią ir 
kariuomenę. išimčių buvo tik tarp kai ku-
rių studentų, kurie, paveikti septintojo de-
šimtmečio jaunimo radikalių pacifistinių ir 
kairuoliškų nuotaikų, dalyvavo demonstra-
cijose prieš karą.

antikolonialinei lygai tas karas iškėlė 
painią problemą. jos viduje pasireiškė du 
priešingi nusistatymai. nors vietnamiečių 
tautos pasipriešinimo karui vadovavo sovie-
tų ir kiniečių remiami komunistai, viena iš 
lygoj pasireiškusių nuomonių laikė jų kovą 
teisėta ir teisinga. juk jie kovojo už dirbtinai 
suskaldyto savo krašto sujungimą ir jo tikrą 
nepriklausomybę. jie aiškiai buvo tvirtai pa-

siryžę nebepasiduoti svetimiesiems, vis tiek, 
ar jie būtų prancūzai, ar amerikiečiai su jų 
pietinei Vietnamo pusei prievarta brukama 
demokratija. Šio nusistatymo lygos veikėjai, 
matydami kietą lietuvių išeivijos priešiškumą 
bet kurio krašto, taigi ir Vietnamo, komu-
nistams, suprato, jog būtų buvę neprotinga 
lygai pasisakyti už sovietų ir kiniečių remia-
mą vietnamiečių kovą, bet siūlė šiuo klausi-
mu tylėti ir jokiu atveju nepritarti amerikos 
imperialistiniam ir kolonialiniam karui. kiti 
lygos veikėjai, priešingai, siūlė pasisakyti už 
amerikos vedamą karą, kaip reikalingą ir 
teisingą kovą prieš, jų nuomone, sovietams 
pavaldaus pasaulinio komunizmo plitimą.

amerikai ėmus atvirai kariauti Vietname, 
lietuvių jaunimas suorganizavo Vašingtone 
demonstraciją už amerikos karą prieš komu-
nizmą. Būrys lygos narių iš niujorko išvyko 
dalyvauti toj demonstracijoj, o tam neprita-
riantys susirinko į pobūvį parodyti sau ir ki-
tiems savo nepritarimo. neišvykę save laikė 
tikraisiais antikolonialistais. Buvau vienas 
iš nepritariančių Vašingtono demonstraci-
jai. Bijodamas lygos skilimo ir matydamas, 
kad ji gali prarasti lietuvių išeivijos paramą, 
1965 m. liepos 15 d. pasitraukiau iš lygos pir-
mininko pareigų. jas perdaviau juozui mi-
klovui, kuris nors ir nedalyvavo demonstra-
cijoj, bet jo nusistatymas nebuvo toks aiškus 
kaip mano.

Žygis į jungtines Tautas

miklovas buvo įžvalgus ir veiklus vadovas, 
nors tuo laiku lyga atsidūrė krizėje. išryškė-
jo, jog vienas jos siekiamų tikslų – įsiterpti 
į azijos bei afrikos tautų antikolonialinį iš-
sivadavimo sąjūdį – iš vis nepasiekiamas, o 
antrasis – išgauti komunistinės kinijos prita-
rimo bei paramos – negali būt vykdomas, kol 
nebus rastas kelias su ja susisiekti.

nieko nelaimėjus plačiajame pasaulyje, 
teko vėl atsigręžti į ameriką. Visai netikėtai 
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nauja iniciatyva atėjo iš senosios emigraci-
jos palikuonių, lietuvos vyčių9. du jaunosios 
kartos vyčiai – antanas mažeika ir antanas 
sniečkus10 pasiūlė organizuoti didelio masto 
manifestaciją ir demonstraciją, žygį į jung-
tinių Tautų būstinę niujorke, tikintis at-
kreipti amerikos visuomenės ir spaudos dė-
mesį į sovietų okupuotos lietuvos troškimą 
išsilaisvinti, atstatyti savo nepriklausomą 
valstybę ir tapti jungtinių Tautų nare. anti-
kolonialinė lyga bematant visiškai pritarė jų 
pasiūlymui ir ėmėsi jį remti. kai tik ši idėja 
buvo paskelbta spaudoje, visa amerikos ry-
tinio pakraščio lietuvių visuomenė, senoji ir 
naujoji išeivija, atsiliepė su didžiausiu entu-
ziazmu. Visi jautė pareigą padėti pavergtai 
tėvynei, pralaužiant ilgus metus tvyrančią 
tylą pasaulyje apie jos žiaurų likimą sovie-
tinėj okupacijoj. atsibodo vien tik aukomis 
remti politinių veiksnių veiklą, prasiveržė 
noras patiems kuo nors reikšmingu aktyviai 
prie lietuvos laisvės veiklos prisidėti. Visuo-
menė atsiliepė į Vinco rastenio raginimą: 

„esam laisvi, netylėkim“.
iniciatoriai šiam projektui vykdyti sudarė 

penkių asmenų, pasivadinusių koordinato-
riais, komitetą lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti. koordinatoriai buvo:

antanas mažeika, pirmininkas;
algirdas Budreckis (1937–2000);
romas kezys;
juozas miklovas;
antanas sniečkus.
mažeika, sniečkus ir Budreckis buvo 

antros ir trečios kartos senosios lietuvių 
imigracijos palikuonys, kezys – vienas iš 
naujųjų imigrantų, pabėgėlis nuo sovietų 
okupacijos, miklovas – pabėgėlis iš sovie-
tų okupuotos lietuvos. miklovas, kezys ir 
Budreckis buvo antikolonialinės lygos va-
dovybės nariai. Įvairiems uždaviniams vyk-
dyti jie pasikvietė nemažą būrį talkininkų, 
kai kuriuos iš vyresniosios kartos – Vincą 
rastenį propaguoti žygį lietuvių spaudoje, 
mane – paruošti manifestacijos nutarimų ir 

atsišaukimų projektus. juos ruošiau artimai 
bendradarbiaudamas su algirdu Budreckiu. 
man buvo taip pat pavesta po žygio koor-
dinuoti atsišaukimų, nutarimų ir memo-
randumų įteikimą misijoms prie jungtinių 
Tautų.

pradėjus organizuoti žygį, iškart atsirado 
daug išlaidų, stambiausia iš jų – nusipirkti 
visą sekmadieninio „The new york Times“ 
dienraščio puslapį su atsišaukimu, kuris 
buvo išspausdintas 1965 m. lapkričio 7 d., 
(p. e9): „The Baltic Question, an appeal to 
the conscience of the united nations“. Šiam 
atsišaukimui ir kitoms pradinėms išlaidoms 
koordinatoriai paėmė privačias bankų pa-
skolas užstatydami savo namus ar kitą tur-
tą. netrukus žygiui pradėjo plaukti lietuvių 
visuomenės parama ir koordinatoriai galėjo 
bankams grąžinti savo skolas.

lietuvių išeivijos politiniai veiksniai, pir-
miausia Vlik’as, susirūpino, kad atsiranda 
nauja dinamiška jaunimo politinė organiza-
cija, kuri gali greit įgyti išeivijos visuomenėj 
didelės įtakos ir tapti jiems konkurente. po 
pasitarimų su Vlik’o vadovybe, tarpinin-
kaujant įtakingam senosios emigracijos vei-
kėjui ir vienam iš amerikos lietuvių Ben-
druomenės kūrėjų prelatui jonui Balkūnui 
(1902–1989), koordinatoriai sutiko, kad jų 
sudaryto komiteto lietuvos nepriklausomy-
bei atstatyti uždavinys bus tik suorganizuoti 
ir pravesti žygį į jungtines Tautas, jo veikla 
pasibaigs po vieno ar dviejų mėnesių po žy-
gio, įteikus jungtinių Tautų narių misijoms 
manifestacijos nutarimus, atsišaukimus ir 
memorandumus. Taip susitarus Vlik’as 
sutiko žygį remti, koordinatoriams ir jų tal-
kininkams leido įsikurti savo įstaigos patal-
pose, naudotis jo adresu, telefonais ir kitais 
raštinės įrengimais.

lietuvių visuomenės įtakingiems konser-
vatyviems sluoksniams užkliuvo žygio va-
dovų nusistatymas kreiptis į visas jungtinių 
Tautų nares, išskyrus tik sovietų sąjungą, so-
vietinę ukrainą ir sovietinę gudiją, bet neiš-
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skiriant kitų sovietų sąjungos satelitinių ar 
nepriklausomų komunistininių valstybių – 
lenkijos, čekoslovakijos, Vengrijos, jugos-
lavijos, kubos (komunistinė kinija tada dar 
jungtinėms Tautoms nepriklausė). daugeliui 
amerikos lietuvių bet kokie kontaktai su ko-
munistais atrodė neleistini11. čia iškilo nie-
kad galutinai neišspręstas klausimas, kas gi 
yra lietuvos laisvės tikrasis priešas – komu-
nizmas ar rusiškasis imperializmas. aišku – 
abu. Bet kuris iš jų pagrindinis ir svarbiau-
sias? sovietų sąjungos atveju tai buvo vienas 
ir tas pats, bet susidūrus su kitais komunistų 
valdomais kraštais tas klausimas galėjo iškil-
ti ir ruošiantis žygiui į jungtines Tautas iš-
kilo. antikolonialinės lygos veikiami žygio 
koordinatoriai apsisprendė pasisakyti prieš 
rusiškąjį sovietinį imperializmą, neliečiant 
komunistinių kraštų valstybinės santvarkos. 
nežiūrint visuomenės ir veiksnių abejonių ir 
priekaištų šio nusistatymo žygio vadovybė 
nuosekliai ir tvirtai laikėsi12.

netrukus žygio rėmėjų susirinkime buvo 
iškeltas pasiūlymas įtraukti į žygį ameri-
kos latvius ir estus. atrodė, jog amerikos 
visuomenei ir tarptautinei pasaulio viešajai 
nuomonei visų trijų Baltijos valstybių iš-
silaisvinimo siekis bus suprantamesnis ir 
patrauklesnis negu tik kurios nors vienos iš 
jų. Be to, buvo tikimasi, kad visų baltiečių 
dalyvavimas padidins žygio dalyvių skaičių 
ir prisidės prie jo paveikumo.

susisiekus su latvių ir estų veikėjais, neti-
kėtai susidurta su jų nepalankiu nusistatymu 
dėl žygio. latvių diplomatams ir jų pagrindi-
nei organizacijai amerikas latviešu apvie-
nybai (amerikos latvių sąjungai) laikantis 
nuošaliai, būrys energingų jaunų latvių pri-
sidėjo prie žygio savo atsakomybe. jie sudarė 
žygiui remti latvių komitetą, kurio pirminin-
kas buvo gydytojas dzintars paegle, nariai: 
ivars Berzinš, dzintra Bungs, uldis grava ir 
katalikų kunigas norberts Trepša (1913–1972). 
komitetas ir jo talkininkai energingai ėmėsi 
žygio rengimo darbo.

estų politinė vadovybė pasirodė dar prie-
šiškesnė, nes, jos nuomone, žygis nesiderino 
ir kirtosi su tuometine amerikos užsienio 
politika. po kelių pasitarimų estijos gene-
ralinis konsulas niujorke johannes kaiv 
(1897–1965) sutiko manifestacijoj dalyvauti, 
bet dieną prieš pareikalavo žygio vadovybei 
nepriimtinų rezoliucijos projekto pakeitimų. 
Tik tarpininkaujant lietuvos generaliniam 
konsului Vytautui stašinskui (1906–1967) ir 
vicekonsului anicetui simučiui (1909–2006) 
pavyko rasti visiems priimtiną siūlomos re-
zoliucijos pataisymą.

Žygio koordinatoriai priėmė į savo gretas 
paegle ir, jau po žygio, estų atstovą Victor 
Vinkman, garbės pirmininku sutiko būti 
prel. Balkūnas, kuris žygį nuoširdžiai rėmė. 
jo prestižas tarp visų amerikos lietuvių labai 
padėjo organizuojant žygį.

Žygio dieną, 1965 m. lapkričio 13, šeštadienį, 
atvyko pilni žygio dalyvių samdyti autobusai 
iš visų amerikos rytinio pakraščio lietuvių 
telkinių – pennsylvanijos, naujosios angli-
jos valstijų, šiaurinės niujorko valstijos dalies, 
new jersey valstijos miestų, Baltimorės ma-
rylando valstijoj, daug dalyvių atvyko savais 
automobiliais, mažiau – traukiniais. susirin-
ko ir vietiniai niujorko lietuviai, latviai, būre-
lis estų, didžiulė madison square garden au-
ditorija prisipildė, nesimatė tuščių vietų. po 
amerikos, estijos, latvijos ir lietuvos himnų, 
kalbų, kelių lietuviškų tautinių šokių, lietu-
viškų solistės dainų, priėmus manifestacijos 
deklaraciją ir kreipimąsi į jungtines Tautas, 
dalyvių minia tvarkinga eisena patraukė niu-
jorko gatvėmis prie jungtinių Tautų būstinės. 
Vėliavoms plevėsuojant, orkestrams grojant, 
skaitlinga, ilgai nusitęsusi eisena buvo tikrai 
įspūdinga, žymiai skaitlingesnė ir įspūdin-
gesnė negu rengėjai drįso tikėtis.

priekyje nešami keturi pagrindiniai pla-
katai reikalavo: „un membership for inde-
pendent lithuania latvia estonia“, „Free es-
tonia # 118 in un“, „Free latvia # 119 in un“, 

„Free lithuania # 120 in un“.



121

pasiekusi jungtinių Tautų pastatą, žygio 
dalyvių minia susibūrė kitoj pusėj gatvės 
(prie jungtinių Tautų pastato ir sodelio ne-
leidžiama būriuotis). čia po kelių trumpų 
žygio vadovų pasisakymų ir kiek ilgesnės 
prel. Balkūno kalbos žygio į jungtines Tautas 
numatyta programa pasibaigė.13 dalyviams 
skirstantis būrelis lietuvių akademikų skau-
tų, keturi jaunuoliai ir šešios merginos, kaip 
eiliniai lankytojai, nuėjo į jungtinių Tautų 
pastatą, į lankytojų galeriją. Tuo metu vyko 
posėdis. skautai palaukė, kol kalbėtojas pa-
baigė savo pasisakymą ir pradėjo visi kartu 
skanduoti: „admit the Baltic states to the 
un.“ Žinoma, netrukus atbėgo jungtinių 
Tautų apsaugininkai ir juos iš galerijos išvedė, 
bet jie džiaugėsi, kad vis tik jie įnešė Baltijos 
kraštų laisvės klausimą į jungtines Tautas14.

rytdieną griebėm „The new york Times“, 
žiūrėdami, kas ten apie žygį, bet nieko nera-
dom. jokios žinios, jokio komentaro. Tiesa, 
vietinė spauda apie jį, nors ir šykščiai, pra-
nešė, bet tai menka paguoda. mes taikėm į 
didžiąją spaudą, į įtakingiausią amerikos 
laikraštį „The new york Times“, o ten – tyla. 
ar tai dalis tylos sąmokslo prieš sovietų oku-
puotas Baltijos valstybes? mes buvom tuo 
įsitikinę, nes tuo laiku nebuvo kokių svarbių 
įvykių, kurie būtų vertę spaudą žinias apie 
žygį nustumti į šalį. Tylėjo ir sovietai15.

po antrojo pasaulinio karo, amerika ir 
kitos Vakarų valstybės nenorėjo dar daugiau 
aštrinti ir taip sparčiai prastėjančių santykių 
su agresyvia ir nesukalbama sovietų sąjunga. 
Vakarų spauda tada atkakliai ignoravo so-
vietinę priespaudą ir pasipriešinimą Baltijos 
kraštuose ir ukrainoj. nors žygio metu nuo 
karo jau buvo prabėgę 20 metų, bet amerika, 
įsivėlusi į karą Vietname, vėl stengėsi išsau-
goti galimybę susikalbėt su sovietų sąjunga. 

„The new york Times“ tokiai politikai pritarė 
ir mums atrodė, jog tai turėjo būt žygio igno-
ravimo priežastis. Žygiu buvo siekiama pra-
laužti tylą apie Baltijos kraštus. deja, mums 
nepasisekė. 

Žygio nutarimų ir atsišaukimų 
įteikimas

Žygio vadovai suprato, kad jungtinių Tau-
tų generalinis sekretorius ir jo administracija 
nesprendžia jokių svarbesnių politinių klausi-
mų. sprendimai priklauso saugumo Tarybai, 
pirmiausia jos penkioms nuolatinėms narėms, 
o politinius klausimus kelti ir dėl jų pasisakyti 
generalinėj asamblėjoj gali kiekviena valsty-
bė, jungtinių Tautų narė. Todėl buvo nutarta 
aplankyti visų jungtinių Tautų narių nuola-
tines misijas ir joms įteikti manifestacijos de-
klaraciją, atsišaukimą ir pora memorandumų. 
Tai buvo didelis darbas, nes tuo metu jungti-
nėms Tautoms priklausė 117 valstybių, nutarus 
aplenkti sovietų sąjungos, sovietų ukrainos 
ir sovietų gudijos misijas, vis tiek dar liko 114. 
Buvo sudaromos 3–5 asmenų lankymo dele-
gacijos, stengiantis, kad kiekvienoj iš jų būtų 
bent po vieną iš kiekvienos Baltijos tautos.

aišku, delegacijų priėmimas įvairiose mi-
sijose buvo labai skirtingas. Vienur jos buvo 
maloniai priimtos, išreiškiant užuojautą mūsų 
pavergtoms tautoms ir supratimą bei pritari-
mą jų išsilaisvinimo pastangoms. palankiau-
sia mūsų delegacija buvo sutikta Tautinės ki-
nijos misijoj16 ir, mūsų dideliam nustebimui 
ir džiaugsmui, komunistinės lenkijos diplo-
matų. kitur priešingai – jugoslavijos misija iš 
vis griežtai atsisakė mus priimti. Bulgarijos 
diplomatai manė, jog mūsų delegacija iš so-
vietinės lietuvos. kai pradėjus pokalbį jiems 
paaiškėjo kas čia pas juos atvyko, jie atsistojo 
ir pareiškė, kad šis susitikimas baigtas, kitaip 
sakant mandagiai išvijo. dar prieš mums 
skambinant suomijos misijai, patys suomiai 
per jų pažįstamus estus paprašė, kad nesi-
kreiptume į juos prašydami priimt mūsų de-
legaciją. jie turėtų atsisakyti ją priimti, o jie 
to nenori, nes mus supranta ir mums pilnai 
pritaria. suprasdami juos ir jų padėtį, pasiun-
tėm jiems mūsų medžiagą paštu.

itin aktyviai misijų lankymo organiza-
vime ir pačiam lankyme pasireiškė latvis 
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teisininkas, rašytojas, žurnalistas, katalikų 
kunigas norberts Trepša. jis pas save, savo 
agluonos Švč. marijos latviškos parapijos 
įstaigoj, šiaurinėj niujorko miesto dalyje 
Bronxe, patalpino ir lankymo delegacijų raš-
tinę. misijose aktyviai reiškėsi latviai ir estai, 
o lietuvių kiek sumažėjo. senosios emigraci-
jos palikuonys vyčiai gerai jautėsi veikdami 
jų gimtojoj amerikietiškoj aplinkoj. Tarptau-
tinė, skirtingų civilizacijų aplinka jiems buvo 
svetima ir jie pasitraukė. stropiai dalyvavo 
antikolonialinės lygos veikėjai, dar ir naujų 
studentų į šią jiems įdomią veiklą įsitraukė. 
delegacijose trijų baltiečių tautybių santykis 
išsilygino.

Vis tik nepajėgėm visų jungtinių Tautų 
narių misijų aplankyti. mūsų delegacijų da-
lyvių skaičius buvo ribotas, jie daugiausia 
dirbantys žmonės, iš savo darbų pasiėmė 
keletą dienų misijoms lankyti, bet negalėjo 
gauti daug laisvų dienų. po poros mėnesių 
delegacijos pradėjo mažėti ir 1966 metų vasa-
rį, aplankius 80 misijų, visai išsibaigė.

Baltiečių kreipimasis į 
jungtines Tautas (BaTun)

jT misijų lankymas priminė įvairių kraš-
tų diplomatams neišspręstą Baltijos kraštų 
klausimą, kuris per 20 metų nuo karo pa-
baigos nusistovėjus europos padalijimui, jau 
buvo primirštas. Tačiau vienkartinis pri-
minimas negali turėt ilgaikio poveikio. di-
plomatai misijose keičiami ir po kelių metų 
ten niekas nebūtų prisiminęs mūsų apsilan-
kymo. mūsų įteiktą medžiagą tikriausia kai 
kuriose misijose iškart išmetė į šiukšliadėžes, 
bet daugumoj greičiausia ją patalpino naujai 
pradėtoj, o gal jau esamoj Baltijos kraštų by-
loj. mūsų delegacijoms po apsilankymų dali-
nantis savo patirtimi ir įspūdžiais, išryškėjo 
bendra nuomonė, kad siekiant pastovaus 
poveikio reikia nuolatinių kontaktų, apsi-
lankymų, įvairiomis progomis teikiamos 

vis naujos medžiagos. Tokią veiklą planuoti 
ir organizuoti 1966 m. vasario 12–13 d. buvo 
įsteigta bendra baltiečių organizacija – Bal-
tiečių kreipimasis į jungtines Tautas (Baltic 
appeal to the united nations – BaTun). jį 
sudarė trijų tautybių sekcijos. latvių ir estų 
sekcijas sudarė atskiri asmenys, BaTun’o 
nariai, bet lietuvių sekcijai atstovavo lietu-
vių jaunimo antikolonialinė lyga, jai pirmi-
ninkavo lygos pirmininkas miklovas. Visos 
organizacijos pirmuoju pirmininku buvo 
išrinktas prel. Balkūnas.

nors mažeikos vadovaujamas komitetas 
lietuvos nepriklausomybei atstatyti po lap-
kričio 13 d. žygio į jungtines Tautas netrukus 
baigė savo veiklą, BaTun’o įsteigimą buvo 
galima laikyti to žygio tąsa ir Vlik’ui duoto 
pažado sulaužymu. Vlik’as negalėjo trijų 
tautybių organizacijos sau subordinuoti, bet 
į ją įtariai ir nepalankiai žiūrėjo. Tačiau dėl 
prel. Balkūno pirmininkavimo ją toleravo.

po metų, 1967 m. balandžio 22–23 d., an-
trajame BaTun’o metiniam suvažiavime, 
antikolonialinė lyga atsisakė vadovauti lie-
tuvių sekcijai. ji, kaip ir latvių ir estų sekci-
jos, liko sudaryta iš atskirų BaTun’o narių. 
BaTun buvo sudarytas kaip trijų baltiečių 
tautybių federacija, kiekviena sekcija rinko 
savo tautybės asmenis į BaTun’o vadovybę, 
iš jų rotaciniu būdu vienas tapdavo organiza-
cijos pirmininku17. 

antikolonialinės lygos veiklos 
pabaiga

antikolonialinei lygai atsiskyrus nuo 
BaTun’o, ji greit sunyko. su komunisti-
ne kinija nepasisekė susisiekti, o afrikos ir 
azijos antikolonialinių sąjūdžių atstovai, ku-
riuos pavyko kontaktuoti, aiškiai vengė pa-
sisakyti prieš sovietinį rusų kolonializmą ar 
kaip nors susidėti su baltosios rasės europie-
čių antisovietine organizacija. lygos veiklos 
laukas pasirodė nevaisingas.
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galutinai lygą pribaigė niujorko lietuvių 
visuomenėj pasklidęs gandas–įtarimas, kad 
jos pirmininkas miklovas esą galįs būti so-
vietų atsiųstas jų agentas. mane dėl miklo-
vo įspėjo ateitininkų veikėjas Vytautas Vy-
gantas (1930–1998). Tačiau man atrodė, kad 
greičiau tas gandas pačių sovietų paskleistas, 
kad pažeistų miklovo pastangų paveikumą. 
mūsų veikloj antikolonialinėj lygoj, žygyje į 
jungtines Tautas ir BaTun’e mes neturėjom 
kokių nors ryšių su lietuva ir ten gyvenan-
čiais žmonėmis, tad informacija apie mūsų 
veiklą niekam negalėjo pakenkti. o gandai 
su įtarimais apie mūsų veikėjus, nebūtinai 
neseniai iš lietuvos pabėgusius, bet ir apie 
jau seniau amerikoj įsikūrusius, galėjo len-
gvai paralyžiuoti visą mūsų veiklą. jie galėjo 
privesti prie tokios padėties, kad kone kie-
kvienas iš mūsų į kitą žiūrėtų su įtarimu: o 
ką gali žinoti, gal jisai ar jinai slaptai dirba 
sovietams? nors buvo žinoma, kad sovietai 
buvo užverbavę keletą išeivijos veikėjų ir 
galėjo turėti kitų, neišaiškintų agentų, bet, 
mano nuomone, į jų įsiskverbimo galimybę 
buvo neverta kreipti per daug dėmesio, kol 
mūsų veikla neįvėlė lietuvoj esančių, sovie-
tams pasiekiamų žmonių.

miklovas, sužinojęs apie tą gandą, labai 
užsigavo ir visai pasitraukė iš bet kokios lietu-
viškos veiklos. atseit štai jums agentas, kuris 
niekur nebedalyvauja ir niekuo nebesidomi. 
Tuo metu, 1968 metais, gavau valdžios darbą 
amerikos pašto departamente Vašingtone 
ir ten persikėliau dirbti ir gyventi. niujorke 
niekas nepasišovė antikolonialinei lygai va-
dovauti ir taip jos veikla pasibaigė be kokio 
nors formalaus nutarimo18. Bent dalinai, tarp 
jau išsivadavusių afrikos ir azijos valstybių 
jT’ų misijų, lygos veiklą pratęsė BaTun.

idėją kontaktuoti su komunistine kinija 
vėliau perėmė ir vykdė amerikos lietuvių 
Bendruomenė (jaV lB) ir pasaulio lietuvių 
Bendruomenė (plB). kai 1971 m. komunis-
tinė kinija jungtinėse Tautose pakeitė Tai-
vano saloj prisiglaudusią tautinę, jaV lB 

1972.12.29 d. pasiuntė jos ambasadoriui jung-
tinėse Tautose niujorke Huang Hua prašymą 
perduoti kinijos liaudies respublikos vy-
riausybei mūsų apeliaciją nepripažinti lietu-
vos prievartinio įjungimo į sovietų sąjungą 
ir reikalauti ją baigti neteisėtą lietuvos oku-
paciją. Tarpe kartu siunčiamų priedų buvo 
ir molotovo-ribbentropo 1939 m. slaptųjų 
susitarimų kopijos.

kai amerika 1979.01.01 d. užmezgė diplo-
matinius santykius su kinijos liaudies res-
publika ir Vašingtone atsirado jos ambasada, 
ją kaip jaV lB ar plB atstovas karts nuo 
karto aplankydavau ir įteikdavau panašias 
apeliacijas ir įvairios informacinės medžia-
gos apie lietuvą ir lietuvių pasipriešinimo 
sovietinei okupacijai pasireiškimus. komu-
nistinės kinijos diplomatai mūsų apeliaci-
jas ir visą medžiagą priimdavo ir žadėdavo 
informuoti savo užsienio reikalų ministeriją 
Beidžinge.

man teko atstovauti lietuvių Bendruome-
nei 1981.11.27–28 d. Taikos ir teritorinių klau-
simų tarptautiniame simpoziume sapporo 
mieste, japonijoj. Ten tarp kitų dalyvių ak-
tyviai reiškėsi ir kinietis diplomatas, neofici-
alus kinijos atstovas guo Fengmin. Turėjau 
progos su juo išsikalbėti, jis patarė siuntinėti 
mūsų, lietuvių, informacinę medžiagą į Bei-
džingą kinijos socialinių mokslų akademi-
jos sovietų sąjungos ir rytų europos studijų 
institutui, ten ji gautų daugiau dėmesio. jis 
tada mane taip pat įspėjo, kad nuspręsta keis-
ti kinijos politiką sovietų sąjungos atžvilgiu 
bandant mažinti tarpusavio priešiškumą.

pasinaudojau jo patarimu ir iki lietuvos 
išsivadavimo siuntinėjau tam institutui, o 
taip pat ir kinijos užsienio reikalų ministeri-
jos sovietų sąjungos ir rytų europos skyriui, 
visą anglų kalba mūsų informacinę medžiagą 
apie lietuvą. iki kol Beidžinge įsikūrė lietu-
vos ambasada, institutui prenumeruodavau 

„lituanus“ žurnalą.
Tuo būdu antikolonialinės lygos idėja 

buvo vykdoma, nors ir daug vėliau.
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atkakli, ilgų metų 
BaTun’o veikla

Tuo tarpu BaTun išvystė gyvą veiklą jun-
ginėse Tautose. itin veiklus buvo kun. Trepša, 
antrasis pirmininkas po prel. Balkūno, bet ir 
vėliau, kitiems pirmininkaujant, jis stipriai 
reiškėsi BaTun’o veikloje. Į ilgalaikę veiklą 
įsitraukė palygint nedidelis lietuvių būrelis 
ir netrukus toj veikloj ėmė vyrauti latviai ir 
estai. iš lietuvių ilgus metus BaTun’e dirbo 
kęstutis miklas, dalia Bulgarytė, nastutė 
umbrazaitė – senosios emigracijos palikuonė. 
gyvendamas Vašingtone BaTun’o veikloj 
negalėjau dalyvauti, bet iki šiol likau jo narys.

Tinkamomis progomis BaTun’o delega-
cijos lankydavo įvairių valstybių jT misijas, 
įteikdavo ar siuntinėdavo joms memorandu-
mus ir kitą informacinę medžiagą apie Bal-
tijos kraštus. BaTun’o vadovybė įtraukė į 
savo veiklą baltiečių jaunimą, studentus, ku-
rie atostogų metu ar baigę studijas, BaTun’e 
atlikdavo politinės-informacinės veiklos 
praktiką. Taip per BaTun’ą perėjo gan 
daug jaunų veikėjų. dalyvaudami BaTun’o 
veikloje susipažino ir susidraugavo visų trijų 
tautų jo darbuotojai. po kiek laiko BaTun’o 
lietuviai, latviai ir estai įprato bendrauti ir 
veikti lyg jie būtų vienos ir tos pačios tautos 
nariai. BaTun buvo pirmoji tokia ameri-
kos baltiečių bendros veiklos organizacija 
bei platforma. Tik vėliau įsisteigė kitos ben-
dros baltiečių organizacijos – Vašingtone 
joint Baltic american national committee – 
jBanc, kalifornijoj Baltic american Free-
dom league – BaFl, konektikuto valstijoj 
estonian, latvian, lithuanian association of 
connecticut – ella.

kai 1991 metais lietuva, latvija ir estija 
atgavę nepriklausomybę įstojo į jungtines 
Tautas, jų naujai paskirti ambasadoriai mi-
sijų patarėjais paskyrė esamus ar buvusius 
BaTun’o darbuotojus. lietuvos ambasado-
rius anicetas simutis pakvietė misijos patarė-
jais gintę damušytę, darių sužiedėlį ir mane, 

visus, kada nors aktyviai dirbusius BaTun’e. 
Tai buvo labai naudinga, nes mes, lietuvos, 
latvijos ir estijos misijų patarėjai, buvome 
draugai ir BaTun’o veiklos bendradarbiai, 
tad ir mūsų misijų darbe veikėme kartu, lyg 
būtume vienos misijos darbuotojai. nuo-
lat pasikeisdavom informacija ir kas savaitę 
susitikę pasidalindavom uždaviniais, kas ką 
turi nuveikti. Taip mažos Baltijos valstybių 
misijos galėjo veikti lyg jos būtų buvę daug 
didesnės. Tas sklandus ir artimas bendradar-
biavimas pasibaigė į misijas atvykus diplo-
matams iš išsivadavusių Baltijos kraštų.

BaTun itin sustiprino savo veiklą, kai 
Baltijos kraštuose prasidėjo išsivadavimo są-
jūdžiai. Tada ne tik teikė jT’ų misijoms nau-
jausią informaciją apie tai, kas vyksta Baltijos 
šalyse, bet ir išgaudavo amerikon atvykusiems 
išsivadavimo sąjūdžių vadovams susitikimus 
su didžiosios Britanijos, Vokietijos, Švedijos 
ir kitų kraštų jT’ų misijų diplomatais19.

Bet po Baltijos kraštų išsivadavimo 
BaTun’o veikla labai susiaurėjo. Įsteigus 
Baltijos valstybių nuolatines misijas jungtinė-
se Tautose, BaTun’ui niujorko jT’ų būstinėj 
ir kitų kraštų misijose nelabai liko kas veikti. 
pagrindinę savo veiklą BaTun tada nukrei-
pė į jT’ų Žmogaus teisių komitetą Ženevoj. 
Ten, artimai bendradarbiaujant su lietuvos, 
latvijos ir estijos jT’ų asociacijomis, BaTun 
ėmėsi gynybos prieš rusų kaltinimus estijai ir 
latvijai baisiais nusikaltimais: tų kraštų so-
vietinių kolonistų rusų diskriminavimu, jų 
žmogaus teisių pažeidimais, fašizmo ir naciz-
mo puoselėjimu ir kitomis piktadarybėmis.

BaTun’o atstovai taip pat kėlė tuos klau-
simus, kurių Baltijos valstybės nenori ar ne-
gali kelti: karaliaučiaus rusiškojo enklavo 
demilitarizaciją, tarptautinės teisės atžvilgiu 
neaiškų to enklavo statusą, rasistinius išpuo-
lius prieš rusijoj atsidūrusius kaukaziečius ar 
migrantus iš centrinės azijos, rusijos mažų 
finų-ugrų tautų diskriminaciją ir jų tautinių 
teisių ignoravimą.

BaTun dar vis veikia ir dabar, 2007 metais.
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Baigiamosios pastabos
lietuvių jaunimo antikolonialinės lygos 

veikla, žygis į jungtines Tautas, BaTun’o 
darbai Baltijos kraštų išsivadavime kokios 
nors juntamos reikšmės neturėjo. Visos tos 
pastangos išsivadavimo nė viena diena ne-
priartino ir okupacijos nesutrumpino – kaip 
ir visa baltiečių išeivijos politinė veikla. nors 
išeivijos politiniai veiksniai, ypač Vlik’as ir 
alT’as, skardenosi apie jų vedamą „vadavi-
mo veiklą“ ar net „vadavimo kovą“, visiems 
buvo aišku, jog tai tik lakūs žodžiai, kuriais 
nereikia jų tiesiogine prasme tikėti. iš tikro 
išeivija greit suprato, kad amerika dėl Vidu-
rio ir rytų europos išlaisvinimo su sovietų 
sąjunga nekariaus ir kad lemiamas vaidmuo 
išsivaduojant Baltijos kraštams ir atkuriant 
nepriklausomas valstybes atiteks tautoms 
tėvynėje. išeivijos tikrasis uždavinys buvo 
išlaikyti ir, kiek įmanoma, sustiprinti ir pra-
plėsti Baltijos valstybių sovietinės okupacijos 
ir aneksijos teisėtumo nepripažinimą ame-
rikos jungtinėse Valstijose, kanadoj, aus-
tralijoj, Vokietijos Federalinėj respublikoj, 
prancūzijoj ir kituose kraštuose. ir tikrai 
šis okupacijos nepripažinimas buvo svarbus 
išsivaduojant Baltijos valstybėms, jam labai 
padėjo ir jį palengvino20.

Šalia to išeivija siekė įtikinti pasaulio vie-
šąją nuomonę, kad Baltijos valstybių sovieti-
nė okupacija yra didelė neteisybė, kuri kada 
nors, kaip nors turėtų būt atitaisyta. pana-
šiai kaip lenkijos klausimas dvidešimtojo 
šimtmečio pradžioje, prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Tada europoj jau buvo įsivyravęs tauti-
nių valstybių modelis ir atrodė žiauriai netei-
singa, kad didelė, kūrybinga, su visai Vakarų 
civilizacijai reikšmingais pasiekimais muzi-
koje, literatūroj bei moksle ir su sena valsty-
bingumo istorija lenkų tauta buvo netekusi 
savo valstybės ir buvo svetimųjų valdoma. 
Vakarų europoj, amerikoj ir anapus jų pa-
saulyje susidarė nuomonė, jog lenkija vis tik 
turėtų būt atkurta, nors niekas nežinojo, kaip 

trijų galingų imperijų pasidalintas kraštas 
galėtų išsivaduoti ar būti išvaduotas.

nors ir ne taip plačiai kaip lenkijos atve-
ju, bet ir baltiečių išeivija pasiekė bent dalies 
pasaulio viešosios nuomonės palankumo, 
kuris pasireiškė prasidėjus Baltijos kraštų 
išsivadavimui21. lietuvių jaunimo antikolo-
nialinė lyga, žygis į jungtines Tautas ir ypač 
ilgų metų atkakli BaTun’o veikla prie to 
taip pat prisidėjo.

priedas:
nuorašas

praeities atgarsis
1965 metais lapkričio 13 dieną new york 

įvyko gausi amerikoje gyvenančių pabalti-
jiečių demonstracija ir eisena už laisvę. jos 
tikslas buvo pareikšti jungtinėms Tautoms 
(jT), amerikai bei laisvajam pasauliui, kad 
pabaltijo tautos buvo neteisėtai pavergtos po 
komunistiniu jungu. Tai buvo masinis politi-
nis žygis, kuriame tarp kitų dalyvavo 14 000 
amerikos lietuvių. demonstracijos prasidėjo 
madison square garden su minėjimu. po to 
tūkstančiai žmonių, iškėlę lietuvos, latvijos 
ir estijos vėliavas bei plakatus, žygiavo per 
new york gatves iki jungtinių Tautų būstinės. 
Ten, aikštėje, per garsiakalbius buvo skaito-
mas manifestas. jame pareikšta, kad pabal-
tijo kraštų suverenitetas buvo per prievartą 
atimtas ir jie neteisėtai buvo įjungti į sovietų 
sąjungą. Tai plačiai nuskambėjo amerikos 
spaudoje, radijo ir TV žinių programose.

dešimt akademikų skautų asmeniškai pasi-
reiškė šiose demonstracijose. Šiam dešimtukui 
priklausė: janina Tallat-kelpšaitė-prapuolenie-
nė, rūta domarkaitė-grigienė, giedrė galiny-
tė-pencylienė, Živilė paliliūnaitė-simaitienė, 
aušra kubiliūtė, Vacys garbonkus, uogintas 
kubilius, jurgis Šenbergas, Virginija Bobinai-
tė-Žukauskienė ir Bronius andriukaitis.

čia pateikiame ištrauką iš interviu, iš-
spausdintą akademinio skautų sąjūdžio lei-
dinyje „mūsų Vytis“ 1965 metais.
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– kaip jums kilo idėja nueiti į jungtines 
Tautas?

– grupė draugų, dar iš vasaros stovyklos, 
stovėjome prie jungtinių Tautų pastato ir 
dalinomės įvairiais įspūdžiais, kai prie mūsų 
priėjo pažįstamas latvis dr. dzintars paegle ir 
pasiūlė aplankyti patį jungtinių Tautų susi-
rinkimą. drauge drąsu. pagalvojome, o ko-
dėl ne? prie durų, kaip ir visi turistai, nusipir-
kom bilietus ir nuėjome į salę, kurioje vyko 
jungtinių Tautų saugumo tarybos sesija.

– ką darėte nuėję į salę?
– salė buvo beveik sausakimšai pilna kitų 

žiūrovų. pasibaigus vienai sesijai, per per-
trauką tarėmės, ką daryti (kaip atkreipti jT 
atstovų dėmesį į pabaltijiečių padėtį). pasibai-
gus pertraukai, pradėjo kalbėti rhodezijos jT 
atstovas. kai baigėsi jo kalba, mes nutarėm: 

„pasiruoškim, trys, keturi,“ – ištarė uogintas, 
ir drauge kuo garsiau sušukome. „admiT 
THe BalTic sTaTes To THe un.“

– kokia buvo reakcija į šį šūkį?
– jungtinių Tautų posėdžiaujantys atstovai 

tuoj nusiėmė ausines ir pradėjo klausti, kas 
dedasi. rusijos atstovas atsistojo ir apleido 
salę. po to viskas labai greit dėjosi. prie mūsų 
prisistatė salės policija ir stumte išstūmė iš jT 
salės. su mumis išstūmė ir kelis aplinkinius 
žmones, kurie gal net nežinojo, kas tos „Bal-
tic states“ yra. matėme, kaip viena kinietė, 
pasimetusi ir išsigandusi, aiškinosi policijai. 
priėjo prie mūsų un security (jT saugumas) 
ir liepė berniukams nueiti į tardymo kamba-
rį. mergaites paleido.

– kas atsitiko vargšams broliams tardymo 
kambaryje?

– kai tik įėjome, pirmiausia iškratė kiše-
nes, pažiūrėjo, ar turim ginklų. Visus nu-
fotografavo su polaroid foto aparatu ir tada 
kiekvieną atskirai apklausinėjo.

– maždaug ko jūsų klausė?
– pirmiausia paklausė asmeniškų žinių: 

vardą, pavardę, kur gyvename, kur dirbame, 
ar mokomės. reikėjo parodyti kokią nors 
identifikaciją. gavę ir patikrinę šias asmeniš-

kas žinias, pradėjo teirautis, koks buvo mūsų 
tikslas. išaiškinom, kad lauke šiuo laiku vyks-
ta demonstracijos, prašančios teisėtos laisvės 
pabaltijo tautoms, kad mes tikimės, jog de-
monstracijos atkreips pasaulio dėmesį į tautų 
neteisingą pavergimą. savo mažu žygiu norė-
jom gauti tam reklamos ir atkreipti laikraš-
čių ir viso „communications“ didesnį dėme-
sį. prisispyrę klausė, kokiai politinei grupei 
priklausome. sunku buvo išaiškint, kad pri-
klausome akademiniam skautų sąjūdžiui. iš 
viso, kas tie akademikai skautai buvo sunku 
išaiškinti. klausė, kada įkūrėme akademinį 
skautų sąjūdį. išaiškinom, kad mes neįkūrė-
me, o kad dar lietuvoje, dėl kurios laisvės mes 
dabar šaukėme, ši studentų organizacija buvo 
įkurta. klausė, ar mes tik dabar susipažinome. 
aiškinome, kad visi vasarą drauge stovyklau-
jame ir suvažiavimuose kartu dalyvaujame. 
Vienas pradėjo kreiptis į mus rusiškai, bet mes 
nesupratom, ką jis mums sakė.

– ar pareigūnų elgesys su jumis buvo man-
dagus?

– Taip, klausinėtojai buvo labai mandagūs. 
nei fiziniai, nei žodžiu mūsų visai neįžeidė. 
Baigus klausinėjimą, suvedė visus drauge ir 
aiškino, kokį mes didelį, kenksmingą žingsnį 
savo gyvenime įvykdėm. Šis įvykis bus visada 
įrašytas į mūsų bylas. dirbantys praras val-
džios darbus ir t. t. sakė, kad buvo pakvietę 
miesto policiją mus areštuoti, bet dėl mūsų 
dabartinio gražaus elgesio nutarę mus pa-
leisti. pabrėžė, kad daugiau į jungtinių Tautų 
patalpas neturime teisės sugrįžt. palydėjo ligi 
durų ir įsakė išeit.

– kokia buvo reakcija?
– mūsų žygis buvo paskelbtas united press 

international pranešime. Tuo stengėmės kuo 
daugiau atkreipt jT atstovų ir visuomenės dė-
mesį į demonstracijos tikslą ir lietuvos bei kitų 
pabaltijo kraštų teisėtos laisvės reikalavimą.

parengė danguolė Bielskienė

DRAUGAS, 2007 m . lapkričio 7 d ., 
trečiadienis, p . 2
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sakoma demonstracijos plakatuose ir be-
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in the late 1950s many u.s. college-educated 
lithuanians from the post-World-War-ii 
emigration looked suspiciously at some 
of the official organizations representing 
lithuanians in america and elsewhere, such 
as the supreme committee for the liberation 
of lithuania and the lithuanian-american 
council. The demise of colonialism in the 
world led lithuanian youth to become more 
active in drawing public attention to the 
occupation of the Baltic states by the soviet 
union and thereby seeking to induce the 
latter to grant them independence. For this 
purpose a federation of lithuanian youth 
organizations was established in 1963; it called 
itself the young lithuanian anticolonial 
league (ljal in lithuanian) and entered 

algimantas gureckas

liTHuanian poliTical youTH acTiViTies in neW york 
From 1963 To 1968:
young liTHuanian anTicolonial league, marcH To THe 
uniTed naTions, and THe BalTic appeal To THe u.n.

into contact with some african and asian 
liberation organizations. one of its largest 
and best-organized actions was the november 
13, 1965 march through new york to united 
nations headquarters and the attendant visits 
to many of the national delegations. in order 
to achieve better coordination a joint new 
Baltic youth organization was founded—
the Baltic appeal to the united nations 
(BaTun). many of the people active in it 
began to work in the Baltic u.n. embassies 
once estonia, latvia, and lithuania regained 
independence. so even though neither ljal 
nor BaTun had a direct influence on the 
liberation of the Baltic states, they did help 
make world public opinion towards them 
more favourable.
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Recenzijos

ramutė racHleVičiŪTĖ

didžiųjų XX amžiaus lietuvos dailės as-
menybių estafetėje Vytautas kazimieras jo-
nynas yra vertinga grandis: 
pauliaus galaunės mokinys 
ir elenos gaputytės, anta-
no mončio, albino elskaus, 
romo Viesulo mokytojas. 
užtektų Vytauto kazimiero 
jonyno pedagoginio darbo 
(o jis dar susipynęs su plačia 
ir įvairiašake administracine 
veikla!), kad jis priklausytų 
XX amžiaus dailės istorijai. 
dėstymas kauno meno mo-
kykloje, vadovavimas kauno 
taikomosios dailės institutui 
antrojo pasaulinio karo me-
tais, Fribūro dailės ir amatų mokyklos įkū-
rimas ir direktoriavimas, mokytojavimas 
Valstybiniame mainco architektūros ir dai-
lės institute, beveik 17 metų darbo Fordamo 
universiteto suaugusiųjų vakarinio švietimo 
centre.

akistatos su dailininku,
norėjusiu „kelti dulkes ant tėvynės vieškelio“1,

[arba rasos andriušytės-Žukienės monografijos „akistatos: dailininkas 
Vytautas kazimieras jonynas pasaulio meno keliuose“ recenzija]

rasa andriušytė–Žukienė „akistatos: dailininkas Vytautas kazimieras jonynas pasaulio meno 
keliuose“, Vilnius: lietuvos dailės muziejus, 2007.

Vytautas kazimieras jonynas įkūrė Fri-
būro mokyklą pokarinės Vokietijos pran-

cūzų zonoje. joje be lietuvių 
mokėsi latviai, estai, čekai, 
slovakai, vengrai, rumunai, 
ukrainiečiai ir kt. Tik ketveri 
metai, bet kiek daug nuveik-
ta. mokykla garsėjo ne tik 
dailės dalykų, bet ir užsienio 
kalbų dėstytojais: poetais – 
Henriku nagiu (vokiečių ir 
prancūzų kalbos), alfonsas 
nyka-niliūnas (prancūzų k.). 
Fribūro mokyklos vaidmuo 
dar iki šiol nėra tinkamai 
įvertintas mūsų dailės isto-
rijoje. Tiksliau parašyt apra-

šytas, bet dar iki galo nesuvoktas, neįsisą-
monintas. po pirmųjų mokyklos gyvavimo 
metų buvo surengta studentų darbų paroda 
ir parengtas išsamus katalogas. „Būdamas 
labai gyvos prigimties, suvokdamas neigia-
mas pasyvaus buvimo, neaiškaus laukimo ir 
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emigracinio nuovargio pasekmes, jis [jony-
nas – r. r.] užėmė aktyvią poziciją. sugebėjo 
atmesti stingdantį laikinumo sindromą bei 
ėmėsi organizacinės veiklos“2. Šis ir kitoks 
organizacinis darbas rodo, kad menininkas 
pasižymėjo neeiliniais organizatoriaus, šian-
dien sakytume, meno vadybininko, sugebė-
jimais“3.

Vytautas kazimieras jonynas „tamsiam 
tremties gyvenimo maiše“ (kazio Bradūno 
žodžiai) niekad nedirbo fabrike, skerdyklo-
je, durininku, o pragyveno versdamasis iš 
savo profesijos. Tai turbūt ir yra geriausias 
jo kaip vadybininko sugebėjimų įrodymas. 

„Beje, Berlyne staiga prasiveržęs ryškus ap-
sisprendimas būti menininku ir vien tik 
menininku nesikeitė jokiomis aplinkybėmis. 
1944-aisiais, kai karo pabėgėliui buvo pasiū-
lyta melžti vokiečių ūkininko karves, jo at-
sakymas buvo toks: „aš galiu jas piešti, bet 
ne melžti.“ emigravęs į jaV, jonynas taip pat 
nesutiko dirbti jokio kito, išskyrus dailinin-
ko, darbą“4. pasididžiavimas savo dailininko 
profesija ir talentu, džiugina, žvalina ir šių 
dienų skaitytoją, dailininką. Žinoma, kad 
dailininką visose situacijose gelbėjo ne tik jo 
apsukrumas, sakytume, netgi verslumas, di-
plomato talentas, neeiliniai bendravimo su-
gebėjimai, bet ir jo įsimintinas jumoro jaus-
mas. 1951 metais emigruojant į jaV, kariškio 
paklaustas, iš ko pragyvensiąs, jis atsakė: 
amerikoje kol kas neteko girdėti, kad būtų 
koks dailininkas numiręs iš bado, ir jonynas 
tikrai nebūsiąs pirmasis.

mokėjo Vytautas kazimieras jonynas ir 
apsiginti. net laimėjo teismo procesą prieš 
juozą keliuotį, ir pastarasis turėjo paneigti 
kaltinimus5.

Vytauto kazimiero jonyno (1907–1997) kū-
rybinis palikimas kaip reta gausus ir įvairus. 
čia priklauso novatoriškas knygų ir žurnalų 
apipavidalinimas ir iliustravimas, meistriš-
kas ksilografijos technikos įvaldymas, vitra-
žai, skulptūros, bažnyčių, koplyčių ir kitokių 
šventovių pastatai, jų interjerai ir liturginiai 

reikmenys, įvairūs dizaino projektai – paš-
to ženklai (atspausdinti Vokietijoje, jaV ir 
Vatikane), plakatai ir kitos mažosios grafi-
kos formos (įstaigų, organizacijų emblemos, 
vertybinių popierių projektai, ekslibrisai), 
piešiniai, akvarelės. 

skaitydami rasos andriušytės-Žukienės 
knygą, suvokiame, kad dailėtyrininkė dai-
lininką priskyrė kitokiam, neįprastam lie-
tuvos dailės padangėje menininko tipui: „jis 
kūrė sparčiai, ne kankindamasis, bet racio-
naliai ir drąsiai spręsdamas visas kūrybines 
bei gamybines problemas. <...>. kaip kūry-
boje, taip ir gyvenime jonynas buvo aktyvi ir 
kovinga asmenybė, o savas tiesas dėstė nieka-
da nepailsdamas.“6 straipsniai apie Fribūro 
mokyklos vadovą lietuvių, estų, latvių, pran-
cūzų, vokiečių, italų spaudoje formavo „ak-
tyvaus, racionalaus menininko paveikslą“7. o 
jeigu pridėję dar keletą štrichų, gautume itin 
gyvybingo, optimizmu žaižaruojančio kūrė-
jo paveikslą. pasirodo, Vytautas kazimieras 
jonynas ir pagyroms buvo atsparus, o ir kri-
tika jam išeidavo į naudą: „mano charakte-
riui daug geriau, kuomet aš gaunu pipirų nei 
pagyrimų, nes tuomet sukaupi jėgas kovoti 
prieš blogybes arba prieš trūkumus, kurie 
būna iškelti.“8

aprėpdama visą Vytauto kazimiero jony-
no kūrybą ir biografiją, monografijos autorė 
visgi kai ko sąmoningai atsisakė. pradėjęs 
labai anksti, dar nuo 1974 metų lankytis 
sovietų lietuvoje, menininkas atsidūrė ne-
pavydėtinoje situacijoje tiek šiapus, tiek ana-
pus vandenyno. „dailininkas gerai suprato 
sovietinės lietuvos ir lietuvių dailininkų pa-
dėtį, blaiviai vertino savo, „amerikono – lie-
tuvio“, situaciją, kurią galima apibūdinti kaip 
buvimą tarp kūjo ir priekalo tiek lietuvoje, 
tiek amerikoje. Bet šioje knygoje tokiems 
klausimams neskiriama daug dėmesio, palie-
kant juos politologams bei uždarų tautinių 
bendruomenių [paryškinta mano – r. r.] 
tyrėjams“9. čia rasa, kaip jai ir būdinga, 
konstruktyviai laikosi knygos sumanymo ir 
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pavadinimo – jai rūpi dailininkas „pasauli-
nio meno keliuose“.

arsininkui Vytautui kazimierui jonynui 
monografijos eilė atėjo tik dabar, po tapytojų 
antano gudaičio, antano samuolio, Viktoro 
Vizgirdos, skulptoriaus juozo mikėno. pir-
miausia dailėtyrininkai rašė monografijas 
apie „čia“, o ne anapus vandenyno gyvenu-
sius ir kūrusius kolegas. pagaliau atėjo eilė 
ir grafiko (turiu omenyje dailininko kūrybi-
nę veiklą Ars gyvavimo laikotarpiu, XX a. 4 
dešimtmetį) kūrybos apžvalgai. Visus šituos 
svarbius dalykus sužinome arba patikslina-
me, pagiliname rasos andriušytės-Žukienės 
dėka stodami akistaton su Vytautu kazimie-
ru jonynu.

pati autorė ir lietuvos dailės muziejus – 
monografijos užsakymo iniciatorius, suvo-
kė, kad „pažinimo spragas padėjo užpildyti 
1991 m. išleista publicistinė Tomo sakalausko 
knyga „kelionė“, tačiau menotyrinės mono-
grafijos apie jonyno kūrybą lietuvoje dar ne-
buvo“10. nors Tomo sakalausko „knyga ver-
tinga šaltinių gausa. <...>, tačiau tekstas labai 
prisodrintas pasaulio filosofinės išminties 
nuotrupų, asmeniškų autoriaus kultūros pa-
žinimo impresijų, kurios skaitytojams apsun-
kina jonyno kūrybos esmės suvokimą“11. ats-
kiri straipsniai, tyrėjai yra rašę apie įvairius 
jonyno kūrybos aspektus, tačiau dailininko 
kūryba „aprašyta publicistiškai, netgi atsai-
nokai, o moksliškai tirta tik fragmentiškai“12.

Taigi, rasa andriušytė-Žukienė parašė 
menotyrinę monografiją, kurioje nuosekliai, 
dėmesingai apžvelgė visas kūrybines sferas 
ir visus jo tikrai netrumpos (nugyveno dai-
lininkas devynis dešimtmečius) biografijos 
faktus ir nuotykius. aprašyti, išanalizuoti 
taikomąją grafiką, architektūrą (eksterjerus, 
interjerus), vitražus, bažnytinę dailę reikia 
realios, tikros menotyrinės patirties ir pro-
fesionalumo. rasa andriušytė-Žukienė šią 
patirtį sukaupė dirbdama nacionaliniame 
m. k. čiurlionio dailės muziejuje, tyrinė-
dama XX amžiaus lietuvos dailės istoriją, 

vadovaudama Vytauto didžiojo universite-
to menotyros katedrai, aktyviai rašydama 
ne tik apie dailės istoriją, bet ir dailės kriti-
ką. rasos analitiniam protui vienodai gerai 
paklūsta ir vaizduojamoji, ir taikomoji bei 
monumentalioji dailė. rašo dailėtyrininkė 
konstruktyviai, bet podraug ten, kur rei-
kalinga – su jumoro jausmu, šmaikštumu 
ar net su ironija; nenusižengdama profesi-
nei etikai, bet ir neatvėsindama teksto iki 
objektyvaus šaltuko. skaitydama gyvos, 
lanksčios kalbos tekstą nei akimirksniu ne-
prarandi jausmo, kad knygos autorė kieta ir 
principinga dailėtyrininkė. ji savo tyrinėja-
mus objektus, ar tai būtų mikalojus kons-
tantinas čiurlionis, ar Vytautas kazimieras 
jonynas, jų kūrybą vertina ir profesionaliai 
atseikėja pagal pasaulinį XX a. modernizmo 
dailės palikimą.

Įžanga „išeivijos dailė: prie ko prisirišti, 
nuo ko išsilaisvinti“ monografijoje yra tarsi 
rasos andriušytės-Žukienės atsakas į svar-
bią lietuvos menotyroje studiją, kuri pasiro-
dė 2003 metais – „išeivijos dailė: tarp prisi-
rišimo ir išsilaisvinimo“. autorių kolektyvo 
parašytoje dailėtyros apybraižų rinkinyje 
pirmąkart buvo plačiu mastu gvildenamos 

„menininkų emigracinės būties problemos“13.
Žibuntas mikšys dar 1998 yra rašęs: „<…> 

mes nebuvome ir nesame išeiviai <…>. aš 
buvau (ir esu) politinis pabėgėlis“. s. goš-
tautas išeivio sąvoką knygoje „išeivijos dailė“ 
išskiria kursyvu ir taiko ją tik karo pabėgė-
liams, vėliau – emigrantams, atskirdamas 
juos nuo ankstesnių antrosios XiX a. ir pir-
mosios XX a. pusių išeivių. 

Žibuntas mikšys tuomet užkliudė įsisenė-
jusią ir įsiskaudėjusią, bet vis dar aktualiai 
žiojinčią žaizdą. yra žmonių, nebūtinai me-
nininkų, kurie nuo nepriklausomybės pra-
džios apsigyveno lietuvoje ir vis dar vadi-
nami „amerikonais“, australais ir t. t. mums 
reiktų sąmoningai pasistengti ir kasdienybė-
je užmiršti, kas ir kur yra gyvenęs. prisiminti 
galima būtų tuomet, jei iškiltų enciklopedi-
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nio preciziškumo poreikis. „išeiviams“ jau 
seniai nusibodo giminės lietuvoje, o pas-
tarieji nepateisino giminaičių lūkesčių. net 
lietuvos kasdienybėje to susiskaldymo, be-
tikslio skirstymo į „tikrus“ ir „atvykusius iš 
išeivijos“ niekaip nepajėgiame įveikti. Tai ką 
jau bekalbėti apie dailės istoriją...

gražu, kad dažnokai rasa vietoj žodžio 
„išeivis“, rinkosi „saviškio“ terminą: „per 
penkiasdešimt atskirties metų įjautrintoje 
tautos sąmonėje, neišskiriant nė tyrėjų, buvo 
tvirtai įaugęs prarasto ir vėl sugrįžusio sa-
viškio [paryškinta mano – r. r.] vaizdinys, 
menotyrininkus skatinęs į išeivių kūrybą 
žiūrėti susidomėjus, bet ir iš tolo, išlaikant 
didesnį nei įprasta atstumą su meno kūriniu, 
bet jam rodant ypatingą pagarbą“14.

„lietuvoje išleisti išeivių dailei skirti lei-
diniai dažniausiai palieka profesiškai sterilų, 
todėl nelabai patrauklų įspūdį“15. rasa sten-
gėsi kalbėti ne apie „lietuvį menininką ir pa-
saulį“, o apie „lietuvį menininką pasaulyje“16. 
Tokių mėginimų, užuomazgų monografijos 
autorė mano pastebėjusi tik lijanos natale-
vičienės, laimos Bialopetravičienės, laimos 
laučkaitės studijose apie antaną Tamošaitį, 
praną domšaitį, jurgį mačiūną17.

iš tikrųjų iki šios dienos metodiniai prin-
cipai, kaip nagrinėti opią ir skaudžią egzilio 
kultūros temą, nėra nusistovėję. nors dai-
lėtyrinių išeivijos kultūros tyrimų poreikį 
aiškiai pajutome nuo pat nepriklausomybės 
laikotarpio pradžios, tiksliau jau glasnost ir 
perestroikos laikams prasidėjus. 

globalizacijos laikais menotyrininkus la-
biausiai turėtų dominti du egzilyje sukurto 
ar kuriamo meno aspektai, mano r. andriu-
šytė-Žukienė: tai „poveikis lietuvos kultūrai 
bei santykis su naujos „tėvynės“ ir pasaulio 
menu, <...>“18. To dailininko kūrybos santy-
kio su pasaulio menu rasa andriušytė-Žu-
kienė niekad neužmiršta ir skaitydama vi-
suomet jauti, kad tai yra viso dailės istorikės 
mintijimo ir griežto, tikrai ne parapijinio 
vertinimo ašis. Toliau pateikiu citatų, kur visi 

pajuodinimai yra šių eilučių autorės, kad iš-
ryškėtų tyrėjos pozicija.

„galbūt tautinis išeivių užsisklendimas, 
tam tikras provincialumo sindromas lėmė, 
kad dauguma lietuvių dailininkų eksploa-
tavo daugiausia figūrinę dailę, ir, kurdami 
XX a. antroje pusėje, neturėjo didesnių už-
davinių negu postimpresionistiniai ar seza-
nistiniai ieškojimai.“19 „kita vertus, lietuviai 
atsivežtų europietiško meno tradicijų – re-
alizmo, neoklasicizmo, ekspresionizmo, fi-
gūrinės dailės – bagažo kūrybiškai nepa-
naudojo, ir daugeliu atvejų jos netapo naujo, 
kokybiškai kitokio jų starto naujoje vietoje 
pagrindu“20.

 „kaip ten bebūtų, didžioji dauguma Va-
karuose atsidūrusių lietuvių dailininkų nesu-
prato ir nepripažino vėlyvojo modernizmo 
avangardinių meno krypčių bei apraiškų, 
ypač tų, kurių nebuvo prieškarinėje lietu-
voje. Šeštame–aštuntame dešimtmečiuose 
amerikoje lietuvių mėgtas ir pratęstas figū-
rinis menas populiarumu ir reikšmingumu 
neprilygo abstrakčiajai dailei, tad šiandien 
figūrinio meno tradicijos, kuriai priklau-
so ir Jonynas, tyrinėjimai norom nenorom 
įgauna rašymo apie konservatyvesnius me-
ninius reiškinius pobūdį“21.

„kaip ir daugumai lietuvių kultūrininkų, 
menininkui ne itin patiko avangardas, jis 
nuolat propagavo klasikines meno vertybes, 
bažnytinį meną, mikalojų konstantiną čiur-
lionį“22.

didelę knygos dalį apima bene mažiausiai 
žinoma ne tik skaitytojams, bet ir dailėtyri-
ninkams medžiaga apie Vytauto kazimiero 
jonyno bendradarbiavimą su Vatikanu ir jo 
darbavimasis specifinėje bažnytinės dailės 
srityje. 1955–1983 metais Vytautas kazimieras 
jonynas dekoravo bažnyčias, kurios įėjo į jaV 
architektūros istoriją, sukūrė šimtus kvadra-
tinių metrų vitražo, suprojektavo liturginių 
reikmenų ir statinių, baldų. atskiro dėmesio 
verta ne vienkartinio jonyno bendradarbiavi-
mo su Vatikanu istorija: jis – 1964–1965 metų 



133

Vatikano paviljono pasaulinėje niujorko 
parodoje apipavadalintojas, kankinių koply-
čios Mater Misericordiae interjero Šv. petro 
bazilikoje romoje (1970) autorius. nuostabą 
kelia jonyno ir shepherdo studija niujorke, 
konektikute, kuri gyvavo 25 metus, parūpi-
nusi daugybę „lietuviškojo stiliaus“ maldos 
namų ir kitokių įdomių projektų. kristaus 
atsimainymo bažnyčia niujorke, maspeto 
rajone pažymėta 1962 metų amerikos archi-
tektų suvažiavime, o niujorko naujų pastatų 
vertinimo komisijos įvertinta pirmąja premi-
ja. kaip ir žymaus architekto eero saarineno 
darbą – aviacijos bendrovės pastatą kenedžio 
aerouoste. Vizualiai įspūdingi Šv.Brendano 
bažnyčia ir koplyčia (1964–1966) su aukos 
stalu ir tabernakulio altoriumi. 

religinė bažnytinė dailė parodė, „ <...> 
koks sudėtingas būdavo dailininko, užsa-
kovų ir religinės bei tautinės bendruomenės 
santykis.“ 23 Tuo įdomiau, kad monografijos 
pradžioje mes jau galėjome perskaityti to-
kias smagias vietas apie žymaus dailininko 
jaunatviškas šelmystes. kudirkos naumies-
čio „Žiburio“ progimnaziją ketvirtos klasės 
šešiolikametis mokinys turėjo palikti, nes 
autobiografijoje pats vėliau prisipažino, kad 
mokytojų požiūriu buvęs „nesuvaldomas, 
nepasiduodąs disciplinai ir cicilikas“24.

priimant jonyną į adomo galdiko grafi-
kos studiją kauno meno mokykloje, „judriam 
dzūkui buvo iškeltos savotiškos sąlygos: ne-
sudaužyti veidrodžių ir kito studijų inven-
toriaus“25. prisidėjęs buvo ir prie gipsinio 
Homero biusto sudaužymo. monografijos 
autorė nedailina, nenuslepia nuo skaitytojų 
šių faktų, kuriuos galima interpretuoti tikrai 
ne tiesmukiškai. pavyzdžiui, mes galime pri-
pažinti tai, kaip modernistinį užsiangažavi-
mą ir kovą su miesčioniškais buities atribu-
tais (veidrodžiais), o gipsinių senovės graikų 
ir romėnų skulptūrų atliejų daužymą – kaip 
moderniai nusiteikusio dailininko epatažą, 
kaip antiklasikines jaunatviškas nuostatas. 
Taip padarytų koks nors vakarietis dailėty-

rininkas – modernizmo apologetas. o Vy-
tauto kazimiero jonyno atsainus, santūrus 
kauno meno mokyklos įnašo į jauno meni-
ninko formavimąsi vertinimas ir skeptiškos 
mintys apie savo mokytoją adomą galdiką: 

„pasiutimo daugiau nei rezultatų“ 26 galėtu-
me interpretuoti kaip autoritetų nepaisymą. 
adomas galdikas kauno meno mokykloje 
pasižymėjo kaip itin jaunatviškas, kūrybin-
gas, nevaržantis studentų, o ir pats labiausiai 
linkęs improvizuoti, eksperimentuoti ir net-
gi tapyboje rinkosi netradicines technikas 
(guašą, temperą), buvo pamėgęs ne itin po-
puliarų anuomet natiurmorto žanrą. jį, mo-
kytoją, jaunieji ir maištaujantys arsininkai 
buvo pasikvietę į savo parodą. 

rasos andriušytės-Žukienės monografija 
parašyta moksliškai, bet ir smagiai. jos for-
mali kūrinių analizė nestokoja nei jos skvar-
baus proto, nei vaizdžių palyginimų. „kai 
kurios jonyno kompozicijos yra eklektiškos, 
kartais stilistiškai margos it smetoniškas 
kartūnas <...>.“27

perskaičius solidžią monografiją, yra apie 
ką pagalvoti, su kuo padiskutuoti. Štai, kad ir 
su rasos interpretacija: „randame netikėtai 
plačias moderniojo meno apibrėžtis. pasak 
jonyno, būtina moderniojo meno kūrinio 
sąlyga – „paprastumas ir nuoširdumas, lo-
giškumas ir racionalumas“28. o kodėl šito 
nesupratus kitaip? ar vien tik irracionalus, 
alogiškas gali būti modernus menas? o jeigu 
mes turime omenyje geometrinį abstrakcio-
nizmą, konstruktyvizmą – tai šis apibrėžimas 
ne toks jau ir platus, o tiesiog kryptingas. 

nemanyčiau, kad iš tikrųjų „meškos pa-
slauga“ ir jonyno reputacijai pakenkęs ra-
sos minimas straipsnis „pirmas Vokietijoje 
nupiešiau marksą: <...>.“ Taip 1986 metais 
žurnalistui V. k. jonynas ėmė ir prisiminė. 
prasčiau būtų, jei staliną, leniną jis būtų 
nupiešęs. kadangi už „tikro“, nekupiūruoto 
karlo markso veikalų studijas originalo kal-
ba žmonės pokario lietuvoje buvo sodinami 
į kalėjimus, tremiami į lagerius.
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pabaigai, kaip ir pridera šio straipsnio 
žanrui, keletas nedidelių klaustukų. Šiokios 
tokios netvarkos esama su tikrinių daikta-
vardžių, ypač miestų rašyba. Štai augsbur-
gas, miunchenas, kaselis, manheimas, diu-
seldorfas – skliausteliuose rašoma originalo 
kalba?! 29 sovietų emisaro pavardė pateikia-
ma su vokiška transkripcija – dymschitzas. 
arba žmonių vardai, pavardės rašomi origi-
nalo kalba, o štai Šarlotė Buf – sulietuvintai30. 
kodėl tik ji? kai visi tikriniai žodžiai, net 
gerai žinomų miestų, vietovių pavadinimai 
rašomi skliausteliuose originalo kalba, tai art 
deco – be dešininio kirčio? suprasčiau, jeigu 
būtų rašoma sulietuvintai art deko. kai ra-
šoma be kirčio, tai žodžio kilmė, šio iš pran-
cūzijos atkeliavusio termino kilmė, pasidaro 
neaiški.

abejonių sukėlė kai kurių įdėtų iliustra-
cijų komentaras: kodėl sofijos kymantaitės-
čiurlionienės „dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių“ viršelis yra modernistinis?31

kadangi tik konstatuojama, todėl nelabai 
aišku, kas yra „luboko maniera“32, „luboko 
elementas“33. kokius šio rusų liaudies raiži-
nio bruožus turi omenyje tyrėja, nes tai irgi 
ne vienalytis, chronologiškai ir techniškai 
gyvavęs meno reiškinys. 

gaila, kad tokioje solidžioje monografi-
joje pasitaiko ir skuboto redagavimo netiks-
lumų. galiu jums užgarantuoti, kad rasa 
gerai išmano pasaulio įžymybių – moterų 
lee krasner ir louise Bourgeois kūrybą. Bet 
nelabai galėčiau jums tai įrodyti, nes, matyt, 
po redagavimo jos pavirto vyrais34. korek-
tūrų netikslumo pasitaiko ir užsienio daili-
ninkų, dailėtyrininkų, ir saviškių pavardžių 
rašyboje. sophie arp mergautinėje ir mon-
driano pavardėje įsiterpė nereikalingos rai-
dės, picasso vardo inicialas irgi nei šioks, nei 
toks35. dailės istorikė apolonija Valiuškevi-

čiūtė pavirto Valiukevičiūte, o Živilė ambra-
saitė – umbrasaite. 

Į asmenvardžių rodyklę, deja, nepateko 
pavardės iš gausių, dažnai su citatomis, įdo-
miais komentarais, išnašų. Todėl norėdama 
susirasti vieną ar kitą įstrigusią vietą, vis tu-
riu vartyti storą monografiją ir pati ieškoti.

skaitydama beveik vienu ypu ir su di-
džiuliu smalsumu, profesiniu susidomėjimu 
šią didelę, sparčiai parašytą monografiją, net 
nustebau, kai ji ėmė ir baigėsi. galvojau, gal 
nors vizualiai reikėjo uždėti ženkliuką, kad 
čia, 145 puslapyje jau teksto pabaiga. solidi, 
albumo formatą turinti knyga viso turi 239 
puslapius ir dar po to įdėta daug iliustraci-
jų, visas metodinis pabaigos aparatas. Taigi 
už tą neužtikrintumą dėl netikėtos pabaigos 
jausmą turėtų prisiimti ir leidinio dailinin-
kė laima prišmontaitė. prisipažinsiu, daili-
ninkės darbas manęs nesužavėjo. kai kurių 
iliustracijų kaimynystė, jų dydis ir kaip jos 
atrodo puslapyje, o ir pats knygos formatas 
dažnokai atrodo abejotini. kadangi itin daug 
korektūros netikslumų randame paskutinia-
me skyrelyje „apmąstymų metas“, tai ir da-
rau tokią išvadą, kad pabaigoje buvo imta ir 
paskubėta.

Visa, ką čia išvardijau, nenublankina to di-
džiulio profesinio pasitenkinimo jausmo, ap-
ėmusio perskaičius rasos andriušytės-Žu-
kienės monografiją „akistatos: dailininkas 
Vytautas kazimieras jonynas pasaulio meno 
keliuose.“ iki tolei galvoje buvęs mozaikiškas 
talentingo menininko ir pedagogo, puikaus 
meno administratoriaus Vytauto kazimiero 
jonyno paveikslas tapo itin išsamus ir žmo-
giškai patrauklus. o menotyrinės knygos 
lentynoje atgulė solidi rasos andriušytės-
Žukienės monografija. naudinga, smagu, ir 
ką čia daugiau bepridursi.
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neretai išgirstame, kad šiuolaikinė lie-
tuvių literatūros kritika yra atvira, kritiška, 
bet subjektyvi. dažnai ji kaltinama paviršu-
tiniškumu, kruopščios teksto 
analizės ir ryšio su literatū-
rine tradicija stygiumi. pasi-
gendama kritikos tekstuose 
tinkamo dėmesio autoriui, jo 
kontekstui, vienokio ar ki-
tokio tęstinumo. perskaičius 
neseniai pasirodžiusią Vytau-
to a. jonyno Rinktinių raš-
tų (2006) knygą, kyla mintis, 
kad atidžiai iš įvairių archyvų 
surinkti ir vienu rinkiniu iš-
leisti žymaus išeivijos kritiko 
straipsniai (daugiausiai recen-
zijos) taps lengvai pasiekiamu, o galbūt net 
sektinu pavyzdžiu kiekvienam, bent šiek tiek 
besidominčiam literatūra. jonyno recenzijos 
pasižymi nuoširdumu, atvirumu, intelektu-
alumu, informatyvumu, nesvetima joms ir 
atidi teksto analizė. kritikas nurodo knygos 
vietą nagrinėjamo autoriaus kūrybos, lietu-

Šauktinio džionio kova

Vytautas a. jonynas. rinktiniai raštai / medžiagą parengė s. Vėlavičienė; sudarė, įž. str. parašė, 
pastabas ir paaiškinimus parengė e. Baliutytė. Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tutas, 2006.

už lietuvišką žodį

vių ir net pasaulinės literatūros kontekste, 
pateikia nežinomo rašytojo biografijos ar gy-
venamosios aplinkos niuansų ir t. t. Trumpai 

tariant, jonyno kritikos straips-
niams būdinga visa tai, kas 
traukia skaitytojo dėmesį ir ko 
pasigendama nemažoje dalyje 
šiandieninių recenzijų.

Rinktiniai raštai – stambi, 
t. y. didelio formato ir apimties 
knyga (716 puslapių), pirmoji 
tokia detali pažintis su kritiku 
V. a. jonynu (draugai jį mėgo 
vadinti tiesiog džioniu). ligi tol 
skaitytojams jis buvo žinomas 
nebent iš gausybės straipsnių, 
išsibarsčiusių kanados ir jaV 

išeivių periodikoje: rašė Aiduose, Akiračiuo-
se, Drauge, Metmenyse, Tėviškės žiburiuose 
ir kitur. egzilyje spausdinami žurnalai buvo 
pasiekiami ne kiekvienam lietuviui, todėl ir 
skaitytojų, deja, nebuvo itin daug. nors kri-
tikas nuolat tikėjo, „jog skaitytojų būrys kur 
kas didesnis nei įsivaizduojam, tik reikia juos 
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pasiekti“ (p. 1). Tai jis ir darė. Be žurnalų, jo-
nyno studijinių straipsnių galima rasti kny-
gose Išėjęs negrįžti (1986, apie marių katiliš-
kį) ir Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990 
(1992, apie jurgį jankų, algirdą landsbergį 
ir kitus nepriklausomybės rašytojus). Taip 
pat autorius parašė monografiją Anastazija 
Tamošaitienė (1989). Tiek kūrybinės biografi-
jos žinių apie jonyną mums pateikia Lietuvių 
literatūros enciklopedija. Taip pat lakoniškai 
aptariamas ir kritiko gyvenimas – gimė ne-
toli maskvos, baigė kauno „aušros“ gimna-
ziją, studijavo romanistiką Vdu ir Vu. 1944 
metais emigravo į Vokietiją, vėliau į kanadą, 
kur baigė bibliotekininkystės studijas. dirbo 
bibliotekoje, dėstė bibliografiją mokykloje.

Žinių apie jonyną trūkumą papildo nau-
joji jo knyga, kurios pradžioje randame in-
formatyvų ir išsamų Rinktinių raštų sudary-
tojos elenos Baliutytės straipsnį „literatūros 
kritikos šauktinis“. nors straipsnio autorė 
teigia, kad tai tik „punktyru nužymėtas jo 
[t.y. jonyno – k. B.] gyvenimo kelias“ (p. Xi), 
bet palyginus su ligi šiol turėta informacija, 
tai išties išsami kritiko gyvenimo ir kūrybos 
biografija. rinkdama medžiagą autorė nau-
dojosi maironio lietuvių literatūros muzieju-
je esančiu jonyno archyvu, taip pat jo paties 
straipsniais, atsiminimais. ir nors kritikas 
vengė kalbėti ar rašyti apie save (buvo be galo 
kuklus), skaitant jo straipsnius galima rasti 
ne vieną į analizę įsipynusį asmeninį prisi-
minimą ar patirtą išgyvenimą. o kaip teigia 
e. Baliutytė, „rašydamas apie kitus, nori ne-
nori pasakai šį tą ir apie save“ (p. Xi). Visų 
šių tyrinėtojos įžvalgų rezultatas – išsamus 
straipsnis apie kritiko gyvenimo kelią ir lite-
ratūros tyrinėjimų pobūdį, o kartu tai puiki 
įžanga į jonyno raštų rinkinį.

drąsiai galima teigti, kad jonynas – vienas 
produktyviausių išeivijos kritikų. jo straips-
nių priskaičiuojama arti 400. Į aptariamą 
knygą pateko 76. išsami statistika apie šio 
autoriaus tekstus, nagrinėtus žanrus ir pan. 
pateikta Rinktinių raštų pratarmėje ir tai 

padeda skaitytojui suvokti jonyno kritikos 
mastus. iš pateiktų skaičių ir kitokios infor-
macijos matyti, kaip kruopščiai buvo sudari-
nėjama knyga. struktūrinis raštų pasirinki-
mas dėkingas ir patogus skaitytojui. knygoje 
keturi skyriai, kuriuose pateiktos recenzijos 
Apie prozą ir dramaturgiją, Apie poeziją, 
Apie kritiką, Apie atsiminimus, dienoraščius, 
(auto)biografijas, raštus ir žmones. Taigi len-
gva rasti norimą straipsnį ar autorių. nors 
būtent šiuo atveju labiau pagelbėtų knygos 
gale esanti gausi asmenvardžių ir knygų ro-
dyklė. ir nors pats kritikas pageidavo skelbti 
tik pokomunistiniu laikotarpiu pasirodžiu-
sius tekstus, tačiau rinktinėje randame ne tik 
1990–2004 m. išeivijoje ir lietuvoje išleistų 
kūrinių, bet ir okupuotoje lietuvoje pasi-
rodžiusių knygų aptarimą. Taip skaitytojui 
suteikta galimybė susidaryti savo nuomonę 
apie jonyno vienu ar kitu aktualiu klausimu 
išsakytas pažiūras. 

straipsnių pabaigoje pateikiama jų pasi-
rodymo data nurodo teksto vietą literatūros 
procese, tuo tarpu vaizdingi ir nuotaikingi 
jonyno recenzijų pavadinimai – tam tikras 
nagrinėjamos temos pristatymas skaitytojui. 
dažnai vos tik perskaitę antraštę susidarom 
tam tikrą nuomonę apie straipsnį. Tokie pa-
vadinimai kaip „kieno saulėlydis?, graudūs 
verksmai naująjį mykolo sluckio romaną 
Saulė vakarop pasitinkant“, „romanas apie 
rajkomo sekretoriaus vargą ir didybę (jono 
avyžiaus Degimai)“, „Tegu sukasi, tegu gau-
džia didžiosios laiko girnos (Broniaus ra-
dzevičiaus Priešaušrio vieškeliai)“, „liesti 
draudžiama: Balio sruogos dramaturgija“, 

„pilkšvosios ląstelės ir spalvoti rašikliai (Balio 
sruogos Raštų iV tomas)“ nuteikia skaitytoją 
patraukliam, ironiškam skaitymui. Humoro 
ir ironijos gausa pasižymi dauguma kritiko 
tekstų.

jau iš antraščių matyti, kad jonynas nėra 
akademinis kritikas, nors jo straipsniai leis-
tų jį taip pavadinti. pats autorius savo padėtį 
paaiškina tokiu palyginimu: „Visas mano 



138  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

santykiavimas su literatūra faktiškai remiasi 
karišku laikinos mobilizacijos principu. save 
aš tapatinu su atsarginiais . nesu liktinis pus-
karininkis, nesu žvilgantis žvaigždutėmis 
karininkas, bet tas žmogelis, kuris pašau-
kiamas pakartotiniam apmokymui“ (p. 6). 
jonynas nebuvo linkęs tiesiogiai dalyvauti 
akademiniame gyvenime: jo nebuvo matyti 
renginiuose, susibūrimuose, kūrybiniuose 
vakaruose, jis neskelbė savo nuomonės nuo 
pakylos ir nesakė kalbų. jis labiau panašus į 
atsiskyrėlį vienišių, jautusį ypatingą išeivio 
ir kritiko pareigą rašyti: „kritikai tampa tais 
šventais kristupais, pernešančiais nekaltą 
vaikelį (o kai kada ir pelų maišus) per drumz-
linus istorijos vandenis“ (p. 2). apskritai jam 
išeivijos kritika atrodė esanti išskirtinė – ji 
privalo išlaikyti lietuvišką žodį, todėl yra kur 
kas prasmingesnė. atsakomybę už parašytą 
frazę juntame iš kiekvieno jonyno recenzi-
jos puslapio, o visa jo kritikos išmintis kyla 
tiesiog iš vidaus. autorius vertina kūrinį in-
tuityviai. jis atsisako pasenusių akademinių 
klišių ir recenzuodamas a. nykos-niliūno 
poezijos rinkinį teigia: „Buvo metas, kai po-
etai buvo rūšiuojami nelyginant vabalai pa-
gal mokyklas, sroves bei jų ištakas ir sekteles. 
Šiandien tokia klasifikacija yra virtusi bergž-
džiu, beprasmiu, jei ne naiviu užsiėmimu“ 
(p. 274). akivaizdu, kad autorius atsiriboja 
nuo varžančio akademizmo. nors skaitant 
jo recenzijas galima gauti tiek informacijos, 
kiek nerastum nė viename moksliniame 
straipsnyje. 

Tai ir yra vienas iš jonyno analizės bruo-
žų. jis rašo kontekstinę kritiką. aptardamas 
icchoko mero kūrinį Striptizas, tyrinėtojas 
netgi pateikia punktus, kuriais remdamasis 
ruošiasi kalbėti apie minėtąjį romaną: „1) nu-
statant jo geografinę padėtį nūdienėj pasau-
linėj literatūroj ir 2) lokalizuojant jį paties 
icchoko mero kūrybinėj raidoj“ (p.62). nors 
tai konkretus pavyzdys, tačiau tinkamas jis 
visoms jonyno recenzijoms. kalbėdamas 
apie bet kokio žanro kūrinį autorius būtinai 

prisimena nueitą aptariamo rašytojo kūrybi-
nį kelią ir naująjį kūrinį, bando lyginti su jau 
esamais, nustatyti, ką naujo jis atnešė į auto-
riaus kūrybą. nepamiršta kritikas aptarti ir 
nagrinėjamos knygos vietos pasaulinės lite-
ratūros kontekste. jei autorius mažiau žino-
mas, pristatoma ir jo biografija ar reikšmingi 
su jo aplinka susiję faktai. Tarkim kazimiero 
Barėno knygos recenzijoje pristatoma ir an-
glų literatūra, t. y. aplinka, kurioje kūrė na-
grinėjamas autorius (p. 39). arba aptardamas 
leono lėto poezijos knygą, jonynas neapsiei-
na be Žvilgsnių kolektyvo, kuriam priklausė 
ir aptariamas poetas, pristatymo (p.327). 

Įdomus yra kritiko recenzijos modelis – 
dažnas straipsnis turi įžangą, kurioje auto-
rius išsako pavojus, tykančius vieno ar kito 
žanro kūrinių, išvardija visas galimas blogy-
bes, o vėliau jas paneigia arba patvirtina (daž-
niausiai paneigia). Šis modelis ypač išplėtotas 
recenzijoje, aptariančioje Broniaus radzevi-
čiaus romaną Priešaušrio vieškeliai (p. 103). 
Taip sukuriama intriga. Tokiais žaismingais, 
ironiškais niuansais autorius sugeba išlaikyti 
skaitytojo susidomėjimą nuo straipsnio an-
traštės ligi jo pabaigos.

Traukia akį ir jonyno recenzijų intelek-
tualumas. Tikriausiai germanistikos studijų 
nuopelnas, kad bene kiekviename straipsny-
je galima rasti prancūzų autorių citatų ar lo-
tyniškų posakių. net keista, kad nebūdamas 
akademikas ir nepretenduodamas į moksli-
nį žanrą, autorius pateikia nemažai teorinių 
pasvarstymų, kurie veikiausiai gimsta tiesiog 
intuityviai. prieš pasinerdamas į kūrinio 
analizę, autorius dažnai pateikia vieno ar 
kito žanro priešistorę: jo pasvarstymai apie 
autobiografiją, istorinį romaną, antiromaną 
ar net humorą kartais išsiplėtoja iki keletos 
puslapių. Tokiais atvejais atrodo, kad auto-
riui norisi aprėpti pernelyg daug, išsakyti vis-
ką, perteikti kuo daugiau tą minutę gimusių 
minčių, todėl neretai jo kritikos straipsniai 
ilgoki, kaip jis pats sako, beveik „paklodės“. 
Bet net ir tokios apimties tekstuose autorius 
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netuščiažodžiauja ir nevargina skaitytojų. jo 
mintys savitos, kiekvieną kartą aktualios ir 
įdomios. Įvadiniame Rinktinių raštų straips-
nyje teigiama, kad 80 proc. jonyno parašytų 
tekstų buvo užsakyti redakcijų, vis dėlto tai 
nemenkina jų vertės. kiekviena šio kritiko 
recenzija parašyta su dideliu susidomėjimu, 
neslepiamu profesiniu interesu, noru sudo-
minti skaitytoją. Tai tikriausiai lėmė jo an-
troji profesija – bibliotekininkystė.

paminėtos priemonės tik papildo tiesiogi-
nę kūrinio analizę, kuri kritiko straipsniuo-
se dažniausiai labai išsami, nepamirštamas 
aptarti nė vienas kūrinio polius – turinys, 
kompozicija, veikėjai, emocinis ar politinis 
lygmuo, netgi knygos išvaizda. Visa tai jo-
nynas atlieka nuotaikingu, netgi žaismingu 
stiliumi, nebijodamas kasdienės kalbos žo-
džių. Taip pat nevengia autorius nagrinėja-
mų kūrinių citatų, kai kur pateikia jų ištisus 
puslapius. regis, kritikui pavyksta suderinti 
kasdienybę ir intelektualumą, humorą ir 
informatyvumą, o tai dažniausiai traukia 
skaitytoją. 

ypač daug prieštaringų minčių autoriui 
sukelia būtent kritikos straipsniai ar rinki-
niai. juos analizuodamas jonynas nevengia 
griežtesnio žodžio, aštresnės kritikos. iš sa-
vęs ir iš kiekvieno kito kūrėjo ar literatūros 
tyrinėtojo autorius reikalavo užsiangažavi-
mo, atsidavimo atliekamam darbui, nuošir-
dumo. galbūt todėl ypač kolegoms kritikams 

negailėdavo griežtesnio žodžio. nemažai 
minčių autoriui sukelia rimvydo Šilbajorio 
knyga Perfection of Exile (p. 360), antano 
Zalatoriaus veikalas Prozos gyvybė ir negalia 
(p. 409), o ypatingai daug nepasitenkinimo 
kritikas išreiškia rašydamas recenziją kny-
gai Lietuvių literatūra svetur, 1945–1967. Tai 
tikriausiai viena ilgiausių autoriaus recenzi-
jų – arti 20 puslapių. ji turi netgi numeriais 
pažymėtas išvadas.

naudingi ir įdomūs jonyno kritiniai 
straipsniai, tačiau vienas didžiausių Rinktinių 
raštų turtų – tai plati bibliografija. pirmoje 
Pastabų dalyje (p. 655–671) pateiktos knygoje 
spausdinamų jonyno tekstų bibliografinės 
nuorodos, paaiškinimai, o taip pat pridėta in-
formacija apie tai, ką dar kritikas yra parašęs 
apie nagrinėjamo rašytojo kūrybą. Taip susi-
daro netrumpas išsamus ir naudingas sąrašas. 
antroje Pastabų dalyje (p. 671–691) pateiktos 
bibliografinės nuorodos jonyno tekstų, kurie 
nepateko į Rinktinius raštus. Viso susidaro 
beveik 40 puslapių bibliografinių nuorodų. 
padarytas tikrai vertingas darbas.

Be visų rinktinėje išspausdintų recenzi-
jų ir kitokių kritinių tekstų, knygoje galima 
rasti jonyno vaikystės, jaunystės ir vėlesnių 
nuotraukų, diplomų ir pažymėjimų atspau-
dų. Tai suteikia knygai šilumos, jaukumo ir 
patvirtina nuomonę, kurią leidžia susidaryti 
jau perskaitytos recenzijos – V. a. jonynas 
buvo išties turtinga ir nepaprasta asmenybė.
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sigita BarniŠkienĖ

apie Vokietijos pastangas išsaugoti rytų 
ir Vidurio europos vokiečių mažumų kultū-
rinį paveldą bei istorines anksčiau Vokietijai 
priklausiusių ir po antrojo 
pa saulinio karo prarastų teri-
torijų vertybes rašo vokiečių 
istorikas, kilęs iš klaipėdos 
krašto, arthuras Hermannas1. 
jo teigimu, „dėl Hitlerio nu-
sikaltimų Vokietija prarado 
trečdalį savo ankstesnės teri-
torijos, iš kurios buvo išvaryti 
visi senbuviai. kartu iš rytų 
ir Vidurio europos išvytos ir 
gausios vokiečių mažumos. 
po 1945 m. į sumažintą Vokie-
tiją subėgo per 12 milijonų ry-
tinių vokiečių. pabėgėliams, 
patekusiems į sovietų zoną, 
net buvo draudžiama viešai 
minėti vokišką savo gimtinės pavadinimą, 
o apie kokią nors savo kultūros tąsą nebuvo 
galima nė galvoti“2. 

po to autorius pateikia faktus, liudijan-
čius, kad po 1953 m., kai konrado adenau-

Vokiečių pėdsakų ieškojimas 
rytų ir Vidurio europoje

karl-markus gauß. die versprengten deutschen. unterwegs in litauen, durch die Zips und am 
schwarzen meer. Wien: paul Zsolnay Verlag, 2005. 240 p.

erio vyriausybė paruošė pabėgėlių įstaty-
mą, Vokietija įsipareigojo tyrinėti pabėgėlių 
kultūrinį paveldą. pabėgėliai mokslininkai 

įsteigė tokias institucijas kaip 
Herder – institut, nordost – 
kulturwerk, goettinger – 
arbeitskreis. Vėliau Helmuto 
kohlio vyriausybė numatė, 
jog paveldu reikės rūpintis 
ne tik Vokietijoje, bet ir už-
sienyje, teikiant pirmenybę 
kultūrinių santykių tarp eu-
ropos tautų tyrinėjimams. 
suirus sovietų sąjungai, vo-
kiečių mokslininkams atsi-
rado galimybių bendrauti su 
kolegomis iš rytų ir Vidurio 
europos. 1998 m. buvo įkurta 
nauja įstaiga – federacinės vy-
riausybės įgaliotinis kultūros 

ir medijų reikalams (Beauftragter der Bun-
desregierung für kultur und medien), kuri 
rūpinasi ir vokiečių paveldu rytų europoje. 
kai kurios institucijos buvo sujungtos, pavyz-
džiui, nordost – kulturwerk buvo sujungtas 
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su goettinger arbeitskreis į bendrą Šiaurės 
rytų europos vokiečių kultūros ir istorijos 
institutą (institut für kultur und geschichte 
der deutschen in nordosteuropa), 1989 m. 
Vokietijos vyriausybė įsteigė prie oldenbur-
go universiteto rytų europos vokiečių kul-
tūros ir istorijos institutą (Bundesinstitut 
für kultur und geschichte der deutschen im 
östlichen europa), kuris įpareigotas plačiai 
tyrinėti vokiečių kultūrą ir istoriją. pavyz-
džiui, šis institutas renka duomenis apie pu-
blikacijas lietuvių, lenkų ir kitomis kalbomis 
apie vokiečių istoriją, literatūrą, etnologiją, 
kultūrą rytų europos šalyse.

Šiuos faktus pateikiau, norėdama paro-
dyti, kad Vokietija vyriausybės lygmenyje 
rūpinasi savo ankstesnių teritorijų kultūri-
niu paveldu. panašų uždavinį sau yra iškėlęs 
ir austrijos rašytojas, eseistas, žurnalistas 
karl-markus gaußas (gimęs 1954 m.), kuris 
nuo 1991 metų yra dar ir solidaus austrijos 
literatūrinio žurnalo Literatur und Kritik lei-
dėjas bei redaktorius. jis parašė nemažai esė, 
kelionių reportažų, siekdamas susipažinti 
bei kitus supažindinti su benykstančiomis 
europos nacionalinėmis mažumomis bei 
etnosais:

Das europäische Alphabet . Wien: paul 
Zsolnay Verlag, 1997 (europos charleso 
Veillono vardo esė prizas), Ins unentdeckte 
Österreich. Nachrufe und Attacken . Wien: 
paul Zsolnay Verlag, 1998 (Bruno kreisky 
premija už politinę knygą), Die sterbenden 
Europäer . Unterwegs zu den Sepharden von 
Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, 
Sorben und Aromunen . Wien: paul Zsolnay 
Verlag, 2001 (austrijos knygų prekybos gar-
bės premija už mąstymo ir veiklos toleran-
ciją), Mit mir, ohne mich . Ein Journal .Wien: 
paul Zsolnay Verlag, 2002; Von nah, von fern . 
Ein Jahresbuch . Wien: paul Zsolnay Verlag, 
2003; Die Hundeesser von Svinia. Wien: paul 
Zsolnay Verlag, 2004; Wirtshausgespräche in 
der Erweiterungszone . salzburg: otto müller 
Verlag, 2005; Die versprengten Deutschen . 

Unterwegs in Litauen, durch die Zips und am 
Schwarzen Meer . Wien: paul Zsolnay Verlag, 
2005; Zu früh, zu spät . Wien: paul Zsolnay 
Verlag, 2007.

kaip matyti iš šio kūrinių sąrašo, karl-
markus gaußas per paskutiniuosius dešimt 
metų kasmet išleido po vieną ar dvi knygas, 
jis apdovanotas įvairiomis premijomis.

savo straipsnyje norėčiau panagrinėti 
2005 metais pasirodžiusią gaußo knygą 
Išblaškyti vokiečiai . Keliaujant per Lietuvą, 
Spišą ir prie Juodosios jūros3, išryškindama 
tautinės tapatybės ir svetimos aplinkos 
sąveikos problemą.

Ši knyga mane sudomino, nes joje autorius 
aprašo ne tik vokiečių palikuonių gyvenimą 
ir buitį šiuolaikinėje lietuvoje, slovakijoje ir 
ukrainoje, bet ir sukuria aplankytų šalių bei 
jų gyventojų paveikslą, susidedantį iš rašy-
tojo pastabia akimi užfiksuotų charakterin-
gų detalių. literatūros kritikė ivette löcker 
gaußo knygą apibūdina kaip empatišką, kar-
tais ironišką įvairių vokiečių grupių portretų 
studiją. pokalbiai su šių grupių atstovais at-
skleidžia tragiškus žmonių likimus, kuriuos 
autorius įterpia į istorinus kontekstus. Taip 
jis užaštrina mūsų sudėtingos istorijos, nulė-
musios konfliktišką šiuolaikinį žmonių sam-
būvį, suvokimą4.

knygos dalis apie lietuvoje gyvenan-
čius vokiečius susideda iš 14 skyrių, ku-
riuose autorius pasakoja apie savo kelionės 
įspūdžius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, 
vokiečių bendrijų atstovais ir neišvengiamai 
vis sugrįžta prie lietuvos ir rytų prūsijos 
istorijos. pirmieji rašytojo įspūdžiai Vil-
niuje susiję su statomais dangoraižiais – 
savivaldybės pastatu, 33 aukštų europos 
prekybos centru, viešbučiais „Forum palace“, 

„reval“, „Šarūnas“. gaußas nesivaržydamas, 
lengvo pokalbio tonu pažymi, jog eina 
kalbos, esą viešbučiai priklauso ameriko-
je praturtėjusiam krepšininkui Šarūnui 
marčiulioniui, tačiau jaunų viešbučio 
tarnautojų rūbinėje bei prie lifto veidai jam 
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pasirodė panašesni ne į tokių, kurie savo 
laisvalaikį praleidžia mėtydami kamuolį į 
krepšį, o greičiau talžydami vienas kitam 
snukius kumščiais5.

kai kurios autoriaus pastabos rodo, jog 
jis puikiai susipažinęs su lietuvos realijomis, 
pavyzdžiui, jo liūdnai sąmojingas pastebė-
jimas, kad viešbučio restorane su kelionės 
draugu išgėrę pora taurių jie sumokėjo pusę 
lietuvos mokytojos atlyginimo6. pirmas sky-
rius baigiamas geografinio pobūdžio pasta-
ba – Vilnius yra ne rytuose, o trisdešimt 
kilometrų nuo kontinento vidurio. Todėl 
antro skyriaus pirmas sakinys skaitytojui 
netikėtas, tarsi šuolis nepasirengus į kitą sfe-
rą: „dešimties metų luise Quietsch užmiršo 
savo gimtąją kalbą, o būdama 45 metų ją vėl 
atrado.“7 Toliau pasakojama šios moters, po 
karo likusios našlaite ir priglaustos lietuvių 
šeimos, istorija, panaši į daugelio kitų, taip 
vadinamų vilko vaikų, istorijas. Vilko vaikų, 
pabėgėlių iš rytprūsių, likimus aprašė taip 
pat vokiečių istorikė ruth kibelka8.

gaußas, remdamasis luizės Quietsch pa-
sakojimu, aprašo skirtingą vilko vaikų po-
žiūrį į savo tautinę tapatybę: vieni iš jų nenori, 
kad senatvėje prie jų lietuviško identiteto dar 
būtų pridėtas vokiškas, kiti jaučiasi apgauti 
gyvenimo, nes nemoka vokiečių kalbos, ne-
turi išsilavinimo, jų nenori įsileisti Vokietija 
ir pripažinti juos persikėlėliais, nes jie gimę 
Vokietijos piliečiais. radikalių dešiniųjų or-
ganizacijų atstovai bando įrodinėti, jog vil-
ko vaikai esą paskutinieji ištikimi didžiosios 
Vokietijos vaikai9.

kitos moters, irenos, pasakojimas apie 
keliavimą iš kionigsbergo į lietuvą su moti-
na, dviem broliais ir dviem seserimis ieškoti 
maisto, jos atsilikimą nuo saviškių kažkokio-
je lietuvos miestelio stotyje bei jos tolimesnis 
gyvenimas pas svetimus žmones atskleidžia 
istorinių aplinkybių suardytus žmonių san-
tykius, nuoskaudas, dėl skirtingų politinių 
įsitikinimų priešais tapusių brolių požiūrius. 
rašytojo pokalbis su edelveiso draugijos 

nare irena baigiasi netikėtu pykčio proveržiu, 
kai jis pamini, jog susitiks su žydų muziejaus 

„Tolerancijos namų“ direktoriumi emanueliu 
Zingeriu. irena išreiškia pasipiktinimą, kad 
Zingeris be pagrindo skundžiasi, jog šian-
dien žydams blogai sekasi, o tuo tarpu jie 
atidarinėja vieną muziejų po kito, jų sinagogą 
aplanko Vokietijos prezidentai ir aukoja di-
deles pinigų sumas. iki vilko vaikų buveinės 
prezidentams per toli, vilko vaikai, skirtingai 
nei lietuvos žydai, neturi teisės persikelti į 
Vokietiją, nes jie, būdami šešerių ar dešimties 
metų, šią šalį jau vieną kartą paliko.

gaußas, išreiškęs šias irenos mintis kaip 
tiesioginę kalbą, monologą, penkto skyriaus 
pabaigoje pateikia savo komentarą, kaip jis 
suvokia irenos pasipiktinimo priežastis:

„Tai buvo nusivylimas ir įniršis visų tų 
žmonių, kad jiems nepavyko pranešti pasau-
liui apie jų kančią, apie patirtas neteisybes, 
jų nepripažino aukomis galinga instanci-
ja – jungtinių Tautų organizacija, europos 
sąjunga, pasaulio visuomenė, pati istorija, 
tikromis aukomis XX amžiaus istorijoje, pil-
noje aukų.“10

Šis komentaras man atrodo labai toleran-
tiškas, neužgaulus, juo siekiama suprasti ir 
pateisinti sunkių išgyvenimų patyrusius 
žmones – vilko vaikus. autorius pamini ir tai, 
jog pokalbiuose su vyresnio amžiaus lietu-
viais ir kitais lietuvos vokiečiais jis pastebė-
davo prasiveržiantį pyktį, kuris buvo užslėp-
tas už nuovargio, atsargumo, rezignacijos 
sienos. galima būtų savęs paklausti, galbūt 
tai tipiška šiuolaikinio lietuvoje gyvenančio 
žmogaus būsena.

Visas šios knygos dalies šeštas skyrius 
skirtas emanueliui Zingeriui – spalvingai 
asmenybei. autorius dukart pakartoja tą patį 
sakinį – emanuelis Zingeris atrodė labai sku-
bąs („emanuelis Zingeris wirkte gehetzt“)11. 
kadangi jis pavėluoja į susitikimą visą va-
landą, tai autorius aprašo fotografijų parodą 
apie lietuvos žydus ir tuo pačiu apžvelgia jų 
sudėtingą istoriją. paminimas faktas, kad 
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prieš antrąjį pasaulinį karą trečdalį Vilniaus 
gyventojų sudarė žydai, tačiau 95 procentai 
jų buvo sunaikinta – iš viso 200 000 žmonių. 
autorius suformuluoja tokį teiginį: „jokioje 
kitoje šalyje nebuvo taip greitai sunaikinta 
tokia didelė žydų gyventojų dalis. kad tai ga-
lėjo įvykti dėl pačių lietuvių dalyvavimo žu-
dynėse, mažai kas lietuvoje drįsta pajudinti 
šį paneigtą istorinį faktą.“12

autorius sukuria šiek tiek komišką ema-
nuelio Zingerio paveikslą – neaukšto, apva-
laus keturiasdešimtmečio vyro, įsispraudu-
sio į tamsiai mėlyną kostiumą, artistiškai 
manipuliuojančio padėklu su vyno buteliu 
ir trimis taurėmis. jų pokalbį dažnai nutrau-
kia jo mobilusis telefonas, taip pat žurnalistai, 
norintys iš Zingerio gauti interviu. Tačiau 
Zingeris spėja išdėstyti savo sarkastiškas 
mintis apie lietuvių požiūrį į žydus: jo nuo-
mone, lietuvoje visi skaičiuoja tik nuosavas 
žaizdas ir niekas nenori išsiaiškinti istorinės 
tiesos. netgi egzistuoja įsitikinimas, kad dėl 
sovietų vykdyto lietuvių trėmimo į sibirą 
esą buvę kalti žydai, nes šie buvo bolševikai. 
Žydai buvę kalti tiek dėl komunizmo, tiek 
dėl dabartinio kapitalizmo, tiek dėl to, kad 
lietuviai susitepę rankas krauju, žudydami 
žydus13.

gaußas sušvelnina šiuos drastiškus tei-
ginius, įterpdamas tokią pastabą: „galima 
buvo suprasti, kad Zingeris tuos pačius da-
lykus aiškino daugeliui lankytojų, tačiau 
kalbėdamas jis iš tikrųjų įsijausdavo.“14 
knygos autorius nenutyli ir tokio fakto, kad 
Zingeris per savo išsiblaškymą ir skubėjimą 
nebeprisimena žmonių, su kuriais turėjo rei-
kalų dėl austrų feldvėbelio antono schmido, 
karo metu išgelbėjusio 300 žydų, atminimo 
įamžinimo. jis prašo gaußo tarpininkauti 
susisiekiant su jaunais austrų tyrinėtojais 
christiane pabst ir manfredu Wieningeriu, 
nors jie, kaip paaiškėja, jau keletą kartų buvo 
pristatyti muziejaus direktoriui.

Toliau pasakodamas apie susitikimus su 
lietuvoje gyvenančiais vokiečiais, gaußas 

juos suskirsto į keturias grupes – vilko vai-
kus, lietuvos vokiečius, rusijos vokiečius ir 
mėmelenderius – klaipėdos krašto gyven-
tojus. Tik pastarieji turi regioninę tapatybę, 
pasižyminčią dvikalbe rytprūsių lietuvių 
kultūra.

Žanro klausimas

gaußas įpina į savo pasakojimą tiek daug 
faktų iš krašto istorijos, savo samprotavimų, 
išvadų, kad jo knygos negalėtume laikyti 
vien publicistiniu reportažu ar publicistinių 
portretų kūrimu, kas labiau tiktų ullos la-
chauer kūriniui Ostpreußische Lebensläufe 
(Rytprūsiški likimai).15 Šioje knygoje autorė 
daugiau orientuojasi į atskirus asmenis, siek-
dama sukurti kuo gyvesnį jų gyvenimo pa-
veikslą, todėl šį žanrą vadinau žurnalistiniu 
portretu16.

kai kuriose gaußo knygos recenzijose 
ji vadinama kelionių reportažu, o autorius 
virtuozišku pėdsakų ieškovu (recenzentas 
richard Wagner. neue Zürcher Zeitung, 
03.09.2005), kai kurie recenzentai autorių 
laiko literatūriniu kartografu bei nenuilstan-
čiu periferijos stenografu (recenzentė sabine 
Berking. Frankfurter allgemeine Zeitung, 
31.01.2006)17. Šie apibūdinimai pabrėžia kny-
gos faktinį pobūdį, nes autorius fiksuoja ti-
krovę bei realius žmones, tačiau negalima 
nepastebėti gaußo literatūrinio talento, jo 
subtilios išraiškos.

pavyzdžiui, pirmas autoriaus įspūdis, kurį 
jam sukėlė ievos simonaitytės paminklas 
priekulėje, aprašytas sąmojingai ir patrau-
kliai. Tryliktas skyrius pradedamas kata-
foriškai pavartotu savybiniu įvardžiu: „jos 
smilius buvo apie keturiasdešimt centimetrų 
ilgio, o didysis kojos pirštas, kuris kyšojo iš 
sandalų, tokio pločio kaip vaiko ranka. [...] ji 
sėdėjo ant postamento, milžiniškoje rankoje 
laikė plunksną, kad būtų atpažįstama kaip 
rašytoja, o kad atrodytų kaip liaudies rašy-
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toja, buvo įvilkta į banguojančią, akmeninė-
mis klostėmis krentančią valstietės suknelę, 
o iš po jos ji buvo iškišusi basos kojos pirštą 
maždaug žiūrinčiojo akių aukštyje. kokia gi 
tai buvo rašytoja, kuri būsimoms kartoms 
liko sustingusi ant nepaprastai galingo mo-
numento?“18 Toliau besamprotaudamas auto-
rius prieina prie išvados, jog ieva simonaitytė 
buvo „lietuviško nacionalizmo ikona“19, nes 
pasisakydavo už stiprios lietuvos valstybės 
sukūrimą arba, teisingiau, už saugią mažos 
tautos vietą tarp didelių valstybių.

gaußo knygą galėtume laikyti kelionių 
feljetonu. Ši teksto rūšis apibūdinama kaip 
atspindintis autoriaus nuotaikas, subjekty-
vus kelionės aprašymas, perteikiantis auto-
riaus patirtį20. marcel reich-ranicki, lygin-
damas esė ir feljetoną, taip išreiškė šių žanrų 
skirtumus: „... feljetonas nėra forma tarp 
literatūros ir žurnalizmo, o tokia, kuri abu 
žanrus sujungia. Todėl ji tinka (ir tai nėra 
nesvarbus bruožas) tarpininko vaidmeniui: 
feljetonas gali prisidėti prie Vokietijoje seniai 
krentančio į akis didelio atotrūkio tarp meno 
ir gyvenimo panaikinimo. Tačiau feljetonas 
nėra nenatūralus, greičiau jau demokrati-
zuotas esė“21. Tačiau feljetonas vis tiek dažnai 
apibūdinamas kaip publicistinė-literatūrinė 
teksto rūšis, kuria autorius siekia patraukliai 
ir stilistiškai nepriekaištingai nagrinėti rim-
tas temas. Šio žanro požymius sunku išvar-
dyti, nes juos lemia pasirinktas aprašymo 
objektas bei tikslas22.

kelionių feljetonas gali kelti sau uždavi-
nius sudominti skaitytojus aprašomais kraš-
tais, tačiau gaußas savo knygoje daugiau 
gilinasi į vokiečių mažumų rytų europoje 
tautinės tapatybės nykimo, jų asimiliacijos 
su lietuviais, slovakais, ukrainiečiais padari-
nius. apie šiuos reiškinius liudija rašytojo su-
sitikimai su įvairiais žmonėmis, pavyzdžiui, 
Šilutės muziejuje įvykusioje parodoje su tri-
mis vokietėmis – marie geruilis eichholz, 
Herta kahlweis ir ruth Bendig, kurios už-
augo klaipėdos krašte, tačiau buvo atskirtos 

nuo artimųjų, neteko sau įprastos vokiškos 
aplinkos ir tapo dvikalbėmis senomis mote-
rimis, gyvenančiomis prisiminimais ir kal-
bančiomis lietuviškai apie valdžios klaidas bei 
skriaudas joms, o vokiškai apie šeimą, savo 
vaikystę bei buitį23. ruth Bendig didžíausia 
savo klaida laiko tai, kad po karo sugrįžo iš 
pabėgėlių stovyklos Vokietijoje į gimtuosius 
kraštus, kur ji jautėsi svetima ir nelaiminga, 
nes aplinkui buvo jau visai kiti žmonės, kita 
santvarka ir daug vargo bei skurdo.

reikėtų dar paminėti, kaip gaußas už-
baigia savo knygos dalį, skirtą lietuvai: jis 
sako nežinąs, ką atsakytų žmogui, jeigu jį 
namuose paklaustų, ar lietuva graži šalis 
ir ar jam ten patiko24. Šį nežinojimą galima 
suprasti kaip stiprų abejojimą arba netgi po-
linkį atsakyti neigiamai. dėl gana neigiamo 
lietuvos įvaizdžio, kurį susidarė rašytojas 
gaußas, galima būtų kaltinti jo pasirinktą 
tyrimo objektą – nuo tautos kamieno atski-
lusius vokiečius, likimo bei istorijos nublokš-
tus į kitų valstybių teritorijas, liūdinčius dėl 
savo nepilnai realizuotos tapatybės, dėl ben-
drapiliečių nesupratimo ar netoleravimo, o 
taipogi dėl savo tautiečių susiskaldymo bei 
egoizmo.

kaip šios apžvalgos išvadą galima būtų 
suformuluoti teiginį, kad ieškodamas vokie-
čių pėdsakų lietuvoje (taipogi slovakijoje ir 
ukrainoje), autorius aprašė ne tik save vokie-
čiais laikančių vokiečių likimus, bet ir sukūrė 
aplankytos šalies paveikslą, kokį jis pamatė 
savo akimis, patyrė bendraudamas su žmo-
nėmis. čia pasitvirtino komparatyvistinių 
ieškojimų įžvalga, jog savas pradas geriausiai 
suvokiamas per sugretinimą su svetimu.

išėjimas už savo kultūros ribų, domėji-
masis kaimynais, kas jie bebūtų, būdingas 
ir gaußo redaguojamam žurnalui Literatur 
und Kritik. paskutiniame numeryje marti-
nas pollackas rašo apie savo literatūrinius 
skaitymus Baltarusijoje, susitikimus su jau-
nais baltarusių rašytojais. straipsnis užbai-
giamas geranoriška, bendradarbiauti kvie-
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čiančia fraze: „Baltarusių autoriai nusipelno 
mūsų domėjimosi, mūsų paramos, mes tu-
rėtume juos skaityti, visų pirma (tai būtina 
sąlyga) išversti. Tuo jau būtų daug padary-
ta“25. domėjimasis savo tauta ir jos santykiu 

su kitų tautų atstovais padeda atskleisti daug 
naujų, netikėtų nacionalinių bruožų, suvokti 
svarbių socialinių bei kultūrinių problemų. 
atrodo, jog gaußas šį tikslą savo knyga pa-
siekė.
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Kronika

lietuvos respublikos (lr) 
prezidentas ir lietuvių išeivija

2007 m. spalio 24 d. lietuvos respubli-
kos (lr) prezidentas Valdas adamkus savo 
visuomeniniais konsultantais paskyrė jaV 
lietuvių bendruomenės krašto valdybos rei-
kalų vedėją lietuvoje leoną narbutį ir Bio-
technologijos instituto Biotermodinamikos 
ir vaistų tyrimo laboratorijos vedėją, vyriau-
siąjį mokslo darbuotoją dr. daumantą ma-
tulį. naujieji visuomeniniai prezidento kon-
sultantai šalies vadovui talkins sprendžiant 
užsienyje gyvenančių lietuvių reikalus.

2007 m. spalio 30 d. lr prezidentas Val-
das adamkus su vienos dienos darbo vizitu 
lankėsi latvijoje, kur naujojoje rygos lietu-
vių vidurinėje mokykloje susitiko su moky-
klos bendruomene, lietuvių bendruomenės 
vadovybe bei latvijoje dirbančiais verslinin-
kais iš lietuvos.

2007 m. lapkričio 5 d. Valdas adamkus 
priėmė niujorke (jaV) gyvenantį avangardi-
nio kino kūrėją ir poetą joną meką ir įteikė 
jam dekreto, kuriame nurodyta išimties tvar-
ka suteikti lietuvos pilietybę, kopiją.

2007 m. lapkričio 22 d. lr prezidentas 
Valdas adamkus susitiko su airijos lietuvių 
bendruomenės atstovais. lietuvos amba-
sados airijoje ir airijos lietuvių bendruo-

menės iniciatyva šį rudenį pirmą kartą su-
organizuotos lietuvių dienos, kurių metu 
buvo siekiama supažindinti airijos žmones 
su lietuviškomis tradicijomis ir naujausiais 
kultūros, ūkio ir mokslo laimėjimais. Taip 
pat buvo skatinama išeivius iš lietuvos 
puoselėti savo tapatybę. Valstybės vadovas 
padėkojo bendruomenės atstovams už šį 
renginį, sulaukusį didelės sėkmės. susitiki-
me airijoje lietuvių bendruomenės atstovai 
pristatė naują projektą, kurio tikslas – atverti 
žinių ir informacijos langą į lietuvą. airijoje 
gyvenantys lietuviai tvirtino, kad yra pasi-
rengę pasidalyti savo patirtimi su kitomis 
bendruomenėmis.

2007 m. gruodžio 17 d. lr prezidentas 
Valdas adamkus priėmė moksleivius ir jų 
mokytojus iš lietuviškų mokyklų Baltarusi-
joje – pelesos ir rimdžiūnų. Į Vilnių atvyko 
apie šimtas vaikų. Šalies vadovas domėjo-
si lietuviškų mokyklų veikla ir jų padėtimi 
Baltarusijoje. prezidentas V. adamkus pa-
sveikino moksleivius artėjančių švenčių pro-
ga, palinkėjo turiningos viešnagės ir gražių 
įspūdžių. Valstybės vadovas pakvietė moki-
nius ir jų mokytojus lankytis lietuvoje, ne-
pamiršti mūsų šalies kultūros ir tradicijų.
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2008 m. sausio 14 d. derybos dėl tarpu-
kario lietuvos ambasados romoje pastato 

„Villa lituania“ nejuda iš mirties taško. pa-
spartinti jų nepavyko ir prezidentui Valdui 
adamkui. dėl kompensacijos už praras-
tą tarpukario ambasados romoje pastatą 

„Villa lituania“ su italijos valdžia deramasi 
jau 18 metų. Tačiau didesnių postūmių spren-
džiant šį klausimą vis nematyti. mūsų šalies 
derybininkai ir politikai pripažįsta, kad ita-
lai nenori girdėti pageidavimų ir vis siūlo jau 
atmestus kompensacijos variantus.

2008 m. vasario 13 d. Valdas adamkus su 
trijų dienų oficialiu vizitu lankėsi londone 
(jungtinė didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
airijos karalystė). Valstybės vadovas susi-
tikęs su jungtinės karalystės ministru pir-
mininku gordonu Braunu (gordon Brown) 
kalbėjosi apie lietuvai ir daugeliui kitų es 
šalių kylančią energetikos problemą – pri-
klausomybę nuo vienintelio šaltinio rytuose 
bei aptarė lietuvių bendruomenės jungtinėje 
karalystėje problemas. didžiojoje Britanijo-
je gyvenantiems lietuviams yra labai svar-
bu, kad vietos mokyklose jų vaikai galėtų 
laikyti lietuvių kalbos egzaminą. premjeras 
g. Braunas pažadėjo domėtis šia problema ir 
padėti ją spręsti. 

2008 m. vasario 13 d. Tęsdamas oficialų 
vizitą londone, lietuvos respublikos prezi-
dentas Valdas adamkus su viena didžiausių 
pasaulyje lietuvių bendruomenių paminėjo 
lietuvos valstybės atkūrimo 90-metį. iš-
kilmingame priėmime londone Vasario 
16-osios 90-mečio proga šalies vadovas už 
nuopelnus lietuvai įteikė apdovanojimą bu-
vusiai didžiosios Britanijos premjerei marga-
retai Tečer (margaret Thatcher). savo kalboje 
lietuvos vadovas pažymėjo, kad 150 000 lie-
tuvių, gyvenančių, besimokančių ir dirban-
čių jungtinėje karalystėje, savo žiniomis ir 
įgūdžiais, savo energija ir darbštumu svariai 
prisideda ir prie Britanijos ūkio augimo, puo-
selėja kultūros įvairovę ir mokslinį gyvenimą. 
lietuviai steigia Britanijoje vietos įmones ir 

buriasi į naujas bendruomenes, dalyvauja ir 
balsuoja vietos rinkimuose. Ši energinga Bri-
tanijos lietuvių bendruomenė – tai tiesioginė 
ir labai svarbi grandis žmonių, jungiančių 
tautas ir kuriančių neribotas galimybes dvi-
šaliam bendradarbiavimui, grandinėje. 

„Būdami toli nuo savo gimtinės, lietuviai 
stengiasi kiek galima labiau įsilieti į Britani-
jos visuomenę. kartu jie stengiasi išsaugoti 
ir savo tautinę tapatybę. prezidentas pabrėžė, 
kad „didžiojoje Britanijoje gyvenanti jauno-
ji lietuvių karta nenori prarasti savo šaknų, 
tautiškumo ir pamiršti savo istorijos. Tik vie-
ninga ir atvira, o ne susiskaldžiusi ir pasyvi 
lietuvių bendruomenė gali pasiekti, kad jos 
balsas būtų išgirstas“.

2008 m. vasario mėn. 15 d. lietuvos res-
publikos (lr) prezidentas Valdas adamkus 
pasveikino visame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius Valstybės atkūrimo 90-ojo jubilie-
jaus proga.

 „Vasario 16-oji visada – ir tragiškiausių 
netekčių metais, ir buriantis po tautinio 
atgimimo vėliava, ir švenčiant atgautą lais-
vę – buvo ir lieka įpareigojanti istorijos data, 
telkianti ir dvasiškai stiprinanti visus lie-
tuvius“, – sveikinime sakė šalies vadovas ir 
pažymėjo, kad ir koks geografinis atstumas 
skirtų, skirtingai klostytųsi patirtys bei liki-
mai, visų dvasinės šaknys yra lietuvoje. 

Valstybės prezidentas išreiškė viltį, kad lie-
tuvių bendruomenėje tradicinės tautos verty-
bės yra ir ateityje bus saugomos bei perduoda-
mos jaunuomenei, visoms gimtajame krašte ir 
išeivijoje gyvenančioms lietuvių kartoms.

diskusijos 
lietuvos respublikos seime 
dvigubos pilietybės klausimu
2007 m. spalio 15–22 d. seimo kovo 11-osios 

salėje spalio 15 d. pradėjo darbą reorganizuo-
ta seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės 
komisija. Į komisijos posėdį pirmą kartą susi-
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rinko ne tik jaV lietuvių bendruomenės, bet ir 
viso pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai. 
Visą savaitę vykusių komisijos posėdžių dar-
botvarkėje svarbiausią vietą užėmė pilietybės, 
migracijos ir kiti svarbūs klausimai. pasak 
komisijos pirmininkės seimo narės laimos 
mogenienės, „šį kartą susirinkusi kiekybiškai 
ir kokybiškai atsinaujinusi komisija svarstys 
savo ilgalaikės strategijos klausimus“. seimo 
ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 
dirba bendro sutarimo principu kaip unika-
lus parlamentinio lygmens forumas, kuriame 
dalyvauja lietuvos piliečių ir užsienio lietu-
vių išrinkti atstovai.

2008 m. kovo mėn. 18 d. seimo valdybos 
sudarytos darbo grupės vadovas arminas 
lydeka taip apibūdino dvigubos pilietybės 
projektą: „manau, kad parengtas geras kom-
promisinis variantas: maksimaliai nustatytos 
grupės asmenų, kuriems paliekama teisė tu-
rėti dvigubą pilietybę, tačiau kartu atsižvelgta 
į kT nutarimą.“ kT pripažino, kad konstitu-
cijai prieštarauja lietuvių kilmės asmenims 
pilietybės įstatyme padaryta išimtis turėti 
dvigubą pilietybę. konstitucijos sergėtojų 
išaiškinimas labai papiktino užsienyje gyve-
nančius tautiečius, ypač jaV lietuvius. anot 
a. lydekos, projekte numatyti šeši atvejai, kai 
asmenims leidžiama turėti dvigubą pilietybę – 
kur kas mažiau nei iki šiol. kaip ir anksčiau, 
dvigubos pilietybės išimtis liktų asmenims, 
kuriems pilietybę savo dekretu suteikia pre-
zidentas. kita grupė – politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, jų vaikai, vaikaičiai ir provaikai-
čiai. pretenduoti į dvigubą pilietybę galės ir 
per visą lietuvos okupaciją (1940–1990 me-
tais) iš lietuvos pabėgę ar pasitraukę asmenys. 
atskira grupė – lietuvių kilmės asmenys, tra-
diciškai gausiai gyvenantys už lietuvos ribų 
(punske, gervėčiuose ir kt.). kaip didelę nau-
jovę a. lydeka išskyrė tai, kad galimybę turėti 
dvigubą pilietybę įstatymas suteiktų visiems 
vaikams, gimusiems lietuvos piliečio ar pilie-
čių šeimoje, nepriklausomai nuo to, ar jie įgijo 
kitos valstybės pilietybę, ar ne. Šeštoji grupė 

asmenų, kuriems būtų suteikta teisė turėti 
dvigubą pilietybę, – išvykusieji iš lietuvos į 
kitas europos sąjungos (es) valstybes. gavę 
tų šalių pilietybę, jie neprarastų teisės būti ir 
lietuvos piliečiais. anksčiau tokia nuostata 
buvo taikoma bet kur išvykusiems lietuvos 
piliečiams. „atsižvelgę į kT nutarimą šią teisę 
apribojome ir palikome tik išvykusiems į es 
valstybes asmenims“, – aiškino a. lydeka.

2008 m. balandžio mėn. 2 d. kai kurie 
seimo valdybos sudarytos darbo grupės 
nariai: parlamentarai gintaras steponavi-
čius ir laima mogenienė, pasaulio lietuvių 
bendruomenės (plB) valdybos pirmininkė 
regina narušienė bei Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento (Tmid) generalinis 
direktorius antanas petrauskas, įregistravo 
atskirą nuomonę dėl pilietybės įstatymo pa-
keitimo įstatymo projekto.

2008 m. balandžio mėn. 2 d. seimo vice-
pirmininkas g. steponavičius pareiškė, kad 
nors seimo valdybos sudaryta darbo grupė 
parengė ir registravo seime pilietybės įsta-
tymo pataisas, kurios numato atvejus, kada 
lietuvos respublikos piliečiai gali būti ki-
tos valstybės piliečiais bei atliko sudėtingą 
darbą, tačiau siūlomas dvigubos pilietybės 
problemos sprendimas yra nepakankamas. 
parlamentaras pažymi, kad darbo grupėje 
nebuvo pritarta siūlymui leisti išlaikyti lie-
tuvos respublikos pilietybę ir asmenims, įgi-
jusiems naTo valstybės narės pilietybę, dėl 
ko, anot politiko, parengtas įstatymo pro-
jektas neatitinka laikinai ar ilgesniam laikui 
išvykusių lietuvos piliečių teisėtų lūkesčių, 
o kartu ir ilgalaikio lietuvių tautos ir vals-
tybės intereso išlaikyti išvykusius piliečius 
lietuvos kultūrinėje erdvėje, neprarasti su 
jais pilietinio ryšio.

2008 m. balandžio mėn. 3 d. seimo val-
dybos sudarytos darbo grupės darbo princi-
pų ir juolab galutinio rezultato nesuprato ir 
plB valdybos pirmininkė regina narušienė. 

„darbo grupė veikė man nepažįstamu būdu, – 
sakė ji. – nebuvo svarstomi lietuvos intere-
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sai, nebuvo diskutuojama, ko reikia lietuvos 
gerovei. grupės nariams net nebuvo įdomu, 
kaip mūsų kaimynai sprendžia šį reikalą. 
mažos daugumos buvo griežtas nusiteiki-
mas – kuo daugiau sumažinti galimybę už-
sienio lietuviams išsaugoti lietuvos pilietybę, 
jų prigimtinę teisę. kaip priežastį tokiai nuo-
monei jie citavo kT nutarimą. netikiu, kad 
dauguma šios grupės narių studijavo kT nu-
tarimą ar jį suprato. laimei, buvo gerai si-
tuacijoje susigaudančių asmenų, kurie daug 
padėjo sukuriant tas sutartas išimtis.“

2008 m. balandžio mėn. 8 d. Tėvynės są-
jungos pirmininkas andrius kubilius prane-
šė, jog traukiasi iš darbo grupės, svarstančios 
dvigubos pilietybės klausimą. seimo narys iš-
platino pareiškimą, kuriame taip dėstė min-
tis: „deja, pastaruoju metu darbo grupė pa-
sirinko tokį „dvigubos pilietybės” sprendimo 
būdą, kuris dabartiniams emigrantams ne-
palieka galimybių išsaugoti lietuvos pilietybę 
net tuo atveju, jei jie įgyja es ar naTo šalies 
pilietybę. nematydamas tolesnių galimybių 
įtikinti darbo grupę, kad toks sprendimas 
būtų didelė klaida, kenkianti lietuvių tautos 
gyvybiniams interesams, nematau prasmės 
toliau dirbti šioje darbo grupėje ir savo da-
lyvavimu prisidėti prie istorinių klaidų reali-
zavimo. Todėl prašau sustabdyti mano daly-
vavimą šioje darbo grupėje.Tikiuosi, kad šis 
mano veiksmas padės ir seimo vadovybei, ir 
seimo darbo grupei padaryti viską, kad būtų 
išvengta didelės klaidos, kuri turėtų labai blo-
gas ilgalaikes pasekmes lietuvių tautai.“

lietuvos respublikos 
Vyriausybės ir institucijų prie 

lrV santykių su lietuvių išeivija 
apžvalga

2007 m. spalio 8–28 d. Įvyko pirmą kartą 
airijoje organizuotų „lietuvos dienų“ ati-
darymas, kuriame buvo pristatyta kęstučio 

stoškaus paroda „Vilnius. senamiesčio foto-
grafijos“, koncertavo Šv. kristoforo kameri-
nio orkestro kvartetas, atidarytos mikalojaus 
Vilučio grafikos darbų ir airijos lietuvių fo-
toklubo „Fotomanai“ parodos, rodytas jono 
Vaitkaus meninis filmas „Vienui vieni“. kon-
certavo andrius mamontovas, Veronika po-
vilionienė, saulius Balandis, nojus. Taipogi 
buvo pristatyti ramutės stakėnienės tapybos 
ant šilko kolekcija „pictura et vestis“ ir jos 
sudarytas albumas „Tarp dangaus ir žemės“, 
šoko sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“, 
surengtos draugiškos golvėjaus ir marijam-
polės moterų komandų regbio rungtynės. 
oficialiame lietuvos dienų airijoje atidary-
me dalyvavo lietuvos ministras pirminin-
kas gediminas kirkilas.

spalio 12–13 dienomis golvėjaus mieste 
vyko lietuvos ekonominė mugė „nauja ir 
veržli lietuva“, padėjusi airių verslininkams 
ir visiems besidomintiems artimiau susipa-
žinti su lietuva.

lietuvos ambasados dubline ir airijos 
lietuvių bendruomenės iniciatyva organi-
zuotais renginiais siekta paskatinti išeivius 
iš lietuvos puoselėti savo tapatybę, pristatyti 
airijos žmonėms lietuviškas tradicijas ir nau-
jausius kultūros, ūkio ir mokslo laimėjimus. 

„lietuvos dienos airijoje“ vyko dubline, gol-
vėjuje, kavane ir limerike.

2007 m. spalio 22 d. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamente prie lietuvos respu-
blikos Vyriausybės apsilankė kanados lietu-
vių bendruomenės pirmininkė joana kuras. 
susitikimo metu aptartas bendradarbiavi-
mas, Toronto lietuvių maironio mokyklos 
artėjantis 60-metis, 2010 m. dainų šventė 
Toronte, kanados lietuvių muziejaus-archy-
vo perkėlimo klausimai.

2007 m. lapkričio 5–7 d. sankt peterburge 
(rusija) įvyko tarptautinė konferencija, skir-
ta sovietų sąjungos valstybinio politinio te-
roro aukoms atminti. konferencijoje „Tarp 
atminties ir amnezijos: gulago pėdsakai ir 
vaizdiniai“ dalyvavo tyrėjai iš latvijos, len-



151

kijos, lietuvos, moldovos, prancūzijos, rusi-
jos, ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių. lietu-
vos generalinis konsulatas sankt peterburge 
buvo vienas iš konferencijos rėmėjų.

2007 m. lapkričio 7–9 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės surengė seminarą 
užsienio lietuvių bendruomenių viešųjų ryšių 
atstovams. jame dalyvauvo 29 šalių lietuvių 
bendruomenių atstovai. seminaro metu išei-
vijos atstovai dalinosi darbo užsienio lietuvių 
žiniasklaidos priemonėse patirtimi, diskuta-
vo apie lietuvos įvaizdžio gerinimo užsienyje, 
naujų narių pritraukimo, tapatumo išsaugoji-
mo, emigracijos, reemigracijos klausimus. 

2007 m. lapkričio 22 d. lietuvos užsienio 
reikalų ministras petras Vaitiekūnas lapkri-
čio 22 dieną su airijos lietuvių bendruome-
nės atstovais – bendruomenės pirmininke 
jurga Vidugiriene, laura garbatavičiūte 
down ir mindaugu maciulevičiumi – apta-
rė lietuvos dienų airijoje rezultatus. airijos 
lietuvių bendruomenės atstovai supažindino 
su savo veikla ir ateities planais. Bendruome-
nės nariai pateikė ministrui airijos žinias-
klaidoje publikuotą medžiagą apie lietuvos 
dienas airijoje, pristatė specialiai lietuvos 
dienoms bendruomenės išleistą leidinį ir 
vaizdo medžiagą.

2007 m. lapkričio 26–28 d. Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentas prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės kartu su lietuvių 
kalbos institutu Vilniuje pirmą kartą surengė 
užsienio valstybių universitetų lituanistikos 
(baltistikos) centrų lietuvių kalbos lektorių 
ir studentų konferenciją „Baltistikos centrai: 
pažintis ir bendradarbiavimo perspektyvos“, 
kuriame dalyvavo 17-os centrų atstovai iš 12 
pasaulio valstybių. konferencijos metu skai-
tyti pranešimai apie būsimus centrų veiki-
mo planus, galimybes įgyvendinti lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminėjimo renginius, 
be to, pristatyta lr Vyriausybės pavedimu 
kuriama lituanistikos (baltistikos) studijų ir 
mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių 

aukštosiose mokyklose 2007–2010 metų pro-
grama. kartu su renginio dalyviais diskuta-
vo lr seimo pirmininko pavaduotojas, li-
tuanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisijos pirmininkas česlovas juršėnas, lr 
Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė 
Virginija Būdienė, lr užsienio reikalų mi-
nisterijos sekretorius laimonas Talat-kelpša, 
lr prezidento patarėja, kultūros, mokslo ir 
ugdymo grupės vadovė irena Vaišvilaitė, lie-
tuvos universitetų ir kitų institucijų atstovai.

2007 m. gruodžio mėn. 13–15 d. sankt 
peterburge (rusija) įvyko tarptautinė kon-
ferencija „maironis ir dvasinis lietuvos 
atgimimas (peterburgo perspektyva)“. Ši 
konferencija – tai pirmas ilgalaikio projekto 

„lietuviai sankt peterburge“ renginys. kon-
ferenciją organizavo sankt peterburgo lietu-
vių bendrija, lietuvos generalinis konsulatas 
sankt peterburge, sankt peterburgo valstybi-
nis universitetas ir kt.

2007 m. gruodžio mėn. 22 d. po dauge-
lio metų sankt peterburge (rusija) pasirodė 
pirmasis laikraščio „peterburgo lietuvis“ nu-
meris. laikraštis leidžiamas lietuvių ir rusų 
kalbomis. „peterburgo lietuvį“ apsiėmė leis-
ti sankt peterburgo lietuvių bendruomenės 
iniciatyvinė grupė – filologės Vanda kazans-
kienė ir apolonija kalnietė, publicistas Vi-
talijus Bručas ir kiti. laikraščio leidimą pa-
rėmė lietuvos generalinis konsulatas sankt 
peterburge.

2008 m. sausio mėn. 18 d. Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamente prie lrV jo 
generalinis direktorius a. petrauskas susiti-
ko su pasaulio lietuvių bendruomenės (plB) 
Valdybos pirmininke dr. regina narušiene, 
plB valdybos pirmininkės pavaduotoju pe-
tru maksimavičiumi bei plB atstovu lie-
tuvoje gabrieliumi Žemkalniu. susitikimo 
su departamento vadovybe metu aptartos 
2008 m. bendradarbiavimo gairės, daug dė-
mesio skirta pasaulio lietuvių Bendruome-
nės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
kraštų pirmininkų suvažiavimo bei XiV 
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mokslo ir kūrybos (mks) simpoziumo or-
ganizaciniams klausimams.

2008 m. sausio mėn. 25–27 d. Vokietijoje, 
Hiutenfelde, romuvos pilyje įvyko europos 
kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų 
ir europoje dirbančių lr ambasadorių su-
važiavimas.

lietuvių bendruomenių europos šalyse 
ir lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų 
suvažiavimas įvyko pirmą karą po lietuvos 
įsiliejimo į Šengeno erdvę – simbolinio sienų 
griuvimo, leidžiančio europoje gyvenan-
tiems lietuviams pasijusti laisvos ir vieningos 
erdvės dalimi. 

renginyje dalyvavo lr užsienio reikalų 
ministras petras Vaitiekūnas, europoje dir-
bantys lietuvos atstovybių darbuotojai – am-
basadoriai arba jų atstovai, europos lietuvių 
bendruomenių (lB) pirmininkai, lietuvių 
jaunimo sąjungų pirmininkai arba jų atsto-
vai. diskusijose su lB atstovais dalyvavo taip 
pat ir lr seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas prof. justinas karosas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie lrV 
generalinis direktorius a. petrauskas, lr 
kultūros ministerijos sekretorius juozas Šir-
vinskas bei kiti svarbūs lietuvos valstybės 
tarnautojai.

suvažiavimo tikslas – aptarti lietuvos 
atstovybių europoje ir čia esančių lietuvių 
bendruomenių bendradarbiavimą, lietuvos 
įvaizdžio plėtrą, bendrų projektų koordina-
vimo galimybes. programoje numatytos pa-
grindinės suvažiavimo temos:
•	 Europos	 lietuvių	 ir	 Lietuvos	 atstovybių	

bendradarbiavimas puoselėjant lietuvybę 
ir bendruomenines tradicijas; 

•	 Bendruomenių	 ir	 atstovybių	 bendradar-
biavimas pristatant lietuvą užsienyje 
ir pasirengimas 2009-ųjų metų rengi-
niams; 

•	 Pilietiškumo	stiprinimas	ir	pasirengimas	
2008/2009 m. rinkimams; 

•	 Praktiniai	 lietuvių	 bendruomenių	 ir	 at-
stovybių sąveikos klausimai.

2008 m. sausio mėn. 26 d. lr užsienio 
reikalų ministras petras Vaitiekūnas euro-
pos kraštų lietuvių bendruomenių pirmi-
ninkų ir europoje dirbančių lr ambasadorių 
suvažiavime sakydamas kalbą pabrėžė, kad 

„lietuvos valstybė turi remti lietuvišką veiklą 
užsienyje, nes tokia veikla padeda išlaikyti 
lietuvybę. kartu turėtume remti ir lituanis-
tikos bei baltistikos centrus europoje, regis-
truoti, įamžinti ir įtraukti į kultūros vyksmą 
lietuvos kultūros ir istorijos paveldą užsie-
nyje. ypatingą šansą turėsime 2009-aisiais – 
lietuvos 1000-mečio ir Vilniaus – europos 
kultūros sostinės – metais. Tai yra unikalios 
galimybės pristatyti lietuvą, priminti jos 
europietišką istoriją – ir jas turime bendrai 
išnaudoti. Tikiuosi, Vilnius 2009-aisiais taps 
tikra europos kultūros sostine, o lietuvos 
vardo 1000-metis -- visus pasaulio lietuvius 
jungiančiu renginiu“.

2008 m. sausio mėn. 27 d. europos kraštų 
lietuvių bendruomenių pirmininkų ir euro-
poje dirbančių lr ambasadorių suvažiavimo 
rezultatai:

pasiūlyta pakelti į naują kokybinį lygį 
įvairių už išeivijos reikalus atsakingų lie-
tuvos respublikos institucijų ir lietuvių 
bendruomenių užsienyje bendradarbiavimą, 
peržiūrėti esamą šių reikalų koordinavimo 
institucinės struktūros bei finansavimo efek-
tyvumą, šiuo tikslu sudarant bendrą komisi-
ją. dar kartą atkreiptas dėmesys į lietuvos 
respublikos pilietybės suteikimo užsienyje 
gyvenantiems lietuviams klausimą.

Vienu svarbiausių uždavinių išlieka – kur-
ti ir remti savaitgalio lituanistines mokyklas, 
skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. 
ypač svarbu parengti kvalifikuotas mokymo 
programas, pritaikytas įvairiems mokyklų 
tipams. pabrėžiama lituanistikos ir baltisti-
kos centrų europoje, lietuvos bičiulių drau-
gijų ir susivienijimų svarba ir būtinybė remti 
jų veiklą.

Bendruomenės ir atstovybės nusprendė 
glaudžiau bendradarbiauti skleisdamos in-
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formaciją apie grįžimo į lietuvą, mokymosi, 
įsidarbinimo lietuvoje galimybes. Bendruo-
menės ir atstovybės sieks sudaryti palankias 
sąlygas visiems, norintiems išreikšti savo 
politinę valią seimo rinkimuose. siekiant 
tiesioginio ir proporcingo užsienyje gyve-
nančių lietuvių atstovavimo lietuvos res-
publikos seime, siūloma apsvarstyti atskirų 
rinkimų apygardų užsienyje gyvenantiems 
lietuviams įsteigimo galimybę.

Bendruomenės ir atstovybės yra pasirengę 
kartu įgyvendinti projektus pristatant lie-
tuvą europoje lietuvos vardo paminėjimo 
1000-mečio ir Vilniaus – europos kultūros 
sostinės renginių proga 2009-aisais metais. 
drauge bus siekiama įgyvendinti projektus, 
jungiančius įvairiuose kraštuose gyvenan-
čias lietuvių bendruomenes ir tvirtais saitais 
susiejančius su lietuva. 

2008 m. vasario mėn. 13–14 d. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie lrV 
generalinis direktorius a. petrauskas, užsie-
nio lietuvių skyriaus lituanistinio poskyrio 
vedėja daiva Žemgulienė bei vyresnioji spe-
cialistė Virginija klimavičienė lankėsi rygoje. 
Vizito latvijos sostinėje metu a. petrauskas 
kartu latvijos lietuvių bendruomenės na-
riais dalyvavo lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos minėjimo renginiuose, rygos lietuvių 
vidurinėje mokykloje susitiko su je latvijos 
respublikos prezidentu V. Zatleriu, kitais 
aukštais pareigūnais.

2008 m. vasario mėn. 29–kovo 2 d. Bu-
enos airės mieste, argentinoje, įvyko pietų 
amerikos lietuvių bendruomenių pirminin-
kų ir draugijų vadovų suvažiavimas. pirmąją 
suvažiavimo dieną buvo pristatyta emigra-
cijos ir reemigracijos padėtis, aptartos išky-
lančios problemos, galimybės, realijos. pri-
statytas migracijos informacijos centras ir jo 
veikla lietuvoje. diskutuota apie grįžtančius 
į lietuvą su šeimos nariais ne lietuvos res-
publikos piliečius. pranešimus skaitė audra 
sipavičienė, Tarptautinės migracijos organi-
zacijos Vilniaus biuro atstovė, bei antanas 

Turčinas, migracijos departamento prie Vi-
daus reikalų ministerijos užsienio skyriaus 
vedėjas. susitikimo metu daug dėmesio buvo 
skirta pietų amerikos lietuvių bendruomenių 
situacijai aptarti. suvažiavimo pabaigoje pri-
imtoje rezoliucijoje apgailestauta dėl lietuvos 
respublikos konstitucinio Teismo priimto 
sprendimo dėl pilietybės įstatymo išaiškini-
mo. priminta, kad užsienio lietuviai visuomet 
išsaugojo pilietybę kaip savo prigimtinę teisę. 
dar kartą kreiptasi į lietuvos seimą raginant 
priimti aiškų, suprantamą ir visame pasauly-
je gyvenančių lietuvių, jų vaikų ir anūkų tau-
tiškumą saugojantį pilietybės įstatymą.

2008 m. kovo mėn. 13 d. lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijoje lietuvos centriniam 
valstybės archyvui perduota lietuvių diplo-
mato ir visuomenės veikėjo stasio lozoraičio 
jaunesniojo sukaupta archyvinė medžiaga. 
diplomatų lozoraičių šeimos archyvas ro-
moje buvo vienas didžiausių ir svarbiausių 
archyvų, sukauptų lietuvių išeivijoje sovie-
tmečiu, – perdavimo ceremonijoje pažymėjo 
ministerijos valstybės sekretorius deividas 
matulionis. 

stasio lozoraičio jaunesniojo surinktą 
medžiagą sudaro 174 dėžės įvairių doku-
mentų nuo 1919 metų iki naujausiųjų laikų. 
dokumentuose atsispindi lietuvos diploma-
tinių bei konsulinių atstovybių Vašingtone, 
niujorke, paryžiuje, romoje, san paule ir 
kitur veikla ir tų laikų aktualijos.

po s. lozoraičio jaunesniojo mirties šis 
archyvas buvo saugomas jo našlei poniai 
danielai lozoraitienei priklausančiose pa-
talpose. o archyvo priežiūra iki pat mirties 
praėjusių metų vasarą rūpinosi jo brolis am-
basadorius kazys lozoraitis.

Įvykiai lietuvos visuomenėje

2008 m. vasario 2–3 d. antalakajos kai-
me, mindūnų sen., molėtų rajone lgaVo 

„sugrįžus“ nariai šventė savo oficialųjį gim-
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tadienį. 2007 metų vasario 1 dieną amerikos 
lietuvių klubas oficialiai tapo visuomenine 
organizacija, vienijančia iš už atlanto par-
vykusius lietuvaičius. diskutuota apie gali-
mas tolimesnes veiklos sritis, organizacijos 
ateities perspektyvas. sąmoningai sugrįžta 
prie esminių dalykų, lemiančių organizaci-
jos gyvybingumą, tokių, kaip: pagrindinė 
išplėstinė morališkai nesenstanti ir kom-
paktiška reprezentacinė organizacijos misija, 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, būtinybė 

„steigti postus“ atskiroms veiklos sritims ko-
ordinuoti, atnaujinti ir sustiprinti valdybos 
veiksnumą, išgryninti individualaus indėlio 
galimybes. iš viso organizaciją sudaro beveik 
100 narių ir kandidatų į narius, užpildžiusių 
organizacijos svetainėje (www.sugrizus.lt) 
esančio naujo nario stojimo anketas. 

2008 m. vasario 28 d. naujai vienerių 
metų kadencijai perrinktas lietuvių, gyvenu-
sių amerikoje, visuomeninės organizacijos 
(lgaVo) „sugrįžus” prezidentas dr. dau-
mantas matulis. kartu išrinkta ir nauja or-
ganizacijos valdyba, be d. matulio joje dar 
dirbs mindaugas kazlauskas, juozas Žagelis, 
simonas girdzijauskas, jolita Zabarauskaitė, 
giedrė Šipailaitė ir edmundas atkočiūnas.

2008 m. balandžio 1 d. pradedamas 
transliuoti išeivijai skirtas trečiasis naciona-
linio transliuotojo TV kanalas lTV World 
per palydovą „sirius“ bus matomas visoje 
Vakarų europoje. pagal lrT ir švedų kom-
panijos „ses sirius aB“ pasirašytą sutartį, 
lTV World programa bus matoma nauju 
12690.000 mHz dažniu (vertikali poliari-
zacija, Fec ¾, duomenų srautas 2.65 ms/s). 
signalas bus gaunamas šiek tiek silpnesnis, 
negu būdavo iki šiol, tačiau žymiai platesniu 
diapazonu tiek į rytus, tiek į Vakarus nuo 
lietuvos. rytuose lietuvos kanalą galės ma-
tyti žiūrovai iki pat uralo kalnų, gruzijos, 
armėnijos, azerbaidžano, Turkijos. nacio-
nalinį transliuotoją galės matyti lietuvių 
pamėgtuose kraštuose – airijoje, didžiojoje 
Britanijoje, ispanijoje gyvenantys išeiviai.

išeivijos lietuvių 
filantropiškumas ir Vdu 
Humanitarinių mokslų 

fakultetas

2008 m. balandžio mėn. „artes liberales“ 
idėjas skleidžiančiame Vytauto didžiojo uni-
versitete, kanados ir jaV lietuvių pastangomis 
įsivyravo graži tradicija, skirti stipendijas už 
mokslinius pasiekimus ar steigti mokslo tyri-
nėjimus remiančius fondus. Filantropiškumas 
universitete visų pirma primena tyrėjams, jog 
jų darbai yra laukiami ir su dideliu dėmesiu 
skaitomi, be to, privačių fondų parama ne tik 
padeda atlikti kokybiškesnius tyrimus nei tik 
naudojantis valstybės lėšomis, bet ir suburia 
bei skatina tobulėti akademinę bendruomenę. 
prof. Viktorijos skrupskelytės fondo finansi-
nė parama skiriama Humanitarinių mokslų 
fakulteto dėstytojams – docentams, lekto-
riams, mokslo darbuotojams (turintiems ir 
neturintiems mokslo laipsnio) pradėta teikti 
nuo 2002 m. Šia finansine parama skiriama 1 
semestrui pasinaudojo 19 darbuotojų: Violeta 
kalėdaitė, doc. dr. dalius jonkus, dr. dalia Za-
bielaitė, dr. gediminas karoblis, dr. agnė Bu-
driūnaitė, Vitalija kasperavičiūtė, dr. marius 
sirutavičius, doc. dr. Virginija Vasiliauskienė, 
doc. dr. irena Buckley (skurdenienė), doc. dr. 
dalia kuizinienė, dr. Vijolė Višomirskytė, dr. 
inga Vaičekauskaitė, doc. dr. elina naujokai-
tienė, dr. inga litvinavičienė, neringa lūžie-
nė, sidona Žvaliauskienė, dr. linas saldukas, 
alisa rupšienė, dr. andrius utka.

stefanijos ir mečislovo leškių stipendija 
teikta istorijos studijų programos visų pakopų 
studentams. nuo 2001 metų šiomis stipendi-
jomis pasinaudojo: ilona Bučinskytė – 2001 m. 
(2 kurso magistrantė), ingrida Veliutė – 2002 m. 
(2 kurso magistrantė), milena pavlova – 2003 m.
(1 kurso magistrantė), justina armonaitė – 
2004 m. (1 kurso magistrantė), laima Bucevi-
čiūtė – 2005 m. (2 kurso magistrantė), andriejus 
stoliarovas – 2006 m. (1 kurso magistrantas).
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pasaulio lietuvių bendruomenės (plB) 
fondo jaV įsteigto Broniaus Bieliuko sti-
pendijų fondo ir lietuvių išeivijos instituto 
skiriamų stipendijų tikslas – remti gabius, 
gerai besimokančius studentus, skatinti ak-
tyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninė-
je veikloje. lietuvių išeivijos bendruomenės 
veikėjo Broniaus Beliuko vardinė stipendija 
skiriama Vytauto didžiojo universiteto hu-
manitarinių ir socialinių mokslų sričių isto-
rijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teo-
logijos, menotyros, sociologijos, politologijos 
ir teisės krypčių studijų studentams.

antano juodvalkio stipendija taipogi pasi-
naudojo nemažas būrys studentų.

pagirtinos stasės Vaškelienės kasmet ren-
kamos išeivių lietuvių aukos paremti sunkiai 
materialiai gyvenančius studentus. ponios 
Vlados saudargas tikslinis palikimas atitekęs 
Humanitarinių mokslų fakultetui, padėjo iš-
spręsti daugelį problemų: buvo atnaujintos 
katedros, centrai, įsigyta reikalinga moder-
ni aparatūra. Birutės magdalenos stankū-
nienės paveikslai puošia auditorijas, darbo 
kabinetus, biblioteką.

lietuvių išeivijos instituto 
veikimas

2007 m. spalio 22 d. istorinėje lr prezi-
dentūroje kaune Vytauto didžiojo universi-
tetas, Berlyno laisvojo universiteto rytų eu-
ropos studijų institutas ir lietuvių išeivijos 
institutas surengė tarptautinį simpoziumą 

„jokūbo robinzono (jacob robinson) gyve-
nimas, darbai ir laikmetis“. konferenciją pa-
rėmė fondas „atmintis ir ateitis“ ir Vokietijos 
Federacinės respublikos ambasada Vilniuje.

2007 m. lapkričio 16 d. lietuvių išei-
vijos institutas suorganizavo konferenciją 

„lietuvė moteris emigracijoje“. Tarpdis-
ciplininėje konferencijoje siekta istoriniu, 
sociologiniu ir kultūrologiniu aspektais 
analizuoti, kaip kito moterų emigracija, 

koks buvo moterų vaidmuo išeivijos istori-
joje ir kultūroje, aktualizuoti šiuolaikinės 
moterų migracijos procesus.

2008 m. sausio mėn. naujieji metai Vy-
tauto didžiojo universiteto išeivijos studijų 
centrui padovanojo vertingą dovaną. centro 
fondai pasipildė nauju – žymaus lietuvių di-
plomato, ilgamečio lietuvos respublikos kon-
sulo niujorke aniceto simučio (1909–2006) – 
archyvu. daugiau nei 60 veiklos metų, 
praleistų diplomatinėje tarnyboje, atsispindi 
a. simučio asmeninėje ir tarnybinėje kores-
pondencijoje, dokumentuose, nuotraukose. 
kruopščiai sudėlioti dokumentai, sudaryti 
aprašai bei kartu atkeliavusi biblioteka byloja 
apie konsulą, kaip iškilią asmenybę, valstybi-
ninką ir visuomenininką, išryškina jo neabe-
jotiną atsidavimą pareigai lietuvos diploma-
tinėje tarnyboje ir meilę tėvynei. už perduotą 
archyvą dėkojame a. simučio šeimai.

2008 m. sausio 8 d. 2004 metais Vytauto 
didžiojo universiteto išeivijos studijų centrui 
buvo perduota adolfo damušio (1908–2003) 
archyvo dalis, kuri šiuo metu yra sutvarkyta 
ir prieinama visiems tyrinėtojams.

2008 m. sausio 8 d. isc buvo perduota 
likusi adolfo damušio archyvo dalis ir ver-
tinga knygų kolekcija. Vdu isc archyvinis 
fondas pasipildė vertinga ir originalia istori-
ne medžiaga, bylojančia apie aktyvią a. da-
mušio veiklą ir domėjimąsi lietuvos laisvini-
mo reikalais, visuomeninę veiklą lietuvoje ir 
išeivijoje. Šis archyvinis fondas itin vertingas 
antisovietinės ir antinacinės lietuvių rezis-
tencijos bei lietuvių išeivijos politinio ir vi-
suomeninio gyvenimo tyrinėtojams.

2008 m. sausio 18–27 d. Vytauto didžiojo 
universiteto istorijos katedros doktorantė ir 
Vdu išeivijos studijų centro darbuotoja kristi-
na Ūsaitė lankėsi londone ir notingeme. Vizi-
to metu kristina Ūsaitė, padedama dabartinės 
jungtinės karalystės lietuvių sąjungos pirmi-
ninkės Živilės ilgūnaitės, užmezgė kontaktus 
su ilgamečiais didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos nariais – kastyčiu Baubliu, aleksu 
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Vilčinsku, stasiu kasparu, Veronika juriene, 
pauliumi Tričiu, Živile matukiene, kaziu ma-
kūnu, romu kinka, Vincent o’Brien, – kurie 
sudarė galimybę susipažinti su jų asmeni-
niuose archyvuose saugoma medžiaga ir su-
teikė vertingos informacijos apie didžiosios 
Britanijos lietuvių veiklą. Viešna gės metu 
doktorantė taip pat lankėsi lietuvių sody-
boje Headley park, kur peržiūrėjo ten esan-
čią d. Britanijos lietuvių sąjungos archyvinę 
medžiagą. notingeme kristina Ūsaitė viešėjo 
pas Henriką ir Vidą gasperus, lankėsi notin-
gemo katalikiškame „Židinyje“, susipažino su 
ten gyvenančių dp kartos lietuvių – anelės ir 
antano Vaižgauskų ir „trečiosios bangos“ emi-
grantų – lietuvės mokytojos marijos ir ispanų 
kilmės rašytojo stephan collishaw – šeimomis. 
Vizito metu surinkta archyvinė medžiaga bus 
panaudota knygos apie didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenę parengimui.

2008 m. vasario 8 d. lietuvių išeivijos ins-
titutas surengė susitikimą su režisieriumi ar-
vydu Barysu. renginio metu buvo pristatytas 
jo režisuojamas dokumentinių filmų ciklas 

„Žymiausi pasaulio lietuviai“, rodyta filmuo-
ta medžiaga apie išeivijos dailininkę janiną 
monkutę-marks, fotografą algimantą kezį, 
aktorę rutą kilmonytę-lee ir kitus. a. Bary-
so ir jo bendraminčių kuriamo 30 filmų ciklo 

„Žymiausi pasaulio lietuviai“ tikslas – prista-
tyti po visą pasaulį išsibarsčiusius garsius lie-
tuvius: menininkus, mokslininkus, architek-
tus, dvasininkus, verslininkus, finansininkus, 
sportininkus. po antrojo pasaulinio karo į 
Vakarų europą, Šiaurės ir pietų ameriką emi-
gravę lietuvių kultūrinio, akademinio, verslo 
elito atstovai pasiekė reikšmingų rezultatų bei 
tarptautinį pripažinimą, garsino ir garsina lie-
tuvos vardą. kuriant šį filmų ciklą, siekiama 
lietuviškosios emigracijos patirtis ir pamokas 
perduoti šiuolaikinei visuomenei bei dabarti-
nių lietuvių emigrantų bendruomenėms.

2008 m. vasario 27 d. istorinėje lr prezi-
dentūroje kaune įvyko konferencija „lietuvos 
nepriklausomybė: praeitis ir ateities vizija“. 

pranešimą apie dviejų valstybingumo švenčių 
skirtumus skaitė kovo 11-osios akto signata-
ras, laisvės kovų dalyvis algirdas patackas, o 
Vasario 16-osios pamokas priminė lietuvių 
išeivijos instituto direktorius prof. habil. dr. 
egidijus aleksandravičius. apie pilietinių 
nuostatų ugdymo galimybės šiuolaikinėje mo-
kykloje kalbėjo kauno jėzuitų gimnazijos di-
rektorius gintaras Vitkus, pranešimus skaitė 
V. landsbergio rašinių konkurso laureatas, 
Vdu ii kurso studentas Tadas Varpučinskas ir 
konkurso „padovanok lietuvai viziją“ nugalė-
tojas, evangelikų teologas Holgeris lahayne’as.

2008 m. kovo 4–balandžio 4 d. lietuvių 
išeivijos instituto direktorius prof. e. alek-
sandravičius lankėsi jungtinėse amerikos 
Valstijose. pasaulio lietuvių centre lemonte 
2008 m. kovo 8 d. lietuvos generalinio kon-
sulato surengtame kovo 11-osios paminėjime 
čikagos lietuvių bendruomenei e. aleksan-
dravičius skaitė paskaitą. Vėliau kartu su 
kino menininku Henriku gulbinu bei daili-
ninku audriumi gražiu rinko medžiagą lie-
tuvių išeivijos institute formuojamam pasau-
lio lietuvių kino, foto ir garso archyvui.

informacijos šaltiniai:
http://web.sugardas.lt
www.bernardinai.lt
www.euro.lt
www.lpk.lt
www.lpsk.lt
www.lrs.lt
www.lrt.lt
www.lrv.lt
www.myvisit.ie
www.pasilik.lt
www.plbe.org.
www.president.lt
www.smm.lt
www.socmin.lt
www.ulrc.lt
www.urm.lt

Parengė Giedrius Janauskas
Įteikta spaudai: 2008 04 15
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santraukos rusų kalba (Резюме)

Миграция и права человека пересека-
ются в сфере нормы государственного су-
веренитета.  В основных международных 
документах прав человека не определенно 
понятие мигрант и не обсуждаются пра-
ва мигрантов как коллективных единиц, 
хотя нарушение прав мигрантов, прежде 

Регина ЯСЮЛЯВИЧЕНЕ

МИГРАЦИЯ В ДИСКУРСЕ  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

всего, обусловлено их принадлежностью 
к чужой культуре.

Права человека являются мощным 
орудием в процессе интеграции мигран-
тов, хотя конкретное применение их уни-
версальных стандартов остается в руках 
отдельных государств.

Эгидиюс АЛЕКСАНДРАВИЧЮС

ДИАСПОРА И РОДИНА: СО СВОБОДОЙ И БЕЗ НЕЕ

Цель статьи – рассмотреть связи ли-
товской эмиграции с родиной, с целью 
понять, как на образ мышления ли-
товских эмигрантов воздействует си-
туация на родине. Свобода отечества и 
его общества оказывает на эмиграцию 
большое влияние. Восстановление не-
зависимости Литвы и присоединение к 

Европейскому Союзу обусловило важ-
ные, глубокие изменения в образе мыш-
ления литовских эмигрантов на Западе. 
В статье также обсуждается роль литов-
ской эмиграции в развитии Литовского 
государства, формировании общества и 
политики.
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Международная миграция литовцев 
является частью целостной цепи из-
менений, происходящих в глобальном 
обществе. Особенности миграции со-
временных литовцев сформировались 
в процессе взаимодействия различных 
факторов, и своими корнями уходят к 
истокам исторических взаимоотноше-
ний. Отсюда возникают концептуальные 
проблемы и проблемы дефинирования  
явлений миграции, т.к. миграция каса-
ется не только государств, принимаю-
щих или посылающих мигрантов, но и 
обществ этих государств (в том числе и 
Литвы). Возникает вопрос о том, как се-

годня литовские национальные нарати-
вы характеризуют  культуру миграции, 
историю, законодательство, иначе гово-
ря, какова она, наша миграция, каковы ее 
особенности?  Как сегодняшняя  мигра-
ция литовцев, вплетается в поток между-
народной миграции?

Сложно опознать и назвать причины 
эмиграции литовцев, анализируя изо-
лированно только  международную си-
туацию процесса миграции в Литве, не 
оценивая того факта, что причины меж-
дународной миграции таятся в глобаль-
ном развитии макроэкономики.

В статье анализируется проблематика 
воспитания детей литовских эмигрантов, 
проживающих в США. Осуществляется 
это в первую очередь, анализируя  зако-
нодательные акты Литвы, пытаясь таким 
образом установить уровень внимания, 
проявляемого Литовским государством к 

Эдита ГРУОДИТЕ, Лайма ЛЮТИКЕНЕ

ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ЛИТОВСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В США

мигрировавшим детям, и к проблематике 
их воспитания. Впоследствии авторы пы-
таются узреть проблемы, возникающие с 
практической стороны вопроса. В статье 
также используются данные и результаты 
исследований, проведенных Институтом 
миграции Литвы в 2007 году. 

Часто травмы являются  неотъемлемой 
частью принудительной миграции, ко-

Виолета ДАВОЛЮТЕ

ВЫЗОВЫ ТРАВМ: МИГРАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И РОЛЬ 
КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

торая мешает культурной и социальной 
интеграции личности в новой среде. Во 

Дайва Кристина КУЗМИЦКАЙТЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ЛИТОВЦЕВ
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В статье анализируется  миграция ли-
товцев в Ирландию, начавшаяся  еще до 
2004 г. Что побудило их выбрать именно 
Ирландию? Из проведенного опроса ста-
новится ясно, что мотивация очень раз-
нообразна, от желания не только лучше 
жить в Литве, до желания увидеть мир.  
С какими трудностями сталкиваются 
литовцы, прибывшие в Ирландию? Об-
зору данной проблемы и уделено  основ-
ное внимание в этой статье. Насколько 
легко литовцам удается усвоить англий-
ский язык, необходимый для жизни и 

Мари ГИЛМАРТИН, Джане-Анн О'КОННЕЛЛ Беттина МИГГЕ

ЛИТОВЦЫ В ИРЛАНДИИ

работы в данной стране? Как они осозна-
ют и воспринимают трудовые условия в 
Ирландии? Как переселение в  Ирландию 
влияет на  семейные отношения и комму-
никацию в семье? Литву или Ирландию 
считают  своей родиной  проживающие в 
Ирландии литовцы? На эти вопросы пы-
таются ответить авторы статьи, руковод-
ствуясь уже имеющимися результатами 
исследований, а также  результатами 
опросов мигрантов, которые проводили 
сами авторы.

Изменившаяся политическая ситуация 
после Второй Мировой войны, изменив-
шееся положение политических беженцев 
в эмиграции, проблемы эмиграции в пе-
риод DP, все это побудило к обсуждению 
идеи объединения  литовцев всего мира, 
в рамках организации plB (Всемирного 
Литовского Общества).  Переняв от не-

Дайва СИМАНАВИЧЮТЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕМИРНОГО ЛИТОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
В 1945–1950 ГОДАХ 

зависимой Литвы  идею объединения  
литовцев всего мира, Vlik (Главный ко-
митет освобождения Литвы)  проявил 
инициативу объединить разбредшихся по 
всему миру литовцев в организационной 
форме, охватив  различные волны эми-
грации литовцев – гринорю и дипуку( DP) 
. Организационная модель plB ставила 

многих странах Европы междисципли-
нарные исследования травм  перешаг-
нули дискурс академических границ и 
все шире применяются в деятельности 
учреждений, работающих в сфере при-
нудительной миграции. В статье пред-
ставлен обзор новых идей и образцов 
практической деятельности, особое вни-
мание уделено  аспекту «культурной ком-

петенции». Не смотря на то, что в Литве 
общество принудительных мигрантов и 
беженцев малочисленно, новые между-
народные перспективы могут помочь со-
вершенствовать еще достаточно новый 
механизм социальных услуг, а также 
способствовать поощрению толерантно-
сти национального и культурного  раз-
нообразия.
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перед собою цель - представить в разных 
странах проживающих всех литовцев, а не 
только отдельные организации или опре-
деленные идеологические направления.  
Основная цель статьи – реконструиро-
вать  мало известный, инициированный 
Vlik’ом,  этап организации Всемирного 
Литовского Общества  в1945 – 1950 годах, 
тем самым представить  основные моти-
вы и принципы учреждения этой орга-
низации, дискуссии по вопросу статута 

положений plB. В ходе  учреждения plB 
выявились поколения гринорю, особенно 
позиция  представителей католическо-
го направления в alT (Совете литовцев 
Америки), по вопросам модели процесса 
организации эмигрантов. Определив  вид  
деятельности и компетенцию alT и Vlik 
в политической области, а plB назначив 
решение задач культурной и социальной 
сферы деятельности, alT согласился под-
держать  учреждение plB.

После Второй мировой войны в Гер-
ма нии очутилось около 7 миллионов 
людей, бежавших от советского террора, 
привезенных на принудительные работы, 
содержавшихся в концентрационных 
лагерях нацистов. Около 6 миллионов 
после войны вернулось на свою родину, 
но еще около 1 миллиона жителей других 
стран, не пожелавших вернуться на родину, 
или по каким-либо причинам не имевших 
возможности  вернуться на родину, осталось 
в Германии, Австрии, Италии.  Всем этим 
людям, которые по каким-либо причинам 

Юpгитa БЛАЖИТЕ

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ЛИТОВЦЕВ В ЛАГЕРЯХ DP В 1945-1950 Г.

оставили свою родину и очутились в 
Германии, было дано DP имя (анг. Displaced 
Persons). Жители лагерей DP, столкнувшись 
с трудными жизненными условиями, 
обратились к религии. Со временем 
религиозная жизнь обрела широкий 
спектр деятельности: начали действовать 
молодежные организации, которые занялись 
каталической деятельностью, много людей 
было втянуто в работу каталической 
акции, организовывались мероприятия 
каталического направления, наблюдалось 
многолюдное посещение месс. 

Период  первой Литовской Республи-
ки был принесен в новое пространство.  
Как и в период независимости, так и в 
эгзиле он не был идилличен. Отсюда 
всплывали и различные оценки про-
шлого. Говоря об оценках общества в 

Гедpе МИЛЕРИТЕ

ПЕРВАЯ ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВО ВЗГЛЯДАХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭГЗИЛЯ

умах эмигрантов, нужно признать, что  
умами католической направленности 
они были делимы в двух направлениях: 
под воздействием восточной культуры 
и под воздействием западной культу-
ры. Последняя направленность имела 
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АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИГА ЛИ-
ТОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ljal), ШЕ-
СТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИ-
НЕННЫХ НАЦИЙ, И ОБРАЩЕНИЕ В 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ   
НАЦИЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАЛТИЙ-
СКИХ СТРАН  (BaTun)

В конце 60-х годов XX века, уже в 
США получившая образование моло-
дежь послевоенного  поколения эми-
грантов, с недоверием смотрела на руко-
водящие литовцами Америки  и других 
стран, такие  политические факторы как 
- Главный комитет освобождения Лит-
вы  (Vlik)  и Совет литовцев Америки 
(alT). Развал колониальной системы 
в мире побуждал молодежь к более ак-
тивной деятельности, ставя перед собою 
цель, ознакомить всемирное сообщество 
с условиями оккупации Литвы и других 
Балтийских стран, и таким образом за-
ставить Советский Союз вернуть неза-
висимость этим государствам. В связи с 
этим в 1963 году была основана федера-

превосходство, т.к. в большей степени 
руководствовалась католическими цен-
ностями. В культурной жизни постоян-
но подчеркивался ее подъем, зрелость. 
В то время политическая жизнь первой 
Литовской Республики уже имели до-
вольно разнообразную оценку. Первые 
годы независимости и ее завоевания 
почти всеми еще идеализировались. Но, 
приблизившись к периоду Учредитель-
ного Сейма, оценки становились неод-
нозначными. Подчеркивались и недо-
статки этого периода. Но больше всего 

споров в печати эмигрантов возникло в 
связи с переворотом, который произо-
шел 26 декабря,  и закончилось с перио-
дом отступления президента Антанаса 
Смятоны на запад. Иначе и не могло 
быть. В этот период в эмиграции сосре-
доточились представители всех быв-
ших партий. Этот факт способствовал 
тому, что политические страсти Первой 
Литовской Республики не смолкали, не 
смотря на, что уже довольно длитель-
ный период времени  предшествовал 
этим событиям.

Альгимантас ГУРЯЦКАС

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИТОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ  В 
НЬЮ-ЙОРКЕ 1963-1968 Г. 

ция  молодежных организаций Литвы, 
имевшая и другое название - Антико-
лониальная лига литовской молодежи 
(ljal). Эта организация поддерживала 
связи с освободительными организа-
циями народов Африки и Азии. Одна из 
самых известных и наиболее хорошо ор-
ганизованных этой организацией акций 

– это шествие 13 ноября 1965 года через 
Нью-Йорк, к зданию Организации Объ-
единенных Наций. После этого события  
последовали многочисленные визиты 
делегаций ljal в представительства 
разных  стран мира, которые в то время 
резидировали  в Нью-Йорк. Стремясь к 
более координированной деятельности, 
в 1966 году была  основана общая ор-
ганизация представителей Балтийских 
стран – Обращение представителей Бал-
тийских стран в Организацию Объеди-
ненных Наций  (Baltic appeal to the uni-
ted nations – BaTun). Многие молодые 
люди, сотрудничавшие в этой органи-
зации, после объявления независимо-
сти Балтийских стран, начали работать 
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в представительствах своих стран при 
Организации Объединенных Наций. Не 
смотря на то, что деятельность таких ор-
ганизаций, как ljal и BaTun прямого 

влияния на процесс освобождения Бал-
тийских стран не имела, но они заслу-
жили внимание и одобрение со стороны 
мировой общественности. 
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Reikalavimai straipsniams

akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba 
„namai“) yra skirtas šiuolaikinės migracijos, 
lietuvos migracijos politikos, diasporos is-
torijos ir kultūros problemoms aptarti. lei-
dinyje spausdinami originalūs moksliniai ir 
apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvi-
nių dokumentų publikacijos.

straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų 
kalbomis.

straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko 
(40 000 spaudos ženklų), recenzijų – iki 0,25 
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). dėl 
didesnės apimties publikacijų reikia iš anks-
to susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai 
pateikiami a4 formato Times New Roman 
12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.

Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra 
vertinami dviejų redakcinės kolegijos pa-
skirtų recenzentų. 

leidinyje skelbiami tik anksčiau neskelb-
ti straipsniai. jie turi atitikti akademiniams 
straipsniams keliamus reikalavimus. juose 
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų 
tikslas, pristatyta analizuojamos problemos 
tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nu-
rodyti šaltiniai ir literatūra. prie lietuviškai 
skelbiamo mokslinio teksto turi būti pridė-

ta santrauka anglų kalba (600–1000 spaudos 
ženklų) ir santrauka rusų kalba (500–600 
spaudos ženklai). prie nelietuviškai skelbia-
mo straipsnio pageidautina santrauka lietu-
vių kalba.

pastabos ir nuorodos pateikiamos straips-
nio pabaigoje, numeracija ištisinė. (nuoro-
dos ir pastabos daromos per insert/endnote.) 
nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos 
pagal tokią schemą:

•  Nurodant knygą: autoriaus pavardė, var-
das, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, 
leidykla, leidimo metai ir puslapis, iš ku-
rio cituojama. prireikus nurodomas leidi-
nio tomas.

•   Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus 
pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, 
dvigubas brūkšnys (//), knygos pavadini-
mas, leidimo metai, leidykla, puslapis, iš 
kurio cituojama.

•  Nurodant straipsnį iš periodinio leidi-
nio: autoriaus pavardė, vardas, straips-
nio pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), 
perio dinio leidinio pavadinimas, leidimo 
metai, numeris, puslapis, iš kurio cituo-
jama. 



citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis 
nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste kitaip.

lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma. pirmą 
kartą tekste yra pateikiamas pilnas vardas, 
pavardė, toliau galima rašyti tik to paties 
asmens pavardę. dažniausiai vartojami vie-
tovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti 
prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba 
rašomi tradiciškai, pagal tarimą. reti ir ne-
girdėti pavadinimai, neturintys translitera-
cijos, rašomi originalo rašyba.

Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo 
straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavardę, 

atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. 
pašto adresą, telefoną.

Oikos redakcinei kolegijai pateikiamas 
kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdin-
tas vienas straipsnio egzempliorius.

straipsnius, recenzijas prašome siųsti į 
lietuvių išeivijos institutą (s. daukanto g. 25 
lT–44249 kaunas, el. paštas: isc@fc.vdu.lt 
informacija tel. (8 37) 32 78 39) arba atsakin-
gajai redaktorei daivai kuzmickaitei el. paš-
tu: d.kuzmickaite@pmdi.vdu.lt

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas 
tarptautinėse eBsco publishing duomenų 
bazėse http://www.epnet.com/ 
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