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šiuolaikiniai migracijos
procesai

istoriškai pirmieji lietuvių trėmimai vyko 
dar XVii a. per karą su moskovija (rusija), vė-
liau daug lietuvių rusų valdžia ištrėmė po 1831 
ir 1863 m. sukilimų. Tačiau masiniai trėmimai, 
kuriuos remiantis jungtinių Tautų 1948 m. 

„konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nu-
sikaltimui ir baudimo už jį“ galima prilyginti 
lietuvių tautos genocidui, prasidėjo sovietų 
sąjungai 1940 m. okupavus lietuvą ir tęsėsi 
iki 1941 m., kai lietuvoje buvo įvesta Vokieti-
jos okupacinė valdžia. pasitraukus vokiečiams, 
su antrąja sovietinės okupacijos banga 1944 m. 
trėmimai vėl atsinaujino ir truko iki 1953 m.

Šiandien, lietuvai skaičiuojant antrąjį 
savo atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį, 
šis dramatiškas periodas yra ne tik nuoseklių 
istorinių tyrimų vertas objektas, bet ir realių 
politinių sprendimų įgyvendinimo laukas. 
dėl įvairių istorinių, politinių, kartais ir dėl 
asmeninių priežasčių anksčiau sugrįžti ne-
norėję, negalėję ar tiesiog tam negavę leidi-
mų politiniai tremtiniai pasikeitus politinei 
situacijai vis dar ryžtasi grįžti į lietuvą. Hu-
manizmo perspektyva  įgaliotų priimti grįž-
tančius politinius tremtinius, tai būtų lie-
tuvos, kaip save gerbiančios demokratiškos 
valstybės, moralinė pareiga. Tačiau morali-

aurelija adomaiTyTĖ

politinių tremtinių grįžimas ir integracija: 
raida, problemos, perspektyvos1

nių intencijų nepakanka, reikia nuoseklios 
valstybės politikos, kuri padėtų politiniams 
tremtiniams vėl įsikurti lietuvoje.  

Šio straipsnio tema – politinių tremtinių 
integracijos politikos įgyvendinimas lietuvos 
respublikoje.  siekiama atskleisti valstybės 
taikomų socialinių paslaugų ir kitų priemo-
nių, jas administruojančių institucijų siste-
mos veikimą, išskirti probleminius aspektus 
ir pateikti politikos įgyvendinimo vertinimą. 
daugiausia dėmesio skiriama jau šešiolika 
metų vykdomai politinių tremtinių grįžimo 
programai, kuria siekiama ne tik skatinti po-
litinius tremtinius bei jų šeimos narius grįžti į 
lietuvą, bet ir padedama jiems integruotis su-
grįžus. Taip pat pateikiamos svarbiausios po-
litinių tremtinių grįžimo priežastys, aptariami 
teoriniai integracijos proceso aspektai. anali-
zės pagrindas – kokybiniai tyrimai, atliekami 
taikant pusiau struktūruoto interviu metodą.

politinių tremtinių apibrėžtis ir 
teisinis statusas

Bendruoju teoriniu lygmeniu politiniai 
tremtiniai yra tarptautinės migracijos pro-
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ceso dalyviai. Tremtinių tapatinimas su mi-
grantais įmanomas dėl to, kad abu procesus 
apibūdina nuolatinės gyvenamosios vietos 
pakeitimas. migracija (lot. migratio – kėli-
masis, kraustymasis) paprastai apibrėžiama 
kaip gyventojų kėlimasis arba perkėlimas 
gyventi iš vienos vietovės į kitą tam tikram 
nustatytam laikotarpiui. migracija vyksta 
tik tada, kai persikeliant kertamos adminis-
tracinės tam tikrų teritorijų (miestų, rajonų, 
valstybių) ribos2. o terminas tremtis3 reiškia 

„vienašališkai paskirtų asmenų ar jų grupių 
atplėšimą iš gimtinės ir perkėlimą laikinam 
ar nuolatiniam įkurdinimui svetimame kraš-
te“4. Tremties paskirtis – izoliuoti asmenį 
nuo jo gyvenimo ir vietos aplinkos, nuo kitų 
žmonių įtakos tuo atveju, kai negalima inkri-
minuoti nusikaltimo5.  Taigi, kitaip tariant, 
tremtį galima traktuoti kaip prievartinę mi-
graciją (forced migration), kurią dažniausiai 
vykdo valstybė arba jai lygiavertė politinė 
institucija, nepaliekanti individui galios pa-
čiam nuspręsti, migruoti ar ne. 

lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse 
šalyse, prievartine migracija arba tremtimi 
(šiame straipsnyje šios dvi sąvokos bus laiko-
mos lygiavertėmis)6 buvo siekiama eliminuoti 
besipriešinančias disidentines grupes iš savo 
aplinkos, taip pat aprūpinti pigia darbo jėga 
neapgyvendintas vietoves siekiant ekonomi-
nės naudos7. guntherio Beyerio įsitikinimu, 
XX amžius gali būti pagrįstai vadinamas „iš-
vietintų žmonių amžiumi“. skaičius žmonių, 
turėjusių ilgam palikti namus dėl politinių 
priežasčių, kurias lėmė karai, tarptautiniai 
susitarimai arba kartais sunkiai suvokiamos 
kitos aplinkybės, yra stulbinamas8. remian-
tis įvairiais skaičiavimais, kartu su vokiečių 
okupacijos karo aukomis lietuva neteko apie 
1,058 mln. žmonių9. 

kalbant apie politinius tremtinius kaip 
migrantus šiandien, susiduriama su jų api-
brėžties dvilypumu. neabejotina, kad poli-
tiniai migrantai arba politiniai tremtiniai 
yra minėtos prievartinės migracijos aukos. 

Tačiau, kita vertus, jų grįžimas10 po 1990 m. 
kovo 11 d., kai buvo praėję daugiau kaip pen-
kiasdešimt metų, gali būti vertinamas kaip 
imigracija. nors politiniai tremtiniai etniš-
kai yra lietuviai ar lietuvių kilmės arba save 
tokiais laiko, vis dėlto jie ir jų šeimos nariai 
atvyksta į lietuvą iš kitokios kultūrinės, so-
cialinės, politinės aplinkos ir turi lietuvoje 
integruotis, taigi tampa imigrantais.  

Todėl šiame straipsnyje politiniais tremti-
niais bus laikomi lietuvos gyventojai, kurie 
1941 – 1953 m. (remiantis skirtingomis šio pro-
ceso interpretacijomis, trėmimų laikotarpis 
gali kažkiek skirtis)  prievarta buvo išvežti iš 
lietuvos įgyvendinant okupacinės valdžios 
politinius tikslus. Taip pat  politiniams trem-
tiniams priskirtini ne tik pirmosios kartos 
tremtiniai, patyrę tiesioginę priverstinės mi-
gracijos politiką, bet ir priverstinio šeimų su-
sijungimo, kurį lėmė tremtis, migrantai bei 
jų šeimos nariai. aptariant politinių trem-
tinių problematiką atsižvelgiama į tai, kad 
dauguma socialinės integracijos apibrėžčių 
ir teorijų plėtojosi nagrinėjant etninių ma-
žumų ir migrantų integracijos problemas. 
Todėl šiomis teorinėmis įžvalgomis bus re-
miamasi, mat politiniai tremtiniai priskiria-
mi migrantų socialinei grupei, kita vertus, jų 
istorinė ir politinė patirtis verčia atsižvelgti į 
skirtingus kultūrinio tapatumo  integracijos 
aspektus, kaip ir nagrinėjant tautinių mažu-
mų integraciją. 

išskirta teorinė politinių tremtinių api-
brėžtis tiesiogiai susijusi su jų statusu, įtvir-
tintu lietuvos respublikos teisės aktuose. 
politinių tremtinių teisinis statusas  dažniau-
siai susijęs su jų  teise atgauti ar įgyti šalies 
pilietybę, be to, nuo turimo statuso priklau-
so jų teisė pasinaudoti valstybės teikiamo-
mis integracinėmis ir kitomis priemonėmis. 
pavyzdžiui, pagal lietuvos respublikos įsta-
tymus grįžtantys politiniai kaliniai ir trem-
tiniai gali atgauti prarastą nuosavybę (žemę, 
kitą išlikusį turtą)11, įsikurti lietuvoje savo 
lėšomis arba gauti valstybės paramą, numa-
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tytą lietuvos respublikos  politinių tremti-
nių integraciją reglamentuojančiuose teisės 
aktuose.

atskirai aptarti reikėtų pilietybės klau-
simą. lietuvos respublikos konstitucijoje 
įtvirtinta, kad lietuvos pilietybė įgyjama 
gimstant ir kitais įstatymo numatytais pa-
grindais12. praplėsdamas šią konstitucijos 
nuostatą, dar 1991 m. (vėliau 2002 m. redakci-
ja) priimtas lietuvos respublikos pilietybės 
įstatymas numatė, kad teisė į lietuvos res-
publikos pilietybę neterminuotai išsaugoma 
asmenims, iki 1940 m. birželio 15 d. turėju-
siems lietuvos pilietybę, jų vaikams, vaikai-
čiams ir provaikaičiams, gyvenantiems kito-
se valstybėse (su sąlyga, kad minėti asmenys, 
jų vaikai, vaikaičiai ar provaikaičiai nere-
patrijavo)13. Tačiau 2006 m. lapkričio 13 d. 
priimtame konstitucinio Teismo nutarime 

„dėl teisės aktų, reguliuojančių lietuvos 
respublikos pilietybės santykius, nuostatų 
atitikties lietuvos respublikos konstitucijai“ 
išaiškinta, kad minėtoje pilietybės įstatymo 
nuostatoje įtvirtinta repatrijavimo sąvokos 
apibrėžtis, atsižvelgiant ir į jos paskirtį pi-
lietybės įstatyme ir jos vartojimo kontekstą,  
nukrypsta nuo konstitucijos 29 straipsnio, 
užtikrinančio visų asmenų lygybę pagal 
įstatymą nepriklausomai nuo lyties, rasės, 
socialinės padėties, tikėjimo ar įsitikini-
mų14. Šiuo atveju taikoma pilietybės įstaty-
mo nuostata suvaržo į etninę tėvynę išvy-
kusių ne lietuvių kilmės asmenų, iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjusių lietuvos respublikos 
pilietybę, taip pat jų vaikų teisę į lietuvos 
respublikos pilietybės išsaugojimą (teisę į 
lietuvos respublikos pilietybės įgyvendini-
mą ir atkūrimą), taip pat šiuo konstitucinio 
Teismo nutarimu panaikinama galimybė 
lietuvos respublikos piliečiams turėti dar 
ir kitos šalies pilietybę15.

atsižvelgiant į konstitucinio Teismo pa-
teiktus išaiškinimus, 2008 m. liepos 22 d.   
priimta nauja pilietybės įstatymo redakcija. 
pakoreguotame pilietybės įstatyme numato-

ma, kad teisė į lietuvos respublikos piliety-
bę neterminuotai išsaugoma asmenims, iki 
1940 m. birželio 15 d. turėjusiems lietuvos pi-
lietybę, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikai-
čiams, gyvenantiems kitose valstybėse. Taip 
pat lietuvių kilmės asmenims, gyvenantiems 
kitose valstybėse. minėtos asmenų grupės 
lietuvos respublikos pilietybę įgyja tik atsi-
sakiusios turimos kitos valstybės pilietybės.  
Tiesa, įstatyme numatyta, kad, kitaip nei ki-
tiems asmenims, tremtiniams, politiniams 
kaliniams, taip pat jų vaikams, vaikaičiams 
ir provaikaičiams ši įstatymo nuostata netai-
koma16.

kiek paprastesnė situacija yra su tremti-
nio ar kitaip nukentėjusio asmens statusu 
ir tokio statuso suteikimo procedūra. pa-
grindinis teisės aktas, reglamentuojantis 
politinių tremtinių ir kitų nuo okupacinių 
režimų nukentėjusių asmenų teisinį statusą, 
yra lietuvos respublikos asmenų, nukentė-
jusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio 
statuso įstatymas. Šiuo teisės aktu lietuvos 
respublikos seimas įtvirtina lietuvos res-
publikos teisę ir pareigą rūpintis savo pilie-
čiais, nukentėjusiais nuo okupacinių režimų, 
vykusių 1939–1990 m., ir patraukti baudžia-
mojon atsakomybėn represinių nusikaltimų 
sumanytojus ir vykdytojus.

išskiriamos trys pagrindinės nukentėju-
sių asmenų grupės: okupacinių režimų poli-
tiniais ar kilmės motyvais represuoti asme-
nys (politiniai kaliniai ir  tremtiniai bei jiems 
prilyginti asmenys, perkeltieji asmenys, kiti 
represuoti asmenys); buvę beglobiai vaikai; 
kiti nukentėję asmenys17.

nukentėjusių asmenų teisinio statuso 
atkūrimą įgyvendina lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro (to-
liau – lggrTc) pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisija. pretenduojantys 
gauti tokį teisinį statusą asmenys su visais 
reikiamais dokumentais turi kreiptis į šią 
komisiją arba, jei tam sudarytos galimybės, 
į savo miesto ar rajono savivaldybę, kuri pa-
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teiktus dokumentus pristato lggrTc ko-
misijai18. 

iš esmės nukentėjusio asmens statuso 
suteikimo procedūrą galima apibrėžti kaip 
suinteresuoto asmens prašymu atliekamą is-
torinių duomenų analizę ir tyrimo procesą, 
kuriuo norima atkurti istorinį teisingumą 
to asmens atžvilgiu. kita vertus, būtent nu-
kentėjusio asmens pažymėjimas arba teisi-
nio statuso pripažinimas suteikia teisę gauti 
valstybės teikiamas socialines ir kitokias 
paslaugas bei išmokas. 

Teorinė integracijos samprata ir 
praktiniai integracijos politikos 

taikymo aspektai
Viešoji politika, kuria siekiama skatin-

ti socialinę integraciją, susiduria su pačios 
sąvokos integracija ar integracinė politika 
daugiaprasmiškumu. kaip pastebi norvegų 
mokslininkė aniken Hagelund, tyrinėjanti 
imigrantų integracijos problematiką, pas-
taruoju metu daug kalbama apie integraciją 
bei naujai atvykstančiųjų integravimo prii-
mančioje šalyje svarbą, tačiau, nors dauguma 
linkę manyti, kad integracija yra pozityvus 
reiškinys, vis dėlto mažai kas žino, ką ji iš 
tiesų reiškia19.

plačiąja prasme integracijos terminu pa-
prastai apibūdinami vyksmai, turintys įtakos 
įvairių subjektų arba veikėjų susijungimui į 
socialinę sistemą, visumą, t. y. bendruomenę, 
bendriją ar kitą darinį20. anot lockwoodo, 
socialinė integracija nurodo principus, ku-
riais individai ar veikėjai yra tarp savęs susi-
ję visuomenėje. sistemos integracija supran-
tama kaip atskirų visuomenės ir socialinės 
sistemos dalių tarpusavio sąveika21. kitaip 
tariant, sėkmingos įvairių grupių gyventojų 
adaptacijos ir integracijos išraiška – tai visa-
vertis grupių socialinis dalyvavimas. Viena 
iš būtinų dalyvavimo sąlygų – struktūrinių 
socialinio gyvenimo galimybių ir individų 

ar grupių galimybių (savybių) atitikimas, jų 
dermė22.

Viešosios politikos lygmeniu integracija 
yra instrumentas, apimantis du gana skir-
tingus viešosios erdvės procesus. pirmiausia 
integracinės politikos įgyvendinimu  siekia-
ma socialinės atskirų visuomenės grupių, 
pavyzdžiui, migrantų ar nagrinėjamu atveju 
sugrįžusių politinių tremtinių, įtraukties (so-
cial inclusion). antra, integracijos procesas 
apima skirtingus interesus, kurių derinimas 
tampa valstybės institucijų veiklos sritimi23. 
pavyzdžiui, į tam tikrą valstybę atvykusiems 
imigrantams reikalingi specialūs ištekliai 
įgūdžiams, būtiniems konkuruoti darbo rin-
koje (pvz., vyraujančiai kalbai išmokti), įgy-
vendinti ar kitų poreikių ugdymas ir apsauga, 
todėl politikų tikslas turėtų būti jų integraci-
ja į vyraujantį politinį kontekstą24. gali būti 
išskiriami trys veiksniai arba principai, nuo 
kurių priklauso migrantų integracijos proce-
so veiksmingumas:

1. Visuomenės noras priimti imigrantus 
ir suteikiamos sąlygos migrantams ir jų vai-
kams, gimusiems jau atvykus (pvz., piliety-
bės suteikimo klausimai).

2. pačių migrantų įsipareigojimai naujai 
visuomenei, ketinimai visavertiškai įsilieti į 
juos priimančios visuomenės gretas ir daly-
vauti jos gyvenime. susiduriama su sociali-
nės adaptacijos elementu, reiškiančiu asmens 
prisitaikymą prie socialinės aplinkos, jai bū-
dingų taisyklių, normų, socialinių pozicijų 
ir nuostatų įsisąmoninimą, taip pat įgūdžių, 
suteikiančių galimybę žmogui iš kitokios 
kultūrinės ir socialinės aplinkos normaliai 
gyventi naujoje visuomenėje, įgijimą25.

3. darbo rinkos struktūra – ar migrantai 
sugeba rasti veiklos nišą, kuri mažintų jų 
priklausomybę nuo socialinių paslaugų sek-
toriaus teikiamos pagalbos26. profesinei arba 
karjeros trajektorijai yra ypač svarbios asmens 
sąsajos su viešąja erdve. jos atspindi saviraišką 
socialinėje erdvėje. Taip pat užimama darbo 
pozicija lemia platesnius socialinius ryšius27.  
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aptarti veiksniai leidžia teigti, kad pagrin-
dinis dalykas, nuo kurio priklauso atvykusių 
migrantų socialinė integracija ir jų padėtis 
atskirose valstybėse, yra tų valstybių socia-
linė politika arba gerovės valstybės modelis. 
Viena reikšmingiausių šios srities koncep-
cijų yra gøsta esping-anderseno gerovės 
valstybių režimų tipologija, paremta ketu-
rių svarbiausių dimensijų kombinacijomis 
(1 lentelė)28.

Verta pažymėti, kad esping-anderseno ti-
pologija yra tik vienas iš galimų būdų, pade-
dančių vertinti integracinę valstybės politiką. 
ji kritikuojama, nes pateikia abstrakčius so-
cialinės politikos modelius29, tačiau, kita ver-
tus, tokių modelių ir kriterijų išskyrimas lei-
džia įvertinti valstybės vykdomos socialinės 
politikos prioritetus, palyginti juos su kitų 
valstybių panašios praktikos pavyzdžiais ir 
išskirti pagrindines problemas, todėl šia ti-
pologija bus remiamasi vertinant politinių 
tremtinių integracinę sistemą lietuvoje.  

Vykdant integracijos politiką siekiama 
aiškaus tikslo – įtraukti į visuomenės gy-
venimą atskiras grupes. Vis dėlto realiai 
vykstantis imigracijos procesas, ypač turint 
omeny prieglobsčio prašytojus, priverstus 
laukti sprendimų, suteikiančių politinio pa-
bėgėlio statusą ir teisę nuolat gyventi šalyje 
arba nurodančių, per kiek laiko reikia palikti 

reziduojamą šalį, gali padidinti atotrūkį tarp 
imigrantų integracijos poreikių tenkinimo, 
saviraiškos, jų socialinio mobilumo ir prii-
mančiosios šalies visuomeninio, kultūrinio, 
socialinio gyvenimo. atotrūkis dažniausiai 
pasireiškia imigrantų apatija imigracinės 
valstybės socialinei tikrovei, nes gyvendami 
laikinojo apgyvendinimo centruose jie pri-
versti bendrauti tik su savo kultūros žmo-
nėmis ir vis labiau priklauso nuo socialinės 
gerovės valstybės teikiamų paslaugų. dėl tų 
pačių priežasčių, jei pabėgėlio statusas vis 
dėlto suteikiamas, buvusiems prieglobsčio 
prašytojams yra sunku adaptuotis naujoje 
visuomenėje ir savarankiškai tvarkyti savo 
gyvenimus30. 

iš esmės panašioje padėtyje atsiduria buvę 
politiniai tremtiniai ir jų šeimos nariai, su-
grįžę į lietuvą ir norintys joje įsikurti. ne-
kyla abejonių, kad ta socialinė, kultūrinė,  
politinė ar psichosocialinė situacija, kurioje 
jie dažnai nugyveno beveik visą savo gyve-
nimą, smarkiai skiriasi nuo aplinkos,  į ku-
rią patenka grįžę į lietuvą. Todėl, stengiantis 
integruoti prieglobsčio prašytojus, politinius 
pabėgėlius, taigi ir politinius tremtinius bei 
jų šeimos narius, viena iš lietuvos valstybės 
politikos krypčių yra suteikti jiems galimy-
bių priimti savarankiškus sprendimus ir at-
sakyti už save ir savo šeimą.  

1 lentelė. Migrantų integracinės politikos vertinimo kriterijai 

Integracijos kriterijus
Gerovės valstybės tipas

liberalusis konservatyvusis socialdemokratinis

dekomodifikacija Žema Vidutinė aukšta

stratifikacija Teisės priklauso nuo 
poreikių

Teisės priklauso nuo 
darbo pajamų

Teisės priklauso nuo 
pilietybės

socialinio aprūpinimo 
pasiskirstymas rinka Šeima Valstybė

imigracinė politika Įtraukianti išskirianti/diferencijuo-
janti Įtraukianti

migrantų kategorijų 
išskyrimas

Teisės priklauso nuo 
gimimo vietos

Teisės priklauso nuo 
giminystės linijos

Teisės priklauso nuo 
gyvenamosios vietos

šaltinis: Diane sainsbury. Immigrant’s social rights in comparative perspective: Welfare regimes, forms of immigration 
and immigration policy regimes
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Įgalinimas (empowerment) – procesas, 
kurio metu žmonėms suteikiama galia ir au-
toritetas tvarkyti savo pačių reikalus. Tai gali 
reikšti individualias piliečių teises prisiimant 
atsakomybę už savo ir savo šeimos gerovę, 
dėl šios priežasties sumažinama priklauso-
mybė nuo valstybės teikiamos pagalbos. ki-
taip tariant, galia suteikiama tiems, iš kurių 
dėl tam tikrų priežasčių ši galia buvo atimta. 
socialinės apsaugos sistemoje dažniausiai 
tokia galia perskirstoma tarp paramos tei-
kėjų ir tos paramos vartotojų. Įgalinimui 
palankios sąlygos susidaro ten, kur piliečiai 
gali nesunkiai prieiti prie reikalingos infor-
macijos, mokymosi ir tobulinimosi sistemos, 
kur organizacinės struktūros skatina pilieti-
nį dalyvavimą ir bendradarbiavimą, bei ten, 
kur piliečiai gali daryti įtaką politiniams 
sprendimams31.  

Įgalinimas negali būti suprantamas kaip 
gero ar patogaus gyvenimo sinonimas, juk 
įmanoma situacija, kai gerovė užsitikrina-
ma nebendradarbiaujant su išorine aplinka, 
todėl įgalinimas turi būti suvokiamas kaip 
aktyvus ir dinamiškas procesas, skatinantis 
sąveiką tarp individų ir bendruomenės. kita 
vertus, nelengva nuspręsti, kada individą ga-
lima laikyti galinčiu savarankiškai tvarkyti 
savo reikalus, t. y. įgalintu, ir kada šis tikslas 
dar nėra pasiektas32. 

 Įgalinimo procesas glaudžiai susijęs su 
pagrindiniais išlikimo (survival) kriterijais. 
nors pastaroji sąvoka yra kur kas siaures-
nė, bet leidžia atskleisti sritis, kuriose reikia 
siekti įgalinti individą. galima išskirti kele-
tą tokių sričių: dvasinė (asmeninės vertybės, 
ideologijos, religiniai įsitikinimai); emocinė 
(emocijų reiškimas, valdymas, bendravimas 
su kitais); socialinė (tarpasmeninių ryšių 
palaikymas, naujų ryšių, pažinčių užmezgi-
mas, pagalbos priėmimas ir teikimas); kūry-
binė (dalijimasis emocijomis ir kūrybinėmis 
mintimis, pomėgių plėtojimas, saviraiška); 
pažinimo (informacijos paieška, veiksmų 
planai, prioritetų nustatymas); psichosoci-

alinė (miegas, maistas, medicinos pagalba, 
fizinis aktyvumas)33. 

pagrindinių poreikių išskyrimas nurodo, 
kaip, kokia, kokiose srityse ir kokiu mastu 
turi būti įgyvendinama valstybės integracinė 
politika, kad būtų pasiektas įgalinimas. svar-
bu įgalinimo nesusiaurinti vien tik iki teisių 
suteikimo ar teikiamų socialinių paslaugų 
plėtros. Įgalinimas turėtų būti laikomas 
integracinės sistemos ir vykdomos integra-
cinės politikos tiek prioritetiniu tikslu, tiek 
vertinimo kriterijumi, apimančiu visapusiš-
ką individo integracijos naujoje socialinėje 
erdvėje vertinimą.

politinių tremtinių grįžimo 
priežastys

1990 m. kovo 11 d. lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę atsirado nauja galimybė buvu-
siems politiniams kaliniams, tremtiniams ir 
jų šeimos nariams įsikurti lietuvoje34.  pa-
siruošimas tremtinių grįžimui buvo paska-
tintas visuomeninės iniciatyvos, todėl rengti 
integracinės pagalbos programą istoriškai 
pradėta dar prieš atkuriant lietuvos nepri-
klausomybę, tačiau pagal to meto įstatymus 
tai buvo nelegali veikla35. 

remiantis prieš kelerius metus atliktu 
tyrimu „grįžtančių tremtinių ir jų šeimos 
narių galimybių socialiai integruotis lie-
tuvoje poreikių, galimybių bei perspektyvų 
analizė“ ir kitais šaltiniais, susijusiais su 
nagrinėjama tema, galima išskirti keletą 
pagrindinių priežasčių, skatinančių buvu-
sius politinius tremtinius ir jų šeimos narius 
grįžti į lietuvą (aptariamas laikotarpis nuo 
1990 m. kovo 11 d.). Tai  su tautine tapatybe  
susijusios priežastys, socialinės gerovės sie-
kis arba materialiniai interesai. 

Su tautine tapatybe susijusios priežas-
tys. prievarta ištremti, atskirti nuo savo 
kultūros, kalbos, etninės pasaulėjautos 
lietuviai tremtiniai savo tėvynę buvo linkę 
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idealizuoti. Tokia lietuvos samprata buvo 
perduodama ir šeimos nariams. pavyzdžiui, 
iš senelių ir prosenelių tremtinių su genais, 
bendriausia prasme per kultūrą, papro-
čius, socialinius santykius buvo perduo-
dama tam tikra patirtis.  kita vertus, taip 
pat tikėtina, kad tas žmogus, nejaučiantis 
psichologinio poreikio, tapatumo su lietu-
va, – negrįš į ją36. 

psichologinį poreikį sugrįžti taip pat ska-
tina vyraujantis lietuvio tapatumo suvoki-
mas. atlikti sociologiniai tyrimai rodo, kad 
tarp užsienyje gyvenančių politinių kalinių 
ir tremtinių, jų vaikų ir anūkų vyrauja dvi 
tapatumo laikysenos: vadinamoji primordia-
listinė, pabrėžianti kraujo ryšius tautiškume, 
ir modernioji, deklaruojanti laisvą asmens 
apsisprendimą tautiškumo atžvilgiu bei tau-
tos „konstravimo“ galimybę.  

lietuvišką kilmę išeiviai (politiniai trem-
tiniai ir jų šeimos nariai) laiko pagrindiniu 
bruožu, leidžiančiu žmogų vadinti lietuviu 
sąlyga tam – kad bent vienas iš tėvų ar sene-
lių būtų lietuvis37.  

Socialinės ir materialinės gerovės sie-
kis. lietuvoje politiniai tremtiniai ir jų šei-
mos nariai  bendrame valstybės socialinės 
politikos kontekste išskiriami kaip atskira 
socialinių paslaugų vartotojų grupė, nes 
galimybė gauti socialines paslaugas ar iš-
mokas priklauso nuo jų turimo statuso, o 
ne realių poreikių. kita vertus, lietuvoje 
teikiamos socialinės garantijos būtent dėl 
įtvirtinto jų statuso dažnai yra didesnės už 
tas, kurias jie gali gauti ar gauna gyvenda-
mi dabartinėje rusijos Federacijoje, ypač 
buvusiose tremties vietose ar kitose nVs 
šalyse. lietuvoje teikiama socialinė pagal-
ba yra kompleksinė, pradedant aprūpinimu 
gyvenamuoju būstu, lietuvių kalbos moky-
mu, kvalifikacinių įgūdžių suteikimu, bai-
giant specialiosiomis tikslinėmis valstybės 
išmokomis ir kitų adaptacijai ir integraci-
jai reikalingų priemonių taikymu38. Vienas 
iš sugrįžimo motyvų taip pat yra europos 

sąjunga – tai, kad lietuva tapo europos 
sąjungos dalimi39. nuo 2004 m., kai lietu-
va tapo visateise europos sąjungos nare, ir 
nuo 2008 m., kai buvo prijungta prie Šen-
geno valstybių zonos, lietuvos respublikos 
pilietybė teikia daugiau galimybių įsitvir-
tinti lietuvos ir kitų es valstybių darbo 
rinkoje40. 

kita vertus, atsivėrusių naujų galimybių 
kontekste dažnai susikerta arba viena kitą 
papildo pragmatiniai interesai ir psichologi-
nės tautinio tapatumo nulemtos priežastys 
bei kiti kultūriniai ir socialiniai veiksniai, 
skatinantys grįžti į lietuvą41.  

politinių kalinių ir tremtinių 
bei jų šeimos narių sugrįžimo į 

lietuvą programa
politinių kalinių, tremtinių ir jų šeimos 

narių integracinė sistema lietuvoje remiasi 
lietuvos valstybės įsipareigojimu rūpintis 
savo piliečiais, nukentėjusiais nuo oku-
pacinių režimų padarytų nusikaltimų42. 
Vykdydama šį įsipareigojimą, lietuvos 
respublikos Vyriausybė įgyvendina tęstinę  
politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos 
narių integracijos programą (toliau – poli-
tinių tremtinių programa arba programa). 
Įgyvendinant šią programą, 1992–2006 lai-
kotarpiu 2493 grįžtantiems asmenims su-
teikta valstybės parama jiems persikelti ir 
socialiai integruotis. Vykdoma programa 
finansuojama iš valstybės biudžeto (2 dia-
grama). daugiausia lėšų skiriama persikė-
limo išlaidoms, vienkartinėms įsikūrimo 
pašalpoms, lietuvių kalbos ir profesinės 
kvalifikacijos arba perkvalifikavimo kur-
sams. dalis lėšų, kaip integracinės progra-
mos priemonė, skiriama finansinei paramai 
lietuvių bendruomenėms, įsteigtoms buvu-
sios ssrs teritorijos kalinimo ir tremties 
vietovėse, teikti43.
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programos eigą, atsižvelgiant į taikomų 
integracinių priemonių apimtis, ir šių prie-
monių kaitą laiko atžvilgiu, galima suskirs-
tyti į keletą pagrindinių etapų:

I etapas (1990–1992 m.). Šiuo laikotar-
piu buvo vykdomas parengiamasis darbas: 
renkama informacija, kaupiamos duomenų 
bazės, rengiamas teisinis pagrindas, tiriami 
poreikiai ir valstybės galimybės padėti grįž-
tantiems politiniams tremtiniams įsikurti 
lietuvoje. atskiro finansavimo iš valstybės 
biudžeto ar kitų šaltinių nebuvo44. 

II etapas (1992–1994 m.). lietuvos res-
publikos Vyriausybė 1992 m. sausio 11 d. 
nutarimu patvirtintuose politinių kalinių 
ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į lietu-
vą bei aprūpinimo butais ir darbu lietuvos 
respublikos Vyriausybės veiklos metmeny-
se (toliau – metmenys) numatė pagrindines 
priemones, kurias įgyvendinus būtų paten-
kinti gyvybiškai svarbūs grįžtančių asme-
nų poreikiai. Šiame teisės akte pirmą kartą 
buvo ne tik deklaruotas lietuvos valstybės 
įsipareigojimas padėti reabilituotų politinių 
kalinių, tremtinių ir jų vaikų šeimoms, bet ir 
aiškiai apibrėžtos bazinės priemonės, suda-
rančios realią galimybę sugrįžti į lietuvą ir 
integruotis į šalies gyvenimą45. 

kita vertus, šiuo dokumentu tremtinių 
grįžimo klausimas taip pat buvo įtrauktas į 
tarptautinių derybų darbotvarkę, pavedant 
Vyriausybinei derybų delegacijai parengti 
ir pasirašyti tarpvyriausybinius susitarimus 
su nVs bei jos respublikomis dėl žmonių 
grįžimo į tėvynę. Būsimuose susitarimuose 
nutarta siekti, kad būtų numatytos lengva-
tos persikeliantiems į lietuvą tremtiniams ir 
politiniams kaliniams bei privalomos kom-
pensacijos už neteisėtus trėmimus46. 

daug dėmesio skiriama informavimui. 
repatriacijos laikotarpiu socialinės apsau-
gos, kultūros ir Švietimo ministerijoms bei 
lietuvos respublikos atstovybėms rusijos 
Federacijoje ir kitose nVs šalyse pavesta 
nuolat informuoti buvusios ssrs teritorijoje 
veikiančias lietuvių bendruomenes ir  pavie-
niui gyvenančias politinių kalinių ir tremti-
nių šeimas apie grįžimo į lietuvą galimybes 
ir sąlygas, rinkti informaciją apie pageidau-
jančiuosius persikelti gyventi į tėvynę47. 

Be informavimo, metmenyse taip pat iš-
skirti kiti tremtinių grįžimui ir integracijai 
skirti tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės. 
Vienas iš svarbiausių dokumente numatytų 
tikslų yra grįžtančių tremtinių aprūpinimas 
būstu. išskiriamos dvi pagrindinės priemo-

2 diagrama. socialinė parama grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams 1994–2006 m., Lt 

šaltinis: Konferencijos Politinių kalinių ir tremtinių grįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 15 metų sukakčiai 
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nės tikslui įgyvendinti. pirmoji – rengia-
muose lietuvos valstybės biudžeto projek-
te ir investicijų programose numatyti lėšų 
gyvenamojo ploto, reikalingo politiniams 
kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų na-
riams apgyvendinti, statybai. antroji –  po-
litiniams kaliniams ir tremtiniams (nepri-
klausomai nuo to, ar grįžo politinio kalinio, 
tremtinio šeima į lietuvą, ar dar gyvena už 
lietuvos ribų), pareiškusiems norą statytis 
gyvenamuosius namus, skirti be eilės skly-
pus. Taip pat sugrįžusiems į lietuvą teikti 
lengvatinius ilgalaikius kreditus nuosavų 
gyvenamųjų namų statybai bei sudaryti 
kasmetines programas sugrįžtantiems poli-
tiniams kaliniams ir tremtiniam bei jų šeimų 
nariams  apgyvendinti  butuose, kurie liko 
tušti ssrs piliečiams persikėlus  nuolat gy-
venti į savo tėvynę. 

siekiant aprūpinti darbu ir perkvali-
fikuoti grįžtančius tremtinius, numatyta 
juos registruoti teritorinėse darbo biržo-
se, užtikrinti bedarbio pašalpų mokėjimą, 
rengti iš lietuvos darbo biržos užimtumo 
fondo lėšų finansuojamas specialias terito-
rines įdarbinimo programas, įskaitant ir 
naujų darbo vietų steigimą. Taip pat orga-
nizuoti grįžusiems, bet dar nedirbantiems 
asmenims mokymo, permokymo ir perkva-
lifikavimo kursus. jeigu grįžusiems į lie-
tuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams 
reikalinga nuolatinė globa ar rūpyba, jiems 
turėtų būti suteikta pirmumo teisė apsi-
gyventi socialinės globos įstaigose. Be to, 
valstybė įsipareigojo jiems taikyti lietuvos 
respublikos pensijų įstatymų  nustatytas 
pensinio aprūpinimo sąlygas  ir normas, 
įskaityti į jų darbo stažą valstybinio soci-
alinio draudimo pensijai skirti įstatymų 
nustatyta tvarka visą darbo laiką buvusios 
ssrs teritorijoje, o kalėjimo ir tremties 
bei tą laiką, per kurį jiems buvo draudžia-
ma grįžti į lietuvą, – trigubai. ne mažiau 
svarbus kultūrinės integracijos ir adapta-
cijos klausimas sprendžiamas grįžusiems 

politiniams kaliniams ir tremtiniams bei 
jų šeimoms sudarant sąlygas integruotis 
į lietuvos kultūrinį  gyvenimą,  mokytis 
įvairiose lietuvos mokymo įstaigose. nu-
matyta valstybės lėšomis rengti grįžusiems 
politiniams kaliniams ir tremtiniams bei 
jų šeimų nariams lietuvių kalbos kursus, 
supažindinti juos su lietuvos respublikos 
konstitucija, įstatymais ir nutarimais dėl 
jiems teikiamų lengvatų48.

už metmenyse numatytų tikslų įgyven-
dinimą paskirtos atsakingos institucijos, Fi-
nansų  ministerijai  pavesta iš  1992  metų  
lietuvos valstybės biudžeto skirti  21  mln. 
rublių lietuvos respublikos Vyriausybės vei-
klos metmenyse numatytoms priemonėms 
finansuoti. Tačiau šis Vyriausybės nutarimas 
nenurodė, kaip turėtų būti skirstomos lėšos, 
kokie prioritetai, kas turėtų koordinuoti 
priemonių vykdymą, prisiimti galutinę, o ne 
kolektyvinę atsakomybę. Todėl šį nutarimą 
reikėtų traktuoti kaip bazinį tiek teisinės, 
tiek realios integracinės veiklos vystymosi 
pagrindą.

pagrindiniai teisės aktai, kuriais remiasi 
reali nagrinėjamo laikotarpio tremtinių in-
tegracija, yra Vyriausybės 1993 m. gegužės 
26 d. nutarimas „dėl lietuvos valstybės biu-
džeto lėšomis pastatytų butų, skirtų grįž-
tančioms į lietuvą reabilituotų politinių 
kalinių ir tremtinių šeimoms apgyvendinti“ 
ir Vyriausybės 1994 m. kovo 15 d. nutarimas 

„dėl butų grįžtančioms į lietuvą reabilituo-
tų politinių kalinių ir tremtinių šeimoms 
statybos“. Taigi šio laikotarpio integracinė 
sistema, kaip taikliai savo 1995 m. metinia-
me pranešime pabrėžė prezidentas algirdas 
Brazauskas, vykdoma dviem kryptimis: sa-
vivaldybėms butų pirkimu ir statyba49. kita 
vertus, tai, kad tremtinių grįžimo klausi-
mas buvo įtrauktas į valstybės vadovo me-
tinę ataskaitą lietuvos respublikos seimui, 
rodo šio klausimo svarbą.

kalbant apie platesnę socialinę paramą, 
1992–1993 metais buvo dengiamos tik persi-
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kėlimo išlaidos, o jau nuo 1994 metų sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos biudžete 
kasmet numatoma lietuvos respublikos 
valstybės biudžeto lėšų kitoms socialinės 
paramos reikmėms tenkinti50.

III etapas (1995–2002 m.). Šiuo laikotar-
piu toliau plečiama socialinių paslaugų sri-
tis. 1995 metais įrengti 80 vietų globos namai 
,,Tremtinių namai“; 1997 metais įrengtas 60 
butų grįžtančių tremtinių laikino apgyven-
dinimo punktas51. lietuvos respublikos sei-
mo nutarimu su europos Tarybos socialinio  
vystymo fondu  pasirašoma paskolos sutartis. 
gautos lėšos skiriamos grįžtančių tremtinių  
aprūpinimo  gyvenamuoju  plotu  programos  
projektui finansuoti. kartu įsigalioja naujas 
Vyriausybės nutarimas „dėl grįžtančių į lie-
tuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremti-
nių šeimų aprūpinimo būstu“, kuriuo nusta-
toma gyvenamojo būsto suteikimo tvarka52. 
Tačiau dėl valstybę ištikusios ekonominės 
krizės ir dėl to sutrikusio programos finan-
savimo (žr. 2 diagramą) 1999 metais buvo 
skirta net aštuonis kartus mažiau lėšų nei 
1998-aisiais, vėliau, gerėjant ekonomikos 
padėčiai, programos finansavimas pamažu 
stabilizavosi53.

IV etapas (2002–2007 m.). patvirtinama 
„politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų 
narių sugrįžimo į lietuvą 2002–2007 metų 
programa“, kurios tikslas – detaliai api-
brėžiant sprendimo būdus, įgyvendinimo 
terminus ir reikiamas lėšas toliau sudaryti 
sąlygas sugrįžti į tėvynę tremtiniams ir jų 
šeimų nariams, užtikrinti jų socialines ga-
rantijas54.

Šio programos etapo negalima trak-
tuoti kaip naujos integracinės politikos ar 
mechanizmo, skirto sugrįžusiems tremti-
niams, nes ji iš esmės tęsia tą pačią grįžusių 
politinių tremtinių socialinės pagalbos ir 
integracijos veiklą, tačiau šiame etape pirmą 
kartą sistemingai aptarta vykdoma veikla, 
apžvelgta esama padėtis ir išskirtos konkre-
čios priemonės iškeltiems tikslams pasiekti, 

kartu nustojo veikti anksčiau tremtinių grį-
žimo klausimus reglamentavę Vyriausybės 
nutarimai. 

V etapas (2008–2012 m.). grįžtančių 
tremtinių ir jų šeimos narių programos 
pratęsimas priklauso nuo poreikio toliau 
vykdyti tokią veiklą. Šiuo metu programa 
Vyriausybės nutarimu pratęsta iki 2012 m. 
programą įgyvendinti patikėta socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai. programos 
tikslas – užtikrinti, kad jos įgyvendinimo 
laikotarpiu visoms grįžtančių asmenų šei-
moms būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti 
būstu lietuvoje ir integruotis į šalies gy-
venimą. Šioje programoje, priešingai nei 
anksčiau aptartosiose, išskiriami vertinimo 
kriterijai ir konkretūs rezultatai, kurie turė-
tų būti pasiekti įgyvendinus iškeltus užda-
vinius. Taigi, įgyvendinus šioje programoje 
numatytus uždavinius, bus pasiekti tokie 
rezultatai:

1. įvykdytas lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo istorijoje svarbus valstybės politi-
nis įsipareigojimas – padėti sugrįžti į tėvynę 
neteisėtai represuotų asmenų šeimoms, su-
teikiant valstybės paramą apsirūpinti būstu 
ir socialinei integracijai; 

2. 370 grįžtančių asmenų šeimų savivaldy-
bės nuomos pagrindais bus suteiktos gyve-
namosios patalpos;

3. 370 grįžtančių asmenų šeimų bus pa-
dengtos persikėlimo išlaidos ir vykdoma so-
cialinė integracija55.

Tai, kad šiuo laikotarpiu numatomi kon-
kretūs rezultatai, yra teigiamas poslinkis 
programos eigoje. nors poreikių ir skiriamų 
lėšų santykis šiuo metu yra lygus, vis dėlto 
neaišku, ar ši situacija nesikeis ir koks  bus 
realus poreikis po metų ar dvejų56. Todėl toks 
rezultatų apibrėžimas įpareigoja programos 
vykdytojus siekti numatytų rezultatų, kita 
vertus, susiaurina jų galimybes lanksčiai re-
aguoti į kintančias aplinkybes ir poreikius.
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politinių tremtinių integracijos 
įgyvendinimas

remiantis aptarta politinių tremtinių in-
tegracijos programa bei kitais teisės aktais ir 
siekiant atskleisti institucijų, vykdančių in-
tegraciją, administracinius procesus, tikslin-
ga išskirti pagrindines grįžtančių tremtinių 
ir jų šeimos narių integracijos sritis. 

lietuvoje tremtinių integracija vykdoma 
šiose pagrindinėse srityse: informacijos tei-
kimo; socialinių paslaugų sistemos įgyven-
dinimo; aprūpinimo būstu; integracijos į 
darbo rinką; švietimo ir kultūros. Visos šios 
sritys yra tarp savęs glaudžiai susijusios, nes 
sėkmingas arba, priešingai, neveiksmingas 
integracinės politikos įgyvendinimas vieno-
je srityje neišvengiamai atsiliepia ir kitoms 
sritims. kita vertus, informacijos teikimas 
yra vienintelis integracijos proceso instru-
mentas, tikslingai apimantis visas integraci-
jos sritis bei institucijas ir dėl šios priežasties 
turintis ypatingos reikšmės visam integra-
cijos procesui. j. e. lane nuomone, viešojo 
sektoriaus programose informacija atlieka 
svarbiausią vaidmenį. nuo jos tikslumo ir 
sunkumų gauti atitinkamą informaciją pri-
klauso, kaip veiks programos, jų įgyvendi-
nimo bei veiksmingumo laipsnis57.  

Informacijos teikimas. informacijos 
teikimo tikslas pirmą kartą suformuluotas 
jau aptartuose 1992 m. Vyriausybės veiklos 
metmenyse, sprendžiant politinių kalinių 
ir tremtinių bei jų šeimų grįžimo į lietuvą 
bei aprūpinimo butais ir darbu  klausimus. 
Vėliau informacijos teikimas, kaip savaran-
kiška integracinė priemonė, nebuvo tiesio-
giai įtrauktas į vykdomą politinių tremtinių 
grįžimo programą, vis dėlto informacijos 
teikimas yra pakankamai plati veiklos sritis, 
kurią vykdo ne vien su Tremtinių grįžimo 
programa susijusios institucijos. klausimai, 
dėl kurių kreipiasi suinteresuoti asmenys 
(šiuo atveju jais bus laikomi politiniai kali-

niai ir jų šeimos nariai), yra įvairūs, dažnai 
jų pobūdis priklauso nuo institucijos, į kurią 
kreipiamasi.

išsamiausią informaciją tremtinių klausi-
mais teikia Tremtinių integracijos programą 
koordinuojantis socialinių paslaugų priežiū-
ros departamentas prie lietuvos respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
departamentas periodiškai teikia informa-
ciją internetinei svetainei www.tremtiniai.lt, 
rengia tarptautines konferencijas, bendra-
darbiauja su bendruomenėmis tremties vie-
tose. Taip pat ši institucija gali pati išspręsti 
pagal savo kompetenciją klausimus arba per-
siųsti juos kitoms atsakingoms institucijoms. 
Bendradarbiaujama su kitomis institucijomis 
sutarčių pagrindu. pavyzdžiui, jeigu kreipia-
masi dėl įsidarbinimo galimybių, o departa-
mentas kokių paslaugų neteikia ar neturi 
pakankamos kompetencijos padėti, asmuo 
yra siunčiamas į darbo biržą, nes sppd yra 
pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su šia 
institucija58. 

kita svarbi institucija, kurios pagrindinis 
ir tiesioginis tikslas ir yra teikti informaciją 
asmenims, nusprendusiems persikelti nuo-
latiniam gyvenimui į lietuvą, yra 1996 m. 
įkurtas lietuvių grįžimo į tėvynę informaci-
jos centras (toliau – centras arba lgĮTic). Ši 
institucija įkurta jungtinėse amerikos Vals-
tijose gyvenančių lietuvių iniciatyva, tačiau 
teikia nemokamą informaciją visame pasau-
lyje gyvenantiems lietuviams ir kitiems besi-
kreipiantiems asmenims59. 

aktualiausi klausimai, dėl kurių grįžtan-
tys ar manantys grįžti politiniai tremtiniai ir 
jų šeimos nariai kreipiasi į lgĮTic darbuoto-
jus, yra būstas ir su juo susijusios problemos, 
socialinių pašalpų skyrimas, lietuvių kalbos 
mokymasis. pastaruoju metu pastebima, kad 
vis didesnė dalis besikreipiančiųjų teiraujasi 
informacijos apie įsidarbinimo nelietuviškai 
kalbantiems žmonėms galimybes. lgĮTic 
pagal savo kompetenciją konsultuoja tokius 
asmenis arba siunčia į kitas už konkrečios 
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problemos sprendimą atsakingas institu-
cijas, pavyzdžiui, į sppd.  aktyviai teikti 
informaciją politinių tremtinių klausimais 
centras pradėjo tik nuo 2004 m., nes iki tol 
buvo glaudžiai bendradarbiaujama su nevy-
riausybine organizacija „Tremtinių grįžimo 
fondas“. Visi suinteresuoti asmenys papras-
čiausiai būdavo siunčiami į šią iki 2004 m. 
aktyviai veikusią nevyriausybinę buvusių 
politinių tremtinių organizaciją60.  

kalbant apie nevyriausybinį informavi-
mo, o kartu ir integravimo sektorių, susi-
daro  paradoksali situacija. negalima teigti, 
kad nevyriausybinis sektorius nesiima šio-
je srityje reikalingų veiksmų. neabejotina, 
kad tokį pat likimą patyrusių žmonių pa-
galba gali būti itin veiksminga. Tačiau, kita 
vertus, jų veikla labiausiai priklauso nuo 
individualių, dažnai asmeninių iniciatyvių 
žmonių pastangų, o ne nuo nuolat funkcio-
nuojančio organizacijų tinklo. Tokiu atveju 
neretai veiksminga veikla baigiasi tada,  kai 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių nutrūks-
ta lyderio veikla61. kaip rodo 2003 m. atlikti 
grįžtančių nuolat gyventi politinių kalinių 
ir tremtinų bei jų šeimos narių sociologiniai 
tyrimai, daugelis grįžusiųjų neturėjo tinka-
mos informacijos apie lietuvoje veikiančias 
politinių tremtinių ir kalinių organizacijas, 
padedančias grįžusiesiems į lietuvą, todėl 
šių organizacijų pagalba, sprendžiant politi-
nių kalinių ir tremtinių socialinės integraci-
jos problemas, nėra pakankamai veiksminga. 
Tik apie 14,3 proc. lietuvoje gyvenančių (ne 
lietuvoje – 3,9 proc.) politinių tremtinių nu-
rodė žinantys apie šias organizacijas62. 

Visiškai kitokia situacija pastebima ana-
lizuojant lietuvių bendruomenių veiklą už-
sienyje. lietuviškos bendruomenės yra pa-
grindinis informacijos šaltinis norintiesiems 
sugrįžti ir įsikurti lietuvoje. jos glaudžiai 
bendradarbiauja tiek su socialinių paslaugų 
priežiūros departamentu, tiek su lgĮTic 
bei kitomis tremtinių klausimais besirūpi-
nančiomis institucijomis ir organizacijomis. 

pavyzdžiui, informaciją apie tremtinio ar 
nukentėjusio asmens statuso suteikimo pro-
cesą ir kitą su tuo susijusią medžiagą teikia 
lggrTc pasipriešinimo dalyvių (rezisten-
tų) teisių atkūrimo komisija. pažymėtina, 
kad tokia informacija iš tiesų pasiekia tuos, 
kam ji skirta, nes asmenys, kurie kreipia-
si į lggrTc teisių atkūrimo komisiją, yra 
gerai informuoti apie jos veiklą ir paprastai 
tą informaciją yra gavę būtent iš lietuviškų 
bendruomenių užsienyje63. Taip pat ir pati 
valstybė tiesiogiai teikia piniginę paramą bu-
vusios ssrs teritorijoje veikiančioms lietuvių 
bendruomenėms, tremtinių organizacijoms 
rengiant suvažiavimus, konferencijas, jeigu 
jų tikslas – skleisti informaciją neteisėtai re-
presuotiems asmenims grįžimo, pensinio ap-
rūpinimo, įdarbinimo, lietuvos respublikos 
pilietybės įgijimo ir kitais klausimais64.

Tačiau, kaip rodo tyrimai, nors informaci-
jos sklaida per bendruomenes yra pati veiks-
mingiausia, užsienyje gyvenančių lietuvių 
bendruomenės ne visada yra suinteresuotos 
teikti tiesioginę pagalbą nusprendusiesiems 
grįžti į lietuvą, ypač tokios pagalbos ir infor-
macijos pasigenda tie lietuviai, kurie ketina 
siųsti savo vaikus mokytis į lietuvą65. kita 
vertus, tai, ar bendruomenė suinteresuota, ar 
ne, nėra esminis dalykas, nes lietuvių ben-
druomenės užsienyje atlieka kitokias funk-
cijas. pagrindinis jos siekiamas tikslas yra 
išlaikyti ir puoselėti lietuvybę, todėl infor-
macijos apie galimybes grįžti teikimas nėra 
pagrindinis bendruomenių prioritetas66.  

apibendrinant galima teigti, kad infor-
mavimas grįžtantiems tremtiniams rūpi-
mais klausimais vyksta trimis instituciniais 
lygmenimis. Bazinę ir kartu svarbiausią in-
formaciją suinteresuoti asmenys paprastai 
gauna savo bendruomenėse dar gyvendami 
užsienyje. nusprendę grįžti ar grįžę asmenys 
smulkesnės informacijos teiraujasi lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos centre arba so-
cialinių paslaugų priežiūros departamente. 
pastaroji institucija teikia ne tik informacinę, 
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bet ir realią integracinę pagalbą. Veiksmin-
giausią informaciją teikia nevyriausybinės 
organizacijos, tačiau apie jų veiklą nėra pa-
kankamai informacijos, taip pat veikla daž-
nai yra fragmentiška, trūksta sistemiškumo. 
kita vertus, sunku nustatyti informacijos 
veiksmingumą, nes nėra grįžtamojo ryšio 
tarp informacijos teikėjų ir jos gavėjų, ypač 
tai pastebima lgĮTic veikloje67.

Socialinių paslaugų sistema ir jos orga-
nizavimas. plačiuoju požiūriu – visuomenei 
teikiamos paslaugos, kaip antai: švietimo, 
sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, 
sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos68. 
lietuvoje taikomos socialinių paslaugų siste-
mos pagrindinis tikslas yra sudaryti sąlygas 
asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėji-
mus ir galimybes savarankiškai spręsti savo 
socialines problemas, palaikyti socialinius 
ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti 
socialinę atskirtį. remiantis visapusiškumo 
principu, socialinės paslaugos valdomos, ski-
riamos ir teikiamos derinant jas su pinigine 
socialine parama, vaiko teisių apsauga, už-
imtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ug-
dymu, socialinio būsto suteikimu, specialio-
sios pagalbos priemonėmis69. Todėl socialinė 
piniginė parama bei su socialiniu draudimu 
ir socialinėmis garantijomis susiję klausimai 
šiame straipsnyje yra priskiriami tai pačiai 
socialinių paslaugų, kaip kompleksinės soci-
alinės pagalbos, teikimo sričiai. Tokiu atveju 
socialines paslaugas, teikiamas politiniams 
tremtiniams lietuvoje, galima skirstyti į dvi 
grupes: piniginės išmokos, į kurių sudėtį 
taip pat įeina nagrinėjamai asmenų grupei 
taikoma kompensacijų sistema ir lengvatos, 
ir socialinės paslaugos, kurių sudedamąja 
dalimi šiame darbe bus laikomos ir medici-
nos paslaugos. 

piniginė parama politiniams tremtiniams 
ir kitiems nukentėjusiems asmenims yra 
vienas svarbiausių socialinės integracijos 
elementų. Tokia parama teikiama (jeigu yra 
poreikis) dar prieš grįžtant į lietuvą, grįžus 

išmokamos vienkartinės išmokos, vėliau 
įstatymų nustatyta tvarka skiriamos kitos iš-
mokos, kompensacijos, teikiamos lengvatos. 

Įgyvendinant politinių kalinių ir tremti-
nių bei jų šeimos narių sugrįžimo į lietuvą 
2002–2007 metų programą, kaip viena iš 
programos priemonių (kuri ankstesniuose 
programos įgyvendinimo etapuose nebuvo 
numatyta) buvo socialinės paramos teiki-
mas kitose valstybėse nuolat gyvenantiems 
lietuvos piliečiams, norintiems grįžti į lie-
tuvą. Tačiau realiai per 5 metų laikotarpį 
tokia parama pasinaudojo tik 4 asmenys70. 
kita vertus, socialinės pagalbos klausimas 
buvusiose tremties vietose gyvenantiems 
politiniams tremtiniams yra gana aktualus. 
kaip pavyzdį galima paminėti  Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentą prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės (toliau – Tmid). 
Finansuodamas užsienio lietuvių bendruo-
menių projektus, Tmid gali skirti ne dau-
giau kaip 15 proc. finansuojamo projekto 
lėšų maisto išlaidoms, vis dėlto politiniams 
tremtiniams dažnai daroma išimtis. Todėl, 
kad susiduriama su prašymais kaip nors pri-
sidėti prie, pavyzdžiui, tokio būtino poreikio 
kaip maitinimasis, užtikrinimo. aišku, pa-
našūs prašymai nėra dažni, jų sulaukiama 
iš skurdžiausių buvusiose tremties vietose 
įsikūrusių bendruomenių71, tačiau tai rodo, 
kad veiksminga socialinė pagalba vargu ar 
gali apsiriboti vienos valstybės sienomis.  

Visą programos įgyvendinimo laikotarpį 
grįžusiems politiniams tremtiniams buvo 
kompensuojamos persikėlimo ir įsikūrimo 
išlaidos. 2007 metų laikotarpiu persikėlimo 
išlaidoms kompensuoti, įsikūrimo pašal-
poms ir pašalpoms dėl ligos skirta 31 proc. 
visų programai numatytų lėšų72. pagrindi-
nis kriterijus, kuris reikalingas įsikūrimo iš-
mokai gauti, yra tremtinio ar jam prilyginto 
asmens statusas. Vienkartinės įsikūrimo pa-
šalpos dydis nustatomas atsižvelgiant į grįž-
tančių asmenų socialinei paramai skiriamas 
valstybės biudžeto lėšas73. 
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kitą išmokų grupę sudaro kompensacijos 
asmenims, kurie antrojo pasaulinio karo ir 
okupacijų metais buvo išvežti priverstiniams 
darbams, buvo getuose, įkalinimo įstaigose 
ir kitose laisvės atėmimo vietose ir kuriems 
pagal lietuvos respublikos asmenų, repre-
suotų už pasipriešinimą okupaciniams reži-
mams, teisių atkūrimo įstatymą  yra atkurtos 
visos pilietinės jų teisės, arba jų įpėdiniams 
kompensuojama valstybės biudžeto lėšų už-
darbis ar kitos darbo pajamos74.

dar vieną socialinių piniginių išmokų 
grupę sudaro senatvės išmokos arba pensi-
jos. lietuvoje sulaukę pensinio amžiaus buvę 
politiniai tremtiniai gali gauti nukentėjusių 
asmenų valstybinę ir valstybinę socialinio 
draudimo pensijas. Šios išmokos nėra tiesio-
giai susijusios su vykdoma tremtinių grįžimo 
programa, nes jas buvę politiniai tremtiniai 
gali gauti nepriklausomai nuo grįžimo lai-
kotarpio. kita vertus, pensijų sistema yra 
reikšmingas veiksnys, rodantis valstybės rū-
pinimąsi nukentėjusiais asmenimis, negana 
to, tai veiksnys, ne tik papildantis integracinę 
sistemą, bet ir skatinantis grįžti į lietuvą. 

politiniai kaliniai ir tremtinai yra viena 
iš valstybines pensijas, mokamas tiesiogiai iš 
valstybės biudžeto, gaunančių asmenų gru-
pių. jiems skiriama nukentėjusių asmenų 
valstybinė pensija tik tuo atveju, jei jie yra 
lietuvos respublikos piliečiai, registruoti 
lietuvoje, ir negauna iš kitos valstybės (už-
sienio) panašaus pobūdžio pensijos (išsky-
rus socialinio draudimo pensiją) ar kitokios 
nuolatinės kompensacinės išmokos. 

Visiems politiniams kaliniams ir tremti-
niams, pateikusiems lietuvos respublikos 
teisėsaugos institucijų dokumentus (rea-
bilitacijos pažymas), patvirtinančius poli-
tinių kalinių ir tremtinių teisių atkūrimą, 
valstybinės nukentėjusių asmenų pensijos 
yra mokamos neatsižvelgiant į įkalinimo ar 
tremties vietą bei trukmę75. iki 1999 m. buvo 
susidariusi situacija, kai grįžtantys į lietuvą 
buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai pagal 

rusijos Federacijos pensijų įstatymus buvo 
įgiję teisę gauti senatvės pensiją, o pagal lie-
tuvos respublikos įstatymus – dar ne. Taigi 
asmenys, kurie ilgai kalėjo ar buvo tremty-
je Tolimosios Šiaurės rajonuose, tačiau dar 
nebuvo sulaukę senatvės pensijos amžiaus, 
negavo nei valstybinės socialinio draudimo 
senatvės pensijos, nei valstybinės pensijos76. 
dėl šios priežasties buvo koreguojamas Lie-
tuvos Respublikos valstybinių pensijų įstaty-
mas; įrašoma nuostata, kad asmenims, kurie 
kalėjo ar išbuvo tremtyje ne mažiau kaip 15 
kalendorinių metų buvusios ssrs Tolimo-
sios Šiaurės rajonuose ar jiems prilygintose 
vietovėse, valstybinių pensijų bazės dydžio 
nukentėjusių asmenų valstybinė pensija ski-
riama ir mokama likus 5 metams iki senatvės 
pensijos amžiaus77. 

mokant valstybinio socialinio draudimo 
pensijas aptariamai asmenų grupei, reabili-
tuotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo 
ir tremties faktinis laikas prilyginamas vals-
tybinio socialinio pensijų draudimo stažui. 
Be to, jei pensininkas yra reabilituotas po-
litinis kalinys ar tremtinys, įgijęs dalį stažo 
kalinimo metu ar tremtyje, jam persikėlus 
gyventi į kitą valstybę lietuvos respublikos 
paskirtos pensijos mokėjimas nenutraukia-
mas, priešingai nei gaunant valstybinę nu-
kentėjusių asmenų pensiją78. politiniai trem-
tiniai, gyvendami lietuvoje, taip pat turi 
teisę lengvatinėmis sąlygomis keliauti viešo-
jo susisiekimo transporto priemonėmis79.

Socialinės ir medicininės paslaugos. so-
cialinės paslaugos politiniams tremtiniams 
teikiamos bendra tvarka kaip ir kitiems  lie-
tuvos respublikos piliečiams. Todėl smul-
kiai aptarinėti lietuvos socialinių paslaugų 
sektorių, atsižvelgiant į šiam straipsniui 
keliamus uždavinius, nėra tikslinga. Tačiau 
reikia išskirti specialiuosius globos namus 

„Tremtinių namai“, kurie buvo įkurti būtent 
įgyvendinant tremtinių grįžimo programą. 
kita vertus, įkuriant tokią įstaigą taip pat 
buvo įgyvendintas dar 1991 m. metmenyse 
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iškeltas lietuvos respublikos Vyriausybės 
tikslas  – teikti pagalbą  tiems tremtiniams ir 
kitiems okupacijos metu nukentėjusiesiems, 
kurie dėl senyvo amžiaus ar kitokių aplinky-
bių negali savimi tinkamai pasirūpinti.

globos namuose „Tremtinių namai“ yra 
teikiamos bazinės ir papildomos paslaugos. 
Bazinės paslaugos teikiamos kompleksiškai, 
jos atitinka stacionarioms globos įstaigoms 
keliamus minimalius ir bendruosius reika-
lavimus. Bazinės paslaugos – tai maitinimas, 
būstas, buitinės paslaugos, asmens higienos 
paslaugos, kitos gyvybiškai būtinos paslaugos 
pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų 
vertinimą. papildomos paslaugos teikiamos 
gyventojo pageidavimu, siekiant patenkinti jo 
individualius poreikius, pagerinti gyvenimo 
kokybę globos namuose. Visos šios paslaugos 
finansuojamos ir globos namai išlaikomi iš 
valstybės biudžeto, globos namų gyventojų 
mokesčių, kitų teisėtai gautų lėšų80. 

kalbant apie medicinos paslaugas, teikia-
mas politiniams tremtiniams, reikia išskirti 
du pagrindinius tokių paslaugų teikimo bū-
dus. pirmasis: medicinos paslaugos politi-
niams tremtiniams teikiamos bendra tvarka. 
politiniai tremtiniai ir jiems prilyginti asme-
nys yra laikomi apdraustaisiais privalomuoju 
sveikatos draudimu ir draudžiami valstybės 
lėšomis81. antrasis: politiniai tremtiniai pagal 
tremtinių grįžimo programą turi teisę gauti 
papildomą vienkartinę pašalpą dėl ligos. Tokia 
pašalpa skiriama iš programai numatytų lėšų, 
nes teikiamų bendrųjų valstybės finansuoja-
mų medicinos paslaugų dažnai nepakanka82. 

apibendrinant socialinių paslaugų sis-
temą, kuria pasinaudoti turi teisę politiniai 
tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, reikia 
atkreipti dėmesį į keletą svarbiausių aspektų. 
pirma, socialines išmokas sudarančios lėšos 
skiriamos remiantis dviejų tipų teisiniais pa-
grindais. pirmiausia kaip Tremtinių grįžimo 
programos dalis tai vienkartinės  įsikūrimo 
ir ligos pašalpos bei persikėlimo išlaidų kom-
pensacijos. kitą išmokų dalį sudaro pagal 

atskirus teisės aktus skiriamos lėšos: pensijos 
(valstybinės ir privalomojo socialinio draudi-
mo) ir kompensacijos už tremties ir kalinimo 
laikotarpį. Taip pat šiai asmenų grupei tei-
kiamos transporto lengvatos. Taigi didžioji 
dalis tiesiogiai su socialinėmis tremtinių 
problemomis susijusių klausimų sprendžia-
ma būtent piniginėmis išmokomis. kitokios 
praktikos pavyzdys yra tik specialieji globos 
namai „Tremtinių namai“, teikiantys socia-
lines paslaugas būtent nagrinėjamai tikslinei 
grupei. antra itin aktuali problema susijusi 
su medicinos paslaugų teikimu. Faktas, kad 
grįžtantys asmenys, ypač vyresnio amžiaus, 
dėl objektyvių priežasčių turi įvairių sveika-
tos problemų83, turėtų būti esminis kriterijus 
teikiant jiems būtinas medicinos paslaugas. 
Šiuo metu tokių paslaugų nepakanka, o ski-
riamų vienkartinių pašalpų iš programos 
lėšų tikslingumas kelia abejonių, nes neaiš-
ku, kokiais medicinos paslaugų įkainiais ir 
kriterijais remiantis nustatoma tokia pašalpa 
ir kiek ji gali būti veiksminga. 

Aprūpinimas būstu. Vienas iš svarbiau-
sių politinių tremtinių integracinės politikos 
įgyvendinimo tikslų yra grįžtančių asmenų 
aprūpinimas gyvenamosiomis patalpomis. 
Tai taip pat vienas iš grįžtančių tremtinių 
programos privalumų, nes daugeliu atvejų 
tremtiniams grįžti į lietuvą trukdydavo rū-
pestis: „kur gyvensim ir kur apsistosim?“84 

per 1992–2006 m. laikotarpį grįžtančių as-
menų butams įgyti skirta ir panaudota iš viso 
89,63 mln. litų: iš jų 52,98 mln. lt valstybės 
biudžeto lėšų, o europos Tarybos vystymo 
banko paskolos dalį sudaro 36,65 mln. lt. už 
šias lėšas butais aprūpinta 1814 grįžtančių as-
menų šeimų85. 

aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis 
funkcija patikėta lietuvos respublikos savi-
valdybėms86. jos administruoja iš lietuvos 
respublikos valstybės biudžeto tiesiogiai šiai 
funkcijai įgyvendinti skiriamas lėšas: už jas 
perka butus, kuriuos gauna grįžę politiniai 
tremtiniai, norintys apsistoti toje savivaldy-
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bėje. Tačiau teikiamas finansavimas nepaten-
kina visų grįžtančiųjų poreikių, todėl sudaro-
mi norinčiųjų gauti butus sąrašai. iki 2002 m. 
kovo 3 d. butus galėjo gauti ir sugrįžę politinių 
tremtinių vaikai, šiuo metu taikomas tam ti-
kras apribojimas: galimybė gauti iš valstybės 
gyvenamąjį būstą suteikiama tik pirmosios 
kartos, t. y. tiesiogiai nuo represijų nukentė-
jusiems asmenims ir jų vaikams, jeigu šie yra 
gimę tėvų (ar vieno iš tėvų) kalinimo ar trem-
ties (daugeliu atvejų iki 1956 m.) laikotarpiu87. 

Taip pat žmogus, laukiantis eilėje būstui 
gauti, dar turi galimybę apsigyventi 1997 m. 
įsteigtame grįžtančių tremtinių laikino ap-
gyvendinimo punkte (toliau – punktas)88. 
punktas yra iš valstybės biudžeto lėšų išlai-
koma ir sppd administruojama socialinės 
paskirties  įstaiga, kurioje ribotam laikotar-
piui terminuotos nuomos  sutarties  pagrin-
du apgyvendinamos  grįžtančių asmenų šei-
mos89. 2007 m. duomenimis, punkte gyveno 
68 šeimos, arba 162 asmenys90. 

nuo 2008 m., pradėjus naują tremtinių 
grįžimo programos įgyvendinimo etapą, 
numatyta 370 šeimų aprūpinti gyvenamosio-
mis patalpomis, tačiau vien Vilniaus mieste 
laukiančiųjų sąraše yra daugiau kaip 270 as-
menų, todėl akivaizdu, kad butų suteikimo 
klausimas, valstybei nesuradus papildomų 
finansinių rezervų, ir toliau išliks kaip vienas 
sudėtingiausių integracinės sistemos aspek-
tų. Taigi šios problemos sprendimas, kitaip 
nei kitų integracijos sričių, visiškai priklauso 
tik nuo finansinių valstybės galimybių. 

Verta aptarti dar vieną su šia sritimi su-
sijusį ir dėmesio tiek visuomenėje, tiek ži-
niasklaidoje sulaukusį klausimą. pasigirsta 
abejonių dėl šios priemonės (gyvenamojo 
būsto suteikimo) tikslingumo, nes kai kurie 
politiniai tremtiniai, gavę butus, juos papras-
čiausiai parduoda ir vėl grįžta į rusiją ar kitas 
šalis91. Žvelgiant į teisinę gyvenamojo būsto 
suteikimo politiniams tremtiniams proce-
dūrą – svertų arba saugiklių, kad suteiktas 
gyvenamasis būstas būtų naudojamas pagal 

pirminę jo paskirtį, t. y. kad jame iš tiesų 
apsigyventų grįžę politiniai tremtiniai ir jų 
šeimos nariai, nėra. Tačiau, kaip rodo tyri-
mai, tie atvejai tėra pavieniai. kita vertus, 
teisė laisvai disponuoti savo nuosavybe yra 
kiekvieno žmogaus asmeninio apsisprendi-
mo reikalas92. norint, kad sugrįžę politiniai 
tremtiniai pasiliktų lietuvoje, tikslinga ap-
rūpinimo gyvenamosiomis patalpomis klau-
simą sieti su kitais integracijos elementais. 

Integracija į darbo rinką. nemažai pagal 
tremtinių programą grįžtančių asmenų yra 
darbingo amžiaus, ypač jei kalbame apie an-
trosios ar trečiosios kartos grįžtančiuosius, 
todėl užimtumas yra  svarbi integracijos 
kryptis. Tremtinių grįžimo programoje nuo 
2002 m. numatyta, kad grįžę darbingo am-
žiaus asmenys gali būti siunčiami mokytis 
profesijos, atitinkančios vietos rinkos po-
reikius, arba jiems gali būti organizuojamas 
kvalifikacijos tobulinimas93. 

detalesnį teisinį reglamentavimą šiuo 
klausimu pateikiančiame socialinės apsau-
gos ir darbo ministro įsakyme teigiama, kad 
grįžtantiems darbingo amžiaus asmenims 
integruoti į darbo rinką ir socialinį gyveni-
mą teikiama valstybės parama susijusi su šių 
asmenų aprūpinimu darbu.

remiantis atliktais tyrimais, dauguma 
grįžtančiųjų yra pasirengę pradėti darbo 
veiklą ir darbo pajamų užsitikrinimą laiko 
viena iš esminių savo sėkmingo įsikūrimo 
lietuvoje sąlygų. Taip pat daugumos grįž-
tančiųjų manymu (remiantis atliktais socio-
loginiais tyrimais, apie 70%), ieškant darbo 
lietuvoje jiems būtų reikalinga su įdarbini-
mu susijusių institucijų pagalba94. 

pagalbos poreikį lemia problemos, su 
kuriomis susiduria norintieji įsidarbinti 
lietuvoje. galima išskirti šias pagrindines 
problemas:
•	 Lietuvių kalbos nemokėjimas. su šia pro-

blema susiduria dauguma atvykstančiųjų. 
lietuvos respublikos valstybinės kalbos 
įstatyme įtvirtinta nuostata, kad lietuvos 
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respublikos valstybinė kalba yra lietuvių 
kalba ir visos lietuvoje veikiančios insti-
tucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos 
raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, 
finansinius bei techninius dokumentus 
tvarko valstybine kalba. Taip pat lietuvių 
kalbos nemokėjimas automatiškai užker-
ta kelią norintiesiems įsidarbinti valsty-
bės tarnyboje ar panašiose institucijose, 
nes valstybės ir savivaldos institucijų, įs-
taigų, tarnybų vadovai bei tarnautojai ir 
pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, 
ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės 
apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo 
įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai 
turi mokėti valstybinę kalbą pagal lietu-
vos respublikos Vyriausybės nustatytas 
kalbos mokėjimo kategorijas95. 

•	 Siūlomas mažas atlyginimas. Ši problema 
susijusi su anksčiau minėta ir dažnai yra 
valstybinės kalbos nemokėjimo įsidarbi-
nant pasekmė, nes, pavyzdžiui, sugrįžęs 
gydytojas, mokytojas ar kitas aukštos 
kvalifikacijos specialistas nemokėdamas 
lietuvių kalbos sunkiai gali susirasti darbą 
pagal savo kvalifikaciją. jų turimos profesi-
jos praktiškai dėl šios priežasties lietuvoje 
tampa niekinės. Todėl automatiškai mažė-
ja ir jų darbo užmokestis, nes jie priversti 
dirbti žemesnės kvalifikacijos darbus. kita 
vertus, darbo užmokesčio santykinis dydis 
priklauso nuo bendrojo pragyvenimo ly-
gio, kuris įvairiose šalyse skiriasi96. 

•	 Ne pagal specialybę siūlomas darbas. dėl 
nevienodų ekonominių sąlygų ir kitų prie-
žasčių skiriasi vietos darbo jėgos poreikis 
arba nėra darbų, atitinkančių kvalifika-
cinius įgūdžius. pavyzdžiui, pastaruosius 
keletą metų lietuvoje buvo juntamas dar-
buotojų stygius statybų sektoriuje, todėl 
sugrįžę politiniai tremtiniai pirmiausiai 
susiduria su rinkos poreikius atitinkan-
čiais darbo pasiūlymais97.
reikia pasakyti, kad ekonominiai svyra-

vimai ir pasikeitimai darbo rinkoje glaudžiai 

susiję su grįžtančių politinių tremtinių mas-
tais. pavyzdžiui, 1999 m. sadm socialinia-
me pranešime pažymima, kad dėl ekonomi-
kos krizės rusijoje  norinčiųjų grįžti į tėvynę 
tremtinių skaičius didėjo98.  pastaruoju metu 
viena iš priežasčių, kuri skatina politinius 
tremtinius grįžti, yra atsivėrusios naujos ga-
limybės lietuvoje ir galimybės per lietuvą 
išvykti į kitas europos sąjungos šalis. 

Švietimo ir kultūros paslaugų 
organizavimas

Švietimo paslaugos politiniams tremti-
niams. lietuvos švietimo 2003–2012 m. stra-
tegijoje numatyta, kad  lietuvai įsitvirtinant 
Vakarų erdvėje švietimas turi padėti stiprin-
ti visuomenės kūrybines galias, išsaugoti ir 
kurti tautos tapatybę, brandinti pilietinę vi-
suomenę, didinti žmonių užimtumą ir ūkio 
konkurencingumą, mažinti skurdą ir socia-
linę atskirtį99. Visi šie siekiai tiesiogiai siejasi 
su politinių tremtinių integracijos tikslais – 
mažinti socialinę atskirtį ir teikti galimybę 
grįžtantiesiems pasirūpinti savimi ir savo 
šeimos nariais. juo labiau kad į lietuvą grįžta 
ne tik vyresnio amžiaus politiniai tremtiniai, 
bet ir jų šeimos nariai  (vaikai, anūkai). Ta-
čiau svarbiausias švietimo sistemos instru-
mentas, kuris turi didžiausios reikšmės poli-
tinių tremtinių ir jų šeimos narių integracijai, 
yra valstybinės kalbos mokymas. 

politinių tremtinių švietimas vykdomas 
keliomis pagrindinėmis kryptimis: pagrin-
dinis ir vidurinis ugdymas; aukštasis moks-
las; lietuvių kalbos ir kvalifikacijos mokymai, 
kurie vykdomi tremtiniams grįžus į lietuvą 
ir/arba dar prieš jiems grįžtant. 

remiantis lietuvos respublikos nuose-
kliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 
programas tvarka, lietuvos piliečių ir užsie-
niečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į lietu-
vą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pa-
grindinio ugdymo programą arba tam tikrą 
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jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, 
mokytis pagal bendrojo lavinimo programas 
priimami kaip ir visi lietuvos gyventojai pa-
gal bendrą tvarką100. Taip pat numatyta, kad, 
prireikus likviduoti kai kurių programų 
skirtumus, mokyklos vadovybė, atsižvelgusi 
į mokinio pageidavimus, numato būdus ir 
formas atsilikimui likviduoti ir atsiskaityti. 
Be to, turi būti sudaromos sąlygos iš užsienio 
grįžusiems lietuvių kalbos nemokantiems 
asmenims prieš pradedant nuoseklųjį mo-
kymąsi bendrojo lavinimo mokykloje mo-
kytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje 
arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje101. 
Tačiau, kaip rodo tyrimai (Užsieniečių vai-
kų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose), esminė problema, su 
kuria susiduria vaikai, grįžę iš užsienio, yra 
lietuvių kalbos nemokėjimas. kiti iškylan-
tys sunkumai yra šie: skirtingų šalių ugdy-
mo programų neatitikimas, ugdymo turinys 
neorientuotas į bendrakultūriškumą, moki-
nių adaptavimosi sunkumai. atvykusiems 
mokiniams iškyla sunkumų aukštesniosiose 
klasėse dėl skirtingų reikalavimų, pasiekimų 
vertinimų, valstybinės lietuvių kalbos moky-
mosi. neigiamą įtaką lietuvių kalbos moky-
muisi daro neigiamos nuostatos užsieniečių 
mokinių atžvilgiu, nepakankamas dėmesys 
komunikaciniams užsieniečio mokinio po-
reikiams102. Todėl, nors teisiškai grįžę mo-
kyklinio amžiaus vaikai gali pasirinkti iš 
esmės bet kurią savo poreikius atitinkančią 
lietuvos pagrindinio ar vidurinio mokymo 
įstaigą, realiai beveik visi susiduria su dides-
niais ar mažesniais adaptacijos ir integraci-
jos sunkumais. 

ypatingas vaidmuo sprendžiant grįžtan-
čiųjų integracines problemas pagrindinio ir 
vidurinio lavinimo grandyje tenka Vilniaus 
vidurinei mokyklai „lietuvių namai“. 1990 
m. įkurti „lietuvių namai“ yra vienintelė 
mokykla lietuvoje, kurios pagrindinis tiks-
las – suteikti atvykusiems iš užsienio mo-
kiniams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį, 

atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį iš-
silavinimą. Į mokyklą priimami: iš užsienio 
atvykstančių lietuvių vaikai, lietuvių kilmės 
tremtinių ir politinių kalinių palikuonys 
(priimami pirmumo tvarka), ne lietuvoje 
gyvenančių lietuvių vaikai103. 

2006–2007 mokslo metais „lietuvių na-
muose“ mokėsi 234 mokiniai iš penkioli-
kos pasaulio šalių (daugiausia iš rusijos ir 
buvusių ssrs valstybių). nauji mokiniai 
priimami į 1–9 klases, į 10 klasę priimami 
atskirais atvejais, o į 11–12 klases paprastai 
nebepriimami. Ši mokykla skiriasi nuo kitų 
mokymosi įstaigų tuo, kad pirmiausia tai 
daugiau internatinio tipo mokykla, kurioje 
besimokantys vaikai dešimt mėnesių gyve-
na šalia mokyklos įrengtame bendrabutyje, 
jeigu neturi kitos gyvenamosios vietos Vil-
niaus mieste. kita vertus, tai mokykla, ypač 
pabrėžianti ir puoselėjanti savo atvirumą ir 
siekį įsilieti į Vilniaus miesto ir šalies gyve-
nimą. išskirtinis dėmesys mokymo procese 
skiriamas tautinės savimonės ir nacionali-
nio tapatumo ugdymui104. „lietuvių namai“ 
finansuojami iš valstybės biudžete švietimui 
skirtų lėšų, kaip ir kitos panašaus pobūdžio 
lietuvos mokymo įstaigos, iš Tremtinių grį-
žimo programai skiriamų lėšų, taip pat per 
projektų veiklą glaudžiai bendradarbiaujant 
su Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
tu prie lietuvos respublikos Vyriausybės ir 
kitomis organizacijomis bei institucijomis 
(lietuvos respublikos prezidento institucija, 
pasaulio lietuvių bendruomenių organizaci-
jos, lggrTc ir pan.)105. 

galima išskirti dvi pagrindines problemas, 
su kuriomis susiduria norintieji mokytis 

„lietuvių namuose“. pirmoji – tai migraciniai 
sunkumai. susiduriama su migracijos doku-
mentų tvarkymo sunkumais, ypač jei vaikai 
siunčiami iš Baltarusijos ar rusijos. kita pro-
blema yra finansinė (ypač atvykstantiesiems 
iš tolimųjų buvusios tremties ar dabartinių 
įsikūrimo vietų, pavyzdžiui, kazachstano, 
krasnojarsko ar irkutsko). nors politinių 
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tremtinių grįžimo programoje numatyta 
lėšų finansinei paramai grįžtančių asmenų 
mokyklinio amžiaus vaikų vasaros poilsio 
stovykloms ir Vilniaus vidurinei internatinei 
mokyklai „lietuvių namai“ tam, kad gerėtų 
šios mokyklos moksleivių buities sąlygos ir 
būtų organizuojami kultūriniai renginiai 
ir priemonės106, tačiau tokia paramos for-
ma realiai reiškia, kad ne visi norintieji gali 
siųsti vaikus mokytis į lietuvą, nes kelionę, 
daugelį pragyvenimo išlaidų turi apmokėti 
patys tėvai, be to, retai sulaukiama vietinių 
bendruomenių pagalbos arba tokia pagalba 
yra nepakankama107. pastaroji problema ypač 
svarbi, nes pastebima tendencija pirmiausia 
atsiųsti mokytis į lietuvą savo vaikus, ir vė-
liau jų tėvai, kiti šeimos nariai ryžtasi patys 
sugrįžti ir integruotis lietuvoje108. 

sėkmingai baigę „lietuvių namus“ ar ki-
tas mokymo įstaigas abiturientai (kalbama 
apie politinių tremtinių ir jiems prilygintų 
asmenų šeimos narius) gali toliau tęsti stu-
dijas lietuvos aukštosiose mokyklose. Šiam 
tikslui gali būti skiriama užsienio lietuvių 
rėmimo fondo stipendijų. Fondo pagrindi-
niai tikslai yra skatinti užsienio šalių lietuvių 
studijas lietuvoje, plėsti užsienio šalių lietu-
vių bendruomenių ir lietuvos aukštųjų mo-
kyklų glaudesnį bendradarbiavimą, rūpintis 
iš užsienio šalių atvykusių lietuvių studijų 
lietuvoje finansavimo reikalais109. Finan-
sinės paramos skyrimas, ypač politiniams 
tremtiniams, yra didelė paskata rinktis stu-
dijas lietuvoje110.   

galiausiai paskutinis švietimo sistemos, 
skirtos politinių tremtinių integracijai, ins-
trumentas yra lietuvių kalbos kursai sugrį-
žusiems ir norintiems grįžti politiniams 
tremtiniams. lietuvių kalbos mokėjimas 
grįžtančiajam teikia tolesnio įvairiapusio 
mokymosi, profesinių kompetencijų tobuli-
nimo galimybę, padeda greičiau susipažinti 
su lietuvos socialiniu bei kultūriniu gyve-
nimu, yra adaptavimosi ir integravimosi į 
šalies gyvenimą pagrindas111. 

nuo 1994 metų lietuvių kalbos kursuose 
mokėsi daugiau kaip 1000 grįžusių tremtinių 
pradedančiųjų ir pažengusiųjų (i ir ii kategori-
jų) grupėse. grįžusių tremtinių lietuvių kalbos 
mokymo procesas apima tremtinių mokymą 
ne tik Vilniuje (sostinėje gyvena ir mokosi di-
džioji dalis grįžusių tremtinių), kaune, klaipė-
doje, kur jų mokoma daugiausia, bet ir kituose 
lietuvos miestuose bei rajonuose112. 

kalbos mokymo kursai organizuojami ne 
tik jau grįžusiems politiniams tremtiniams, bet 
ir tiems, kurie dar tik svarsto tokią galimybę. 
nuo 2004-ųjų vykdomas projektas „pamokos 
bendruomenėse: pakeliui į lietuvą“. pagrindi-
nis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes 
lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtan-
tiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei 
jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje 
ssrs teritorijoje, atvykti į lietuvą mokytis 
lietuvių kalbos ar ją tobulinti bei dalyvauti 
sociokultūriniuose renginiuose113. 

Politinių tremtinių kultūrinė integraci-
ja. Švietimas ir kultūra – dvi viena kitą pa-
pildančios integracijos sritys. Vis dėlto švie-
timas labiausiai susijęs su kalbos išsaugojimu 
ir mokymu, o tautinio tapatumo išlaikymą 
gyvenant kitose valstybėse lemia etninės 
kultūros puoselėjimo intensyvumas arba, 
kitaip tariant, kultūrinė veikla. Todėl kul-
tūrine integracija siekiama padėti užsienyje 
gyvenantiems lietuviams išlaikyti tautinį sa-
vitumą, supažindinti juos su lietuvių tautos 
papročiais, tradicijomis, kultūra, istorija. juo 
labiau kad imigrantai (šiuo atveju kalbama 
apie politinius tremtinius),  kaip ir bet kuris 
kitas lietuvos respublikos gyventojas, turi 
tas pačias galimybes įsilieti į visuomenės 
kultūrinį gyvenimą. Taip pat kultūros vys-
tymasis yra palankiausiai grįžusių politinių 
tremtinių vertinamas lietuvos gyvenimo as-
pektas114. Tad kultūrinė integracija dar prieš 
grįžtant į lietuvą tampa svarbiu veiksniu, 
skatinančiu ne tik sugrįžti, bet ir palengvi-
nančiu įsikūrimą jau sugrįžusiesiems.  
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pagrindinis užsienyje gyvenančių lietuvių 
lietuviškumo ir tautinės kultūros šaltinis yra 
lietuvių bendruomenės. užsienio lietuvių 
bendruomenes remia lietuvos valstybė per 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie lietuvos respublikos Vyriausybės įgy-
vendinamą užsienio bendruomenių rėmimo 
programą115. Šios programos svarbiausias už-
davinys – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su 
lietuva, sudaryti sąlygas puoselėti tautinę 
savimonę ir atstovauti lietuvai užsienyje, 
remti užsienio lietuvių bendruomenes, padė-
ti įgyvendinti kultūros, švietimo, socialinius 
ir kitus projektus116. 

Tmid dirba dviem pagrindinėmis kryp-
timis, sietinomis su tremtinių klausimais, tai 
kultūra ir švietimas. reikia pažymėti, kad 
pastaroji sritis, t. y. švietimas, nesietinas su 
tremtinių grįžimu, nes Tmid nėra atsakin-
ga už politinių tremtinių grįžimo programos 
įgyvendinimą117. Švietimo funkcija lietuviš-
kose bendruomenėse paprastai įgyvendina-
ma organizuojant šeštadienines ir sekmadie-
nines mokyklas, pavyzdžiui, 2008 m. Tmid 
yra numatęs finansavimą irkutsko srities 
lietuvių bendruomenės „Švyturys“ projek-
tui „sekmadieninė lietuvių kalbos moky-
kla“118. Taip pat Tmid, bendradarbiaudamas 
su kitomis institucijomis, finansuoja užsie-
nio bendruomenių kviečiamų mokytojų ar 
dėstytojų kelionės išlaidas, apmoka kitas 
reikalingas paslaugas119. kultūrinės veiklos 
pobūdis užsienio bendruomenėse priklauso 
nuo kiekvienos bendruomenės narių akty-
vumo, noro, galimybių puoselėti etninę kul-
tūrą, tradicijas. 

didžiausia problema, kalbant apie lietuvių 
bendruomenes buvusiose tremties vietose, 
yra ta, kad pirmoji politinių tremtinių ir ka-
linių karta, dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
vis dar gyvenanti toli nuo lietuvos, pamažu 
sensta ir miršta (juk prabėgo daugiau kaip 
šešiasdešimt metų nuo tremties), o jaunesnės 
kartos atstovai vangiai telkiasi į lietuviškas 
bendruomenes. Tik pastaraisiais metais gali-

ma pastebėti kiek didesnius buvusių tremtinių 
bendruomenių atsinaujinimo procesus120.  

dar vienas, tiesa, daugiau netiesioginis 
kultūrinės integracijos sklaidos būdas yra 
ypač keletą paskutinių metų gana aktyviai 
organizuojamos ekspedicijos, skirtos bu-
vusiose tremties vietose esančioms lietuvių 
tremtinių kapavietėms tirti ir kapams tvar-
kyti. Šias ekspedicijas finansuoja Tmid, 
prisideda Švietimo ir mokslo ministerija, 
privatūs asmenys121. panašius projektus 
įgyvendina ir kitos organizacijos, pavyz-
džiui, lietuvos jaunimo organizacijų tary-
ba (lijoT) jau treti metai rengia jaunimo 
ekspedicijas „misija sibiras“122. 

apibendrinant kultūrinės integracijos 
sritį ir ją išskirtinai siejant su lietuviškų 
bendruomenių užsienyje (šiuo atveju su bu-
vusiose tremties vietose įsikūrusiomis ben-
druomenėmis) veikla, reikia pabrėžti, kad 
bendruomenių veiklos finansavimo galimy-
bės daugiausia priklauso nuo pačių bendruo-
menių aktyvumo teikiant projektus. kita 
vertus, lietuviškumo puoselėjimas tiesiogiai 
susijęs su aktyviomis valstybės pastangomis 
(ne vien finansinėmis) išsaugoti užsienyje 
gyvenančių lietuvių ryšius su lietuva bei 
supažindinti lietuvos gyventojus su tų šalių 
išeivių padėtimi, istorinėmis prievartinės 
migracijos priežastimis, taip skatinant tole-
ranciją jų atžvilgiu. 

politinių tremtinių integracijos 
modelis lietuvoje

politinių tremtinių integracijos rezulta-
tams vertinti naudotas kokybinis vertinimo 
metodas. Tokį pasirinkimą lemia kelios pa-
grindinės priežastys. pirmiausia politinių 
tremtinių programos įgyvendinimo verti-
nimą kiekybiniu aspektu apsunkina tai, kad 
pačioje programoje nėra numatyta kriterijų, 
kuriais remiantis būtų galima vertinti pro-
gramos veiksmingumą123. kita vertus, abe-
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jotina, ar kiekybinis vertinimas priimtinas 
vien dėl paprastos priežasties, kai nėra ži-
noma, kiek tiksliai buvusių politinių trem-
tinių  ir kitų su šia asmenų grupe susijusių 
etninių lietuvių gyvena kitose valstybėse 
ir kiek iš jų ketina grįžti artimiausiu metu 
bei koks grįžimo poreikis bus po metų ar 
dešimtmečio. Taip pat politinių tremtinių 
sugrįžimas susijęs su moraliniais ir politi-
niais valstybės įsipareigojimais, kuriuos ver-
tinti kiekybiškai paprasčiausiai neįmanoma. 
negana to, atlikta duomenų analizė parodė, 
kad grįžimo poreikis priklauso ne vien nuo 
valstybės integracinės politikos, bet ir nuo 
tarptautinių ekonominių ar politinių reiški-
nių, pavyzdžiui, ekonominės situacijos poky-
čių. atliktas politinių tremtinių integracijos 
kokybinis vertinimas124 remiasi anksčiau ap-
tartais integracijos politikos elementais, nes 
siekiama identifikuoti integracinį imigrantų 
režimą lietuvoje, taikomą politinių tremti-
nių atžvilgiu. 

prieš pradedant nagrinėti politikos įgy-
vendinimo elementus ir savybes, kurios 
būdingos politinių tremtinių integracijos 
procesui lietuvoje, reikia pasakyti, kad in-
tegracijos modelio išskyrimas yra teorinis 
bandymas apibrėžti svarbiausius integraci-
nės politikos kriterijus. o politinių tremtinių 
įgalinimo analizė teikia galimybę įvertinti 
vykdomos politikos veiksmingumą. 

remiantis diana sainsbury imigracinių 
režimų klasifikacija (žr. 1 lentelė) ir atlikta 
politinių tremtinių integracijos įgyvendini-
mo analize, galima išskirti integracinės poli-
tikos kriterijus ir pagal juos (pabandyti) ver-
tinti situaciją lietuvoje. išskiriant kriterijus, 
lyginama politinių tremtinių kaip imigrantų 
padėtis su kitų lietuvos respublikos piliečių 
socialinėmis teisėmis. pagrindiniai integra-
cinės politikos modelio kriterijai yra šie:
•	 Migrantų kategorijų išskyrimas. galimi 

trys atvejai, nuo kurių priklauso mi-
grantų stratifikavimas pagal imigrantų 
kategorijų grupes. imigrantų teisės gali 

priklausyti nuo gimimo vietos (ius soli), 
nuo giminystės linijos (ius sanguinis) ir 
nuo gyvenamosios vietos (ius domicilii)125. 
politinių tremtinių atveju vienareikšmiš-
kai atsakyti, kuris iš šių variantų tinka-
miausias lietuvai, yra sudėtinga. Be abejo, 
vyrauja giminystės ryšiais grįsta politinių 
tremtinių stratifikacija, nes grįžimas ir in-
tegracija daugiausia siejama su etniniais 
lietuviais, t. y. su tais, kurie „turi bent 
lašelį lietuviško kraujo“126. Tačiau, kita 
vertus, kalbant apie politinių tremtinų 
vaikų grįžimą, reikia pasakyti, kad jų 
teisės gauti socialinę ar kitokią paramą 
bei išmokas, kurias numato nuo 1992 m. 
vykdoma politinių tremtinių programa, 
priklauso nuo gimimo vietos. pavyzdžiui, 
politiniam tremtiniui ar politiniam kali-
niui prilyginami asmenys, gimę savo tėvų 
kalinimo metu127. Taigi į programoje nu-
matytas išmokas ir paslaugas (pvz., gauti 
gyvenamąją vietą) negali pretenduoti as-
menys, aptariamu atveju politinių tremti-
nių šeimos nariai, grįžę  dar prieš 1990 m. 
arba gimę lietuvoje tėvams grįžus. gy-
venamosios vietos kriterijus svarbus tuo, 
kad programoje numatyta pagalba grįž-
tantiems politiniams tremtiniams teikia-
ma tuo atveju, jei jų nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra lietuvos respublika. Taip pat su 
gyvenamąja vieta siejamas nukentėjusių 
asmenų valstybinių pensijų mokėjimas. 

•	 Imigracijos politika. migrantų integracinė 
politika politinių tremtinių atveju gali būti 
tapatinama su asimiliacija. kitaip tariant, 
asimiliacija turėtų būti suprantama kaip 
politika, kuria siekiama inkorporuoti mi-
grantus į visuomenę.  lygybės ženklą (nors 
ir su kai kuriomis išimtimis, pvz., politinių 
tremtinių mišrių šeimų atveju) tarp inte-
gracijos ir asimiliacijos galima dėti vien 
todėl, kad dauguma grįžtančiųjų etniškai 
save tapatina su lietuva. Be to, dėl šeimos 
ryšių, dalyvavimo lietuvių bendruomenių 
užsienyje veikloje daugelis grįžtančiųjų 
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yra išlaikę ar bent jau susipažinę su lietuvių 
kalba, kultūra, tradicijomis. kita vertus, 
valstybės integracinėje politikoje nėra nu-
matyta priemonių, kurios padėtų išlaikyti 
užsienyje įgytą tapatybę (puoselėti kultūrą, 
kalbą). Todėl iš esmės politiniai tremtiniai 
laikomi lietuviais, kurie, susiklosčius tam 
tikroms politinėms ir istorinėms aplinky-
bėms, prieš savo laisvą valią buvo priversti 
palikti savo kraštą ir dabar natūraliai sie-
kia į jį sugrįžti128.   

•	 Dekomodifikacija. socialinėje politikoje 
dekomodifikacija reiškia žmogaus išva-
davimą iš rinkos priklausomybės. deko-
modifikacijos lygis gali priklausyti ne tik 
nuo išlaidų socialinei apsaugai dydžio, bet 
ir nuo įstatymų pobūdžio. paprastai de-
komodifikacijos lygį parodo keli kriterijai. 
pirmasis būtų gyventojų „galimybė gauti 
socialines išmokas“ („prieinamumas prie 
išmokų“). politinių tremtinių galimybės 
gauti socialines išmokas grįžus į lietuvą 
priklauso nuo to, ar pavyksta įrodyti savo, 
kaip nukentėjusio asmens, statusą. Tai reiš-
kia, kad priėjimas nėra ribojamas admi-
nistracinių ar papildomų biurokratinių 
trukdžių, be to, praktiškai nėra poreikių 
testavimo mechanizmo, kuris susiaurin-
tų  prieinamumą prie socialinių paslaugų, 
numatytų politinių tremtinių programoje 
ir kituose teisės aktuose. kitas kriterijus 
apibūdina santykį tarp pajamų, gaunamų 
iš darbo veiklos ir socialinių išmokų129. 
politinių tremtinių atveju reikėtų lyginti 
tas pajamas, kurias politiniai tremtiniai 
gaudavo gyvendami buvusiose tremties 
vietose ir kitose valstybėse, ir lietuvos 
teikiamas išmokas jiems grįžus į lietu-
vą. Tai padaryti dėl objektyvių priežasčių, 
tokių kaip besiskiriantis gyvenimo lygis 
įvairiose šalyse ar pačių individų skirtin-
gi poreikiai ir socialinės gerovės suvoki-
mas, yra gana sunku. Tačiau, kaip rodo 
atlikta analizė, daugeliu atvejų dekomo-
difikacijos svarstyklės nusvyra lietuvoje 

teikiamų socialinių išmokų naudai vien 
dėl skirtingo šalių išsivystymo lygio130. 
galiausiai trečiasis kriterijus atskleidžia, 
kad ypatingos reikšmės turi socialinių tei-
sių spektras.  politiniams tremtiniams su-
teikiamos teisės praktiškai yra tokios pat, 
kaip ir kiekvieno kito lietuvos piliečio, nes 
tai lemia turima lietuvos respublikos pi-
lietybė, kuri politiniams tremtiniams yra 
suteikiama išskirtinėmis sąlygomis (bent 
jau taip buvo iki 2006 m. konstitucinio 
Teismo išaiškinimo pilietybės suteikimo 
klausimu, vis dėlto atrodo, kad tokia situ-
acija gali išlikti ir toliau). 

•	 Socialinio aprūpinimo paskirstymas. po-
litinių tremtinių socialinis aprūpinimas 
paliktas valstybės atsakomybės sričiai. iš 
esmės visos paslaugos yra teikiamos vals-
tybės, privatus sektorius nėra įtraukiamas. 
kita vertus, remiantis atliktais tyrimais 
politiniai tremtiniai darbo pajamas laiko 
vienu svarbiausių  sėkmingos integracijos 
veiksnių. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
teikiamos tokios paslaugos kaip slauga 
(„Tremtinių namų“ atvejis), sudaromos 
galimybės nemokamai tremtinių vaikams 
ir vėlesnių kartų atstovams mokytis lietu-
voje („lietuvių namai“), teikiama pagalba 
studijuojantiesiems bei rengiami lietuvių 
kalbos kursai ir kvalifikacijos kursai, soci-
alinio aprūpinimo srityje valstybės teikia-
ma pagalba vyrauja, jei lyginsime su kitų 
šaltinių atitinkama įtaka. 

•	 Stratifikacija. socialinę atskirtį galima 
nustatyti atsižvelgiant į įvairius aspektus 
(arba kriterijus, pvz., gerovės ir pajamų 
pasiskirstymo, užimtumo, išsimokslini-
mo ir pan.). remiantis socialinėmis de-
mografinėmis charakteristikomis tokioms 
grupėms galėtų  priklausyti pensininkai, 
vaikai našlaičiai, studentai, dirbančios mo-
tinos, neįgalūs vaikai; teritoriniu – mažų 
kaimelių gyventojai arba labai nutolusių 
gyvenviečių žmonės; socialiniu profesiniu 
požiūriu – mažai apmokami darbininkai, 
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nemažai inteligentijos, kai kurių profesijų 
atstovai; ekonominiu požiūriu – šeimos, 
neturinčios būsto, ir t. t.131 
atsižvelgiant į išvardytus socialinės at-

skirties arba stratifikacijos atvejus, politinių 
tremtinių stratifikacija yra svarbi keliose sri-
tyse. pirmiausia ekonominėje, nes tik mažu-
ma iš grįžtančiųjų savo lėšomis gali įsigyti 
gyvenamąjį būstą, o valstybė pagal Trem-
tinių grįžimo programą nepajėgia visų no-
rinčiųjų aprūpinti būstu. kitas pavojus kyla 
tiems, kurių turima kvalifikacija neatitinka 
rinkos poreikių. jie rizikuoja likti bedarbiais 
arba dirbti mažai apmokamą darbą. Taip pat 
socialiniu demografiniu požiūriu su sociali-
ne rizika susiduria vyresnio amžiaus poli-
tiniai tremtiniai. kita vertus, su panašaus 
pobūdžio rizikos veiksniais gali susidurti 
kiekvienas lietuvos pilietis, todėl politinių 
tremtinių padėtis iš esmės nėra išskirtinė. 
Tačiau pasitaiko atvejų, kai politiniai trem-
tiniai yra stratifikuojami dėl nepalankios vi-
suomenės nuomonės jų atžvilgiu, pavyzdžiui, 
laikomi įsibrovėliais ar tiesiog jų sprendimas 
grįžti laikomas mažų mažiausiai keistu, nes 
dauguma lietuvių elgiasi priešingai: ne grįž-
ta, bet išvažiuoja iš lietuvos132.  

apibendrinant aptartus kriterijus galima 
teigti, kad politinių tremtinių, kaip imigran-

tų, integracija lietuvoje apima visų trijų (li-
beraliojo, socialdemokratinio ir konservaty-
viojo) gerovės valstybės modelių skirtingus 
bruožus (3 schema). Vis dėlto dėl sąlyginai 
aukšto dekomodifikacijos lygio, teisių susie-
jimo su pilietybe, reikšmingo valstybės in-
dėlio socialinio aprūpinimo srityje bei įtrau-
kiančios/asimiliuojančios valstybės politikos 
politinių tremtinių atžvilgiu lietuvoje taiko-
mas politinių tremtinių integracijos modelis 
daugiausia turi socialdemokratinio modelio 
bruožų. konservatyviojo modelio įtaka jun-
tama išskiriant politinius tremtinius dau-
giausia kaip kraujo arba giminystės ryšiais 
susijusią grupę. lyginant politinių tremtinių 
kaip atskiros socialinės grupės padėtį su 
kitų lietuvos respublikos piliečių socialine 
situacija nepastebima didesnių skirtumų. Tai 
daugiausia lemia pilietybės suteikimo išskir-
tinėmis sąlygomis politiniams tremtiniams 
aplinkybė. 

Vertinant politinių tremtinių įgalinimą 
pagal anksčiau aptartus išlikimo (survival)  
kriterijus galima pastebėti keletą dalykų. iš 
esmės socialine parama integracijai gali pasi-
naudoti visi grįžtantieji. Tačiau jų įgalinimas, 
taigi ir integracijos veiksmingumas, priklauso 
nuo pasirinkto politikos įgyvendinimo siste-
mingumo. pirmiausia per informacijos teiki-

3 schema. Politinių tremtinių integracijos modelio elementai

sudarė: a. adomaitytė, remdamasi Diana sainsbury ir atliktos politinių tremtinių integracijos analizės rezultatais

sąlyginai aukšta
dekomodifikacija

Vyrauja teisių
priskyrimas pagal
giminystės liniją

ekonominė
stratifikacija

asimiliacinė/įtraukianti
valstybės politika

Valstybinis socialinis
aprūpinimas

Politinių tremtinių
integracijos politikos

įgyvendinimas
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mą ir kultūrinę integraciją dar esant užsienio 
valstybėse išsiugdomas emocinis ir kūrybinis 
saviraiškos mechanizmas. Šioje srityje ypač 
reikšmingos Tmid ir kitų už informavimą 
ir kultūrinę veiklą atsakingų institucijų pa-
stangos. Vėliau įgalinimas įgyvendinamas 
suteikiant būstą ir dalyvaujant darbo rinkoje 
bei švietimo sistemoje. Taip įtvirtinamas dar 
prieš grįžtant pradėtas integracijos procesas. 
Tačiau būtent antroje įgalinimo proceso „fa-
zėje“ iškyla daugiausia problemų, nes valstybė 
nepajėgi visiems norintiesiems suteikti gyve-
namojo būsto, o lietuvos darbo rinkos pa-
klausa dažnai skiriasi nuo grįžtančiųjų darbo 
jėgos pasiūlos. kita vertus, dalyvaujantys švie-
timo sistemoje su panašiomis problemomis 
nesusiduria arba susiduria mažiau, nes jiems 
atsižvelgiant į turimus įgūdžius užtikrinama 
galimybė grįžus į lietuvą tęsti studijas, ypač 
tai akivaizdu pagrindinio ir vidurinio moks-
lo grandyje. Todėl įgalinimo veiksmingumas 
priklauso ne tik nuo sistemingų valstybės pa-
stangų, bet ir nuo asmenų grupės demografi-
nių aspektų (ypač amžiaus), socialinių įgūdžių 
ir kitų individualių veiksnių. Tačiau reikia 
pripažinti, kad valstybės pastangoms, funk-
cionaliai politikos įgyvendinimo sistemai, 
finansavimo užtikrinimui tenka svarbiausi 
vaidmenys sėkmingame politinių tremtinių 
įgalinimo procese.

politinių tremtinių integracijos 
problemos ir perspektyvos

problemas, su kuriomis susiduria politi-
nių tremtinių integracijos politikos įgyven-
dinimas, nelygu politikos įgyvendinimo 
ciklas, galima skirstyti į tris pagrindines 
grupes: politinės, finansinės ir administra-
cinės. 

Toks skirstymas ganėtinai sąlyginis, nes 
išskiriamos tik pagrindinės ir tik susijusios 
su politinių tremtinių grįžimu ir programos 
įgyvendinimu problemos. Tačiau šių proble-

mų sprendimų galimybių paieška gali page-
rinti tolesnį politinių tremtinių integracijos 
įgyvendinimo procesą. 

politinių problemų grupei priskiriamos 
tos, kurioms spręsti reikalingas aukščiau-
sių valdžios institucijų teisinis reglamenta-
vimas ar tokio reglamentavimo pakeitimas. 
Šiuo metu viena aktualiausių tokio pobūdžio 
problemų sietina su pilietybės klausimu. pi-
lietybės išsaugojimas neribotam laikui lie-
tuvių kilmės asmenims (ypač tai aktualu 
politiniams tremtiniams ir kitiems su šia as-
menų grupe susijusiems asmenims) padėtų 
išlaikyti ryšius su lietuva ir (kaip buvo iki 
2006 m. konstitucinio Teismo sprendimo) 
taptų svaria skatinančia grįžti priežastimi. 
Tačiau, kaip teigia saulius pivoras, nagrinė-
damas skandinavijos šalių patirtis, lietuvoje 
pasiekti vienareikšmišką sutarimą ir ilgalai-
kį sprendimą dvigubos pilietybės atžvilgiu 
bus itin sudėtinga, nes tokie sprendimai pri-
klauso ne tik nuo politinės valios, o ir nuo 
visuomenėje susiklosčiusių pažiūrų133. prie 
politinių problemų lauko galima priskirti 
dar 2000 metais priimtą įstatymą „dėl ssrs 
okupacijos žalos atlyginimo“, kuris įparei-
goja Vyriausybę inicijuoti derybas ir nuolat 
siekti, kad rusijos Federacija atlygintų lie-
tuvos žmonėms ir lietuvos valstybei ssrs 
okupacijos padarytą žalą134. 

kita aktuali problema įgyvendinant po-
litinių tremtinių integraciją yra nepakanka-
mas finansavimas. Tai atspindi jau ne kartą 
minėtas lėšų trūkumas aprūpinant grįžu-
sius politinius tremtinius gyvenamaisiais 
būstais. Taip pat tokią situaciją apibūdina 
keletą pastarųjų metų sadm rengiamuose 
socialiniuose pranešimuose pasikartojanti 
analogiška frazė: „dosniau atlyginti visiems 
lietuvos gyventojams, karo ir okupacijų 
metais patyrusiems neteisėtas represijas bei 
moralinį ar kitokį smurtą, lietuvos valstybės 
biudžetas kol kas negali prisiimti įsipareigo-
jimų, nes rusijos Federacija, kaip buvusios 
Tsrs teisių ir pareigų perėmėja, deja, už pa-
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darytą žalą lietuvai ir jos gyventojams jokių 
kompensacijų nemokėjo ir nemoka.“135

galiausiai paskutinę problemų grupę su-
daro administracinės problemos arba, kitaip 
tariant, dažniausiai pasitaikantys valstybės 
tarnautojų nekompetentingumo, o gal ir 
šiurkščios  korupcijos atvejai. norint aiškiau 
suvokti šių problemų specifiką, verta pana-
grinėti bent vieną individualų atvejį. Tokio 
atvejo pavyzdys galėtų būti neteisėtas buto 
suteikimas asmeniui, kuris pagal galiojan-
čius įstatymus negalėjo net pretenduoti gauti 
būstą. remiantis lietuvos respublikos sei-
mo kontrolieriaus romo Valentukevičiaus 
išaiškinimu, buvo susidariusi tokia situaci-
ja: politinio tremtinio dukrai, kuri grįžo iš 
sankt peterburgo (rusijos Federacija) nuolat 
gyventi į lietuvą, pagal politinių tremtinių 
programą Vilniaus miesto savivaldybė eilės 
tvarka išnuomojo butą136. atrodytų, viskas 
šioje situacijoje lyg ir būtų gerai, jei ne kelios 
papildomos aplinkybės. pilietė, kuriai buvo 
suteiktas butas Vilniuje, remiantis Vilniaus 
miesto mero pavaduotojo raštišku išaiški-
nimu dėl buto suteikimo, iš tiesų yra trem-
tinio dukra137. Tačiau ji pati niekada nebuvo 
tremtyje, nes jos tėvas buvo grįžęs iš rusijos 
į lietuvą, sukūręs šeimą, o jo dukra gimusi 
lietuvoje ir tik vėliau dėl asmeninių priežas-
čių išvykusi gyventi į rusiją. Be to, lggrTc 
duomenimis, minima pilietė niekada nesi-
kreipė į šią instituciją tremtinio statusui gau-
ti (šis statusas, kaip jau ne kartą minėta, yra 
viena iš pagrindinių aplinkybių, leidžiančių 
pretenduoti į programoje numatomas so-
cialines išmokas ir kitokią pagalbą). Taigi 
Vilniaus miesto savivaldybė ne tik negalėjo 
suteikti gyvenamojo būsto, bet ir negalėjo 
jos įrašyti į laukiančiųjų būstui gauti sąrašus. 
seimo kontrolieriaus išvadoje rekomenduoja-
ma savivaldybės administracijos direktoriui 
įvertinti tokius pažeidusių teisės aktus parei-
gūnų veiksmus ir teisės aktų nustatyta tvar-
ka išspręsti susidariusią situaciją138. Be abejo, 
tai tik vienas atvejis, kitas klausimas – ar jis 

vienetinis, ar sistemiškai pasitaikantis pažei-
dimas. Bet kokiu atveju tai, kad kyla tokios 
ir panašios situacijos, rodo tam tikras admi-
nistracines problemas įgyvendinant politinių 
tremtinių integracijos programą.

kalbant apie programos įgyvendini-
mo perspektyvas, tikslinga aptarti keletą 
svarbiausių galimų alternatyvų. Šiuo metu 
įgyvendinamo politinių tremtinių grįžimo 
programos etapo pabaiga numatyta 2012 m. 
Todėl pasibaigus šiam etapui politinė lietu-
vos respublikos vadovybė vyriausybiniu ar 
parlamentiniu lygiu vėl turės spręsti dile-
mą: nutraukti politinių tremtinių programą, 
manant, kad dvidešimties metų laikotarpis 
buvo pakankamas tiems, kurie nusprendė 
grįžti, arba vėl vienokia ar kitokia forma pra-
tęsti vykdomą politiką. nutraukdama poli-
tinių tremtinių grįžimo programą, lietuvos 
respublika atsisakytų dar 1990 m. prisiimtų 
politinių, o svarbiausia, – moralinių įsiparei-
gojimų. kita vertus, pasirinkdama antrąją al-
ternatyvą, lietuva gali vykdyti aktyvią, kokia 
ji buvo iki šiol, arba pasyvią politinių tremti-
nių grįžimo ir integracijos politiką. aktyvios 
politikos įgyvendinimas reikštų, kad būtų 
tęsiamos veiksmingos integracijos priemonės, 
skatinamas grįžimas, įgyvendinami nauji su 
politinių tremtinių įgalinimu susiję projektai. 
pasyvios politikos atveju būtų (tikriausiai) 
neribotam laikui sudaromos sąlygos norin-
tiesiems grįžti, užtikrinant pilietybės atkūri-
mą ar įgijimą išimtinėmis sąlygomis bei bazi-
nę minimalią pagalbą, pavyzdžiui, tokią, kuri 
šiuo metu skiriama šalia politinių tremtinių 
grįžimo programos priemonių (valstybinė 
socialinio draudimo pensija, medicininis 
draudimas ir pan.).

dar vienas aspektas, vertas dėmesio ir 
tiesiogiai susijęs su tremtinių grįžimo pers-
pektyvomis, yra europos sąjungos derybos 
su rusija dėl naujos partnerystės sutarties. 
lietuvos pastangomis europos komisija įsipa-
reigojo remti lietuvos reikalavimą, kad rusija 
vykdytų pažadą mokėti kompensacijas sovie-
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tmečiu ištremtiems žmonėms139. Tokią atsa-
komybę rusijos Federacija prisiėmė stodama 
į europos Tarybą dar 1993-aisiais, tačiau iki 
šiol, kaip jau minėta, nesiėmė jokių konkrečių 
veiksmų vykdydama šį įsipareigojimą140. 

išvados

politinių tremtinių grįžimas į lietuvą yra 
imigracinis procesas. grįžtantys politiniai 
tremtiniai ir jų šeimos nariai turi iš naujo 
integruotis lietuvos visuomenėje. imigran-
tų, arba šiuo atveju politinių tremtinių, in-
tegracija – tai valstybės pasirinkta politikos 
kryptis, kuria siekiama padėti individui iš 
kitos socialinės ir kultūrinės aplinkos įsilieti 
į priimančiosios šalies visuomenės gyveni-
mą. integracijos tikslas yra suteikti galimybę 
individui savarankiškai priimti spendimus, 
pasirūpinant savimi bei užtikrinant socialinę 
gerovę savo šeimai ir tuo pat metu minima-
lizuoti valstybės socialinės pagalbos poreikį. 
Taikomos integracinės priemonės ir teisiškai 
išskirti prioritetai imigrantų atžvilgiu lemia 
valstybės integracinės politikos modelį.  

politinių tremtinių integracijos politika 
lietuvoje grindžiama teisiniu valstybės įsi-
pareigojimu padėti nukentėjusiesiems nuo 
valstybės okupacijų metu taikytų represijų. 
Įgyvendinama politika remiasi nuo 1992 m. 
lietuvos respublikos Vyriausybės regulia-
riai pratęsiama politinių tremtinių ir jų šei-
mos narių grįžimo į lietuvą programa. Šioje 
programoje numatytų priemonių įgyvendi-
nimo veiksmingumas yra tiesiogine priklau-
somybe susijęs su šalies makroekonomine si-
tuacija ir iš valstybės biudžeto lėšų skiriamo 
finansavimo užtikrinimu. analizės metu pa-
aiškėjo, kad politinių tremtinių grįžimą ska-
tina su tautiniu tapatumu susijusios priežas-
tys, socialinės gerovės siekis ir materialiniai 
interesai. Teisę pasinaudoti valstybės teikia-
momis socialinėmis išmokomis bei kitomis 
paslaugomis suteikia turimas tremtinio ar 

kitaip nukentėjusio asmens teisinis statusas. 
kol kas nėra išspręsti pilietybės teisių atkūri-
mo ir dvigubos pilietybės turėjimo klausimai, 
kurie grįžtantiems politiniams tremtiniams 
ir jų šeimos nariams yra itin svarbūs. 

atlikta politinių tremtinių integraciją 
reglamentuojančių teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimą administruojančių instituci-
jų sistemos analizė atskleidė, kad politinių 
tremtinių integracijos politika vykdoma 
penkiomis tarp savęs glaudžiai susijusiomis 
kryptimis: informacijos teikimo, socialinių 
paslaugų, aprūpinimo gyvenamosiomis pa-
talpomis, integracijos į darbo rinkos ir švie-
timo bei kultūros. informacijos teikimas yra 
plačiausia integracinės politikos dalis. nuo 
informacijos sklaidos veiksmingumo pri-
klauso politinių tremtinių motyvacija grįžti 
į lietuvą. socialinių paslaugų sistema, kuria 
turi teisę pasinaudoti politiniai tremtiniai, 
beveik išimtinai siejama su piniginėmis iš-
mokomis ir kompensacijomis. Viena proble-
miškiausių situacijų yra politinių tremtinių 
sveikatos apsaugos srityje, nes bendra tvarka 
teikiamos medicinos paslaugos nepatenkina 
egzistuojančių poreikių. aprūpinimas būstu 
priklauso nuo iš valstybės biudžeto skiriamų 
lėšų. integraciją į darbo rinką lemia vietos 
darbo rinkos poreikis ir kvalifikaciniai grįž-
tančių asmenų įgūdžiai. galiausiai integra-
cija švietimo bei kultūros srityse išsiskiria 
priemonių taikymo įvairiapusiškumu, o kita 
vertus, ypač kultūros srityje, integracijos 
veiksmingumas priklauso nuo užsienio lie-
tuvių bendruomenių aktyvumo ir lietuvos 
valstybės veiklos prioritetų.   

atliekant teorinių integracijos politikos 
modelių ir lietuvoje taikomos politinių 
tremtinių integracijos politikos lyginimą, 
paaiškėjo, kad politinių tremtinių integra-
ciją galima vertinti kaip aktyvias valstybės 
pastangas suteikti galimybę grįžtantiems 
tremtiniams. lietuvoje įgyvendinama politi-
ka pasižymi aukštu dekomodifikacijos lygiu, 
teisių susiejimu su pilietybe ir visapusišku 
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valstybės teikiamu socialiniu aprūpinimu. 
Tačiau dėl kylančių sunkumų įsigyjant būstą 
ir problemų integruojantis į darbo rinką po-
litiniai tremtiniai susiduria su ekonominės 
stratifikacijos rizika. Tolesnis politinių trem-
tinių integracijos politikos įgyvendinimas 
priklauso nuo to, kaip bus išspręsti su piliety-

bės atkūrimu grįžtantiems politiniams trem-
tiniams susiję klausimai, ar bus užtikrintas 
pakankamas politikos finansavimas, taip pat 
ar įgyvendinant vykdomos politikos priemo-
nes bus užkirstas kelias galimiems adminis-
traciniams pažeidimams ir korupcijai.
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This article analyzes the way the integration 
of former political deportees into the republic 
of lithuania is being handled. The author seeks 
to throw light on the workings of the state‘s 
system of social services and other measures 
and of the institutions administering them; to 
identify problematic aspects; and to evaluate 
the implementation of policies. The main fo-
cus is on a 16-year-old program involving the 
return of political deportees: this program not 
only encourages political deportees and their 
families to return to lithuania but also helps 
them to integrate into lithuanian society after 
their return.

adomaiTyTĖ aurelija

THe reTurn and inTegraTion oF poliTical eXiles: 
processes, proBlems and perspecTiVes

an analysis of the way the integration of 
political deportees is carried out reveals that 
lithuania‘s integration policy can be evaluat-
ed as a series of efforts by institutions admin-
istering an active policy to empower political 
deportees. nevertheless, the goal of having as 
many political deportees as possible return 
to lithuania is determined not only by the 
effectiveness of implementing an integration 
policy but also by political decisions having 
especially to do with the issue of granting citi-
zenship to political deportees and with inter-
national political and economic changes.   
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iki 1999 metų imigracijos politikai formuoti 
europos sąjungoje nebuvo teikiamas priorite-
tinis statusas. sprendimas, kaip imigrantai gali 
patekti į šalį ir kokiomis sąlygomis gali joje likti, 
buvo paliekamas išimtinai valstybių narių vi-
daus politikų kompetencijai. Tačiau jungtinių 
Tautų organizacijai paskelbus Demografinės 
padėties prognozes (2006)2, kuriose numatoma, 
kad ilgainiui europos sąjunga taps deficitine 
darbo rinka, o senstantys jos gyventojai nebe-
galės užtikrinti nedarbingų piliečių išlaikymo, 
paaiškėjo, kad, darbo rinką atvėrus piliečiams 
iš trečiųjų šalių, imigracijos srautų kontrolė ir 
imigrantų integracija gali tapti sunkia našta 
kiekvienai valstybei atskirai. Todėl siekdama 
tinkamai išnaudoti ekonominės imigracijos 
potencialą iš trečiųjų šalių europos komisi-
ja ėmėsi iniciatyvos kurti bendrą imigracijos 
politiką, padedančią užtikrinti bendrą eko-
nominę ir socialinę gerovę visoje europoje. 
imigrantų integracija bendroje imigracijos 
politikoje yra vienas svarbiausių aspektų. sė-
kmingas integracinės politikos įgyvendinimas 
ne tik laiduotų ekonomikos stabilizavimą, bet 

ir užtikrintų demokratiniais principais grįstą 
kultūrinės įvairovės principo įgyvendinimą 
europos sąjungoje.

straipsnio tikslas – apžvelgti, kaip istori-
nėje perspektyvoje kito imigracijos politika ir 
požiūris į imigrantus ir jų integraciją priiman-
čioje šalyje. pasirinktos dvi šalys – airija ir lie-
tuva. airija vos per dešimtmetį iš emigracinės 
šalies tapo imigracine šalimi. netikėtai dideli 
imigracijos mastai privertė airijos vadovus 
operatyviai reaguoti į pasikeitusią padėtį kaip 
galima veiksmingiau išnaudojant atsiradusias 
galimybes, kurti naują politikos kryptį. Todėl 
airijos patirtis formuojant bei įgyvendinant 
imigracijos politiką, ypač imigrantų integra-
cijos srityje, šiandien yra pavyzdys ne tik lie-
tuvai, bet ir visai europos sąjungai. 

istorinės imigrantų integracijos 
prielaidos

Šių dienų pasaulis dėl globalizacijos įta-
kos tampa vis mažesnis ir panašesnis – įvy-

ramunė kaminskienĖ

nuo valstybių vidaus politikos prie bendrosios
europos sąjungos acquis communautaire1:

pagrindiniai imigrantų integracijos aspektai
lietuvoje ir airijoje
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kiai viename žemyne netrukus sukelia 
atgarsį kitame, bet koks finansinis ar ekono-
minis sukrėtimas, karo grėsmė ar kilęs po-
litinis konfliktas daro didesnę ar mažesnę 
įtaką visoms valstybėms. Valstybių vadovai 
diskutuoja, ar globalizacija naudingesnė ar 
žalingsnė, tačiau vienareikšmiško atsakymo 
rasti nepavyksta. Viena yra akivaizdu – glo-
balizacija neišvengiama. neišvengiama yra 
ir prigimtinė žmogaus teisė judėti ir kurtis 
ten, kur jaučiasi saugiausias. migracija yra 
globalizacijos priežastis ir pasekmė vienu 
metu, jos procesai keičia laiko ir erdvės 
suvokimą, spartina kultūrų tarpusavio są-
veiką, plečia tarptautinius ryšius ir abipusę 
priklausomybę, kuria tarptautines organi-
zacijas ir didina jų įtaką pasaulio politikos 
formavimui3. 

ankstyvųjų amžių migracija buvo įpras-
tas ir nuolatinis reiškinys, tik jai dažniausiai 
įtakos turėdavo ne asmeninis žmogaus ap-
sisprendimas ieškoti gerovės už savo įpras-
tų teritorijos ribų, o išorės veiksniai – karai, 
užkariavimai, prekyba vergais, teritorijų pa-
dalijimas, stichinės nelaimės. Tačiau migra-
cija kaip fenomenas ir jos padariniai buvo 
atpažinti tik tada, kai atsirado suverenios 
valstybės samprata. Valstybėms nubrėžus 
teritorines sienas ir įsisąmoninus naciona-
lizmo principus ėmė plisti pilietybės „biu-
rokratinimas ir dokumentavimas“4. kitaip 
tariant, suvokta, kad kitos šalies piliečiai 
arba asmenys be pilietybės gali kelti grėsmę 
vietos bendruomenės tapatumui. skirtingi 
šalių poreikiai ir skirtingas vietos bendruo-
menių sąmoningumo lygis lėmė valstybės 
formuojamą migracijos politikos tipą bei 
vidaus ir išorės kontrolės lygį. XiX amžiaus 
pabaigoje jaV, įsteigusios pasienio kontro-
lės punktus, tapo sienų kontrolės sistemos 
pionierėmis. pasienio punktuose iš pradžių 
buvo vykdoma tik atvykstančių asmenų 
registracija. Tačiau tarpukario laikotarpiu 
padidėjęs imigrantų antplūdis privertė jaV 
keisti imigracijos politiką. sugriežtinus 

imigrantų patekimo į šalį sąlygas, pasienio 
punktai ėmė vykdyti ir kontrolės funkciją. 
Vakarų europos valstybės sienų bei vidaus 
kontrolę sugriežtino 8–9 dešimtmečiais. 
Tačiau sienų išorės kontrolė visada buvo 
sudėtingas procesas, jam reikėjo ne tik di-
delių finansinių išteklių, bet ir žmogiškojo 
kapitalo. Todėl taupant finansus ir siekiant 
veiksmingumo dėmesys buvo sutelktas į 
vidaus kontrolę. ilgainiui vidaus kontrolė 
apsiribojo (ir kai kuriose šalyse apsiribo-
ja iki šių dienų) policinėmis priemonėmis, 
kurios ne tik nedavė naudos, bet ir nuolat 
pažeidinėjo matomos mažumos (tamsesnio 
gymio – afganų, čečėnų, afrikos valstybių 
piliečių) imigrantų teises5. pagrindinis mi-
gracijos politikos klausimas buvo kaip dar 
veiksmingiau apsaugoti valstybių sienas, 
kaip surasti nelegalius imigrantus ir kaip 
deportuoti juos atgal į kilmės šalį.

pastaraisiais metais europos komisija 
ir atskirų šalių vyriausybės ėmėsi naujos 
strategijos trečiųjų šalių imigrantų, tiek 
teisėtai, tiek neteisėtai patekusių į šalį, at-
žvilgiu. pamažu atsisakoma beasmenės ir 
beveidės kontrolės, vertinusios imigrantus 
ne individualiai, o pagal priklausymą etni-
nei ar socialinei grupei. siekiama, kad tie 
imigrantai, kurie neatitinka prieglobsčio 
prašytojų ar pabėgėlių statuso, būtų saugiai 
grąžinti namo, o jų laikinas buvimas prii-
mančioje šalyje būtų paremtas žmogaus tei-
sių principais, užtikrinančiais orias gyveni-
mo sąlygas kiekvienam nepaisant jo kilmės 
ar socialinės padėties. Teisėtai atvykusiems 
imigrantams siekiama sudaryti galimybes 
mokytis priimančios šalies kalbos, supa-
žindinti juos su įstatymais, papročiais ir 
kultūra, integruoti ne tik į darbo rinką, bet 
ir į socialinį, kultūrinį, politinį gyvenimą. 
Tik tada, kai imigrantai yra integruojami į 
priimančią šalį, lengviau vykdyti kontrolę 
valstybės viduje ir kurti sąmoningą, pilie-
tinę visuomenę.
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imigracijos politikos lūžis: nuo 
asimiliacijos prie integracijos
integracijos sąvoka imigracijos politikos 

kontekste atsirado neseniai. galima būtų 
teigti, kad integracija kaip procesas yra mo-
dernaus pasaulio padarinys. nors pats mi-
gracijos procesas vyksta ilgus šimtmečius, 
tačiau suvokimas, kad gyvendami priiman-
čioje šalyje kitataučiai turi teisę į savo kal-
bą, papročius, religiją ir kultūrą, atsirado tik 
pastaraisiais dešimtmečiais. 

integracijos sąvoka yra daugialypė, tačiau 
visuotinai pripažįstama, kad integracija yra 
sudėtingas ilgalaikis procesas, apimantis 
daugelį visuomenės gyvenimo sričių. plačiąja 
prasme imigrantų integracijos terminu api-
brėžiamas procesas, kurio metu imigrantai 
įgyja teises ir pareigas tos valstybės atžvilgiu, 
kurioje apsistoja, taip pat tampa funkciona-
lia svarbių vyraujančios visuomenės sektorių 
dalimi ir išlaiko savo etninį tapatumą6. Tarp-
tautinė migracijos organizacija integraciją 
įvardija kaip procesą, kurio metu imigrantai 
yra priimami į visuomenę ir kaip atskiri as-
menys, ir kaip grupės.

ilgą laiką imigrantams, siekiantiems il-
gesnį laiką likti priimančioje šalyje, buvo 
taikoma asimiliacijos procedūra. pontus 
odmalmas (2005) teigia, kad asimiliacijos 
terminas talpino savyje neigiamas konotaci-
jas. gyvendamas priimančioje šalyje kitatau-
tis turėjo visiškai asimiliuotis su priimančia 
bendruomene ir tik tada galėjo tikėtis visa-
verčio kultūrinio, politinio, ekonominio ir 
socialinio gyvenimo7. asimiliacija buvo sie-
kiama etninės grupės ar pavienių imigrantų 
susiliejimo su priimančia šalimi, perimant 
pastarosios kalbą, papročius, kultūrą. asimi-
liuotiems asmenims ar jų grupėms natūrali-
zacijos procesas, kurios rezultatas – užsienio 
valstybės piliečiui ar asmeniui be pilietybės 
suteikiama pilietybė, buvo savaime supran-
tama gyvenimo priimančioje šalyje pasekmė. 
dažniausiai asimiliuodavosi grupės ir asme-

nys, apsisprendę priimančioje šalyje pasilik-
ti ilgam arba visam laikui. Tačiau pastarai-
siais dešimtmečiais asimiliacijos procesas 
tapo nebetinkamas ne tik dėl pasikeitusio 
imigrantų  atvykimo ir išvykimo pobūdžio, 
buvimo šalyje laikotarpio, bet ir dėl naujo 
požiūrio į žmogaus teises.

migracijos politikos formavimui bei inte-
gracijos svarbos suvokimui ypatingą reikš-
mę turėjo keletas pasaulinio masto įvykių. 
pirmoji ryški migracijos banga, privertusi 
valstybes permąstyti migracijos politikos 
koncepciją, buvo antrasis pasaulinis karas. 
Bėgdami nuo karo padarinių, tremties, bado 
ir skurdo didelė dalis europos gyventojų pa-
liko gimtuosius namus ir dažniausiai kėlėsi į 
kitą atlanto pusę. antras migracijos politi-
kos lūžis vyko po 1973 metų pasaulinės naftos 
krizės. Tada didžiausią imigrantų antplūdį 
pajuto skandinavijos šalys, ypač norvegi-
ja, ėmusi naudoti vietinius naftos rezervus 
ir taip sukūrusi nemažai darbo vietų. nuo 
pasaulinės naftos krizės iki 2000 metų mi-
grantų skaičius pasaulyje išaugo dvigubai. 
Tačiau 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktas jaV 
imigracijos politikoje paliko ryškiausią pėd-
saką. XXi a. imigracijos politiką ištiko kri-
zė8. Valstybių vyriausybės buvo priverstos iš 
naujo peržiūrėti imigracijos politikas, o dėl 
visų imigrantų tapatinimo su tarptautiniais 
nusikaltėliais ir teroristais valstybių sienų 
kontrolė buvo ypač sugriežtinta.

po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių prasidėjęs 
karas irake, nesibaigiantys konfliktai afga-
nistane, besikartojantys kariniai konfliktai 
artimuosiuose rytuose, negebėjimas įvesti 
demokratiniais principais grįstų valdymo 
sistemų afrikos valstybėse skatino šių vals-
tybių piliečius palikti karo zonas ir tapti ne-
legaliais migrantais. jungtinių Tautų duome-
nimis, pasauliniu mastu yra apie 30–40 mln. 
nelegalių migrantų, sudarančių apie 15–20 % 
migruojančių asmenų skaičiaus9. su nelega-
liais imigrantų srautais dažniausiai susiduria 
pietinės europos šalys, jas imigrantai pasie-
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kia jūros keliu. dažnai tokia kelionė dauge-
liui yra paskutinė, o pasiekusieji krantą tam-
pa prekybos žmonėmis aukomis. 

padidėję nelegalios migracijos srautai 
atskleidė, kad sugriežtinta sienų ir vidaus 
kontrolė nedavė lauktų rezultatų, paaiškėjo, 
kad daugelis valstybių yra nepajėgios pačios 
vienos apsaugoti savo valstybių sienų. Todėl 
europos sąjunga ėmėsi iniciatyvos ne tik 
bendrai apsaugoti išorės sienas, bet ir ben-
drai teisėtai imigravusius asmenis integruo-
ti į es visuomenę. nors integracijos politika 
yra naujas ir tebesiformuojantis reiškinys, 
tačiau jo nauda ir teigiami rezultatai jau yra 
pastebimi tokiose šalyse kaip airija, suomija, 
Švedija ir didžioji Britanija.

imigracijos politika ir 
ekskliuzinio integracijos 

modelio taikymas lietuvoje
globalizacijos ir migracijos procesai iš 

naujo iškėlė nacionalinio tapatumo ir pilie-
tybės klausimą daugelyje europos valstybių. 
Vienos iš jų (airija, jungtinė karalystė) ne-
sunkiai priėmė naujus tapatumo iššūkius, ki-
tos šalys (austrija, prancūzija) yra linkusios 
išlaikyti kaip įmanoma grynesnį savo šalies 
nacionalinį tapatumą. pagal tai, kaip šalys 
geba transformuoti tapatumo ir pilietybės 
sampratą ir kaip tokios sampratos skatinami 
formuoja savo šalių imigracijos, integracijos, 
natūralizacijos ir kitas politikas, yra apibrė-
žiami keturi Vakarų šalių pilietybės (integra-
cijos) modeliai10. iliuzinis modelis paprastai 
pasireiškia imigrantų bendruomenių ignora-
vimu, tokiose šalyse klesti nelegali imigracija, 
politikų nenoras imtis integracinių priemonių 
kūrimo sudaro prielaidas socialinei atskirčiai 
ir rasistiniams išpuoliams. ekskliuzinis mo-
delis remiasi įstatymu, reguliuojamu pateki-
mu į šalies teritoriją ir į darbo rinką, pilietybės 
suteikimas remiasi kilme, integracija įmano-
ma, tačiau labai reglamentuota. 

imperinis respublikoniškasis modelis 
suteikia daugiau laisvės norintiesiems tapti 
šalies piliečiu, čia daugiau dėmesio skiria-
ma gyvenamai vietai, o ne kilmei. didesnės 
integracijos galimybės, ypač daug sąlygų su-
teikiama antrosios kartos imigrantams. dau-
giakultūris modelis egzistuoja tik nedaugelyje 
valstybių. Tokio pilietybės modelio valstybė-
se pilietybės suteikimo procedūros nėra sudė-
tingos, imigrantų bendruomenės priimamos 
palankiai, vietos bendruomenė ir imigrantų 
bendruomenė palaiko glaudžius ryšius11. pa-
grindiniai veiksniai, lemiantys valstybės pa-
sirenkamą pilietybės ir integracijos modelį, 
yra migracijos srautai ir jų padariniai šalies 
ekonominei ir socialinei gerovei.

lietuva pirmą sąmoningą ir savanorišką 
emigracijos srautą pajuto 1995 metais, kai 
jau buvo atkurta lietuvos nepriklausomybė. 
lietuvos piliečiai nebėgo nuo karo, nebuvo 
tremiami, tačiau savo noru nusprendė ieško-
ti geresnio gyvenimo už savo valstybės ribų. 
iki lietuvai įstojant į es lietuvos piliečiai 
daugelyje es šalių dažniausiai įsidarbindavo 
nelegaliai, o lietuvoje likusias darbo vietas 
užpildydavo nelegalūs darbuotojai iš rytų 
europos. susitaikyti su savo piliečių prara-
dimu nebuvo lengva, tačiau kur kas sunkiau 
buvo priimti užsienio piliečius, imigrantus, 
kurie atsinešdami savo kalbą ir kultūrą atro-
dė svetimi ir atgrasūs. 2004 metais įstojusi į 
europos sąjungą lietuva perėmė ir keturias 
pamatines es laisves, kurios skelbia laisvą 
asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėji-
mą. Šios laisvės įtvirtina galimybę europos 
sąjungos piliečiams laisvai keltis iš vienos 
šalies į kitą, įsitvirtinti darbo rinkoje ir sė-
kmingai kurti savo ir šeimos gerovę.

pirmasis įstatymas imigracijos klausimais 
lietuvoje įsigaliojo 1991 metais. pagal lietu-
vos respublikos imigracijos įstatymą (Žin., 
1991, nr. 27-730) (1999 neteko galios) užsie-
nietis į lietuvą galėjo imigruoti, t. y. atvykti 
nuolat gyventi, tik šio įstatymo nustatyta 
tvarka gavęs leidimą apsigyventi lietuvoje, 
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jeigu nebuvo viršijama imigravimo kvota. 
Įstatyme buvo numatyta, kad imigrantui 
jo pageidavimu sudaromos sąlygos išmokti 
lietuvių kalbą ir susipažinti su lietuvos res-
publikos konstitucijos pagrindais. 1995 m. 
ministro pirmininko sudaryta darbo grupė 
atliko lietuvos teisės aktų, reglamentuojan-
čių užsieniečių teisinės padėties lietuvoje 
klausimus, ekspertizę ir parengė projektą 
Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės pa-
dėties įstatymo, kurio rengimo tikslas buvo 
užtikrinti vientisą užsieniečių, esančių lie-
tuvoje, teisinės padėties reglamentavimą 
pagal visuotinai pripažintas žmogaus teisių 
normas ir tarptautines konvencijas, prie ku-
rių prisijungė lietuva. 

Šiuo metu galiojantis lietuvos respubli-
kos įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties 
(2004, nr. iX-2206) nustato užsieniečių atvy-
kimo, išvykimo, buvimo, gyvenimo, integra-
cijos ir natūralizacijos klausimus. Įstatyme 
numatyta, kad sąlygos politinei, socialinei, 
ekonominei ir kultūrinei integracijai yra su-
daromos tik tiems užsieniečiams, kurie turi 
leidimą gyventi lietuvos respublikoje.  para-
mą integracijai nustato socialinės apsaugos ir 
darbo ministras. lėšų integracijai skiriama iš 
valstybės biudžeto, tarptautinių organizacijų, 
es struktūrinių fondų, nevyriausybinių orga-
nizacijų lėšų ir humanitarinės pagalbos fondų, 
įsteigtų fizinių arba juridinių asmenų. Įstaty-
mo numatyta tvarka užsieniečių integracija 
koordinuojama ir lėšos, skirtos integracijai, 
administruojamos nacionaliniu bei vietos 
lygmeniu. nacionaliniu lygiu integraciją ko-
ordinuoti pavesta socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijai. socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija taip pat yra atsakinga už europos 
integracijos fondo administravimą ir jo vyk-
domų projektų koordinavimą lietuvoje. 

Vietos lygmeniu integraciją koordinuo-
ti gali būti pavedama savivaldybėms arba 
nevyriausybinėms organizacijoms. užsie-
niečiams, gavusiems prieglobstį lietuvoje, 
numatyta teisė į valstybinės kalbos mokymą, 

švietimą, užimtumą, aprūpinimą gyvena-
mąja patalpa, socialinę apsaugą ir sveikatos 
apsaugą12. 

nuo 2002 iki 2007 metų lietuva parengė 
keletą strategijų, susijusių su imigracijos ir 
emigracijos klausimais. Valstybės ilgalaikės 
raidos, Nacionalinės gyventojų politikos bei 
Ekonominės migracijos reguliavimo strate-
gijose užsiminta apie imigrantų integracijos, 
bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančių 
lietuvių bendruomenėmis bei tautiečių grą-
žinimo galimybes, tačiau konkrečių instru-
mentų nebuvo nurodyta.

statistikos departamento duomenimis, 
lietuva nėra imigracinė šalis. lietuvos pilie-
čių, paliekančių šalį, skaičius gerokai viršija 
atvykstančiųjų skaičių. Trečiųjų šalių pilie-
čiai lietuvoje susiduria su natūraliais barje-
rais (įstatymo numatytos sąlygos dėl gyve-
nimo ir darbo leidimų), todėl jų patekimas 
į darbo rinką yra ribotas. Trečiosios šalies 
pilietis negali lietuvoje įsidarbinti be darb-
davių valios. pirmenybę laisvai darbo vietai 
užimti turi lietuvos pilietis arba vienos iš es 
šalies pilietis. užsieniečių įdarbinimo proce-
sas paprastai užtrunka nuo 6 mėnesių iki 1 
metų.  2008 metų pradžioje lietuvoje gyveno 
32 613 užsieniečių, turėjusių leidimus nuolat 
ar laikinai gyventi šalyje (įskaitant asmenis 
be pilietybės). Trečiųjų valstybių piliečiai 
sudarė 69,4 proc. visų šalyje gyvenančių už-
sieniečių13. 

lietuvoje ekonominių imigrantų integra-
cijai didelės reikšmės neteikiama todėl, kad 
laikinai samdomas užsienietis darbininkas 
lietuvoje gali dirbti tik dvejus metus – to-
kiam laikui išduodamas leidimas. užsienio 
piliečiai dažniausiai įsidarbina tolimųjų rei-
sų vairuotojais, todėl didžiąja laiko dalį pra-
leidžia ne lietuvos respublikos teritorijoje. 
kita dalis užsienio piliečių dirba statybų ar 
viešojo maitinimo versle. kadangi įstaty-
mas nenumato darbo leidimus turintiems 
trečiųjų šalių piliečiams, šeimų susijungimo 
galimybės, jų integracija į visuomenę neten-
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ka tiesioginės prasmės. Tačiau pabėgėlio sta-
tusą turintys imigrantai turi teisę į šeimos 
susijungimą, todėl jų apsisprendimas likti 
lietuvoje ir integruotis į visuomenę tampa 
prasmingas ir reikalingas.

Tokia darbo rinkos struktūra ir migra-
cijos politika lemia išskirtinio imigracijos 
modelio tipo taikymą lietuvoje. pilietybės 
suteikimo procesas paremtas etnišku tau-
tiškumu, pilietybės gavimo pagrindas šeima, 
etninis lingvistinis statusas. patekti į darbo 
rinką sudėtinga, darbo leidimas suteikiamas 
trumpam laikotarpiui. lietuvoje pripažįsta-
mas legalus imigrantų statusas, tačiau jis yra 
žemesnis nei piliečių. ir oficialūs, ir neforma-
lūs santykiai tarp imigrantų bei vietos ben-
druomenių yra netolygūs14.

daugiakultūris integracijos 
modelis airijoje

kitaip nei daugelis europos sąjungos vals-
tybių, airija netaiko atskiroms valstybėms 
nustatytų imigracijos režimų, imigrantų 
kvotų ar kitų apribojimų ir suteikia sąlyginai 
daug (palyginti su kitomis europos sąjungos 
šalimis) darbo leidimų, o darbuotojų iš eu-
ropos sąjungos bei iš trečiųjų šalių priėmimą 
lemia rinkos dėsniai. Tiriant airijos imigra-
cijos ir integracijos politikos procesą neįžvel-
giamas „trūkstamos grandies“ efektas15. poli-
tikos įgyvendinimas, sprendimų priėmimas 
ir administravimas bei kontrolė yra vykdomi 

„žingsnis po žingsnio“ metodika.
airijos konstitucijoje nėra užfiksuota kon-

krečių straipsnių, susijusių su imigracijos 
politika ar imigrantų teisėmis, imigracijos 
sritis nėra reglamentuojama antrinių teisės 
šaltinių. migracijos teisę ir politiką, imi-
grantų teises, imigrantų diskriminaciją, mi-
grantų darbą reglamentuoja pirminiai įsta-
tymai16. migracijos ir integracijos politikos 
įgyvendinimas airijoje vyksta trimis lygiais: 
nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu. airijoje 

migracijos klausimus sprendžia ir įgyven-
dina šios valstybinės institucijos, susijusios 
su dviem pagrindinėmis imigracijos rūši-
mis – prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais 
bei darbo migrantais: Teisingumo, lygybės ir 
teisės reformos departamentas – inicijuojan-
tis departamentas, atsakingas už imigracijos 
ir pilietybės politiką, pabėgėlių ir prieglobs-
čio prašytojų klausimais; užsienio reikalų 
departamentas, koordinuojantis vizų išdavi-
mo kontrolės klausimus; Verslo, prekybos ir 
užimtumo departamentas, vykdantis darbo 
migracijos politiką ir stebėseną  bei darbo 
įstatymo įgyvendinimą; nacionalinis polici-
jos garda imigracijos biuras, atsakingas už 
įdarbinimo leidimų politikos įgyvendinimą, 
sienų kontrolę, nepiliečių registravimą ir de-
portaciją, atvykėlių srautų koordinavimą ir 
tyrimus; socialinių bei šeimos reikalų depar-
tamentas, administruojantis socialinę para-
mą imigrantams17.

2001 metais prie Teisingumo, lygybės ir 
teisės reformos departamento įkurta priė-
mimo ir integracijos agentūra, tiesioginiai 
jos tikslai – įgyvendinti integracijos politiką. 
integracijos politika yra skirta ne tik pabėgė-
liams, prieglobsčio prašytojams, bet ir eko-
nominiams migrantams. pagrindiniai šios 
agentūros uždaviniai yra suteikti imigran-
tams socialinius būstus, sureguliuoti krizi-
nes situacijas, pasirūpinti saugiu imigrantų 
grįžimu į kilmės šalis. agentūra rūpinasi 
imigrantų sveikatos, išsilavinimo, profesijos 
klausimais, tačiau pati šių paslaugų nevyk-
do, tam sudaromos sutartys su paslaugas 
teikiančiomis institucijomis.

2007 metais airijos teisingumo ministrui 
buvo suteiktos ir integracijos ministro par-
eigos, kurios tiesiogiai susijusios su integra-
cijos programomis, daug dėmesio skirian-
čiomis vaikų integracijai į airijos mokyklas 
ir moterų integracijai į darbo rinką. didelė 
dalis imigracijos ir integracijos politikos 
įgyvendinimo užduočių atitenka nevyriau-
sybinėms ir tarptautinėms organizacijoms, 
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vietos bei bažnyčios bendruomenėms. di-
džiausios nevalstybinio sektoriaus organiza-
cijos yra Tarptautinė migracijos organizaci-
ja, migrantų ir žmogaus teisių organizacija, 
airijos imigrantų taryba, socialinės gerovės 
komitetas, lygių galimybių komitetas, svei-
katos apsaugos organizacija ir kt. Visų jų 
tikslai yra panašūs, daugiausia dėmesio šios 
organizacijos skiria socialiniam teisingumui, 
antirasistinėms programoms įgyvendinti, 
žmogaus teisėms užtikrinti, solidarumui 
skatinti, diskriminacijai mažinti.

2006 metais lietuvos nacionalinės plėtros 
institutas airijoje atliko lietuvos imigrantų 
apklausą, kurioje pagrindiniai klausimai 
buvo susiję su integracija į airijos visuomenę. 
apibendrinus respondentų atsakymus galima 
teigti, kad dauguma šio tyrimo respondentų 
jau yra antrajame integracijos proceso etape. 
Tai reiškia, kad kuriami socialiniai santykiai 
tarp vyraujančios visuomenės ir imigrantų 
bendruomenės, po truputį įsitraukiama ir į 
kultūrinį, ir į socialinį vietinės visuomenės 
gyvenimą. airiai priima lietuvius į savo vi-
suomenę, o nacionalinė valdžia suteikia so-
cialines garantijas ir padeda integruotis. ree-
migracinės nuostatos atspindi polinkį grįžti, 
tačiau ketinimai grįžti yra sąlyginiai18.

airija ilgą laiką buvo šalis, iš kurios plūdo 
didžiausi emigrantų srautai į jaV, jungtinę 
karalystę, australiją ir kitas šalis. Šalyje 
dažnai kartodavosi ekonominiai nuosmu-
kiai ir nedarbas. Tačiau tik prieš dešimtme-
tį airija tapo patraukli imigrantams ir iš 
emigracinės virto imigracine šalimi. Į airi-
ją atvyko didelė dalis naujųjų es valstybių, 
afrikos šalių imigrantų bei nemažas srautas 
airių reimigrantų iš jaV, italijos ir kt. airi-
jos vyriausybė teigia, kad būtent imigran-
tai ir reimigrantai atvežė į šalį investicijas, 
kurios išjudino ekonomiką, o tuščias darbo 
vietas užpildę imigrantai įnešė efektyvumą 
ir ekonominį augimą. Todėl airijos vyriau-
sybė neabejoja gyvybišku integracijos būti-
numu. imigrantų ir reimigrantų integracija 

yra prioritetinis klausimas politikams ir po-
litikos įgyvendintojams. airijos vyriausybė 
nuolat akcentuoja, jog laikinas persikėlimas 
paprastai tampa nuolatiniu, todėl integraci-
ja garantuoja daugiakultūrinės visuomenės 
darnų funkcionavimą. patekimo į darbo 
rinką barjerus airijoje mažina antidiskri-
minaciniai įstatymai. juose teigiama, kad 
imigrantai darbuotojai turi būti pripažinti 
kaip airijos visuomenės dalyviai, turintys 
pilnas politines, pilietines, ekonomines, so-
cialines reikmes ir teises. 

išvardyti faktoriai atitinka daugiakultūri-
nio modelio principus. Tokio modelio šalyse 
nacionalinis identitetas yra ne toks išskirti-
nis. imigracija yra nuolatinis reiškinys, pi-
lietybės suteikimas garantuojamas. Vyrauja 
daugianacionalinis identitetas, o ankstesnė 
kultūra iš naujo apibrėžiama atsižvelgiant į 
naujų imigrantų kultūrą19. daugianacionali-
nio modelio šalių nėra daug, be airijos, joms 
priskiriamos australija, kanada.

dešimt airiškų žingsnių nuo 
emigracijos iki imigracijos

lietuva ir airija, dvi gyventojų skaičiumi, 
teritorijos dydžiu, valstybės valdymo for-
ma panašios valstybės. galima būtų teigti, 
jog šias valstybes sieja ir ekonominiai, isto-
riniai ar net kultūriniai faktoriai. lietuva 
ir airija išgyveno masines emigracijas, jos 
abi neteko didelio skaičiaus savo gyvento-
jų, tačiau imigracijos srityje airija žymiai 
lenkia lietuvą. prieš dešimtmetį suklestė-
jus airijos ekonomikai į šią šalį ėmė plūsti 
ekonominiai migrantai ir pabėgėliai. Ši šalis 
tapo patraukli ne tik legaliems imigrantams, 
bet ir nelegaliais būdais sienas kertantiems 
migrantams. matydama tokį susidomėjimą 
savo šalimi airijos vyriausybė žengė kele-
tą reikšmingų žingsnių: įkūrė priėmimo ir 
integracijos agentūrą bei skyrė integracijos 
ministrą, išimtinai migrantų klausimams 
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spręsti. airija pasirinko daugianacionalinės 
valstybės modelį. statistiniai duomenys lei-
džia pagrįsti tokius vyriausybės  žingsnius. 
Vien tik 2007 m. į airiją atvyko 109 500 
imigrantų. airių vyriausybė džiaugėsi, jog 
imigrantai natūraliai padidino gyventojų 
skaičių, pakėlė ekonomiką, sukūrė didesnį 
BVp. Todėl airijos spaudoje ir viešuosiuose 
politikų pasisakymuose formuojamas tei-
giamas požiūris į imigrantus, taip siekiant 
sukurti sveiką ir teisingą visuomenę. airijos 
vadovai teigia, jog airijos kelias – daugia-
nacionalinių kultūrų apjungimas ir jų dėka 
kuriamas naujas airiškas identitetas. lietu-
voje situacija kardinaliai skiriasi. pasirinktas 
nacionalinio identiteto modelis suponuoja 
rezervuotą požiūrį į imigrantus, o tuo labiau 
į jų integraciją į lietuvos visuomenę. Žinias-
klaida dažnai formuoja klaidingą nuomonę 
apie kitataučius, pranešimų antraštėms pa-
sirinkdama neigiamus šablonus, kuriuose 
teigiama, jog imigrantai yra grėsmė lietuviš-
kam identitetui, nacionaliniam saugumui ir 
darbo vietoms. Tačiau lietuvos imigrantų 
skaičius šiandien yra labiau simbolinis nei 
keliantis grėsmių identitetui. nuo registra-
cijos pradžios iki šiandien lietuvoje gyvena 
apie 33 000 imigrantų. Tačiau šis skaičius gali 
būti netikslus, nes statistikos departamento 
pateikiamoje informacijoje atsiskleidžia, jog 
grįžtantys lietuvos piliečiai yra priskaičiuo-
jami kaip imigrantai. Todėl šie grįžtantys 
imigrantai ir jų reintegracija kelia didesnį 
rūpestį nei tikrųjų imigrantų integracija. 
neigiama visuomenės nuostata į grįžtančius 
savo tautiečius lietuvoje dažnai tampa per 
sudėtingu uždaviniu siekiant pilnavertės su-
grįžusių piliečių reintegracijos. ilgus metus 
patyrusi masinę savo piliečių emigraciją ai-
rijos vyriausybė savo politikos prioritetuose 
nuolat akcentavo savo šalies piliečių sugrąži-
nimą ir be jokių išlygų skyrė ypatingą dėmesį 
kiekvienam grįžusiajam. jiems buvo taiko-
mos įvairios reintegracijos programos, būsto 
suteikimas bei didesnis darbo apmokėjimas, 

teigiant, kad emigracija suteikė daugiau pa-
tirties bei kvalifikacijos. Šiandieninė finansų 
ir ekonomikos krizė gali įnešti daug pakei-
timų abiejų valstybių imigracijos politikoje. 
gali būti, jog pablogėjus situacijai ekonomi-
niai migrantai iš airijos gali grįžti į kilmės 
šalis, o geresnio gyvenimo beieškantys rytų 
kaimynai gali nukreipti žvilgsnius į lietuvą. 

europos sąjunga: bendros 
imigrantų integracijos  

politikos link 
per penkiasdešimt metų es imigracijos 

politika patyrė nemažai pokyčių, ypatingai 
didelis pokytis įvyko supratime, jog imigra-
cijos politika yra bendras visos es rūpestis, 
todėl jos formavimas ir taikymas neturi ap-
sunkinti kiekvienos valstybės vidaus politi-
kos atskirai. 

nuo 1957 iki 1986 metų imigracijos politika 
europos sąjungoje buvo išskirtinai kiekvie-
nos  valstybės nacionalinė prerogatyva. nuo 
1986 iki 1993 metų oficialiai deklaruojamas 
tarpvyriausybinis bendradarbiavimas, sie-
kiant rasti bendrus atsakymus dėl imigrantų 
politikos taikymo. nuo 1993 metų mastrich-
to sutarties  iki 1999 metų es narės pradeda 
oficialų tarpvyriausybinį bendradarbiavimą. 
mastrichto sutartyje skelbiama nota bene 
prieglobsčio politikoje, imigracijos politiko-
je, išorės sienų apsaugos politikoje ir kitais 
klausimais20. 

2000 metais lisabonos strategijoje es 
užsibrėžė tikslą tapti konkurencingiausia, 
žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje. Šiam 
tikslui pasiekti reikėjo ne tik sukurti efek-
tyvias darbo sąlygas, suderinti mokslo bei 
verslo strategijas, sukurti darbo vietas jau-
niems mokslininkams es viduje, bet ir ska-
tinti kitas verslo sritis, kuriose vietinės darbo 
jėgos nepakako. Todėl reikėjo plačiau atverti 
darbo rinkas ne tik vidinei migracijai, bet ir 
imigrantams iš trečiųjų šalių.  



4�  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

situacija dar labiau komplikavosi 2004 
metais, kai es pirmą kartą istorijoje įstojo 
dešimt šalių iš karto. Vėliau prisijungus dar 
dviem šalims es teritorija ir darbo rinka išsi-
plėtė. daugėjo nelegalių imigrantų iš trečiųjų 
šalių srautai. 

pirmąjį žingsnį bendros integracijos po-
litikos formavimo link 2004 metais žengė 
europos komisija. ji suformavo Vienuoli-
ka principinių žingsnių integracijos klau-
simais, kuriuose skelbiama, jog integracija 
yra dinamiškas procesas, pagrįstas abipusiu 
imigrantų ir valstybių narių gyventojų suta-
rimu. dokumente nurodoma, jog integracija 
susijusi su pagarba pagrindinėms es verty-
bėms. neabejojama, kad vienas iš sėkmingų 
integracijos veiksnių yra imigrantų galimybė 
integruotis į darbo rinką bei gauti svarbiau-
sią informaciją apie priimančios visuomenės 
kalbą, istoriją ir institucijas. imigrantų švie-
timas, lavinimas yra neatsiejama integracijos 
dalis, gavę reikiamą informaciją, imigrantai 
galėtų pilnavertiškai naudotis viešosiomis 
paslaugomis ir prekėmis. skatinant nuolatinį 
bendradarbiavimą tarp vietos bendruome-
nių ir imigrantų stiprinamas ne tik kultūri-
nis dialogas, bet ir pagarba kitai kultūrai, re-
ligijai. Įvairovė leidžia užtikrinti natūralius 
demokratijos procesus. 

2007 metais es Tarybos sprendimu įsteig-
tas integracijos fondas. Tai viena iš keturių 
solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrosios programos dalių. integracijos 
fondo programa siekiama mažinti socialinę 
atskirtį, kurią dažnai patiria imigrantai vien 
todėl, kad nesupranta priimančios visuome-
nės kalbos, kultūros, institucinės ir teisinės 
sistemos bei kitų vertybių. integracijos fon-
das teikia paramą projektams, kurie yra skir-
ti imigruojančių trečiųjų šalių piliečių priė-
mimo ir integracijos politikos rengimo bei 
įgyvendinimo procedūrų supaprastinimui, 
naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių inte-
gracijos programų rėmimui, valstybių narių 
gebėjimų tobulinti trečiųjų šalių piliečių 

integracijai skirtą politiką stiprinimui; vals-
tybių narių bendradarbiavimo, keitimosi in-
formacija skatinimui. prioritetas teikiamas 
veikloms, susijusioms su naujai atvykusių 
trečiųjų šalių piliečių, ypač moterų, jauni-
mo ir vaikų, vyresnio amžiaus, neraštingų ir 
neįgalių asmenų, integracija. 

2008 metais pasirašytas europos imigra-
cijos ir prieglobsčio paktas. dokumente pa-
brėžiama integracijos svarba, siekiama, kad 
imigrantai būtų ne tik laisvas darbo vietas 
užpildantis kapitalas, bet jų indėlis būtų su-
vokiamas kaip ilgalaikis įnašas į priimančias 
visuomenes. 

europos komisija rengdama dokumentus 
bendros es imigracijos politikos kūrimui ak-
centuoja subsidiarumo principą ir integraci-
jos svarbą. pabrėžiama, jog bendrojo švie-
timo, sveikatos, aprūpinimo būstu ir darbo 
rinkos srityse didžiausias vaidmuo atitenka 
valstybių kompetencijai, šiose srityse es gali 
atlikti tik pagalbinį vaidmenį. 

airiškas požiūris į imigrantus, reimigran-
tus ir jų integraciją į visuomenę yra pilna-
vertis europos sąjungos principo – vienybė 
įvairovėje – įgyvendinimas. airijos imigra-
cijos politikos formavimo ir įgyvendinimo 
bei daugiakultūrinio modelio principo tai-
kymas galėtų tapti europos sąjungos imigra-
cinio paveldo kūrimo pamatu. 

išvados

maksimizuota prigimtinė žmogaus teisė 
judėti, globalizacijos akivaizdoje sumažėjęs 
pasaulis, nauji tarptautinės migracijos iššū-
kiai ir galimybės davė pradžią naujam suvo-
kimui apie tikro valstybės piliečio prigimtį. 
paaiškėjo, jog politinių, istorinių, ekonomi-
nių ir net socialinių kategorijų nebeužtenka 
šiai prigimčiai apibrėžti. Šiandien manoma, 
jog galimybę jaustis tikru piliečiu priiman-
čioje šalyje suponuoja dvasinis imperatyvas. 
imigracijos politikoje pereinama nuo beas-
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menių kontrolės formų prie žmogaus teisė-
mis paremto asmeninio požiūrio į kiekvieną 
imigrantą. daugiakultūrinio modelio vals-
tybės pirmosios suprato teigiamą imigrantų 
integracijos poveikį valstybei. Šių šalių pa-
vyzdžiu pasuko ir europos sąjunga. dešim-
tmečiais nesikišusi į valstybių imigracijos 
politikos formavimą, šiandien europos ko-
misija remiasi nuomone, kad išorinių sienų 
apsauga yra tik vienas iš daugelio imigracijos 

aspektų. siekiama, kad integracijos procesas 
prasidėtų su pirmuoju muitinės darbuotojo 
pasisveikinimu ir taptų kasdieniu dialogu 
tarp priimančios bendruomenės ir imigran-
tų. Šiandien siekiama, kad europos sąjunga 
taptų ne tik konkurencinga ekonomika, bet 
ir vieningos moralės bendruomene, kurioje 
pagarba tautų įvairovei, demokratijos princi-
pams ir žmogaus teisėms taptų pamatinėmis 
vertybėmis.
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susidomėjimas bendruomenės modelio 
kaita, kurią lemia ir tarptautinės migraci-
jos reiškinys, kilo įgyvendinant projektą 

„rytojus prasidėjo vakar“2. 2004 m. vasarą 
viename iš Vidurio lietuvos miestelių, pa-
sitelkus socialinės antropologijos metodus, 
siekta kartu su bendruomenės gyventojais 
fiksuoti jos narių įprastą kasdienos gyveni-
mą, pažymėtą socialinių ir ekonominių po-
kyčių. straipsnyje teikiami pirminiai 2006–2006–
2007 m. socialinės ekonomikos instituto 
vykdyto kaimo bendruomenės gyventojų 
tarptautinės migracijos tyrimo duomenys. 
Šios studijos metu siekta išsiaiškinti, kaip 
tarptautinė migracija3 formuoja miestelio 
veidą, kokias reikšmes bei konotacijas šios 
vietovės gyventojai suteikia tarptautinės 
darbo migracijos paveiktai besikeičiančiai 
savo bendruomenei.

Tyrimo duomenys rinkti taikant pusiau 
struktūruoto atvirų klausimų interviu, fokus 
grupės bei stebėjimo dalyvaujant metodus. 
pusiau struktūruoti interviu su minėtojo 

miestelio gyventojais atlikti 2006 metų spa-
lio–2007 metų sausio mėnesiais. informan-
tai atrinkti vadovaujantis „sniego gniūžtės“ 
principu. pagrindinis kriterijus, pagal kurį 
buvo atrenkami informantai – emigracijos 
patirtis šeimoje. Buvo apklausiami bendruo-
menės nariai, kurie patys arba jų šeimos na-
riai uždarbiavo arba tuomet vis dar gyveno 
užsienyje. socialiai stipriai ir integruotai 
miestelio bendruomenei, palaikančiai glau-
džius tarpusavio ryšius, o jos gyventojams 
itin noriai įsitraukus į tyrimą, informantų 
ratas netruko išsiplėsti. Tai leidžia teigti, kad 
žmonėms svarbu suprasti, kas vyksta jų gy-
venamojoje aplinkoje.

siekiant kuo labiau atspindėti galimą 
požiūrio į nagrinėjamą tarptautinės darbo 
migracijos reiškinio įvairovę, stengtasi ap-
klausti skirtingo amžiaus, lyties ir šeiminio 
statuso miestelio gyventojus. interviu metu 
apklausti aštuoni 32–50 metų miestelio gy-
ventojai: keturios moterys ir keturi vyrai; 
penki iš apklaustųjų oficialiai mokamo dar-

rasa indriliŪnaiTĖ,
daiva kristina kuZmickaiTĖ

rytojus prasidėjo vakar:
tarptautinės migracijos įtaka kaimo bendruomenei

Savo tapatybę romaus valstietiško gyvenimo vaizdiniais grindžianti tauta didžiausią nuošimtį 
savo narių išleido į materialinio gyvenimo rojaus ieškotojų kelią. E. Aleksandravičius1
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bo neturėjo, dirbo šeimos ūkiuose, du dirbo 
oficialiai, vienas puoselėjo savo verslą, vienas 
dirbo pas ūkininkus. dauguma informantų 
(7) buvo vedę/ištekėję ir turėjo vieną–tris vai-
kus. Vienas informantas buvo išsituokęs. Fo-
kus grupės metu apklausti ir didžiausią įtaką 
bendruomenės gyvenimui darantys lyderiai 
(aktyviausi bendruomenės nariai, stiprūs 
ūkininkai).

Šiame tyrime daug dėmesio skirta ir „lau-
ko užrašams“, kuriuose fiksuoti esminiai 
pokyčių aplinkoje stebėjimai (pvz., nors ty-
rimas buvo atliekamas rudenį ir žiemą, pa-
stebėta, kad daugelis šeimų, kurių vienas ar 
keli nariai dirba užsienyje, remontuoja namų 
vidų ir išorę, tvarko kiemus, stato tvoras). in-
formantų namuose buvusi vaizdinė medžia-
ga (nuotraukos, vaizdo įrašai) ir asmeniniai 
daiktai (dirbančių užsienio šalyse šeimos 
narių dovanos, suvenyrai) leido nuodugniau 
analizuoti tarptautinės migracijos procesus, 
užčiuopti, kokios reikšmės jiems suteikiamos, 
iliustruojant jas informantų įvardytomis są-
vokomis, kaip antai: „štai, švedo šeimininko 
atsiųsta Švedijos vėliava“ (ji buvo pastaty-
ta ant senovinės krosnies, gerai matomoje 
vietoje). Šis pagarbos ir ypatingos reikšmės 
kitos šalies vėliavai suteikimas liudija, kad 
šeimai tampa svarbi ir ta šalis, į kurią dirbti 
važiuoja vienas jos narių.

Toliau bus aptariamas tarptautinės migra-
cijos reiškinys, nuvilnijęs ne tik lietuvos di-
dmiesčiais, bet apėmęs ir kaimus bei mieste-
lius. straipsnyje pirmiausia supažindinama 
su puoselėjančia natūralų ūkį ir organinius 
tarpusavio santykius kaimo bendruomene, iš 
kurios emigruojama į užsienio šalis; toliau 
svarstoma, kokias esmines charakteristikas 
galima priskirti pasirinktai miestelio ben-
druomenei; kokios aplinkybės lemia šios 
vietovės žmonių sezoninio darbo migraciją; 
kaip dėl tarptautinės migracijos įtakos kei-
čiasi miestelio veidas ir kompozicija, taip pat 
ir gyventojų tarpusavio santykiai.

miestelio bendruomenės 
ypatumai

Šiame straipsnyje skaitytojai supažindina-
mi su vienu Vidurio lietuvos rajono (kuria-
me fiksuojama apie 28 tūkstančius gyventojų, 
iš kurių kaimo žmonių skaičius viršija mieste 
gyvenančiųjų skaičių) bažnytkaimiu – kelių 
gatvių miesteliu, kurio gyventojai verčiasi iš 
savo ūkelio ar daržo arba prisiduria pragyve-
nimui iš pačių užsiauginto derliaus. Tyrimui 
pasirinktame miestelyje – per 500 gyventojų. 
gyvenvietė supama rekreacinių vandens tel-
kinių ir derlingų žemių. gyvenamoji vietovė 
40 km atstumu nutolusi nuo rajono centro 
ir didesniųjų miestų, tačiau susisiekimas 
geras, nes seniūnijos teritoriją kerta pagrin-
diniai valstybiniai keliai. seniūnijos žemdir-
biai – sėkmingi stambių ūkių savininkai ir 
lietuvoje žinomi pasaulio ūkininkų konkur-
sų dalyviai. Viena iš šios lietuvos vietovės 
grėsmių rajono savivaldybė įvardija gyven-
tojų skaičiaus mažėjimą, susijusį su darbo 
emigracija į miestus ir užsienio valstybes.

išgyvenę sovietinę kolektyvizaciją, o lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę – politinius 
bei sisteminius ūkio pokyčius, miestelio gy-
ventojai išsaugojo esminius F. Tonnies’o dar 
XiX a. apibūdintosios Gemeinschaft – tra-
dicinės arba natūraliosios bendruomenės – 
ypatumus: natūralią socialinio gyvenimo 
tvarką, stiprų bendro gyvenimo ir kolekty-
vinės atminties jausmą, neformalius ir neiš-
naudojančius tarpusavio santykius4. mieste-
lio gyventojams nesvetimos ir platesnės bei 
kompleksiškesnės visuomenės (Gesellschaft) 
apraiškos, kaip įvaldytos daugialypio indi-
vido gyvenimo formos, kurias bendruome-
nės nariai sėkmingai integravo ir priderino 
prie glaudžios kaimynystės gyvenimo būdo. 
Tačiau ilgainiui, ypač dėl tarptautinės mi-
gracijos įtakos, natūralusis šios kaimo ben-
druomenės gyvenimo būdas pradėjo įgyti 
kitų – moderniam gyvenimo būdui būdingų 
formų. l. donskis teigia, kad tarp Gemeins-
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chaft ir Gesellschaft atsiranda transformacijos 
ryšys – „bendruomenė ilgainiui neišvengia-
mai transformuojasi į modernią visuomenę. 
Gemeinschaft pradas ilgainiui užleidžia vie-
tą Gesellschaft principui – miesto civilizaci-
ja nustelbia kaimo kultūrą“5. Šį palaipsnį ir 
labiau nei iki šiol dėl tarptautinės migracijos 
akivaizdų kaimynystės modernėjimo virsmą 
galima stebėti ir mūsų aptariamoje lietuvos 
kaimo bendruomenėje.

emigracinės nuostatos 
bendruomenėje:  

„išvažiavau į nežinią“išvažiavau į nežinią“
pastarąjį dešimtmetį lietuvos kaimo ben-

druomenė susidūrė su itin dideliais iššūkiais, 
kurie lėmė lietuvos kaimo marginalizavimą, 
apėmusį ne tik ekonominį, bet ir socialinį, 
politinį, kultūrinį ir dvasinį gyvenimą. etno-
logė V. savoniakaitė (2006), stebinti šiuolai-
kinį aukštaitijos kaimą ir nagrinėjanti naujų 
sociokultūrinių dimensijų atsiradimą tarp 

„centro“ ir „periferijos“, teigia, kad „ekono-
minės erdvės tuštėjimas“ susijęs su jaunimo 
ir protų nutekėjimu bei gyventojų senėjimu ir 
su pigesnio pragyvenimo ieškančių žmonių 
migracija6.

Tarptautinės darbo migracijos reiškinys 
lietuvos kaimo bendruomenei nėra naujas. 
istorikų teigimu, jau pirmojo pasaulinio 
karo laikotarpiu užsieniuose gyveno kas 
trečias lietuvos gyventojas7. sovietų okupa-
cijos metais, nors tarptautinės sienos ir buvo 
uždarytos, tačiau būtinoji karinė jaunuolių 
prievolė ssrs teritorijoje, jaunosios kartos 
išvykimas studijuoti į miestus ir profesiniai 
paskyrimai po studijų bet kuriame lietuvos 
ar ssrs kampelyje lėmė kaimo gyventojų 
kaitą, nors ir neženkliai. atgavus nepriklau-
somybę staigūs politiniai ir ekonominiai 
pokyčiai šalyje bei globalizacijos procesai 
neaplenkė ir lietuvos kaimo. pastaruoju 
metu itin išaugusius emigracijos iš lietuvos 

mastus papildo ir į užsienius uždarbiauti 
išvykstantys kaimo gyventojai, „vildamiesi 
pagerinti savo ateitį“8. kaip taikliai pastebi 
e. aleksandravičius, „tuose būriuose darbo 
migrantų maišėsi ir maišosi daug nenuora-
mų, ieškančių savojo gyvenimo kelio, ban-
dančių atrasti kitą pasaulį, pažinti savo gali-
mybes, kurios kartais neišsiskleidžia gimtojo 
miestelio gatvėse. <...> nuo mokyklos suolo 
išmokę matyti save istorinio kaimo auginti-
niais jie tampa pasaulio miesto vaikais“9.

emigruoti ir tapti „pasaulio miesto vai-
kais“ labiausiai linkę darbingo amžiaus jau-
ni žmonės. atliekant tyrimą pasirinktoje 
miestelio bendruomenėje pastebėta (tą patį 
teigė ir bendruomenės lyderiai), kad emigra-
cija ypač paplitusi tarp gyventojų, kurių am-
žius – 25–35 metai. Tokio amžiaus žmonėms 
būdinga ir itin svarbu ne tik „įsitvirtinti“ gy-
venime, bet ir savo tapatybę patvirtinti dar-
bu. pasak a. giddenso (2005)10, darbo svarba 
modernioje visuomenėje tampa svarbia są-
lyga savigarbai išsaugoti. darbas neretai už-
pildo kasdienę žmonių veiklą, kartu atveria 
galimybes įsigyti, pirmiausia, uždarbį pini-
gine išraiška ir kitų reikšmingų dalykų, kaip 
antai didesnis aktyvumo lygmuo, socialiniai 
ryšiai ir aiškiau apibrėžiamas asmeninis ta-
patumas. ir priešingai, darbo neturėjimas ar 
praradimas gali pakirsti individo pasitikė-
jimą savo socialine verte, izoliuoti nuo kitų 
visuomenės narių.

jaunus lietuvos, kaip ir kitų panašius 
transformacinius procesus patiriančių šalių, 
žmones ieškoti naujų ekonominio išlikimo 
strategijų ir parduoti savo darbo jėgą, anot 
m. okolsky’o (1998)11, verčia ekonomikos 
globalizacija, pasireiškianti kapitalistinės 
rinkos atėjimu į terpę, kurioje laisvoji rin-
ka dar išskirtinai silpna. esant neišvysty-
tai rinkai itin problemiška sritimi tampa 
gyventojų užimtumas. gyventojų užimtu-
mo sunkumams lietuvos kaime įsišaknyti 
įtakos turėjo praėjusį dešimtmetį prasidėję 
struktūriniai žemės ūkio pertvarkymai: pa-
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naikinus kolūkius, o vėliau užsidarius vietoj 
jų įsikūrusioms žemės ūkio bendrovėms, pa-
prastai didėjo bedarbių skaičius. Vyraujant 
smulkiems, vadinamiesiems „socialiniams“ 
kelių hektarų ūkiams, kuriuose pagamina-
ma produkcija iš esmės buvo suvartojama pa-
čių šeimos narių, šių ūkių savininkai stokojo 
vartojamųjų pajamų. užimtumo problemą 
paaštrino ir regionų centruose esančių pra-
monės įmonių, kuriose dirbo nemažai kaimo 
žmonių, žlugimas. Šią padėtį panašiai apibū-
dina ir buvęs žemės ūkio bendrovės darbi-
ninkas, miestelio gyventojas jonas:

Anksčiau dirbom savo žemėj. Grūdus, gy-
vulius augindavom. 

Kl.: Tai ūkininkavot?
Ats.: Aš neūkininkavau. Dirbau bendrovėj, 

dirbau savo žemę, bet produkcijos neparduo-
davau, aš gyvulius augindavau. Pieną, mėsą 
parduodavom žmonėms, kuriuos aš turėda-
vau kitame miestelyje, kad pinigus atgaučiau. 
Bet žemės ūkis neapsimokėjo man. Traktorius 
neapsimokėjo man, nes aš kai daug žemės ne-
turiu, dešimt hektarų, – kažką ten neapsimo-
ka dirbt. Norint kažką dirbt, reikia turėt dau-
giau. Aš daugiausia kiaules augindavau. Kai 
kolūky dirbau, tai buvo galima, kaip sakant, 
pavogt tų grūdų. Toks ten pavogimas, valdžia 
vogdavo ne tiek, mašinom veždavo. Tai dar 
kelios kapeikos prisidėdavo, nes atlyginimų 
nieks nemokėdavo po septynis mėnesius.

kaip ir daugelyje mažų lietuvos gyven-
viečių su menkai išplėtota infrastruktūra, 
tirtame miestelyje gyventojams įsidarbinti 
galimos vietos: parduotuvė, pagrindinė mo-
kykla, alaus baras, keletas didesnių ūkių, į ku-
riuos paprastai sezoniniam darbui samdomi 
vietos gyventojai. Todėl miestelyje nuolatinį 
darbą turi vos keliasdešimt žmonių. Vietos 
gyventojai apie darbų galimybes miestelyje 
atsiliepia pesimistiškai ir kandžiai:

<...> Čia perspektyvos tokios, kad nėra kaž-
ko labai: arba gert, arba gert tiem žmonėm. 
Nes darbo nėra, suprantat, nėra darbo. Dau-

giau <...> čia yra tik keli ūkininkai didesni, 
kurie moka normalų atlyginimą ir pas kuriuos 
galima dirbt. Daugiau niekas nemoka. Niekas 
neįdarbina legaliai, visi nelegaliai dirba už 
kelis litus. Taip ir naudojasi, va. [Jonas]

panašiai ribotas darbo galimybes mies-
telyje apibūdina ir elena (50 m.), į užsienį 
dirbti vykstanti kas pusmetį. moters kalbo-
je atskleidžiami ir perėjimo iš sovietmečiu 
funkcionavusio žemės ūkio sistemos nuny-
kimo, susijusio su „atgyvenusiais“ buvusių 
kolūkių darbuotojų darbais, sunkumai:

Nu, niūru, nieko nėra, nu, iš tikrųjų nieko 
nėra. Kaip dabar tam jaunimui? Nu, vat ir 
bėgioja, važinėja. Ką dabar dirbt? Jokių pers-
pektyvų dar kol kas čia nėra. Gal ateity ir kas 
bus, bet dabar kol kas nieko nematau. <...> Jei 
būtų čia tų darbų, nei tas jaunimas važiuotų, 
nei mano amžiaus žmonės. Nu, nėra, ką čia 
daryti. Nu, viskas. Va, mano specialybė zoo-
technikas. O ką čia dirbt? Nei bendrovių, nei 
nieko gi čia nebėra. <...> Nu, jaunimui, kaip 
jaunimui, aišku, baigs mokyklas, išvažiuos 
studijuot, bet va, mūsų kartai, mūsų amžiui 
gi visai jokio darbo, jokio.

Todėl, anot kitos moters, „normalesni 
žmonės, turintys nuolatinius darbus, laikosi 
jų įsikibę, nes žino, kad praradus (darbus), 
reiks, nežinau, ką daryt...“ (ona, 40 m.). dau-
guma lietuvos kaimo gyventojų nėra pajėgūs 
užsiimti kitokia veikla nei žemės ūkis, ypač 
dėl mažo ar pastarajam metui netinkamo 
išsimokslinimo ar dėl sovietmečiu įgytos ir 
šiandien nepaklausios profesijos. Teiginį pa-
tvirtina ir mūsų tyrimo duomenys – didžioji 
dalis emigruojančiųjų į užsienio šalis – žmo-
nės, turintys vidurinį arba profesinį išsi-
mokslinimą ir nerandantys pageidaujamo 
darbo. išvykę uždarbiauti kaimo gyventojai 
dažniausiai renkasi panašaus pobūdžio že-
mės ūkio darbus ir užsienio šalyse. 

nepalanki miestelio geografinė padėtis 
tiems, kurie neturi nuosavo transporto arba 



��

pakankamai pinigų dažnų kelionių išlai-
doms – apskrities ir rajono užkampis (atstu-
mas nuo rajono centro – 40 km) – taip pat 
lemia, kad žmonės labiau linkę rinktis darbą 
užsienio šalyse, nei ieškotis darbo rajono cen-
tre ar didesniuose aplinkiniuose miestuose. 
sigita (50 m.), kurios vyras uždarbiauja už-
sienio šalyje, paaiškina: 

<...> gal ir būtų galima gauti tą patį atlygi-
nimą Lietuvoje, betgi neprivažinėsi (į darbą) 
kasdien. O butą nuomotis brangu, dar mais-
tas, dar kelionė, o Švedijoje tie dalykai nekai-
nuoja [apmoka vežanti firma – aut. pastaba].

ir ilonos vyrui, dirbančiam Švedijoje, taip 
pat nereikėjo rūpintis gyvenamuoju plotu ar 
kelione į darbą:

Čia daug kas iš mūsų važiuoja į tą Švediją. 
Kartu dirba. Tai jis praeitą sykį, kai važia-
vo, pas ūkininką dirbo, tai jam davė ten tokį 
namą, kaip vasarnamis, tai sakė, ten gyvent 
galėjo, valgyt pats darytis. Jam nereikėjo va-
žinėt, iš karto ir gyveno.

skirtumo, kur dirbti – lietuvoje ar užsie-
nio šalyje – mažėjimas, sukeltas vis stipriau 
įsitvirtinančio šiuolaikinio „judraus pasau-
lio“ sampratos, leidžia teigti, kad ir kaimo 
bendruomenės ribos išsiplėtė. ilonos vyras 
labiau linkęs gyventi ir dirbti lietuvoje, ta-
čiau ribotos darbų galimybės lemia naujus 
kaimo gyventojų mobilumo įpročius:

Dabar nežinau, kada važiuos, nes šičia 
rado. Nu, Lietuvoj, miške dirbt. Nežinau, kaip 
čia jam. 

Kl.: O kur jis labiau norėtų?
Ats.: Nu, pasižiūrės, kiek pinigų uždirbs. 

Jeigu bus darbo, dirbs čia, o jeigu pritrūks, tai 
jau važiuos atgal. Nu, nelabai nori važiuot 
atgal, jau geriau jam čia. 

Kl.: O koks skirtumas uždarbio Švedijoje 
ir Lietuvoje?

Ats.:  Nu, nežinau, dabar, kai jis čia miš-
ke. Nu, negaliu pasakyt. Nes jie važiuoja per 
kažkokią firmą, ta firma dar kažkiek pasiima 

sau. Jiem ten dirbant Švedijoje, va, lietuviš-
kais pinigais, musėt, du tūkstančiai išeina per 
mėnesį. Galima ir Lietuvoj tuos du užsidirbt. 
Aišku, čia tam kaime jau neberasi, reikia kaž-
kur kitur važiuot.

elena, dalydamasi savo sūnaus patirtimis, 
irgi išryškina miestelio gyventojų migraci-
nes nuostatas:

Ir dabar skelbimas buvo, Vokietijoj, aš taipr dabar skelbimas buvo, Vokietijoj, aš taip 
supratau – reikia auklių, reikia prie senelių, 
reikia vaikus globot, nu, saugot. Jaučiu, kad 
dar išvažiuos iš mūsų va čia, iš to miestelio.

Tiesa, kol kas šių erdvinių ribų perkėlimą 
labiausiai lemia ekonominis veiksnys (nuo-
monė, kad užsienio šalyje galima greičiau 
susikurti geresnį gyvenimą nei lietuvoje) ir 
stiprus užsienio šalies kaip lūkesčių išsipildy-
mo vietos traktavimas. nors kaimo vietovių 
gyventojai emigraciją laiko neišvengiamybe 
ir geresnio gyvenimo sukūrimo sąlyga, tačiau 
dauguma ateitį sieja su gimtuoju kraštu:

Ateity ir sūnus grįš į Lietuvą. Galvoja grįž-
ti, nes vis vien ne savo kraštas. Dieve, gi arti-
mos čia tos vietos, draugai gi čia visi pasilikę. 
Taip.

Kl.: O kiek laiko jau sūnus išvažiavęs?
Ats.: Septinti metai [Elena].

kaimo ir rajono gyventojų, ypač vyresnio 
amžiaus žmonių, emigracija retesnė ir daž-
nai – grįžtamoji. nuo emigracijos sulaiko 
arba sugrįžti gyventojus verčia ypač įsigytas 
nekilnojamasis turtas. apie kaimo padėtį 
elena pasakoja:

Bet ir dabar išvažiuot, palikt tuos vienus 
namus, kad ir kaime... Tada parduot, pirkt 
butą kur prie savų, tada nei tau kūrent, nei 
tau centraliniai užšals, ir tada išvažiuot. 

Kl.: Ar yra tokių namų čia, kad būtų tušti?
Ats.: Yra, yra tokių. Kur seneliai kokie 

mirę. Yra.
Kl.: O kad būtų išvažiavusi visa šeima dirb-

ti ir palikusi tuščius namus?
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Ats.: Nu, kad ne, ne, taip nėra. Kas nors  
namuose lieka. 

Kl.: Dėl šildymo ir saugumo nesinori pa-
likti?..

Ats.: Taip, taip, va čia mirė močiutė už kelių 
namų, langai buvo išdaužyti. Ir ką čia vienai 
dabar... Nežinau, iš tikrųjų viskas apsivertė, 
nežinau. Kad važiuosiu, tai dar kartą tikrai 
važiuosiu, o ar daugiau, tai nežinau.

apsisprendimas emigruoti: 
„dabar važiuoja visi“

Tikėjimo geresniu gyvenimu, lūkesčių išsi-
pildymo, neretai net savo gyvenimo būdo pa-
keitimo siekis skirtingoje nei emigruojančio 
žmogaus gyvenamojoje vietovėje yra vienas 
pagrindinių veiksnių, lemiančių apsispren-
dimą emigruoti. daugelis išvažiuojančiųjų 
pasiduoda didžiosios gerovės mitui, stereo-
tipui „gerai ten, kur mūsų nėra“ ir nepama-
tuotai rizikuoja. pastaruoju metu kaime (o ir 
visoje lietuvoje) vyraujant posakiui „dabar 
važiuoja visi“ nemaža dalis žmonių nesusi-
mąsto, kas jų laukia kitoje šalyje, ne visada 
tinkamai įvertina savo galimybes ir keliauja 
pavieniui ar su kitais. panašiai apsisprendė 
romas, vienas pirmųjų miestelio gyventojų 
pasirinkęs migranto dalią. jo mama prisi-
minė:

Ten draugas iš Panevėžio rajono toksai <...> 
su broliu pirmas išvažiavo į nežinią. Išvažiavo 
į niekur. Miegojo gatvėj, jei galima taip pasa-
kyt. Be darbo. Ten žadėjo kažkas per kitus.

elena, spontaniškai nusprendusi išvažiuo-
ti ir nepranešusi emigravusiam sūnui (dar ir 
dabar, nuo pirmojo išvažiavimo, apie kurį 
pasakoja, praėjus keletui metų, negalinti 
atsistebėti, iš kur tada jai buvę tiek drąsos), 
prisimena:

Išvažiavau į nežinią. Išvažiavau viena, sū-
nus nieko apie tai nežinojo. Kaip jisai pradėjo 
skambint <...>, ir dukrai „Mamą pakviesk prie 

telefono“... Iš karto mes slėpėm: „Nėra“. Tai 
vieną kartą nėra, tai <...> „Kur jinai yra? Tai 
tegul paima su savim telefoną“. Bet tai paskui 
vis vien po mėnesio gero jis man skambino į 
Ispaniją. Kojne aš tada buvau, ir jis buvo labai 
nustebęs, kodėl ne pas jį.

Kl.: O kodėl ne pas jį?
Ats.: Bet nu nu, aš nežinau. Aš irgi savęs 

klausiu, kaip išvažiavau. Sakau: „Sūnau, nu 
aš nežinau, kodėl.“ – „Kodėl, mama? – sako, – 
atsakyk.“

Nu, aš nežinau. Susirinkom mes greit, su-
siskambinom tie lietuviai, mes per savaitę 
viską susiruošėm. Aš susipirkau maistą, ką 
reikia, tuos darbinius drabužius ten, ir išpū-
tėm. Bet aš nežinau, nei aš bijojau, nei man 
baimės, taigi aš metuose, Dieve brangus, man 
penkiasdešimt metų. Aš apie tai negalvojau. 
Paskui, kai važiavom, tai jau buvo baisu: ir 
trys lietuviai durtinėm žaizdom buvo sumesti 
į duobę. Ir mūsų mikruškę tą stabdė, bet mes 
jau važiavom į Lietuvą iš Portugalijos.

anot d. s. massey (2003), analizuojančio 
tinklų teoriją migracijos procese, sėkmė ir 
didesnis optimizmas būdingas tiems mi-
grantams, kurių artimieji ar šeimos nariai 
jau yra turėję tarptautinės migracijos patir-
ties12. Ši patirtis ne tik praverčia socialiniams 
ryšiams užmegzti ir puoselėti, bet eliminuoja 
arba sumažina baimės bei nerimo „ar man 
pasiseks?“ veiksnių. Tai iliustruoja kitaip 
pradėjęs klostytis elenos šeimos gyvenimo 
būdas:

Kl.: Kaip pradėjote važiuoti?
Ats.: Tiesiog išvažiavęs mano sūnus. Jau 

nemažai gyvena Ispanijoj, nu, bet aš ne pas jį 
važiavau. Radom skelbimą, nu, kad ten dar-
bai, kad važiuoja prie vaisių, nu ir susigun-
dėm, ir išvažiavom. Pernai buvo gerai.

ilonos vyrą emigruoti taip pat paskatino 
draugai ir nepasitenkinimas mažu užmokes-
čiu dirbant pas ūkininką lietuvoje:

Kl.: O kaip sugalvojo, kad reikia važiuoti?
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Ats.: Nu, kad viskas čia kai ardytis pradė-
jo... Pas ūkininką vieną ten tokį dirbdavo, nu, 
žemę ten savo apsidirbdavo, viską pasidary-
davo to ūkininko traktoriais, tai ten per mė-
nesį išeidavo penki šimtai. O paskui ten tokie 
kaimynai pradėjo važiuot, važinėjo, tai ir jis 
susigalvojo važiuot.

apsisprendimą vykti uždarbiauti į užsienio 
šalis neretai skatina emigracijos metu susikūrę 
neformalūs žmonių gabenimu į užsienio šalis 
užsiimančių įmonių ir pačių emigrantų tin-
klai, išsiplėtoję į kultūrinį bei socialinį kapi-
talą13. Šie tinklai į emigracijos procesą įtraukia 
vis naujus žmones. dažnai žmonių pervežimu 
ir įdarbinimu kitose šalyse užsiimančių įmo-
nių vadovai ar darbuotojai yra patys anksčiau 
buvę tokie pat emigrantai, kaip ir dabartiniai 
jų klientai, todėl puikiai išmano šio „verslo“ 
specifiką ir išnaudoja migruojančiuosius. ne-
paisydami to, kaimo emigrantai dažniau ren-
kasi brangesnį, tačiau saugesnį įsidarbinimo 
užsienyje būdą – naudojasi firmų paslaugo-
mis. pavyzdžiui, moteris, paklausta, kaip jos 
vyras išvyko į Švediją dirbti, paaiškino, kad 
praktiškai kaimo žmogui vienintelis saugus 
kelias išvykti yra pačių migrantų palaikomos, 
o dažnai ir sukurtos kelionių ir įdarbinimo 
užsienio šalyse agentūros:

Kl.: O kaip jis išvažiavo? Vienas?
Ats.: Išvažiavo per firmą. Visi taip važiuoja 

per firmą. Aišku, būtų galima ir ant savęs iš-
važiuot, bet reikia susižiūrėt, susibūt. O prak-
tiškai to laiko nėra. 

<...>
Kl.: Gal būtų galima daugiau uždirbti, jei 

būtų didesnis užimtumas?
Ats.: Na, dėl to uždarbio, tai taip pasaky-

siu. Jei žmogus važiuoja ne pagal firmą, pats 
jau, tai, aišku, gali užsidirbt daugiau. Kitaip 
tu gausi tiktai tiek, kiek susitarei su firma. 
Ar tu čia jau daugiau dirbsi, ar tu mažiau... 
Čia moka firma. Jeigu nori, kad pats asme-
niškai, tai turi važiuot asmeniškai. Nes kaip 
yra Lietuvoj tokia tendencija, kad visi gudrūs 

susiradę užsienyje <...> laisvas vietas, o pas-
kui lietuvius įdarbina. Patys lietuviai čia taip. 
Aišku, jie irgi kažkada pradėję nuo paprastų 
darbininkų, bet dabar verslas, verslas dabar. 
Visur dabar verslas. Čia iš [miestelio], nu, 
nežinau, bijau pameluot, trečdalis vyrų, nu, 
ketvirtadalis, tai tikrai. 

Kl.: Į Švediją?
Ats.: Nu, pagrindas į Švediją. 
Kl.: Tai galbūt net per tą pačią firmą?
Ats.: Taip, labai daug per tą pačią firmą.

kaip teigė gyventojai, nemaža dalis kaimo 
žmonių į emigracijos ratą yra įtraukiami dėl 
turimų priklausomybių. pasakoja užsienyje 
uždarbiaujantis miestelio gyventojas povilas 
(45 m.):

Toks užsuktas ratas gaunasi – grįžta [iš 
užsienio – aut. pastaba] su pinigais, čia juos 
prageria, [todėl] yra priversti atgal grįžti, nes 
firma nuperka bilietą atgal į Švediją, bet kartu 
ir į priekį jau. Nebėra pinigų grąžinti už bilie-
tą, tai ir vėl važiuoja.

išvažiavę vienas ar keli to paties kaimo 
ar miestelio gyventojai atlieka vadinamojo 

„tarpinio agento“ vaidmenį, emigruoti įtikin-
dami ir platesnį ratą kitų žmonių – savo kai-
mynų, draugų, šeimos narių. Taip užsienio 
šalyje kuriasi iš tos pačios vietovės išvykusių 
miestelio žmonių bendruomenė:

Jie ten, Švedijoj, būdami naujienas greičiau 
susižino, nei mes čia vietoj (šypsosi). Kartą net 
juokėmės, kad jau kas ar gimė, ar mirė, jau 
jie ten viską žino. Kadangi, nu, kaip, kažkie-
no pažįstamas, giminaitis kažkuriam, tas per 
telefoną kitam. Toks yra savotiškas bendra-
vimas. Ir vis tiek ta informacija pasidalina 
[Sigita, 50 m., vyras uždarbiauja užsienyje].

savus tinklus, s. castleso ir m. j. millerio 
(2009) įvardytus kaip neformalius ryšius ir 
kultūrinį bei socialinį kapitalą, kuria patys 
emigrantai14. jie ypač reikalingi migracijos 
proceso pradžioje ir pačiai migracijai palai-
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kyti. kaimo gyventojų migracija, palaikoma 
ir intensyvėjanti per besiplėtojančius migran-
tų tinklus, patvirtina klasikines tarptautinės 
darbo migracijos socialinių tinklų teorijas15.

emigracija ir ekonominė gerovė: 
„jei važiavai, tai parsivežei.  

Bet kiek?“
Vertinant emigracijos poveikį lietuvai, 

mūsų nagrinėjamu atveju – kaimo bendruo-
menei, teigiamu emigracijos padariniu lai-
kytinas migrantų įvardijamos naujos kito-
kio gyvenimo patirties įgijimas. pavyzdžiui, 
nuolat vykstantis į Švediją uždarbiauti jonas, 
emigraciją vertinantis kaip gyvenimo ir bui-
ties pagerinimo priemonę, pasidalijo savo 
praktiško gyvenimo būdu:

Mes grįžinėjam kas trys, keturi mėnesiai 
į namus. Ir tvarkom buitį, namus. Pasikei-
tėm buitinę techniką visą naują, nusipirkom 
mašiną dar vieną geresnę, kad būtų galima 
važiuot. Kitus pinigus laikom banke. Aš ne-
mėgstu, kad turėčiau pinigų ir kraučiau juos 
į kojinę kažkur. Man reikia daikto, aš nuva-
žiavau, nusipirkau. Man reikėjo pjūklo, aš 
jį nusipirkau, reikėjo antro, aš jį nusipirkau. 
Viską į priekį. Ten maistą konservuotą, cu-
kraus turiu nusipirkęs keliem mėnesiam į 
priekį, kruopų, maža kas.

panašiai ir ilonos šeimai vyro darbas Šve-
dijoje – geresnio gyvenimo sukūrimo gali-
mybė:

Kl.: O jūsų vyras išvažiavęs dirbti į užsienį, 
nes kažkam taupote?

Ats.: Nu, anksčiau nuomojom butą, kam-
barius ten. Buvo valdiški. Dabar nusipirkom, 
va, šitą gryčią. Po poros sykių musėt, kai grįžo. 
Dabar va, darom remontus. Nu, ir matot, ko-
kia ta gryčiukė dar iš lauko. Tokia senučiukė 
čia gyveno, tai mes iš josios nusipirkom. <...> 
Nu ir reikia viską tvarkyti, daryti. Ir iš vidaus, 
ir iš lauko. Ir langus, ir grindis, gi viską. Vis 

vien gi noris turėt. Nu, ten, kai dirba, jis pini-
gų neima, paskui tik bus pabaigoj darbo (mė-
nesio ar kelių, prieš grįžimą namo). Nu, išeina, 
ne marios, bet...

Žvelgiant į kaimo emigrantus galima 
teigti, kad ne kiekvienam pavyksta uždirb-
tus pinigus panaudoti tikslingai – didžioji 
pinigų dalis skiriama maistui arba išleidžia-
ma neekonomiškai. neretai žmonės nemoka 
elgtis su uždirbtais pinigais. jonas, vienas 
bendruomenės lyderių, pasakoja:

Grįžę iš išvažiavusių žmonių tik vienas ki-
tas kuriasi naujam gyvenimui, daugiau visi 
pinigus prageria. Jeigu ten nusipirko televizo-
rių, centrą ar telefoną, jis per savaitę prageria 
tą televizorių ar telefoną. Čia yra ne paslaptis, 
čia bet ko galit paklaust.

Žmonėms iš socialinės rizikos šeimų emi-
gracija tampa tam tikru gyvenimo būdu, ga-
limybe išreikšti save, bent trumpą akimirką 
lygiuotis į kitus kaimo gyventojus: 

Parvažiuoja, visko prisiperka, padaro ba-
lių draugams ir kaimynams, o paskui jau ne-
bėra iš ko gert, reikia vėl važiuoti... [dainius, 
29 m., uždarbiaujantis užsienyje].

dainiui antrina juozas ir detalizuoja atos-
togų grįžusio užsienyje dirbusio jauno vyriš-
kio situaciją. anot jo, grįžęs iš užsienio iki 
tol žemą statusą kaime turėjęs žmogus pasi-
jaučia gerbiamas, todėl nori visus pavaišinti, 
su visais susitikti – per vieną tokį susitikimą 
alkoholiui gali būti išleidžiama šimtas ir dau-
giau litų:

Jie parvažiuoja ir čia pasijaučia milijo-
nieriais. Ir geria. Ir pasidaro viešnamis. Tos 
mergos naudojasi. Išmelžia iš tų bachurėlių 
ir vėl jie važiuoja dirbt. Jie pabūna dvi sa-
vaites. Jei išbūni du mėnesius, dvi savaites 
pailsi ir vėl atgal važiuoji. Tuos pinigus pra-
geria ir darbdaviam gerai yra. Uždarbio yra 
ir automatiškai aišku, kad sugrįš [dainius, 
32 m.].
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dėl glaudžios bendruomenės socialinės 
individų sąveikos grįžusieji iš užsienio šalių 
atostogoms žmonės dažnai yra tarsi po didi-
namuoju stiklu. pagal tai, kokius pirkinius jie 
įsigyja, kaip greitai remontuojasi gyvenamąjį 
būstą, kaimynai sprendžia, kiek jie uždirbo. 
pavyzdžiui, iš užsienio darbų grįžusį kaimy-
ną negailestingai įvertino vienas miestelio 
gyventojas (o pats kaimynas džiaugėsi, kad 
užsienyje uždirba gerai – aut. pastaba):

Švedijoj padirbo, devynis tūkstančius par-
sivežė, pragėrė per dvi savaites. Net malkų 
nenusipirko. Viską pragėrė. Mano brolis, va, 
ir dar du žmonės, kurie nusipirko ten namą 
ar dar kažką... Pradėjom, pradėjom va taip... 
Nes visi bijodavo, visi parvažiuodavo tuščiom. 
Tai va, kur buvot pas kaimyną, jie važiuodavo 
į tą Ispaniją, bet nieko gero tenai. Parvažiavę 
mašiną nusipirko tokį laužą. Nemoka elgtis 
su pinigais. Nežino, kaip investuoti. Prageria, 
ir viskas.

menkai įvaldytas daugelio provincijos 
žmonių verslumas ir žinių stoka emigra-
vusiesiems tampa kliūtimi pinigus pa-
naudoti ne vien asmeninėms reikmėms ir 
kasdieniams pirkiniams, bet ir tikslingai 
investuoti ilgalaikei gerovei. martynas, ke-
letą metų su pertraukomis dirbęs Švedijoje, 
šiuo metu miestelyje kuriantis savo verslą, 
paaiškina, kad:

Žmonės (vykstantys uždarbiauti į užsienį) 
nežino arba nenori žinoti... Nemoka elgtis su 
pinigais. Nežino, kaip investuoti.

nors bendruomenės aktyvistai viliasi, 
kad užsienyje užsidirbę jos nariai sugrįžę 
ims plėtoti verslą, kurs naujas darbo vietas, 
ieškos naujų būdų kaimui prikelti, tačiau 
pastarieji pirmiausia rūpinasi savo šeimos 
gerove: 

Ne, nu kaip, ar aš matau ateitį (miestelio)? 
Aš matau savo tik ateitį. Dirbu sau, neinu pra-
šinėt ten, kad man duotų pašalpą, ką (Jurgis, 
35 m.).

migracijos ir mikroekonomikos teorijos 
reemigrantus vertina kaip savo bendruome-
nės vystytojus ir naujų idėjų kūrėjus, tačiau 
nors ir ne vienerius metus, trumpam laikui 
(keletui mėnesių) uždarbiauti išvykstančių 
žmonių kol kas inovatoriais bendruomenėje 
vadinti per anksti.

lyties reikšmė emigracijos 
procese: „kaime neliko vyrų...“
kaime vyrauja vyrų emigracija į užsienio 

šalis. dažniausiai uždarbiauti išvyksta vos 
pilnametystės sulaukę jaunuoliai ir darbin-
go amžiaus vyrai. moterys mažiau linkusios 
emigruoti į užsienius. Ši nuostata skiriasi 
nuo lietuvos miestuose gyvenančių mote-
rų praktikuojamų tarptautinės migracijos 
įpročių16. migracijos literatūroje teigiama, 
kad kaimų ir rajonų moterys tarptautinės 
migracijos procese prisiima pasyvų mo-
ters kaip motinos ir kaip žmonos vaidmenį, 
kurį mini ir migracijos teoretikės m. Boyd 
ir e. grieco, tyrinėjusios lyčių santykius mi-
gracijos teorijose17. Tarp miestelio moterų 
gaji nuomonė, kad moteriai važiuoti dirbti į 
užsienį – tolygu atsisakyti moters kaip mo-
tinos, šeimos židinio saugotojos vaidmens. 
neva išvykus motinai „sugrius visi namai“. 
didžioji dalis emigraciją pasirinkusių mo-
terų – neturinčios vaikų, juos užauginusios 
(dažnai važiuoja kartu su jau paaugusiais 
vaikais) arba skyrybas patyrusios. Šios mo-
terys, anot m. Boyd ir e. grieco (1989), su-
laužo visuomenės primestus joms vaidmenis 
ir elgesio modelius, kuria atskirus tarpusavio 
ryšius. kaimo moteriai išvažiuoti uždarbiau-
ti į užsienį – tolygu priimti tam tikrą iššū-
kį sau, savo artimiesiems, galiausiai ir visai 
bendruomenei. uždarbiauti į užsienį nuolat 
važinėjanti elena pasakoja: 

Kai kaime sako: „moteris, kai išvažiuoja, 
taigi ji laiko keturis kampus. Arba tris kam-
pus, o vyras – vieną“. Be abejo, kad taip, sun-
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ku (palikti namiškius). Bet, kai nėra išeities, 
kai nėra kaip kitaip, nu tai kaip... Aišku, turi 
pasirinkt. Šiaip, be galo sunku.

namuose su vaikais pasilikusios moterys 
paima „ant savo pečių“ ir ketvirtąjį namo 
kampą – atlieka ūkio darbus, kuriuos anks-
čiau nudirbdavo vyras, ir gyvena sutuoktinio 
laukimo nuotaikomis. Viena moteris taip pa-
sakoja apie savo vyrą:

Iš pradžių buvo sunku, paskui susitaikai. 
Jaudinies iš pradžių, kol tą vietą pasiekia, o 
paskui, tai vis tiek susirašai, pasiskambini 
jau. Kai žinai, kad nėra blogai, tada jau ir 
ką padarysi. Po to jau tik lauki. Va, sėdim ir 
laukiam. Jis laukia, kada galės parvažiuot 
kažkiek laiko, o mes jau laukiam, kada jis 
parvažiuos. 

Kl.: O kokiam laikotarpiui jis važiuoja?
Ats.: Paprastai važiuoja trims mėnesiams, 

trims su puse, dabar gal, sakė, keturiems iš-
važiuos. Bet būna, kad parvažiuoja, tiktai 
dešimt dienų pabūna, būna, kad dvi savaites 
pabūna. Va, dabar, kai buvo šį kartą <...> 
Kalėdoms grįžęs, ir išvažiavo tiktai trisdešimt 
pirmą (sausio). Dabar jau pabuvo gerą mėnesį, 
jau pailsėjo. Dabar tai nežinau, gal po ketu-
rių mėnesių grįš, gal savaitę dvi ir vėl važiuos, 
nes ten, toj vietoj, kur jisai dirba, grynai yra 
septyniems mėnesiams reikalingas.

ieva, kurios vyras vyksta dirbti į užsienį, 
guodžiasi:

Per darbymetį, jeigu reikia, tikrai nebėra 
ko paprašyt, kad padėtų, nebėra ko pasam-
dyti (nudirbti ūkio darbų).

daugumai miestelio vyrų išvažiavus 
dirbti į užsienį darbymečiu namų ūkiuose 
pasigendama vyro jėgos, kadangi, anot in-
formantų, lieka arba ūkininkai, kurie patys 
užsiėmę savo ūkiuose, arba žmonės, kurie 
dėl įsisenėjusios priklausomybės alkoholiui 
nėra pajėgūs atlikti įprastinių ūkio darbų.

emigracija ir tarpusavio ryšiai 
bendruomenėje: „mes ir jie“

Tarptautinės darbo migracijos procesas 
smarkiai paveikė ir kaimo žmonių tarpusa-
vio santykius, susiaurino socialinio kapitalo, 
kurio viena svarbiausių funkcijų yra tarpu-
savio pagalbos užtikrinimas18, lauką. atsira-
dus takoskyrai tarp „jie“ ir „mes“ arba tarp 
važiuojančiųjų uždarbiauti ir pasiliekančiųjų 
dirbti lietuvoje, savo ūkyje, pakito tradici-
nės bendruomeninės talkos, bendro darbo 
sampratos. pagalba kitam, anksčiau traktuo-
ta kaip natūrali santykio su kaimynu išraiška, 
tapo būdu gauti naudą iš kito. ilona, kurios 
vyras jau treji metai po šešis mėnesius dirba 
užsienio šalyje, pasakoja:

Kl.: Tai savo ūkio neturit?..
Ats.: Nu, man vienai per sunku. Savo nei 

traktoriaus, nei arklio neturim. Prašyt, sam-
dyt yra labai brangu. Brangiau visi prašo. Ir 
ką aš čia viena moteriškė prisiprašysiu. Visi 
prašo labai daug, žino, kad išvažiavęs, tai pra-
šinėja daugiau pinigų. 

Kl.: Netgi taip?
Ats.: Nu, taip, važiavai, užsidirbai, va, mo-

kėk. Ką nors padarė, mokėk dvigubai, trigubai. 
Kl.: Betgi čia visi pažįstami žmonės, gi čia 

savi...
Ats.: Ne, nu, va, patys ir kaimynai. Arklį 

turi, bulves, va, paarinėt, kiek čia, kelios gi 
vagutės, prašo penkiolikos–dvidešimt litų. O 
kai kiti padaro, kaip kaimynui (nemokamai).

Tačiau neišvykstantys bendruomenės, ku-
riai būdinga tarpusavio pagalbos norma, na-
riai padeda vieni kitiems, tikėdamiesi tokios 
pagalbos ir iš kitų, tačiau už tai konkretaus 
atlygio nereikalaujama, tik tikimasi, kad ji 
atsipirks ateityje. ilonos minėtas pavyzdys 
liudija, kad emigracijos reiškinys bendruo-
menėje ne tik neskatina talkų ir tarpusavio 
pasitikėjimo, bet mažina bendradarbiavimą. 

darbo emigracijos į užsienį procesas daro 
akivaizdžią įtaką ir vietos bendruomenei, il-
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gainiui išardydamas darnios kaimynystės 
struktūrą, palengva keisdamas organinės 
bendruomenės darbo ir laisvalaikio tradici-
jas bei normas:

A, kai jau reikia prašyt, kad kažkas padirb-
tų, tai jau normalesnių žmonių nebėra.

Kl.: O ką reiškia „normalesnių“? 
Ats.: Va, tokių va, bedarbių, kad padirbtų 

kažką, va, darbą. Arba likę jau pijokai nusi-
gėrę, kurie jau nepakelia kirvio malkom suka-
pot, arba likę ūkininkai jau savo darbus dirba. 
Jau vasarą, tai tikrai kitą kartą... Žiemą, kai 
grįžta, tai jau yra kas. Tie, kurie grįžta, tie jau 
nebenori kažką dirbt.

Kl.: O ką jie tada daro per tas atostogas?
Ats.: Nu, nieko, namuose sėdi. Va, nusi-

bodo namuose sėdėt, nėr kas veikt, vėl dirbt 
išėjo. Vieni pabūna savaitę, vėl važiuoja. Kiti, 
va, jau seniai po švenčių išvažiavę.

dalis uždarbiauti į užsienį važinėjančių 
vyrų tarp savęs sudaro tam tikrą ratą – jie 
kartu išvažiuoja į užsienio šalį, dirba vienoje 
brigadoje, kartu grįžta namo atostogų, kartu 
leidžia uždirbtus pinigus. Ši miestelio gyven-
tojų dalis dėl naujai įgyjamų ir deklaruojamų 
vertybių bei kitokio gyvenimo būdo ben-
druomenės yra tarsi izoliuojama. Šiuo atve-
ju viena svarbiausių jų socialinės izoliacijos 
priežasčių yra nesaikingas alkoholio vartoji-
mas. kita dalis laikinųjų emigrantų patiria 
bendruomenės izoliaciją, nes dėl nusistovė-
jusių socialinių normų laužymo aplinkinių 
gyventojų yra atstumiami:

Grįžęs kaimynas buvo <...> atostogų. Mes 
kaip tik šieną vežam, nuėjau, prašau padėti, 
tas man sako: Va, imk 20 litų ir ką nors pa-
sisamdyk, man dabar atostogos <...>. Tai ką 
gali su tokiu daugiau kalbėti? [Simonas]

simono pasakojimas taip pat atspindi tam 
tikras dėl tarptautinės darbo migracijos įta-
kos pamažu bendruomenėje atsirandančias 
modernaus gyvenimo apraiškas, drauge ir 
atskirties formas, grindžiamas išskirtinai 

materialiniu pagrindu. kita vertus, šis reiš-
kinys nėra būdingas vien lietuvos visuome-
nei. m. m. Howardas (2003) socialinio susi-
sluoksniavimo, daugeliu atvejų vedančio prie 
socialinių santykių trūkinėjimo ir socialinio 
susvetimėjimo išaugimo bei draugystės tin-
klų irimo tendencijų, susijusių su nelygybe ir 
pinigų vaidmens išaugimu, pastebi ir kitose 
posocialistinėse šalyse19.

kitaip gyvenantiems žmonėms (nei dau-
gumai bendruomenės narių, praktikuojančių 
panašų gyvenimo būdą: prižiūrinčių nuosa-
vą namą, puoselėjančių daržus, auginančių 
gyvulius) į bendruomenę integruotis tampa 
sudėtingiau. Žmonėms, kurie ir iki emigra-
cijos nebuvo giliai įsitraukę į bendruomenės 
gyvenimą (pvz., dirbo kitame mieste), emi-
granto dalia uždeda dar didesnį kitonišku-
mo antspaudą: 

Seniai jau važinėju (uždarbiauti į užsienį). 
Aš nieko nelaikau, va, šuniukas tik <...> atva-
žiuoji, pabūni, vėl išvažiuoji <...>. Nėra pas 
mane čia draugų. Kad gyvenimai per daug 
skirtingi <...>[Laima].

išvados

nūdien globalizacijos procesų akivaiz-
doje yra sudėtinga vienareikšmiškai api-
brėžti kaimo bendruomenę – kas ji yra 
ir kuo skiriasi nuo miesto kaimynystės. 
Tarptautinės darbo migracijos reiškinys 
kaimynystės ir bendruomenės paaiškini-
mą dar labiau komplikuoja, nes mobilius 
tarptautinės migracijos įpročius įgyjantys 
lietuvos gyventojai pamažu keičia ir kaimo 
bendruomenės veidą. anot e. aleksandra-
vičiaus, „lietuviai juda tame [migracijos – 
aut. pastaba] kelyje greičiau, nei keičiasi jų 
kultūrinė sąmonė, tapatumo bruožai, ko-
lektyvinės atminties peizažai“20. jaunimui 
ir darbingo amžiaus žmonėms išvykstant į 
miestus ar užsienio šalis (nors ir neilgam 
laikotarpiui), bendruomenė neišvengiamai 
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išgyvena vertybių, socialinių santykių ir 
normų kaitą. organinė bendruomenė dėl 
migracijos įtakos fragmentuojasi, įprasti 
kasdieniai santykiai trūkinėja, įgyja kito-
kį pobūdį, ypač pasikeičia darbo samprata. 
kolektyvinę darbo sampratą pamažu išstu-
mia individualistinis požiūris.

Bendruomenėje keičiasi ir migrantų 
statusas iš „mes“ į „jie“: būdami tiek savos 
bendruomenės, tiek ir naujos (atrastos) vi-
suomenės pakraščiuose – jie ir vieną, ir kitą 
socialinį pasaulį mato kitaip nei socialinių 
santykių „centre“ gyvenantieji. kaimynys-
tės bendruomenėje mažėjant įprastinio elge-
sio ir gyvenimo būdo kodų reikšmėms, per 
emigrantų patirtis yra perduodami nauji in-

dividualizmo, t. y. „transportuoto“ požiūrio 
į aplinką ir savo gyvenimą, kodai. 

Šie procesai vyksta palengva, mat vietinės 
bendruomenės sukonstruoti kolektyviniai 
veiksmai ir saugoma kolektyvinė atmintis tar-
nauja kaip specifiniai tapatybės šaltiniai. ir šie 
tapatumo ištekliai daugeliu atvejų pristabdo 
greitus kaimynystės pokyčius. pastarojo laiko-
tarpio lietuvos kaimo bendruomenė išgyvena 
ir nežinios, ir/arba perėjimo būseną, nes nau-
jų iššūkių (ir galimybių), laiko bei atminties 
sandūra žmones kviečia ne tik išsaugoti pa-
matinius bendruomeninio tapatumo klodus, 
bet ir kurti naują modernų savo kaimynystės 
paveikslą, ataustą teigiamomis migracijos pa-
tirtimis, parsineštomis iš kelionių.
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interest in the changes undergone by a 
community affected to a large extent by in-
ternational migration was sparked in the 
course of carrying out the project “Tomor-
row began yesterday” in the summer of 
2004 in a small town of central lithuania. 
using the methods of social anthropology, 
the authors together with the inhabitants of 
the community attempted to determine the 
contours of the community‘s everyday life, 
marked as it was by social and economic 
transformations. This article presents the 
initial results of research undertaken in 
2006 and 2007 by the social economics 
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TomorroW Began yesTerday: THe impacT oF THe 
inTernaTional migraTion on THe rusTic communiTy

institute on the international migration of 
members of rustic communities. 

The authors discuss how the phenomenon 
of international migration affected not only 
lithuania‘s cities but distant villages and small 
towns as well. The article seeks to ascertain 
what kind of village or small-town community, 
fostering natural farming and organic mutual 
relations, gives rise to emigration abroad; what 
circumstances in such a community condition 
seasonal labor migration; and how as a result 
of international migration a town‘s face and 
social composition as well as its inhabitants‘ 
relations with one another change.    
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Diasporos istorija
ir kultūra

Baigiantis antrajam pasauliniam karui iš 
lietuvos pasitraukė apie 60 tūkstančių žmo-
nių, tarp jų buvo gausus būrys inteligentų, 
visuomenininkų, valstybės veikėjų. daugu-
mą karo pabaiga užklupo Vokietijoje. Čia jie 
buvo apgyvendinti išvietintų asmenų (angl. 
displaced persons – dp) stovyklose, kuriose 
gana greitai atsikūrė lietuvoje veikusios ir 
kūrėsi naujos organizacijos. dėl susidariu-
sių palankių sąlygų vienos pirmųjų atsikū-
rė skautų, kiek vėliau – ir studentų skautų 
organizacijos. suintensyvėjus emigracijai, 
ypač į jaV, buvo susirūpinta ryšių išsaugo-
jimu ir tam tikslui 1948 m. rugsėjo mėnesį 
pradėtas leisti akademinio skautų sąjūdžio 
tremtyje biuletenis „Vytis“. Vėliau jis pakeitė 
pavadinimą ir tapo „mūsų Vyčiu“. Žurnalo 
puslapiuose intensyviai diskutuota tuometė 
skautų ir apskritai lietuvių tremtinių padėtis, 
svarstomos ateities perspektyvos. 

akademiniai skautai, įsikūrę 1924 m. lie-
tuvos universitete ir kartu su visa lietuviška 
skautija atsikūrę išeivijoje, iš naujo sprendė 
daugybę svarbių klausimų. skautybė buvo 
jaunimo auklėjimo metodas, kurio ideologi-
nį pagrindą išreiškė šūkis „dievui, Tėvynei 
ir artimui“. lietuvių studentams skautams, 

giedrius gloBys 

ideologiniai akademinių skautų
ieškojimai išeivijoje

kaip ir dažnam suaugusiam ir skautų orga-
nizacijoje pasilikusiam žmogui, tokio siauro 
apibrėžimo neužteko, jie naujomis ir labai 
nelengvomis tremties sąlygomis ieškojo  at-
sakymo į klausimus, kas yra skautas akade-
mikas, kodėl verta juo būti ir kokia veikla 
savo buvimą galima realizuoti. ieškojimus 
paskatino kelios aplinkybės. Trumpakelnio 
skautuko, miške kuriančio laužą, rišančio 
mazgelius ir vedančio močiutę per gatvę ste-
reotipas buvo atgyvenęs ir ypač nepriimtinas 
jaunajai, bręstančiai intelektualiajai skautų 
kartai. sulydydami viename aukštojo moks-
lo siekimą, studentišką, kartais gan nerūpes-
tingą gyvenimą ir skautišką pasaulėžiūrą jie, 
galima sakyti, lietuvoje išrado, o išeivijoje 
ištobulino naują ir unikalią visuomeninės 
veiklos formą. jaunų ir intelektualių katali-
kų ir liberalų srovių konkurencija dar labiau 
skatino akademinius skautus stengtis įrody-
ti, kad jie nebuvo socialinis buvusių skautų 
klubas, bet rimta organizacija, užimanti vi-
durio kelio poziciją.

skautų, tarp jų ir akademinių skautų, 
ideologijos problemai skirtų tekstų skautiš-
koje periodikoje, ypač šeštojo dešimtmečio, 
gana gausu. Vieni straipsniai originalūs, 
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analitiniai1, kiti kiek paviršutiniški, labiau 
apžvalginio pobūdžio2. diskurse keliami 
klausimai – skautiško tapatumo apibrėžimas, 
diskusija dėl skautybės kaip ideologijos ir 
metodo, santykiai su kitomis ideologinėmis 
ir politinėmis organizacijomis, skautų reli-
gingumo klausimas, lietuvybės palaikymo 
problemos.

darbo tikslas – apžvelgti akademinių 
skautų ideologinio tapatumo konstravimo 
raidą išeivijoje. uždaviniai – apžvelgti lie-
tuvių skautų ideologiją; aptarti akademinių 
skautų ideologijos ypatumus; nustatyti aka-
deminių skautų poziciją ir jos raidą pagrindi-
nių ideologinių klausimų atžvilgiu; pristatyti 

„skautiškos minties“, kaip akademinių skau-
tų ideologijos pagrindo, apžvalgą; apžvelgti 
akademinių skautų laikyseną savo ideolo-
gijos atžvilgiu. chronologinės darbo ribos – 
1948–1974 metai, kada intensyviausiai buvo 
diskutuojama dėl akademinių skautų ideo-
logijos.

Tyrimo šaltiniai – tekstai skautiškos min-
ties žurnale „mūsų vytis“, interviu su filis-
teriais prof. algirdu avižieniu, kęstučiu 
ječiumi, danguole kviklyte, prof. Tomu 
remeikiu. naudotasi negausia skautiška li-
teratūra: Broniaus kviklio sudaryta „aka-
demine skautija“3 ir ramutės Bartuškienės 
redaguota knyga „akademinis skautų sąjū-
dis“4. Taip pat naudotasi neskelbtais pasaulio 
lietuvių centro lemonte esančiame lietuvių 
skautų sąjungos (toliau – lss) archyve mu-
ziejuje saugomais lss ir akademinio skautų 
sąjūdžio (toliau – ass) archyvais, sukauptais 
ir tvarkomais privačia kelių skautų vadovų 
iniciatyva. archyvai gausūs, išsamūs, atspin-
dintys lietuvių skautijos raidą nuo pirmosios 
lietuvos respublikos iki šių dienų, sutvarky-
ti, kad būtų galima jais naudotis, tačiau dar 
negalutinai. dokumentai sudėti į dėžes ir ap-
lankus temiškai ir chronologiškai nuosekliai, 
tačiau pagal esamą archyvo būklę nuorodos 
tekste daromos nurodant dokumento pava-
dinimą, dėžę ir aplanką.

organizacine prasme akademinį skautų 
sąjūdį sudarė dvi, vėliau trys atskiros orga-
nizacijos – korporacija „Vytis“, akademikių 
skaučių draugovė ir 1960 m. susikūrusi Filis-
terių skautų sąjunga. ideologine prasme šios 
organizacijos buvo vieningos, todėl tekste jų 
pozicijos neskirstomos ir visų trijų organiza-
cijų nariai vadinami akademiniais skautais.

dėl pasaulio lietuvių skautų sąjungos ir 
akademinio skautų sąjūdžio organizacinių ir 
ideologinių tapatumų ir skirtumų reikėtų pa-
brėžti keletą dalykų. organizaciniu požiūriu 
studentų skautų padėtis ilgą laiką  buvo nea-
pibrėžta – tai buvo lyg ir atskira organizacija, 
iki 1962 m. nepriklausiusių lietuvių skautų 
sąjungai (lss), nors labai daug akademikų 
buvo jos nariai ir vadovai. išoriniam stebė-
tojui ass ir lss galėjo atrodyti kaip tapačios, 
gal net identiškos ir viena kitą dubliuojan-
čios skautų organizacijos, tačiau jos iš esmės 
skyrėsi: lss buvo vaikų ir jaunimo ugdymo, 
o ass – studentų ir studijas baigusių skautų 
organizacija, – tai buvo svarbu apibrėžiant 
savo, kaip akademiko, ideologinę tapatybę. 
jos pagrindą sudaro du segmentai – skau-
tiška pasaulėžiūra ir vertybių sistema, api-
brėžta šūkyje bei įstatuose, ir studento kaip 
individo, siekiančio asmeninio ir profesinio 
tobulėjimo, statusas.

skautų ideologija

akademinių skautų ideologijos pagrindas 
buvo skautiška pasaulėžiūra, kurią išsamiai 
yra išnagrinėjęs ir aprašęs prof. stasys Šal-
kauskis savo straipsnyje „skautai ir pasau-
lėžiūra“. straipsnį 1961–1962 m. perspausdi-
no a. dundzilos ir V. germano redaguotas 

„mūsų Vytis“. kaip rašoma redakcijos žody-
je: – per trisdešimt penkerius metus profe-
soriaus mintys nerado sau lygios lietuviško 
autoriaus studijos, todėl trumpai apžvelgsi-
me pagrindines jo mintis. profesorius teigia, 
kad „skautų organizacija yra ne ideologinės, 
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t. y. ne teorinės, bet praktinės prigimties. Tai 
reiškia, kad ji nesistengia iš pradžios išdirbti 
visose smulkmenose vieną kurią pasaulėžiū-
rą, kad paskui galėtų ją realizuoti praktikoje. 
Skautavimas stengiasi eiti tiesioginiu būdu 
prie praktikos ir jos priemonėmis realizuo-
ti vieną labai praktišką ugdymo sistemą“5. 
Tačiau bet kokia praktika nėra veiksminga, 
jei neturi ideologinio pagrindo. skautybė, 
kaip ir kiekviena ugdymo sistema, remiasi 
tam tikra pasaulėžiūra, kurios pagrindiniai 
bruožai – riteriškumas, kurį vadina žygišku-
mu, su juo susijusį garbės jausmą ir prievolės 
sąmonę. skautybei svetimas egoizmas, bū-
dingas kilnus altruizmas, fizinis lavinimas 
ir drausmė, skaistumas, optimizmas, susi-
valdymas ir visuomeniškumas. „giliausia 
savo esme skautas yra visuomenininkas net 
tada, kai jis jokiu visuomeniniu veikimu ne-
užsiima“, – teigia profesorius. „Kokia pasau-
lėžiūra remiasi skautizmas, yra ne kas kita, 
kaip įžvelgti Skauto įžodyje ir skautų įstatuo-
se tam tikros dorinės pasaulėžiūros pagrin-
dai.“6 st. Šalkauskio teigimu, gen. r. Baden-
powellís buvo pasaulinio lygio ir vienas iš 
labiausiai nusipelniusių pedagogikos teore-
tikų ir praktikų, kurio mintys ir darbai prisi-
dėjo prie moralinio asmenybės ugdymo.

profesorius ypač pabrėžia tikėjimo svar-
bą: „skautas visų pirma yra tikintis žmogus; 
atmetu bet kokį skautizmą, kuris neturi savo 
pagrinde religijos“, – cituoja skautų įkūrėją 
st. Šalkauskis teigdamas, kad kaip tik religi-
joje glūdi tikra skautybės atrama. skautybei 
būtinas religijos pripažinimas ir nėra skirtu-
mo – kurios, nes skautas gali būti katalikas, 
protestantas, žydas ir musulmonas. „Visos 
tikybos, kurios pripažįsta pagrindines religi-
nės pasaulėžiūros tiesas, t. y. Dievo buvimą, 
sielos nemirtingumą ir laisvą valią, sutaria 
su skautizmo pasaulėžiūros minimumu, ku-
ris yra privalomas visiems skautams.“ skau-
tams, kiekvienam asmeniškai, priimant šį 
minimumą paliekama plati laisvė ir kartu 
rekomenduojama didžiausia tolerancija tiek 

tikėjimo, tiek tautiškumo atžvilgiais. skau-
tų ideologijos analizę būtų galima pildyti 
dešimties skautų priesakų analize, tačiau 
juose rastume tik glaustesne ir struktūruota 
forma išdėstytus tuos pačius principus, ku-
riuos  ką tik apžvelgėme. apibendrindami 
galime daryti išvadą, kad skautybė yra kova 
dėl tobulo žmogaus remiantis dievo, Tėvy-
nės ir artimo idėja.

du skautybės dėmenys – ideologinės gai-
rės ir konkreti, reali veikla sudarė vaikų ir jau-
nuolių praktikuojamą skautavimą. kunigas, 
jėzuitas ir skautų vadovas antanas saulaitis, 
kalbėdamas apie lietuvių skautus išeivijoje, 
teigė, kad jie rėmėsi tikra ir neiškraipyta ide-
ologija, lietuvybe ir lietuviška šeima, lietuvių 
bendruomene, drausminga skautų organiza-
cija ir vadinamaisiais organizaciniais veiks-
niais – aktyvia visų lygių skautų ir jų rėmėjų 
grupių veikla7. studentų skautų šie dėmenys 
buvo diskutuojami įvairiais aspektais sten-
giantis juos išgryninti, įvardyti ir apibrėžti 
lietuvių skautų kontekste.

akademinių skautų ideologiją 
konstruojant

akademinio skautų sąjūdžio susikūrimo 
data laikoma 1947 m. liepos 7 d., kada lss su-
važiavimo metu, kaselyje dalyvaujant garbės 
nariams prof. ignui končiui, prof. steponui 
kolupailai, filisteriams, studenčių skaučių 
draugovės (toliau – ssd) ir sambūrio „Vytis“ 
nariams, nutarta steigti bendrą akademinių 
skautų grupes vienijančią organizaciją, tę-
siančią pirmosios lietuvos respublikos aka-
deminių skautų tradicijas. didžiausias  tuo 
metu ass uždavinys buvo suburti išblaškytus 
narius ir juos supažindinti, perteikti akademi-
nių skautų vertybes, pasaulėžiūros ir ideologi-
jos pagrindus. Šiam tikslui buvo stengiamasi 
organizuoti kuo daugiau stovyklų, suvažiavi-
mų, kuriuose apie tai būtų kalbama. Taip pat 
1948 m. buvo pradėtas leisti „mūsų Vytis“.
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Vienas pirmųjų tokio pobūdžio renginių 
buvo Fišen-algau vykusi žiemos stovykla, 
kurios dalyviai, įvardiję save kaip „akade-
minį skautiškąjį jaunimą tremtyje“, priėmė 
svarbius nutarimus, nurodančius vertybines 
veiklos gaires. „Nepasitenkinti vien skautiškų 
idealų prisiminimais, neieškoti naujų kelių, 
bet eiti tuo keliu, kurį jau turime: įgyvendinti 
skautų įstatus. Mūsų ideologija nurodo kelio 
gaires, bet tuo keliu turime eiti mes patys.“8 
nurodomos idealizmo kupinos vertybės – 
lietuviška šeima, tvirti broliški tarpusavio 
ryšiai,  lietuvoje veikusių akademinių skau-
tų organizacijų tradicijų tęstinumas, įvairių 
lietuvių organizacijų  tremtyje vienybė ir 
skautų kaip organizacijos nedalyvavimas 
politinėje veikloje. ypač vertas dėmesio į 
ateitį projektuojamas nutarimas, kuriame 
teigiama, kad emigracijoje būtina stengtis 
tęsti studijas, burtis į akademinius skautiš-
kus vienetus visose šalyse ir palaikyti glau-
džius ryšius su akademinio skautų sąjūdžio 
ir lietuvių skautų sąjungos vadovybėmis. 

„Visomis jėgomis vesti kovą dėl Lietuvos lais-
vės (...) Išmušus laisvės valandai, greičiausiu 
laiku pasiekti mūsų šventąjį kraštą, kuriam 
visada turime aukoti ir dirbti – iki paskutinio 
atodūsio.“9

akademiko skauto uždavinius išeivijos 
spaudoje suformulavo tuometinis korpora-
cijos, tada laikinai vadintos sambūriu, vadas 
ir „Vyčio“ redaktorius Bronius kviklys. Tai 
kova dėl lietuvos išlaisvinimo, savęs ir jau-
nimo ugdymas, teorinių skautybės pagrindų 
nagrinėjimas. „Skautas, kuris didelę gyveni-
mo dalį praleidžia beskaitydamas mokslo vei-
kalus ir plėsdamas savo žinojimo horizontus, 
težino, kad lietuviškosios išryškinimas ir su-
formavimas per 30 Lietuvos skautų gyvenimo 
metų nebuvo atliktas. Mes dar iki šiol neturi-
me rimtesnių veikalų (išskyrus prof. St. Šal-
kauskio), nagrinėjančių skautiškąją ideologi-
ją, kaip Lietuvos jaunimo auklėjimo mokyklą. 
To nepajėgs sėkmingai atlikti žmonės jaunose 
savo dienose neišėję skautų organizacijos eilių. 

Tą galėtų ir turėtų net ir dabar tremtyje atlikti 
ne vien skautai pedagogai, bet ir kitų sričių 
akademikai skautai.“10 panašius, tik pra-
plėstus ir papildytus, įrašant lietuviškumo 
išlaikymo svarbą ir bendradarbiavimą tarp 
korporacijos „Vytis“ ir akademikių skaučių 
draugovės, tikslus deklaravo 1949 m. vasario 
18–20 dienomis Šeinfelde vykusio suvažiavi-
mo nutarimai11.

ankstyvosios, iki 1950 m. padarytos, aka-
deminių skautų deklaracijos, nusakančios 
tikslus ir įvardijančios būdus jiems siekti, 
kupinos idealizmo, jose deklaruojamos skau-
tiškos ir lietuviškos patriotinės vertybės. Tai 
lietuviška šeima, mokslas, skautybė ir visur 
pabrėžiamas lietuvos laisvės siekis. laikui 
bėgant šie postulatai buvo mažiau kartojami, 
tačiau daugiau įgyvendinami. daug akade-
minių skautų siekė aukštojo mokslo, įvairiais 
būdais dirbo lietuvybės labui ir – kaip buvo 
minėta B. kviklio – gilinosi į lietuviškos skau-
tybės ideologijos klausimus ir diskutavo.

„mūsų Vyčio“ puslapiuose buvo kilusi 
diskusija dėl skautybės, kaip ideologijos ir 
metodologijos santykio. skirtingų kartų ir 
pažiūrų atstovai kunigas stasys yla12, Tomas 
remeikis13 ir kazimieras palčiauskas patei-
kė argumentuotas, tačiau visiškai skirtingas 
išvadas.

T. remeikis, keldamas klausimą, ar skau-
tybė iš viso yra ideologija, daro išvadą, kad 

„(...) teorijoje lietuviškoji skautybė labai arti 
priartėja prie pilnai išdirbtos ideologijos 
vaizdo, tačiau praktikoje ji daugiau yra au-
klėjimo metodas“. pokalbio su profesoriumi 
metu, prisimindamas anuometės diskusijos 
aplinkybes, T. remeikis pažymėjo, kad šis 
jo straipsnis radosi kaip gilių svarstymų ir 
kontroversijos su „santara“ rezultatas14. To-
kia išvada labai nepatiko vyresniosios kar-
tos vadovams, kurių dauguma neabejojo, kad 
skautybė turi aiškią ir baigtinę ideologiją. 
pavyzdžiui, kazimieras palčiauskas – įtakin-
gas pirmosios lietuvos respublikos skautų 
vadovas, įvairių straipsnių skautų ideologijos 
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klausimais autorius, teigė, kad „skautų orga-
nizacija yra ideologinė organizacija ir turi 
griežtai ir aiškiai formuluotą ideologiją“15. 
kiek anksčiau savo straipsnyje „principinis 
skautas“ jis teigė, kad „Skautybės ideologija ir 
jos metodai (...) sudaro skautybės esmę. Viena 
pati skautybės ideologija mažai kuo skirtųsi 
o gal ir visai nesiskirtų nuo kitų ideologinių 
organizacijų ideologijų“16. jam emocionaliai, 
pavartodamas filosofines argumentuotes, 
pritarė lietuvos skautų brolijos vyriausiasis 
skautininkas steponas kairys17. s. yla ideo-
logijos ir metodų kaip elementų nepriešino, 
jis tiesiog teigė, kad skautybėje jie nėra to-
lygiai išplėtoti ir vyrauja darymo, veiksmo, 
praktikos, kitaip tariant – metodo apraiš-
kos. Šį nesusikalbėjimą galima komentuoti 
nurodant autorių priklausymą skirtingoms 
kartoms. prieštaringas išvadas autoriai darė 
galbūt ir dėl to, kad skirtingai interpretavo 
sąvoką „ideologija“. savotiškai užbaigdamas 
temą T. remeikis provokuodamas teigia, kad 
ass ideologija – iliuzija, ją sukurti galima, 
tačiau tuometėmis aplinkybėmis nereikėjo 
kurti, nes vargu ar būtų padėję dviejų kul-
tūrų sankryžoje esančiam jaunam žmogui. 

„Ateitininkai turi pilnai atbaigtą ideologiją, 
tačiau jų ideologija lietuviui mažai tepadeda 
svetimoje žemėje surasti prasmingą vietą.“18

apžvelgus autorių išdėstytas mintis ga-
lima daryti išvadą, kad skautybei būdingas 
veiklos, arba metodo, vyravimas, o ideologi-
niai arba pasaulėžiūriniai dalykai paliekami 
antrame plane ir asmeniniam apsisprendi-
mui. Tačiau kiek bendri skautiški principai 
tinka akademikams skautams? kuo akade-
miniai skautai panašūs ir kuo skiriasi nuo 
savo jaunesnių brolių ir sesių? atsakymo į 
šiuos klausimus reikia ieškoti istoriniuose 
šaltiniuose.

originalių dokumentų analizė padėtų 
apžvelgti akademinių skautų ideologinio 
tapatumo raidą. Vienas iš ankstyvųjų ir 
įdomesnių, todėl vertų atskirai aptarti ban-
dymų savarankiškai apibrėžti akademinių 

skautų ideologinius pagrindus ir visuome-
ninės veiklos programos gaires buvo 1952 m. 
viduryje su tuomečio korporacijos „Vytis“ 
pirmininko eugenijaus Vilko lydraščiu iš-
spausdintas vieno puslapio dokumentas, 
pavadintas „korporacijos „Vytis“ ideolo-
gijos ir visuomeninės programos bruožai 
(bandymas formuluoti)“19. jame pirmą kar-
tą bandyta suformuluoti tai, kas galėtų būti 
vadinama akademinių skautų ideologija. 
nors dokumentas kalba tik apie korporaciją 

„Vytis“, tačiau galima daryti prielaidą, kad 
jis buvo priimtinas ir akademikių skaučių 
draugovei. nepilnų dviejų puslapių doku-
mento turinį sudaro šeši skyriai: „Įvadas“, 

„dievas“, „Tėvynė“, „Visuomenė“, „Švietimas 
ir auklėjimas“, „skautų organizacija“. Įvade 
nurodoma, kad korporacija „Vytis“ savo vei-
kloje vadovaujasi tikybiniu, tautiniu ir soci-
aliniu principais bei skautų įstatų dvasia, o 
tai iš esmės atitinka lietuvių skautų sąjūdžio 
principus. antrajame skyriuje nurodoma, 
kad „vytietis stengiasi įsigilinti į savo išpažįs-
tamos tikybos pagrindus ir juos taikyti visame 
savo gyvenime. Jis yra veiksmo krikščionis“, 
tačiau „konfesiniai skirtumai neturi sudaryti 
žmones skiriančio veiksnio, nes visos tikybos 
turi tą patį centrą – Dievą, kuris yra įsakęs 
mylėti vienas kitą“20.

Vytiečio pareigos Tėvynei apibrėžiamos 
labai radikaliai: „pareiga savo tautai ir jos 
valstybei yra aukščiausia žemiškoji žmogaus 
pareiga. Joms išlaikyti ir ginti vytietis atiduo-
da savo žinias, turtą, jėgas, sveikatą ir gyvybę.“ 
nurodoma, kad „vytietis kuria tik lietuvišką 
šeimą ir joje puoselėja bei ugdo visas gerąsias 
tautines tradicijas ir tautinę kultūrą“. pabrė-
žiama tolerancija politinėms pažiūroms.

skyriuje „Visuomenė“ dėstomi teigi-
niai: „lietuvių tautos pagrindą sudaro žemę 
dirbą ūkininkai. Jų gerovė yra visos tautos 
gerovės pagrindas. Samdomųjų darbininkų 
būklę pagerinti yra svarbus tautos reikalas. 
Jie ir jų šeimos turi turėti palankias sąlygas 
susikurti dvasinę ir ekonominę gerovę.“ ap-
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tariant švietimą ir auklėjimą teigiama, kad 
švietimo uždavinys – ne tik teikti žinių, bet 
ir visapusiškai ugdyti jaunuolių asmenybes, 
parengti juos tvirtai tikinčiais žmonėmis, 
sąmoningais ir aktyviais lietuvos piliečiais, 
kurie savo įgytas ir išugdytas savybes panau-
dotų pirmiausia tautos ir visuomenės labui. 
atskiru punktu išskirta skautų organizacija. 
dokumento autorius manė, kad labai svar-
bu ją remti savo darbu, lėšomis ir moraliai. 

„Korporacija vienu iš pagrindinių savo užda-
vinių lietuvių skautų organizacijos atžvilgiu 
skaito savo pastangas išlaikyti ją laisvą nuo 
visokeriopų politinių ir kitokių įtakų bei ry-
šių, kurie galėtų pakeisti ar iškreipti jos, kaip 
grynai auklėjamosios organizacijos, nepoli-
tinį pobūdį ir palenkti ją pašaliniams veiks-
niams.“ korporacija, siekdama sėkmingiau 
įgyvendinti savo tikslus, bendradarbiauja su 
akademinių skaučių draugove ir pageidauja 
pakankamos lietuvių skautų organizacijos 
autonomijos.

Čia trumpai išdėstyti teiginiai rodo, ko-
kiomis vertybėmis ir jų interpretacijomis 
akademiniai skautai grindė savo ideologinį 
pamatą. praktiškai visos jos dėstomos pir-
mosios lietuvos respublikos skautų ideolo-
gijos dvasia, o iš dalies – ir retoriškai išsako-
mos klasikiniais skautų principais – dievas, 
tauta, Tėvynė ir artimas. Viena sunkinanti 
aplinkybė neleidžia visiškai pasitikėti šiuo 
dokumentu – jis pasirašytas „seno vytiečio“ 
slapyvardžiu, o pastangos jį nustatyti kol kas 
buvo nesėkmingos21.

korporacijos pirmininko e. Vilko ly-
draštyje sakoma, kad korporacija turi teisę 
ir pareigą oficialiai pareikšti savo vertybines 
nuostatas tautinio, valstybinio ir visuomeni-
nio gyvenimo klausimais ir tokio dokumen-
to atsiradimas pagreitintų juniorų ir senjorų 
programų radimąsi. Tačiau aptartas doku-
mentas skautiškoje spaudoje nebuvo skel-
biamas ir diskutuojamas, taip pat nepavyko 
rasti tolesnio susirašinėjimo šiuo klausimu, 
todėl dokumentą reikia vertinti kaip „bandy-

mą formuluoti“ bandymo sėkmingumą ver-
tinant kitų šaltinių kontekste. Šis dokumen-
tas buvo surastas byloje „akademinis skautų 
sąjūdis. susirašinėjimas tarp valdybos narių 
1951–1953 m.“

korporacijos „Vytis“ senjoro pasižadėji-
me taip pat atsispindi tos pačios anksčiau 
aptartosios vertybės, kurias stengiasi įgy-
vendinti organizacijos nariai. pateikiamas 
visas tekstas:

„Brangindamas savo garbę aš pasižadu būti 
ištikimas Dievui Visagaliui Pasaulio Kūrėjui, 
kuris yra Aukščiausias Tiesos, Grožio ir Gėrio 
šaltinis, mano pradžia ir pabaiga.

Aš pasižadu būti ištikimas savo kenčian-
čiai Motinai Lietuvai dirbdamas jos laisvei 
ir gerovei, kur bebūdamas visomis dvasios ir 
kūno jėgomis, aukodamasis Jos reikalams iki 
savo gyvybės aukos, skiepydamas savo tarpe 
tautinį solidarumą ir meilę lietuvio kiekvie-
nam lietuviui.

Aš pasižadu tarnauti artimui vadovauda-
masis krikščioniškos meilės principais.

Aš pasižadu būti ištikimas korporacijos 
drausmei bei tradicijoms ir palaikyti broliš-
kus ryšius Korp. narių tarpe dabar ir ateityje.

Tad Dieve man padėk!“22

pasižadėjime vardinami skautiški dievo, 
Tėvynės ir artimo principai ir pridedamas 
naujas dėmuo – korporantiškumas, išreikš-
tas paklusnumu korporacijos drausmei ir 
broliškų ryšių palaikymu.

ko gero, mažiausiai diskusijų akademikų 
ideologijoje keliantis buvo religijos klausimas. 
organizacijos šūkyje ir ideologijoje dievui ir 
religijai visada teko pirma vieta. ass katali-
kų dvasios vadovo jono kubiliaus23, kunigų 
antano saulaičio24, stasio ylos, juozo Vaišnio 
tekstuose, kurių ypač gausu 1957–1964 metų 
spaudoje, pabrėžiama individualaus, sąmo-
ningo ir praktiško religingumo ir pasaulėžiū-
ros svarba, aptariami gyvenamojo laikotarpio 
keliami iššūkiai. kita vertus – ir tekstuose, ir 
interviu su filisteriais pabrėžiama asmeninio 
apsisprendimo ir tolerancijos svarba ir laisvė.
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„skautiška mintis“
akademinių skautų ideologiniai ieškojimai 

nuvedė iki naujo ideologinio konstrukto – 
„skautiškos minties“. skautiška mintis – šį 
naują terminą į viešąją apyvartą įvedė žurnalo 

„mūsų Vytis“ redaktorius prof. algirdas avi-
žienis 1959 m. pirmiausia jis atsirado žurnalo 
paantraštėje – iki tol buvęs lss vadų, vado-
vių ir akademikų skautų bei skaučių laikraš-
tis tapo „skautiškos minties žurnalu“. savo 
straipsnyje „mūsų Vyčio tikslas“ a. avižienis 
taip suformulavo žurnalo tikslus: „steigėjų 
pavyzdžiu ryžtamės saugoti, kad ir antrąjį de-
šimtmetį „mūsų vytis“ būtų gyvos ir aiškios 
skautiškos minties atstovas.“25 Tačiau apibrė-
žimo, kas yra ir kaip definuojama „skautiška 
mintis“, jis nepateikė. greičiausiai jo ir nerei-
kėjo – žurnalą skaitė vyresnieji skautai, skau-
tų vadovai, akademiniai skautai, ir visa, ką 
jie veikė, galvojo ir kalbėjo, buvo suprantama 
kaip „skautiška mintis“. Vis dėlto buvo smalsu 
kaip išoriniam stebėtojui neskautui paaiškinti 
šią naują ir specifinę sąvoką. skautiškos min-
ties, kaip galvojimo ir veiklos būdo, apibrėži-
mo paieškos nuvedė pas jos autorių prof. a. 
avižienį. pasitelkę „mūsų Vyčio“ puslapius ir 
atsiminimus pabandėme aptarti, kas telpa į 
skautiškos minties sąvoką. pasak profesoriaus, 
skautišką mintį pirmiausia reikėtų nagrinėti 
akademinių skautų kontekste, nes skauty-
bė – tai vaikams ir jaunuoliams skirta peda-
goginė ugdymo sistema. akademinio skauto 
idealai pirmiausia formuluojami skautų vyčių 
įžodyje, kuris duodamas visam gyvenimui ir 
kuriuo pasižadama tarnauti26, ir akademiniai 
skautai stengiasi skautybės principus pritaiky-
ti kasdieniame gyvenime. paprašytas apibū-
dinti „skautiškos minties“ sąvoką profesorius 
pirmiausia prisiminė palyginimą – kas prieš 
penkiasdešimt metų „akademikus“ skyrė nuo 
ateitininkų ir santariečių: „(...) skirtumai lieka 
dar žymiai ryškesni išorinėje formoje: bendra 
malda, griežtos taisyklės, sportas, ankstyvas 
privalomas poilsis – pas ateitininkus; gyveni-

mas palapinėse, uniformos ir apeigos, netils-
tančios dainos ir vėlyvi laužai – pas akademi-
kus skautus; intelektualiai ypač ambicingos 
paskaitos ir pilna laisvė individams kiauras 
naktis diskutuoti, baliavoti ar net miegoti – pas 
santariečius“27 – ir akademinis turinys, o tai 
buvo savaime suprantama, – pokalbio metu 
pridūrė a. avižienis28. Būtent įdomios vei-
klos formos, konkrečiau – vasaros stovyklos 
su bendrais laužais, darbais ir paskaitomis ir 
turinys – lietuvybė ir jos pagrindo ieškojimai 
intelektualiai ir emociškai priimtinomis for-
momis aiškinant jauniems, naujiems iš ame-
rikietiškų mokyklų atėjusiems nariams buvo 
skautiškos minties specifika. kitas „skautiškos 
minties“ elementas – aktyvus tautiškumas, 
lietuvybė, puoselėjama ne dėl savęs pačios, 
bet turint tikslą palaikyti ryšius su okupuota 
lietuva. Viena iš jo išraiškų – mokslo ir kūry-
bos simpoziumai, pradėti organizuoti Filiste-
rių skautų sąjungos valdybos (pirmininkas a. 
avižienis, vicepirmininkas arvydas kliorė) 
iniciatyva. mokslo ir kūrybos simpoziumai, 
pasak profesoriaus, buvo tos intelektualios 
akademinių skautų inovacijos, kurios per ilgą 
laiką atvedė iki Vytauto didžiojo universiteto 
atkūrimo29.

ideologijos diktatūra

Vienas iš akademinio skauto tapatumo 
bruožų – „ideologinis vientisumas“ arba 
daug diskusijų ir negatyvaus vertinimo su-
laukęs griežtas, jeigu nevartotume žodžio 
stagnatoriškas, draudimas priklausyti ki-
toms ideologinėms organizacijoms. Tokia 
pozicija galėtų būti siejama su dar lietuvos 
universitete įvykusiu incidentu, kai dėl skir-
tingo savo narių politinio angažuotumo or-
ganizacija skilo į dvi – sesių ir brolių, o pas-
taroji apskritai buvo atsidūrusi ant iširimo 
ribos. išeivijoje ortodoksinės pozicijos, kad 
ass nariai negali priklausyti kitoms ideolo-
ginėms organizacijoms, stipriausiai laikėsi 
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senieji, dar lietuvoje į organizaciją įstoję 
ass nariai – edmundas korzonas30, jonas 
dainauskas, Bronius kviklys, kazimieras 
palčiauskas. jaunoji karta – Tomas remeikis, 
algirdas avižienis ir kiti – laikėsi nuomonės, 
kad šiuo klausimu galima rasti kompromisą.

kol nekildavo konfliktinių situacijų, bū-
davo „(...) juokiamasi, kad korporacijos dėl to 
neleidžia savo nariams priklausyti kitoms or-
ganizacijoms, kad ant vieno korporanto galvos 
nesutelpa dviejų kepuraičių“31. Tačiau kai kor-
poracija „Vytis“ pašalino kelis korporacijos 
drausmei nepaklususius, taigi – pasižadėjimą 
sulaužiusius narius32, Vytautas kavolis, pasi-
rašęs slapyvardžiu Corolus, pratrūko: „Netu-
rėdamas pakankamai tolerancijos ir pagarbos 
subrendusio žmogaus asmenybei, savotišku to-
talitarizmo reiškėju išvirto ir akademinis skau-
tų sąjūdis (ASS) (...) Viena ASS visame pasau-
lyje rado reikalinga esant šią tikrąją skautybės 
tradiciją papildyti savotišku priedu, pasisko-
lintu iš vokiečių universitetų Corps, į kuriuos 
būrėsi aristokratų vaikai, išsiilgę spalvingos 
romantikos!“33 griežtas kavolio pasisakymas 
sulaukė dar griežtesnio atsakymo iš akade-
minių skautų pusės. algimantas povilainis 
argumentuotai sukritikavo visus Corolus prie-
kaištus, pakvietė susitaikyti ir „dirbti bendrą 
politinį darbą – lietuvos laisvinimą“34. Šio, ga-
lima sakyti, konjunktūrinio precedento metu 
akivaizdžiai atsiskleidė ir buvo patvirtintas 
korporacijos „Vytis“ principų laikymasis kaip 
vienas iš korporacijos ideologijos bruožų. Tie-
sa, retrospektyviai žiūrint šis principų išlaiky-
mas akademiniams skautams kainavo didelius 
intelektualius nuostolius – iš jų į santarą išėjo 
leonas sabaliūnas, raimundas mieželis ir kiti 
intelektualesnės veiklos siekę ass nariai.

akademinių skautų lietuvybės 
samprata

Vienas iš pačių svarbiausių klausimų, nuo 
pat atsikūrimo Vokietijoje užėmęs daug vie-

tos skautų veiklos programoje ir ideologijoje, 
buvo lietuvybės išlaikymo, jos interpretavi-
mo ir realizavimo savo veikloje ir gyvenime 
klausimas. kas yra lietuvis, kaip ir kokiu 
būdu lietuvybė dera su naująja aplinka – to-
kių klausimų pirmus maždaug penkiolika 
metų skautai nekėlė. „Trisdešimt devyni 
lietuviškos skautiškos veiklos metai aiškiai 
parodė, kad patriotiškumas ir gili Lietuvos 
meilė, pateiktos mūsų jaunimui „skautiško-
je uniformoje“, geriausiai išlaikė visų audrų 
egzaminus. Šiandieną neabejotina, jog mūsų 
emigraciniam jaunimui tą patriotiškumą, 
lietuviškumą geriausia skiepyti skautybės 
„švirkštu“, skiepijant tuos „vaistus“ kasdien.“35  
Tačiau nauja realybė, dviejų kultūrų sankir-
ta ir auganti jaunų intelektualų karta kėlė šį 
klausimą, darė jį vis aktualesnį ir reikalavo 
originalaus atsakymo. 

nepaprastai įdomi ir aktuali diskusija, 
susijusi su lietuvybės, lietuvių kultūros ir 
kalbos išsaugojimu ir naudojimu, buvo užsi-
mezgusi 1960–1961 metų „mūsų Vyčio“ pus-
lapiuose. radikalų požiūrį į lietuvybės padėtį 
ir perspektyvas išdėstė V. dundzila. jis teigė, 
kad „lietuvybė, beveik visa kas yra lietuviško, 
šiandieniniame jaunime neprigyja“. pateikęs 
keletą pavyzdžių ir samprotavimų, kad 10–12 
metų paaugliai tik didesnėse lietuvių koloni-
jose ir dėl griežtos tėvų priežiūros laikosi lie-
tuvių kalbos ir eina į šeštadienines mokyklas, 
tačiau tarp savęs bendrauja ir – svarbiausia – 
mąsto angliškai, jis piešia kontroversišką 
paveikslą: „keistai skamba ir testamentiniai 
posakiai, kuriais vaikas greičiausiai ir nebe-
tiki (...) „Būk visada geras lietuvis patriotas 
ir kalbėk tik lietuviškai“. Tada vaiko veide 
galima pastebėti tokią sunkią, iškreiptą šyp-
seną...“ apžvelgęs padėtį autorius teigia: 

„Lietuvybės fronte siūlau trauktis atgal ir kaip 
kokiai kariuomenei įsitvirtinti kituose apka-
suose.“36 „kiti apkasai“, pasak V. dundzilos, 
yra naujo lietuvio tipo – lithuanian by culture 
formavimas. jo požymiai būtų geras lietuvių 
kultūros pažinimas ir gebėjimas angliškai 
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dėstyti savo tapatybę atspindinčias mintis ir 
pažiūras. priemonė tokiam pasiūlymui įgy-
vendinti būtų lietuviškųjų ir amerikietiškųjų 
vertybių sintezė, kuri turėtų atsakyti į aktu-
alius, su tautine tapatybe susijusius klausi-
mus ir būti suformuluota abiem kalbomis, 
o grindžiama lietuvių kultūros pažinimu ir 
jos vertybėmis. Šiuo savo požiūriu V. dun-
dzila nebuvo originalus – lietuviškos tau-
tinės kultūros pažinimas kaip svarbiausias 
uždavinys buvo iškeltas akademinio skautų 
sąjūdžio programos komisijos, kurios vienas 
aktyviausių narių buvo Tomas remeikis, ir 
išdėstytas atskirame leidinyje – 1958 m. savi-
veiklos konspekte37. jame, diskutuodamas su 
Vytautu kavoliu, T. remeikis gina archyvi-
nės lietuvybės (tekste rašoma ir su kabutėmis, 
ir be jų) pozicijas, argumentuodamas, kad tai 
yra vertybė savaime, įdomus studijų dalykas 
ir – svarbiausia – gali palengvinti ryšį su lie-
tuva, jos žmonėmis. „nors politiškai ir eko-
nominiai lietuva nėra laisva, kultūriniai vis 
tik ji dar gyva. ir tai, galbūt, ne tik lietuvių 
ten, bet ir mūsų čia, išeitis.“

pritardamas T. remeikiui V. dundzilai 
oponavo programos komisijos pirmininkas 
senjoras Šarūnas milišauskas. sutikdamas, 
kad dviejų kultūrų sintezė yra reikalinga, ta-
čiau tik jų kartai, turinčiai didesnės patirties, 
taip pat sutinka, kad šios sintezės pagrindas 
turi būti lietuvių kultūra. autorius teigia, 
kad kitai kartai tokios sintezės nereikės, jei 
tėvai nereikalaus vaikų apsisprendimo už lie-
tuvybę, ir, ne visai tiksliai interpretuodamas 
a. dundzilos tekstą, griežtai nesutinka dėl 
lietuvių kalbos atsisakymo: „mūsų lietuviš-
koji kultūra susideda grynai iš liaudies kūry-
bos, ir aš abejoju, ar mes galime ją, vartojant 
tik anglų kalbą, tęsti. mus jungia romanti-
nė lietuvybė (...) jokie tautiniai sentimentai 
neiškils amerikoje gimusiam jaunuoliui 
girdint dainuojant lietuviškas dainas angliš-
kai.“38 pagrindinė Š. milišausko kritikos da-
lis buvo nukreipta į a. dundzilos teiginius, 
tiksliau – išvadas, kurie, išimti iš konteksto, 

atrodo gana drastiški. Tai pastebėjo ir į dis-
kusiją įsitraukusi liuda Čėsnaitė. straipsnyje 

„Tarp lietuvybės aspiracijų šviesos ir saulėly-
džio“39 diskutuodama su abiem prelegentais, 
plačiau komentuodama „lithuanian by or-
gin“ ir „lithuanian by culture“ koncertus, 
autorė analizuoja tapsmo vienokiu ar kitokiu 
lietuviu prielaidas. greta to l. Čėsnaitė, pasi-
telkdama lenkų egzilio kultūrinės laikysenos 
pavyzdį, kurio esmė – kalbėti apie save, savo 
problemas ir praeitį daug ir nesibodint anglų 
kalbos, diskutuoja su Š. milišausku, teigusiu, 
kad „nereikia iškelti mūsų grupės problemas 
į olympo viršūnę ir jaustis virš kitų tautinių 
grupių“40.  Būtiną anglų kalbos vartojimą ir 
savo reikalų viešinimą l. Čėsnaitė iliustruoja 
Vilniaus krašto ir lietuvių istoriografijos pa-
vyzdžiu: „mes turime puikiausius Šapokos, 
sruogienės vadovėlius, bet jie tik mums įro-
do, kad Vilnius mūsų ir pan.“41

Verdant tokioms karštoms diskusijoms 
dėl lietuvybės formos ir turinio išorinis 
stebėtojas ir kritikas Vytautas kavolis rašo, 
kad akademinių skautų lietuvybės samprata 
buvo gana abstrakti. „Kokią lietuvybės sam-
pratą atstovauja akademikai skautai, – pri-
sipažinsiu, negaliu aiškiai suformuluoti. Jų 
veikloje matau daug gerų darbų, bet nejuntu 
jokio intelektualiniai suformuoto koncepto, 
kuris šią veiklą jungtų. Galbūt kad ir nėra čia 
kito koncepto, kaip „geri darbai“ – gerojo dar-
belio tradicija – visiems aiškiai naudingų dar-
bų vykdymas.“42 akademiniams skautams, 
pagal prigimtį praktiškai ir aktyvią ne vien 
intelektualią veiklą vykdančiai organizacijai, 
ši pastaba neturėjo skambėti kaip priekaištas. 
Tiesiog ji įvardijo tai, apie ką patys akade-
miniai skautai intensyviai diskutavo – apie 
keletą vienu metu egzistavusių skautiškų 
lietuvybės sampratų. gabūt dėl šio skautų 
nesusišnekėjimo V. kavolis teigia, kad „skau-
tiškoji lietuvybės samprata yra tokia bendra 
ir neprofiliuota, kad minties kritikui stačiai 
nėra už ko nusitverti. Dar daugiau: ji tiek ben-
dra, kad negalima įžvelgti rimtesnio skirtumo 
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tarp bendrosios Studentų Sąjungos lietuvybės 
sampratos ir skautiškosios (...) nebūtų jokios 
erezijos visiems studentams papiršti skautiš-
ką ideologiją – kaip tik todėl, kad joje nedaug 
ką būtų galima pasakyti individui“43.

Šiame vidiniame akademinių skautų lietu-
vybės diskurse su išoriniais komentarais ga-
lime dar kartą pastebėti tai, apie ką jau buvo 
bent keliose vietose užsiminta: skautai – ar 
tai būtų mokyklinis jaunimas, ar studijuo-
jantys ir studijas baigę, nebuvo išpuoselėję 
didelių ideologinių konstrukcijų bei teorijų, 
negalėjo didžiuotis originaliomis religin-
gumo, patriotizmo ar lietuvybės sampratų 
interpretacijomis, tačiau turėdami savo iš 
pažiūros nesudėtingą pasaulėžiūrą jie buvo 
ją ištobulinę, aptarę ir pritaikę praktikoje.

Ideologijos postulavimas ir 
silpstančios diskusijos

„akademinėje skautijoje“ 1954 m. teigiama: 
„akademinės skautybės ideologija remiasi 
tais pačiais trimis principais, kaip ir jaunųjų 
skautų ideologija, būtent religiniu, tautiniu 
ir socialiniu.“44 1959 m. pabaigos tekstuose 
randame suformuluotas ir vėliau tik papildy-
tas pagrindines studentų skautų ideologijos 
tezes: „Akademinės skautybės ideologija re-
miasi šiais pagrindiniais dėsniais – principais, 
būtent religiniu, tautiniu ir socialiniu.“45 pla-
čiau komentuojant kiekvieną principą pabrė-
žiama, kad išeivijoje nuo 1954 m. svarbiausia 
buvo išsaugoti tautiškumą. skautiško šūkio 

„dievui, Tėvynei ir artimui“ pagrindu pri-
taikius akademinę retoriką ir intelektualias 
pastangas platesnei šių elementų interpreta-
cijai buvo suformuluota akademinių skautų 
ideologija.

„mūsų Vytis“ – skautiškos minties žurna-
las – ilgainiui taip pat keitėsi. keletą metų 
redaktoriaujant Vytautui germanui, anta-
nui dundzilai, algirdui avižieniui, adomui 
mickevičiui žurnalo puslapiuose ir iš dalies 

privačiame susirašinėjime buvo keliamos ir 
diskutuojamos akademinių skautų ideologi-
jos problemos ir klausimai, tačiau originalių 
minčių ir silpimo laikotarpiu reikėtų laikyti 
maždaug 1965 metus, kada „mūsų Vyčio“ re-
daktoriais tapo rimas griškelis ir ramunė 
kviklytė. jų vadovaujamas žurnalas gerokai 

„sustudentėjo“, pasidarė įdomus studentiško 
amžiaus skaitytojams. nors ir nevengdavo 
svarstymų platesnėmis ideologinėmis te-
momis, tačiau pasisakymai buvo silpniau 
argumentuoti, ne tokie originalūs, žurnale 
buvo daugiau rašoma bendromis kultūri-
nėmis temomis. Vyresnės kartos nuomonei 
atstovaujanti danutė korzonienė 1974 m. la-
bai griežtai įvertino „mūsų Vytį“: „su liūde-
siu tenka konstatuoti, kad šio redaktoriaus 
(rimo griškelio – g. g.) rankose „mūsų 
Vytis“ pradeda „suvaikėti“. Vos atvertusi 
viršelį skaitau, ką reiškia skautų šūkis „bu-
džiu“46. paskaičiusi apie naktinius žaidimus 
ir skautų tėvų ir vadovų problemas d. kor-
zonienė pasijunta „užgauta ir apvilta „mūsų 
Vyčio“47. Tokią savijautą ir situaciją lėmė ke-
lios aplinkybės, kurių pagrindinė – kartų ir 
jų diskutuojamų vertybių kaita. Tais pačiais 
1974 metais, studentų skautų draugovės susi-
kūrimo penkiasdešimtmečio proga, išleista 
knyga „akademinis skautų sąjūdis“ savotiš-
kai apibendrino pasibaigusius ideologinio 
tapatumo ieškojimus. Tai buvo pagalbinė 
ass skyrių knyga, aprašanti visus akademi-
nių skautų skyrių veiklai reikalingus daly-
kus – nuo rikiuočių ir raštvedybos iki isto-
rijos ir ideologijos.

laikysenos savos ideologijos 
atžvilgiu

Tarp akademinių skautų galima išskirti iš 
esmės dvi skirtingas laikysenas skautiškos 
ideologijos atžvilgiu. pirmąją poziciją ga-
lima apibūdinti kaip liberalų požiūrį į savo 
ideologinį tapatumą. pasak a. avižienio, ap-
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sisprendimą priklausyti vienai ar kitai orga-
nizacijai lemdavo ne ideologija, o šalutiniai 
motyvai – draugai, tėvai, netgi susisiekimo 
patogumas, o organizacijos sprendė tą patį 
uždavinį – kaip supažindinti jaunuolį su lie-
tuvių kultūros vertybėmis ir atlaikyti ameri-
kiečių organizacijų konkurenciją. rezultatas 
buvo trys organizacijos, vienodos progra-
mos, tų pačių paskaitininkų dažnai tose pa-
čiose patalpose labai panašioms auditorijoms 
tais pačiais klausimais skaitomos paskaitos. 
Tokiomis aplinkybėmis nebėra didelio skir-
tumo, kuriai iš jų priklausyti. a. avižienio 
pasiūlymas buvo pragmatiškas – paliekant 
specifines organizacijų formas ir tikslus for-
muoti bendras studijų grupes ir koordinuoti 
bendrą kultūrinę lituanistinę veiklą. antroji 
laikysena,  suformuluota rimvydo Šilbajo-
rio – saugoti ir kultivuoti savo ideologinį ta-
patumą, nes „į tris skautų šūkio sąvokas mes 
žiūrim kaip į komplikuotus, gilius dalykus, 
kuriuos akademiniame lygyje, o juo labiau, 
kaipo išsilavinusiam žmogui, prasmingai 
vykdyti nėra taip lengva (…) jeigu mūsų kor-
poracija nori toliau gyvuoti, augti ir žydėti, 
mūsų pagrindinis uždavinys yra kreipti dau-
giau dėmesio į ideologinius klausimus“48.

galima atrasti ir trečiąją laikyseną, kurią 

apibūdinti būtų sunkiausia, mat jos atstovai 
mažiausiai paliko tekstų. ją, ko gero, geriau-
siai atspindėtų kvietimas mąstyti plačiau. ne-
apibrėžti organizacijos sakiniu „turime 50 ide-
ologų, 50 diletantų, 100 dėjusių fugą nuo visų 
šitų klausimų ir 200 gražių merginų. Suvedus 
buhalteriją išeina, kad esame organizacija 

„X“49, bet mąstyti apie organizacijos esmę.
neseni pokalbiai su respondentais – skau-

tais filisteriais – parodė, kad nuomonės dėl 
skautų akademikų ideologijos ir skautiškos 
minties – ir dabar skiriasi. Vieni, kaip antai 
kęstutis ječius, savo įsitikinimais ir veikla 
būdami praktikai, veiklos žmonės, gūžčio-
jo pečiais ir sakė, kad visa skautų ideologi-
ja – tai šūkis „dievui, Tėvynei ir artimui“ 
ir gerojo darbelio tradicija – daugiau nieko 
nėra. Tą patį tvirtino ir danguolė kviklytė50. 
ji ir jos sesė rūta kviklytė-kulikauskienė 
teigė, kad ir jų tėvas Bronius kviklys nebuvo 
didelis filosofas, daug dirbo ir gyveno pa-
gal šias paprastas, tačiau ne visada lengvai 
įgyvendinamas taisykles. kiti akademinės 
aplinkos žmonės – kaip anksčiau minėtasis 
prof. Tomas remeikis, griežtai neneigė aka-
deminių skautų ideologijos, tačiau abejojo 
jos egzistavimu.

išvados
1. ass buvo studentų ir studijas baigusių 

(alumnų) skautų organizacija, kurios ideo-
loginius pagrindus sudarė dešimties skau-
tiškų priesakų ir šūkio „dievui, Tėvynei ir 
artimui“ suaugusiems žmonėms priimtina 
interpretacija, išreikšta akademine retori-
ka, kurią galima pavadinti 1959 m. sufor-
muluotu terminu „skautiška mintis“.

2. akademinis skautų sąjūdis nagrinėjamu 
laikotarpiu apibrėžė savo pozicijas lietuvių 
išeivijai aktualiais klausimais, sugebėjo gal-
būt ne visada originaliai, tačiau artikuliuotai 
išdėstyti savo vertybių sistemą ir prisitaikius 
prie išeivijos gyvenamų sąlygų pretenduoti 
tapti viena iš ideologinių srovių.

3. išeivijoje parašytuose tekstuose, skirtuose 
skautiškos ideologijos analizei, galime iš-
skirti tris laikotarpius. pirmasis – 1948–1953 
metai. Tuo metu ideologiniai klausimai ne-
keliami, skautų ideologija nekvestionuojama, 
ji savaime suprantama. Šią laikyseną forma-
liai įtvirtino Vokietijoje vykusio studentų 
skautų suvažiavimo metu priimti nutarimai, 
kuriuose deklaruojama, kad reikia ne ieškoti 
naujų kelių, bet laikytis jau patikrintų verty-
bių. antrasis laikotarpis – 1954–1959 metai. 
Tai aktyvių diskusijų, ideologinių ieškojimų, 
naujos tapatybės naujoje erdvėje formavimo 
laikotarpis. Tuo laikotarpiu šiais klausimais 
pasisakė visos kartos, tačiau ypač aktyviai – 
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jaunoji, išsilavinimą gavusi Vokietijoje ir 
jaV. Trečiasis – apibrėžtų vertybių, palengva 
slopstančių diskusijų, paįvairinamų nusis-
kundimų dėl menko savo ideologijos žinoji-
mo ir jos nesilaikymo, apimtų 1960–1974 m. 
laikotarpį.

4. ideologinių debatų nusilpimą aštuntojo 
dešimtmečio viduryje lėmė kelios aplinky-
bės. Tai natūrali kartų kaita, vykusi visoje 

lietuvių išeivijoje, prigimtinė organizacijos 
orientacija į praktinę veiklą, realizuotą per 
lituanistinių knygų leidybą, įvairių rengi-
nių organizavimą ir iš esmės atsakytus pa-
grindinius akademinių skautų ideologijos 
klausimus. savo ruožtu ideologinių disku-
sijų nebuvimas silpnino pačios ideologijos 
aktualumą.
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giedrius gloBys

THe ideological aspiraTions oF THe academic 
scouTs in eXile

such topics as the relation between scoutism 
as an ideology and as a method, the religi-
osity of the scouts, the problems of lithu-
anianism, and the place of scoutism among 
other ideological and political movements. 
The academic scouts promoted an original 
idea of the Scout Thought as an ideological 
foundation and method of action applying 
ideology to everyday life. it may be said that 
the academic scout movement in the period 
under consideration articulated its positions 
on issues relevant to the lithuanian exile 
community, expounded its own value system, 
and adjusting to the conditions of diaspora 
life managed to become one of the leading 
ideological currents.  
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praktiškai visos lietuvių emigracinės or-
ganizacijos, kėlusios lietuvos laisvinimo 
idėją, sulaukė kgB dėmesio ir buvo užfik-
suotos šios institucijos dokumentuose. Bet 
tik prieš veikliausias iš jų imtasi aktyvesnių 
poveikio priemonių, turint siekį dezorgani-
zuoti kryptingą jų veikimą. Viena iš tokių so-
vietinei sistemai pavojingesnių organizacijų 
tapo federacija ,,santara-Šviesa“, susikūrusi 
1957 metais susijungus dviem lietuvių išeivių 
organizacijoms „santara“ ir „Šviesa“. 

Šio darbo tikslas – remiantis prieinamais 
archyviniais šaltiniais ir istorine literatū-
ra panagrinėti kgB veiklą, nukreiptą prieš 
federaciją ,,santara-Šviesa“. Bus siekiama 
patyrinėti sovietinių saugumiečių suformu-
luotą požiūrį į susivienijimą. Taip pat aptarti 
sovietinių saugumiečių rengtus planus orga-
nizacijos atžvilgiu, jų kurtą agentūrinį tinklą 
federacijos viduje ir aplink ją. Bus aprašyti 
kai kurie esmingesni kgB kurti ir atlikti 
veiksmai ,,santaros-Šviesos“ atžvilgiu. 

chronologinės šio darbo ribos apima lai-
kotarpį nuo septintojo dešimtmečio pradžios 
iki devintojo pabaigos, t. y. nuo kgB orga-
nizuotesnės veiklos prieš ,,santarą-Šviesą“ 
pradžios iki pabaigos. 

apsibrėžta darbo tema yra gana aktuali, 
nes nėra pakankamai nagrinėta istorinėje 
lietuvių literatūroje.

sovietiniu laikotarpiu ši tema dėl objek-
tyvių priežasčių negalėjo būti tyrinėjama. 
oficialiai pasirodžiusiuose propagandinio 
pobūdžio darbuose apie lietuvių emigraciją, 
praktiškai visada kgB struktūrų inspiruo-
tuose ar bent kontroliuojamuose, apie or-
ganizaciją ,,santara-Šviesa“ būdavo retokai 
užsimenama. plačiau federacijos pobūdis ir 
veikla aptarta kgB darbuotojų parengtoje 
metodinėje priemonėje, kurios redaktoriu-
mi pasirašė gen. mjr. Henrikas Vaigauskas1. 
Ši knyga nebuvo skirta plačiajai visuomenei, 
naudota tik naujiems kgB kadrams ugdyti. 
joje nėra ko tikėtis objektyvaus požiūrio, nes 
knygos autorius (gal autoriai) turėjo išanks-
tines neigiamas nuostatas ir jas stengėsi per-
duoti savo auklėtiniams, kuriems ir skirta ši 
spausdinta priemonė. jos ištraukos, susiju-
sios su ,,santara-Šviesa“, su trumpu redakci-
jos komentaru buvo perspausdintos ir fede-
racijai artimame mėnraštyje ,,akiračiai“2.

po 1990 metų jau atsirado darbų, moks-
liškai ir objektyviai nagrinėjančių lietuvių 
emigracijos istoriją. nagrinėta ir lietuvių 

darius juodis 

destrukcinis kgB veikimas prieš „santarą-Šviesą“ 
XX a. septintąjį–devintąjį dešimtmetį
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išeivijos liberaliosios srovės genezė, drauge 
ir federacijos ,,santara-Šviesa“ susikūrimo 
aplinkybės. Šiuo požiūriu svarbus daivos 
dapkutės darbas3. kgB požiūris (išdėstytas 
anksčiau aptartoje metodinėje priemonėje) į 
federaciją aptartas ir egidijaus aleksandra-
vičiaus straipsnyje4. archyvinė kgB medžia-
ga apie federaciją, jos narius buvo paskelbta 
algirdo endriukaičio ir povilo Varanausko 
straipsnių ciklo ,,Voratinklis“ dalyse5. Tada 
pirmąkart buvo galima susipažinti su au-
tentiškos medžiagos fragmentais, bet nuo-
dugnesnės analizės darbe nebuvo. istorikai 
labiau gilintis į šią temą pradėjo vėliau. sovie-
tinio saugumo veiklos prieš ,,santarą-Šviesą“ 
aspektus yra apžvelgęs savo straipsniuose 
istorikas arvydas anušauskas6. naudojant 
archyvinę medžiagą, darbuose nagrinėta 
bendroji kgB veiklos užsienyje praktika, 
taikyta prieš lietuvių emigracines organiza-
cijas ir jų aktyvius veikėjus, taip pat ir prieš 
,,santarą-Šviesą“. kgB veikimą prieš lietuvių 
susivienijimus yra nagrinėjęs juozas Banio-
nis7. jo knygoje apžvelgta ir veikla ,,santaros-
Šviesos“ atžvilgiu. arūno streikaus straips-
nyje apie sovietų valdžios ,,darbą su išeivija“ 
aptartos kai kurios kgB veikimo prieš fede-
raciją formos8.

istoriniams tyrinėjimams svarbus šaltinis 
išlieka ir pačių federacijos narių paskelbti 
darbai apie savo veiklą. itin svarbūs tyri-
mui tie, kuriuose apžvelgiama kgB veikla. 
Čia reikėtų paminėti Zenono V. rekašiaus 
straipsnį, kuriame aprašoma saugumo vei-
kla prieš jį patį remiantis išlikusia archyvine 
byla9. Taip pat apie kgB veikimą užsimena 
ir Valdas adamkus savo atsiminimų knygo-
je10. Šie ir panašūs šaltiniai leidžia pažvelgti 
į įvykius iš kitos pusės, priešingos nei žvelgė 
kgB.  

darbe apsibrėžtus klausimus gali padė-
ti atskleisti buvusio kgB archyvo medžia-
ga, saugoma lietuvos ypatingojo archyvo 
(toliau – lya) fonduose. daug vertingos 
medžiagos jau prarasta, todėl kai kurių vei-

klos aspektų nebegalima tyrinėti arba nėra 
galimybių nuodugniai ištyrinėti. praktiš-
kai neišliko žvalgybos skyriaus medžiagos 
apie septintąjį–aštuntąjį dešimtmetį. Todėl 
nagrinėjant veiklą prieš federaciją nemažai 
kas lieka nežinoma. nagrinėjant šį laiko-
tarpį galima remtis tik kontržvalgybinių 
skyrių dokumentais. juose išliko kai kurių 
tyrinėtojui naudingų duomenų apie šį slap-
tą sovietinės specialiosios tarnybos veikimą. 
dažniausiai veiklą galime bandyti atsekti 
pasitelkę įvairių metų išankstinius pla-
nus. o medžiagos, kuri atskleistų tų planų 
įgyvendinimą, praktiškai neišliko. iškyla 
sudėtingas šios svarbios šaltinių grupės pa-
tikimumo klausimas, į kurį neįmanoma at-
sakyti vienareikšmiškai. kgB darbuotojai, 
rašydami dokumentus, žvelgė į federaciją 
per savo subjektyvią prizmę, todėl objekty-
vaus organizacijos veiklos įvertinimo nega-
lime rasti. praktiškai visuose dokumentuose 
iškyla ideologinės to laikotarpio klišės. ne-
retai teikiamos interpretacijos nesiderino su 
lietuvių išeivijos gyvenimo realijomis. Taip 
pat savo pasiekti rezultatai buvo perverti-
nami, paprasčiausiai pasigiriama pasiektais 
rezultatais, veiksminga veikla buvo rodoma 
tik ataskaitose vadovybei. dėl objektyvumo 
geriausia būtų lyginti kgB turėtą medžiagą 
su priešingos šalies šaltiniais, t. y. „santa-
ros-Šviesos“ narių rašytiniais darbais. Tik, 
deja, ne visada galima rasti skirtingų ša-
lių šaltinius, bylojančius apie tą patį įvykį. 
priešingos šalies archyvinės medžiagos 
galima aptikti Vytauto didžiojo univer-
siteto išeivijos studijų centro (Vdu isc) 
archyve. jame kaupiami ,,santaros-Šviesos“ 
narių asmeniniai fondai. juose tiesioginės 
medžiagos, apibūdinančios kgB vaidmenį, 
nesama labai daug, bet kai kurių užuominų 
pasitaiko. Be to, šio archyvo dokumentai 
padeda tyrinėtojui tinkamiau susipažinti 
su to meto aplinka.



�0  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

kgB suformuluotas požiūris į 
federaciją

kiekvienas lietuvių išeivių susivienijimas, 
išsakantis nuomonę, priešingą oficialiajai 
sovietinei ideologijai, sulaukdavo neigiamo 
sovietinių institucijų ir kartu kgB vertini-
mo. iš pradžių reikėtų pradėti nuo klausimo, 
kaip sovietinis saugumas vertino pačios or-
ganizacijos pajėgas. remiantis pastarosios 
institucijos turimais duomenimis, devinto-
jo dešimtmečio pirmojoje pusėje federaci-
ja vienijo apie 8 tūkst. narių11. skaitydami 
dokumentą, negalime nustatyti šaltinio, iš 
kur šie duomenys paimti, nes nesama jokios 
nuorodos. jie galėjo būti gauti iš skaitytos 
emigracinės spaudos arba agentūriniu būdu. 
Bet čia gali kilti abejonė, ar kgB neklydo pa-
teikdama tokius tikslius skaičius. Federacija 
savo vidaus struktūra skyrėsi nuo išeiviškų 
organizacijų. savo ruožtu kgB, būdama 
griežtos struktūros institucija, greičiausiai 
tai norėjo matyti ir kituose susivienijimuose. 
nors kartais patys saugumiečiai suprasdavo, 
kad federacija neturėjo aiškios struktūros ir 
konkretaus narių skaičiaus. Toks manymas 
sutampa ir su ,,santaros-Šviesos“ renginių 
dalyvių nuomone. Čia galima pacituoti pa-
čius santariečius. Štai romualdas misiūnas 
federacijos įkūrimo 25-osios sukakties proga 
rašė: ,,santara neaugo taip, kaip paprastai or-
ganizacijos stengiasi augti: didindamos narių 
skaičių, stiprindamos savo finansinį pajėgu-
mą, keldamos savo vadovybės prestižą. nie-
kam niekad nepasiseks tiksliai suskaičiuoti, 
kada kiek santara turėjo narių.“12 panašiai 
šią tendenciją prisimena ir j. Šmulkštys: ,,jos 
reikšmė buvo ne narių skaičius. iš tikrųjų jei 
kalbėtume apie narių verbavimą, santara net 
nebandė konkuruoti su kitomis organizaci-
jomis.“13 Bet dažniau kgB planavo veiksmus 
kaip prieš griežtai struktūrizuotą susivie-
nijimą. saugumas buvo apskaičiavęs (irgi 
nežinoma kuo remdamasis), kad federacijos 
ideologų skaičius siekė 10 žmonių, susibū-

rusių apie žurnalą ,,metmenys“ ir laikraš-
tį ,,akiračiai“14. Čia gali būti, kad sovietinė 
specialioji tarnyba skaičiavo tuos asmenis, 
kuriuos intensyviau tyrinėjo ir buvo pradė-
jusi sekimo bylas. Bet iš tikro galėjo būti visai 
kitaip. Štai paimkime asmenis, susibūrusius 
aplie minėtus periodinius leidinius. juose 
reguliariai spausdindavo savo straipsnius 
tikrai daugiau nei 10 žmonių. redakcijose 
irgi dirbo kur kas daugiau žmonių, 1959 m. 
išleistame pirmame ,,metmenų“ numeryje, 
be redaktoriaus, pasirašė dar 11 redaktorių 
kolegijos narių, o 1967 m. išėjusiuose ,,akira-
čiuose“ redaktorių kolegijos nariais įvardyti 
6 asmenys. Vėliau pats susivienijimas plėtėsi, 
kartu daugėjo jo aktyvesnių narių. Bet kgB 
visa tai vertino per savo prizmę, matydama 
griežtai biurokratinę organizaciją, kurioje 
kiekvienas narys vykdo jam paskirtas parei-
gas. Tai tik rodo, kad saugumas klysdavo net 
vertindamas tokius paprastus organizacinius 
klausimus, todėl ir kituose sudėtingesniuose 
vertinimuose padarydavo klaidų, nesupras-
damas pačios esmės. Todėl galima manyti, 
kad dėl tokių suklydimų negalėjo sklandžiai 
vykdyti savo planų.

Žinant kgB pateiktus skaičius reikia pa-
sakyti, kad kitų emigracinių organizacijų 
pajėgumus saugumas įvertindavo kukliau. 
Taip pat matyta, kad aplie aptariamąją orga-
nizaciją buriasi jauni, išsimokslinę žmonės, 
dirbantys jaV mokslo įstaigose ar valdžios 
administracinėse institucijose. Tai leido da-
ryti prielaidą, kad organizacija turi geras 
ateities veiklos perspektyvas, todėl jau vien 
dėl šios priežasties sovietiniai saugumiečiai 
negalėjo jos ignoruoti kaip visai nereikšmin-
go sambūrio. drauge formuota ir neigiama 
nuomonė apie federaciją, kurią norėta pa-
teikti visiems potencialiems adresatams, tai 
yra sovietinei lietuvos visuomenei. Beje, 
pateikiama neigiama nuomonė kartu buvo 
informacija apie patį faktą, kad tokia orga-
nizacija iš viso egzistuoja užsienyje. Taip pat 
norėta pateikinėti neigiamybes apie federaci-
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ją kitoms emigracinėms organizacijoms ir ei-
liniams emigrantams, neturintiems aiškios 
politinės nuomonės.

daugelyje ataskaitų vienareikšmiškai teig-
ta, kad praktiškai visa organizacijos veikla 
buvo vykdoma amerikiečių specialiųjų tar-
nybų užsakymu ir jų buvo išnaudojama ,,ar-
domoje veikloje“ prieš sovietų sąjungą. Tai 
buvo standartiška saugumiečių frazė. kgB 
dokumentuose įvardijamą ,,ardomąją veiklą“ 
galima suprasti labai plačiai. Šių žodžių jun-
giniu galėjo būti apibūdinami visi veiksniai, 
kurie neįtiko sovietinei valdžiai. net palygin-
ti švelni santvarkos kritika galėjo būti prily-
ginama ,,ardomajai veiklai“. Tokie teiginiai 
buvo nuolat kartojami ir jais remiantis dary-
tos kitos atitinkamos prielaidos. kaltinimai 
darbu užsienio žvalgybų naudai nuolat karto-
ti pradedant penktuoju–šeštuoju dešimtme-
čiais. Tada susivienijimas lietuvių rezisten-
cinė santarvė, kurios dalis narių vėliau tapo 

„santaros-Šviesos“ aktyvesniais nariais, turė-
jo ryšių su anglų žvalgyba. Tai liudija ne tik 
kgB dokumentai, o ir pačių įvykių dalyvių 
palikti šaltiniai15. galima daryti prielaidą, kad 
saugumas rėmėsi šiais faktais, juos sureikš-
mino ir kartojo praėjus dešimtmečiams. Bet 

„santarą-Šviesą“, veikiančią jaV teritorijoje, 
kaltinti darbu anglų žvalgybai būtų nelogiš-
ka. Todėl gali būti, kad susiformavo nuomonė, 
jog dirbama amerikiečių žvalgyboje. remtasi 
sava logika: kurioje šalyje veikiama, tos šalies 
žvalgybai ir tarnaujama. 

kgB struktūroms daugiausia užkliūdavo 
politiniai veiklos momentai. Federacija ne-
sistengė apsiriboti vien politine veikla, nes 
daugiau būdavo ryškinamas kaip vienas iš 
pagrindinių kultūrinis visuomeninis as-
pektas. apie tai negalėjo nežinoti sovietinio 
saugumo institucija. Šias nuostatas jai kai 
kada pranešdavo agentai arba slapta tyri-
nėjami asmenys. anot kgB sekamo asmens, 
įvardyto slapyvardžiu aktyvistka: ,,santara-
Šviesa“ nevysto politinės veiklos. politika gal 
tik domisi filosofine prasme kaip akademi-

nių diskusijų objektu.“16 Bet pačių kadrinių 
saugumo darbuotojų supratimas buvo kitoks. 
remiantis savo surinkta medžiaga manyta, 
kad pirmuoju egzistavimo laikotarpiu orga-
nizacijos politinė veikla prieš sovietų lietuvą 
neturėjo ,,aktyvaus puolamojo charakterio“. 
Bet nuo šeštojo dešimtmečio antrosios pusės 
federacijos vadovai vykdė vualizuotą prie-
šišką veiklą prisidengdami ,,liberaliomis ir 
demagogiškomis frazėmis“17. Šioje tariamoje 
užslėptoje veikloje saugumas ir matė didžiau-
sią grėsmę. pasak saugumiečių, užmaskuota 
veikla buvo pavojinga tuo, kad ,,ji grindžia-
ma  marksizmo-leninizmo revizija, prideng-
ta pseudosocialistiniais šūkiais“18. Šiuo atveju 
kgB analitikai pasistengė pateikti požiūrį 
vos ne moksline kalba, prigrūsta anam lai-
kotarpiui būdingų ideologinių terminų.

pagrindiniai užmaskuoti tikslai suprasti 
kaip ,,lietuvos valstybingumo atstatymas“. 
Šiuo požiūriu ji nesiskyrė nuo kitų sovietinei 
sistemai priešiškų lietuvių emigracinių orga-
nizacijų. Tik kitaip nei jos, ,,santara-Šviesa“ 
naudojo ,,ištobulintus metodus kovoje prieš 
sovietų lietuvą“19. sovietinė valdžia ir jos 
ramstis kgB įžvelgė pavojų, kad federacijos 
nariai keldavo tuo metu aktualius klausimus, 
kurių negalima buvo objektyviai nagrinėti 
ssrs viduje. Tarp tokių klausimų buvo ke-
liamos lietuvos rusinimo, žodžio laisvės, 
pačios demokratijos nebuvimo sovietų są-
jungoje ir kitos problemos. Tuo laiku čekis-
tai tokius svarstymus įvardijo savaip: ,,savo 
ardomąją veiklą vykdo vualizuota forma, 
apeliuojant nacionalistinius veiksmus.“20 Tai 
aiškiai buvo nepriimtina, nes tokie svarsty-
mai galėjo persikelti į lietuvą, į vietinės in-
teligentijos gretas, o tai būtų kėlę opozicijos 
formavimosi galimybes šalies viduje. neigia-
mai iš sovietinio saugumo pusės sutiktas ir 
federacijos narių bendradarbiavimas su disi-
dentinio judėjimo dalyviais, nes šie suprasti 
kaip savo šalies išdavikai.

kgB didelį nepasitikėjimą kėlė ir nuola-
tiniai ,,santaros-Šviesos“ narių lankymaisi 
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sovietų lietuvoje. Šiuo klausimu irgi sufor-
muluota sava nuomonė. Šeštąjį dešimtmetį 
tarp išeivijos atstovų vyko diskusijos dėl 
galimų kultūrinių ryšių su lietuva21. ypač 
lankymosi tėvynėje galimybes pagyvino 
1958 m. tarp jaV ir sovietų sąjungos pasira-
šyta kultūrinių mainų sutartis. Todėl jau nuo 
septintojo dešimtmečio vidurio pradėta in-
tensyviau viešėti lietuvoje. ,,santara-Šviesa“ 
praktiškai įgyvendino šūkį ,,Veidu į lietuvą“.  
savo ruožtu kgB suprato atskirų išeivių ar 
jų grupių lankymosi lietuvoje privalumus, 
tai padėdavo plečiant galimą agentūrinį 
tinklą ir apsilankymus panaudojant propa-
gandiniams tikslams. Bet kartu emigrantų 
lankymaisi kėlė kai kurių problemų ir metė 
nepasitikėjimo šešėlį. Čekistų supratimu, 

„santaros-Šviesos“ narių apsilankymus lie-
tuvoje išnaudoja priešininkų specialiosios 
tarnybos savo ,,ardomoje veikloje“ prieš 
ssrs. atvykę nariai vykdo ir ,,emisarinę 
funkciją“. nariai, kalbantys apie ryšių su 
lietuva plėtimą, nori ryšius ,,panaudoti dėl 
ideologinės kovos sunkumo perkėlimo į 
respublikos teritoriją“22. minėtą ,,emisarinę 
funkciją“ irgi galima plačiai suprasti. Tai ga-
lėjo būti beveik visi atvykusio į lssr asmens 
veiksmai, sukeliantys kgB įtarumą. anti-
sovietinės literatūros atvežimą, pokalbius 
politinėmis temomis, lankymąsi uždarose 
lietuvos teritorijose ir kt. galima buvo įvar-
dyti kaip „emisarinę veiklą“. saugumas bet 
kurį neįtinkantį asmenį galėjo apkaltinti to-
kio pobūdžio veikla ir uždrausti jam atvykti 
į ssrs teritoriją.

kai kada pagal pavojingumo sovietinei 
santvarkai laipsnį ,,santara-Šviesa“, paly-
ginti su kitais antisovietiniais emigraciniais 
susivienijimais, užimdavo pirmąją vietą. ne-
retai kgB dokumentuose teigta, kad dėl savo 
veiklos ,,ideologiniu požiūriu yra didžiausia 
grėsmė lyginant su kitais egzistuojančiais 
užsienyje lietuvių reakciniais emigraciniais 
centrais“23. Bet vis dėlto dažniausiai federa-
cija užimdavo antrąją vietą pagal pavojingu-

mą sovietinei valstybei, jai tekdavo vieta po 
sovietinei sistemai nepalankiausios organi-
zacijos – Vyriausiojo lietuvos išlaisvinimo 
komiteto (Vlik). Štai ir gen. mjr. H. Vai-
gausko redaguojamoje knygoje ,,santarai-
Šviesai“ skirta antra vieta po Vlik24. Taigi 
priešų sąraše Vlik užėmė pirmą poziciją 
(kgB, laikydama jį nesutaikomu priešininku 
nuo pat įsikūrimo, skyrė jam daugiausia vie-
tos veiklos planuose), nes komitetas laikėsi 
griežtos ir bekompromisės pozicijos siekiuo-
se atkurti nepriklausomybę ir nebendrauti 
su sovietinės lietuvos atstovais. pastaruoju 
klausimu ,,santara-Šviesa“ laikėsi priešin-
gos pozicijos pasisakydama už kultūrinius 
ryšius, bet tai, kgB supratimu, dariusi sa-
vais interesais. greičiausiai dėl savo padėties, 
įtakos ir vykdomos veiklos emigracijoje jai 
skirta antroji vieta priešininkų sąraše. Štai 
,,akiračių“ redakcijos komentare nurodo-
ma, kad vietą priešininkų sąraše gavo ,,dėl 
aktyvios pozicijos ryšių su lietuva ir dėl to, 
kad santariečių skleidžiamos revizionistinės 
nuotaikos sovietams atrodė ypač pavojingos 
ir priešiškos“25.

Tiesa, reikia pasakyti, kad vėlesniu metu, 
ypač devintojo dešimtmečio antrojoje pusėje, 
federacija sulaukdavo ir teigiamesnio kgB 
įvertinimo. keisti požiūrį vertė susidariusios 
aplinkybės, nes paprasčiausiai nebeliko sovie-
tinei valdžiai palankesnių šalininkų Vakaruo-
se. Vadinamieji „pažangūs“ lietuviai, kurie 
buvo santykinai lojaliai nusiteikę sovietinės 
santvarkos atžvilgiu, dėl amžiaus jau buvo 
pasitraukę iš aktyvesnės veiklos. kitados sau-
gumas sugebėdavo pasinaudoti prosovietiškai 
nusiteikusių asmenų paslaugomis. naudoda-
masi jų priedanga kgB turėjo galimybę skelbti 
savo parengtus straipsnius jų spaudoje, ieškoti 
tarp jų slaptųjų bendradarbių.

pasikeitus tokiai padėčiai teko ieškoti 
žmonių iš kitų organizacijų, taip pat ir iš fede-
racijos narių. Šis palankumas buvo sąlyginis, 
čia greičiau būta noro sudaryti priešpriešą 
kitoms išeivijos organizacijoms, kaip, pa-
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vyzdžiui, Vlik. ieškota mažiau ,,reakcingai“ 
nusiteikusių veikėjų, kuriuos būtų galima 
išnaudoti siekiant savų tikslų. Todėl turėjo 
nors šiek tiek,  gal derinantis prie aplinkybių, 
pakisti požiūris į aptariamąją organizaciją. 
kgB 1986 m. plane rašyta: ,,dabartiniu metu 
(9-ojo dešimtmečio 2 pusė – d. j.) ryšium 
su susilpnėjusia progresyviosios emigraci-
jos veikla liberali ,,santaros-Šviesos“ dalis 
pasilieka vienintele grupuote, per kurią mes 
galime daryti pozityvią ideologinę įtaką lie-
tuvių emigracijai jaV“26. panagrinėję situa-
ciją čekistai padarė išvadas, kad federacijos 
nariai ,,vaidina nemažą vaidmenį formuo-
jant emigrantų visuomeninę nuomonę“, o 
pati organizacija ,,gali daryti įtaką lietuvių 
emigracijai ir atitinkamiems jaV visuome-
niniams sluoksniams“27. Tada situacija ver-
tinta objektyviau nei ankstesniais metais. 
pasinaudojant „santara-Šviesa“ cituojama-
me dokumente kalbama apie galimą įtakos 
darymą, o ne daromą įtaką. 

prasidėjus ir jau įsibėgėjus tautiniam at-
gimimui lietuvoje, 1989 m. jau kartais pats 
susivienijimas buvo įvardijamas kaip pa-
žangi organizacija ir tokio pat vertinimo su-
laukdavo jos nariai28. Verčiama susidariusių 
politinių aplinkybių ir keisdama savo pažiū-
ras, kgB turėjo šiuo laikotarpiu keisti ir savo 
veiklos metodus federacijos atžvilgiu.

kgB planai ,,santaros-Šviesos“ 
atžvilgiu 

sovietinio saugumo planai ,,santaros-Švie-
sos“ atžvilgiu neką skyrėsi nuo standartinės 
veiklos prieš kitas lietuvių išeivijos organiza-
cijas. kai kada planai įgydavo tam tikrą spe-
cifiką. dėl veiksmų derinimo specialiai buvo 
pradėta agentūrinė stebėjimo byla kodiniu 
pavadinimu ,,konglomerat“, skirta būtent šiai 
organizacijai. Vykdytos įvairios priemonės ir 
pagal kitas kgB sukurtas bylas. Štai septintąjį 
dešimtmetį siekiant nutraukti ,,santaros-Švie-

sos“ ir kitų organizacijų antisovietinę veiklą 
buvo vykdomos priemonės pagal planą ,,Hori-
zont“29. Taip pat federacijos vadovai ir aktyvūs 
nariai tyrinėti pagal bylą ,,pritvorčiki“ (liet. k. 
apsimetėliai). daugeliu atvejų planus, derin-
dami su maskvos centriniu kgB aparatu, ren-
gė ir vykdė keli lssr kgB padalinio skyriai. 
Tai tie skyriai, kurie turėjo realias galimybes 
veikti užsienyje. pirmiausia 1-asis (žvalgybos) 
skyrius, turėjęs daugiausia galimybių, 2-oji 
valdyba (užsiėmusi kontržvalgybinėmis funk-
cijomis) ir 5-oji tarnyba, iki 1979 m. vadinta 
skyriumi (atsakinga už ,,ideologinę kontrž-
valgybą“). metinius planus pasirašydavo šių 
padalinių viršininkai. planuojami konkretūs 
darbai būdavo paskirstomi konkretiems sky-
rių darbuotojams, numatomas jų įvykdymo 
laikotarpis. Taip pat būdavo kuriami ir ma-
žesnio masto planai, skirti dažniausiai trum-
pą laiką trunkančiai kombinacijai.

kai kada bendri planai derinti su lenki-
jos liaudies respublikos saugumo struktū-
romis (,,su lenkų draugais“). mat kgB siekė 
nutraukti ,,santaros-Šviesos“ bendradarbia-
vimą su lenkijoje gyvenančiais lietuviais, 
kuriems buvo persiunčiama literatūra, per 
juos palaikomi santykiai su lietuva. Todėl 
planuota tokius veiksmus nutraukti30.

daug rengtų planų prieš federaciją neišli-
ko. o peržvelgus likusiuosius galima nusta-
tyti bendruosius planų punktus, kartojamus 
kasmet. metiniuose planuose visad buvo 
numatoma rinkti informaciją apie ją. rink-
ti duomenis siekta iš  įvairių šaltinių, vienu 
atveju per savo agentūrą, kitu iš atvirų šalti-
nių, dažniausiai spaudos. Taip pat norėta do-
minančius klausimus išsiaiškinti per žmones, 
kuriuos siekta išklausinėti jiems nežinant, 
kur jų teikiama informacija atsidurs. gau-
ti duomenys būdavo panaudojami kuriant 
kitus veiksmus ir planus, turinčius tikslą 
trikdyti organizacijos vykdomus darbus (jų 
terminais tariant – ,,lokalizuoti veiklą“). 

sovietinis saugumas, žinodamas išeivijos 
organizacijų tarpusavio nesutarimus, numa-
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tydavo būdus pasinaudoti. planuose visuomet 
būdavo punktų, numatančių esamų priešta-
ravimų pagilinimą tarp federacijos ,,santa-
ra-Šviesa“ ir kitų judėjimų, kaip antai Vlik, 
amerikos lietuvių tarybos (alT), pasaulio 
lietuvių bendruomenės (plB) ir kt. Vieny-
bės stoka buvo ypač palanki sovietiniam 
saugumui. didesni tarpusavio prieštaravi-
mai galėjo sukurti nepasitikėjimo atmosferą, 
varžymąsi tarpusavyje, savo veiksmų nesu-
derinamumą. kai kurie kgB siekiai tapo re-
alybe net šiai institucijai aktyviai neįsikišus, 
nes tai buvo dešimtmečiais susiklosčiusios 
neišspręstos tarpusavio problemos. nebent 
saugumas galėjo savo veiksmais aštrinti pro-
blemas, bet nesukūrė naujų.

Taip pat siekta įžiebti nesutarimus organi-
zacijos viduje ir skaldyti jėgas iš vidaus. jau 
buvo užsiminta, kad kgB devintąjį dešim-
tmetį pradėjo ieškoti atskirų asmenų tarp fe-
deracijos narių, kuriais galima būtų pasinau-
doti savo tikslais. saugumo organai norėjo 
palaikyti ryšius su ,,liberalia federacijos da-
limi“, kad sustiprintų prieštaravimus ir kom-
promituotų reakcingai nusiteikusius emigra-
cijos lyderius31. Tada sąlyginai remiant vieną 
pusę norėta išskaidyti bendrąsias jėgas. 

kaip visų planų priedas buvo numatomos 
įvairios dezinformacijos akcijos, kuriomis 
norėta skleisti įvairias žinias, siekiančias su-
kompromituoti ,,santarą-Šviesą“ ar jos daly-
vių vykdomą veiklą.

Visi per kelis dešimtmečius sukurti planai 
turėjo vieną viską apibendrinantį tikslą laiku 
išsiaiškinti ir nutraukti susivienijimo veiks-
mus, kuriuos saugumas vienareikšmiškai 
įvardydavo kaip antisovietinius. 

apibendrinant galima nagrinėti, kokie 
sunkumai ir privalumai galėjo kilti vykdant 
numatytus planus prieš tokio tipo organizaci-
ją. kadangi „santara-Šviesa“ nebuvo kaip kiti 
griežtai struktūrizuotas susivienijimas, vei-
kla prieš ją turėjo būti specifinė. Štai istorikas 
e. aleksandravičius mano, kad ,,saugumie-
čiams buvo mieliau susidurti su primityviu 

priešininku (...) bet susidūrus su organizacija 
be organizacijos, kur net tikslus vadovaujan-
čių veikėjų sąrašas buvo neaiškus (nežinia 
kur, ką infiltruoti) ir kuriai įtikti reikėjo la-
bai aukštos intelektualios kvalifikacijos – tai 
tikrai nebuvo paprasta“32. nesant struktūros, 
sunkumai susidaro vien jau apsisprendžiant, 
kuria kryptimi galima veiksmingiau veikti. 
Be to, ne visi kgB darbuotojai suprato dir-
bantys prieš tokio tipo organizaciją, kai kada 
jie neperprasdavo paprasčiausios situacijos. 
pati federacija nebuvo primityvus priešinin-
kas, vis dėlto ją sudarė įvairių mokslo sri-
čių atstovai, kurie lankėsi lietuvoje ir buvo 
susipažinę su kgB sekimu, todėl jie galėjo 
elgtis atsargiau nei kiti emigrantai. Vis dėlto 
galima manyti, kad pasitaikydavo kai kurių 
palengvinimų čekistams. pavyzdžiui, į tokią 
griežtai nestruktūrizuotą organizaciją buvo 
lengviau įterpti savo agentus. ko gero, Z. V. 
rekašius teisus teigdamas, kad laisvoje ir 
atviroje aplinkoje kgB atsiųstiems žmonėms  
buvo lengviau pritapti33. kaip matome, vie-
nu metu galėjo būti sunkumų ir privalumų. 
Tokia neapibrėžta padėtis galėjo ir lengvinti, 
ir sunkinti darbą, nukreiptą prieš vadinamą 
organizaciją be organizacijos. 

kgB agentūrinė padėtis 
federacijoje

kuriant agentūrinį tinklą apie ,,santa-
rą-Šviesą“ veikta dviem kryptimis. saugu-
miečiai bandė verbuoti pačios organizaci-
jos narius arba siuntė parengtus agentus iš 
lietuvos į Vakarus. Verbavimo užmojų būta 
gana didelių. Vien 1972–1974 metais planuo-
ta slaptam darbui patraukti (dokumentuo-
se tai įvardijama kaip ,,verbuojamasis pri-
ėjimas“) ,,santaros-Šviesos“ narius, tyrimo 
objektus: chudožnik (liet. k. Dailininkas), 
aviator (liet. k. Aviatorius), klara, Teatral 
(liet. k. Teatralas), Čtec (liet. k. Skaitytojas), 
objektivnyj (liet. k. Objektyvus)34. mat pa-
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gal čekistų surinktus duomenis pastarieji 
buvo lojaliai nusiteikę lssr atžvilgiu, ne-
sutiko su ,,reakciniu kursu“35. Taip pat daž-
nai dokumentuose kartotas planuojamas 
verbuoti „asistent“36. Šį mokslinį darbuoto-
ją norėta paveikti pasitelkus lietuvoje gy-
venantį jo brolį agentą „don“. manyta, kad 
pasinaudojant asmeninėmis aplinkybėmis 
nebus sunku priversti „asistent“ slaptai 
bendradarbiauti. planuota surengti bro-
lių susitikimą trečiojoje šalyje37. nepavyko 
rasti duomenų, kaip baigėsi ši istorija, bet 
nėra ir žinių, kad šis žmogus būtų buvęs 
užverbuotas. galima prielaida, kad mini-
mas „asistent“ brolis ketina išvykti į susiti-
kimą užsienyje, o paskirto darbo  nenorėjo 
ar negalėjo dirbti. aišku, galimi ir kiti šios 
sudėtingos situacijos variantai. peržvelgus 
sovietinių saugumiečių dokumentus gali-
ma pagrįstai daryti prielaidą, kad bandyta 
verbuoti ar tyrinėti dėl galimybės verbuoti 
bent kelias dešimtis žmonių, vienaip ar ki-
taip susijusių su federacija ,,santara-Šviesa“. 
pateiksime keletą konkrečių pavyzdžių. Štai 
nuo 1968 m. į verbavimo planus įtrauktas 
Zenonas V. rekašius. pradžioje kgB jis do-
mino kaip mokslininkas, per kurį būtų ga-
lima vykdyti mokslinę techninę žvalgybą38. 
Bet jam pradėjus bendradarbiauti spaudoje, 
rašyti ,,antisovietinio nacionalistinio pobū-
džio“ straipsnius ir tapus vienu iš ,,santa-
ros-Šviesos“  vadovų, veiksmai jo atžvilgiu 
buvo nutraukti, bet jį tyrinėti atsisakyta tik 
1991 m.39. ryžtingesnių veiksmų imtasi prieš 
,,santaros-Šviesos“ narį rimvydą Šilbajorį 
(objektas „Šaulys“). 1964 m. jam pagal tarp-
tautinių mainų programą mokantis mas-
kvos universitete  ir apsilankius Vilniuje, 
pas jį į viešbutį atėję ssrs kgB darbuotojai 
atliko ,,verbuojamąjį pasiūlymą“. Bet sutiki-
mo bendradarbiauti iš vadinamojo objekto 
negavo, nes kitą dieną jis skubiai išvyko į 
maskvą, o iš ten į jaV. parvykęs r. Šilbajoris 
papasakojo apie bandymus jį užverbuoti40. 
Taip nesėkmingai baigėsi kgB bandymas 

įsigyti slaptą bendradarbį. Bet sovietinio 
saugumo darbo praktikoje buvo ne vien 
nesėkmių, kai kuriais atvejais pasisekdavo.

Verbavimo darbą lengvino viena aplinky-
bė – ,,santaros-Šviesos“ nariai lankydavosi 
lietuvoje, o tai leido kgB tiesiogiai ištirti 
pasirinktą asmenį, surinkti atitinkamą in-
formaciją, reikalingą prieiti prie vieno ar kito 
asmens. Todėl verbavimai vyko. Štai 1977 m. 
lankydamasi lietuvoje buvo užverbuota 
agentė Zemliačka (liet. k. Žemietė); ji, vyk-
dydama kgB užduotį, įsiliejo į organizacijos 
vadovaujamą grandį41. reguliariai atvykda-
ma į lietuvą ji teikė medžiagą savo verbuoto-
jams. Zemliačka šį darbą dirbo iki 1990 metų. 
Tai galėjo būti ne vienintelis sėkmingas atve-
jis. pagal vieną kgB dokumentą atrodo, kad 
vykdant nuolatinį ir kryptingą darbą „santa-
ros-Šviesos“ organizacijoje 1986 m. jau turėti 
agentai krab (liet. k. Krabas), mestnaja (liet. 
k. Vietinė), matilda, regina, kupec (liet. k. 
Pirklys) (slapyvardžiai pakeisti)42. Taip pat 
galimiems verbavimams tyrinėti naslednik 
(liet. k. Paveldėtojas), askold, doktor (liet. 
k. Daktaras), gracija, Tancor (liet. k. Šokė-
jas), chitraja (liet. k. Gudri)43. labiausiai 
iš minėtų agentų buvo vertinamas agentas 
kupec44. jei laikysime šiuos duomenis tikru 
faktu, išeitų, kad sovietinis saugumas sukū-
rė čia, palyginti su kitais išeivijos susivieni-
jimais, tvirčiausias agentūrines pozicijas. nė 
vienos lietuvių išeivijos organizacijos viduje 
kgB vienu metu neturėjo tiek agentų, kiek 
,,santaroje-Šviesoje“. Bet, kita vertus, galima 
suabejoti tokių faktų tikrumu. sunkiai pa-
aiškinama, kodėl siunčiamame dokumente 
vadovybei agentų slapyvardžiai buvo pakeis-
ti. kam tai reikėjo slėpti slaptuose dokumen-
tuose – neaišku. gali būti, kad minėti agen-
tai egzistavo tik popieriuje, o ataskaitoje jie 
pateikti siekiant aukštesnei valdžiai parodyti 
geresnius rezultatus.

sovietinis saugumas turėjo agentų, kurie 
nepriklausė vienai lietuvių organizacijai, o 
pagal kgB paskirtas užduotis tyrinėjo kelis 
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susivienijimus iš karto, tarp jų ir ,,santarą-
Šviesą“. Tikriausiai liks neaiškios priežastys, 
pastūmėjusios žmonės, gyvenančius užsie-
nyje, dirbti kgB naudai. Tai galėjo būti kaž-
kokie asmeniniai sumetimai, prielankumas 
sovietinei santvarkai, finansinės naudos 
siekimas ir t. t. išlikę sovietinio saugumo 
dokumentai nepajėgūs visiškai atskleisti 
šios slaptos veikos. Verbuojant lietuvoje 
dažniausiai veikta ,,Tėviškės“ draugijos prie-
dangoje. Vykusių pokalbių metu galėjo būti 
išsakomi gąsdinimai ir teikiami pažadai. 
1983 m. užverbuotas agentas „laurin“. pagal 
dokumentus to pagrindas – ,,panaudojimas 
kompromituojančios medžiagos apie jo ren-
kamus duomenis, apie padėtį respublikoje 
pagal ,,santaros-Šviesos“ ir BalF užduo-
tį“45. sudėtinga paaiškinti cituotą sakinį. 
Šiuo atveju galėjo būti pasitelktos grasinimo 
priemonės. atvykusiajam didžiausia bausmė 
galėjo būti išvarymas iš šalies ir draudimas 
atvykti. Tuo aiškiai naudotasi. Bet kgB ne 
visada pavykdavo sužinoti, ar grasinimu 
užverbuotas asmuo, parvykęs atgal į savo 
šalį, apie užverbavimą neprisipažindavo tos 
valstybės saugumo organams ir vietiniams 
tautiečiams. Todėl jo teikiamos žinios galėjo 
klaidinti kgB, o jis naudotis proga atvykti į 
lietuvą.

agentūriniam darbui būdavo priverčiami 
ir kiti tiesiogiai nedalyvaujantys federacijos 
darbe agentai. Štai 1976 m. plane numaty-
ta panaudoti užsienio agentus Vitą,  poetą, 
Šarūną, Vilį ir kitus, turinčius galimybę 
suaktyvinti ,,santaros-Šviesos“ vadovaujan-
čiosios grandies (r. misiūno, a. kubiliūtės, 
T. remeikio, s. Vardžio ir kt.) tyrimą, išsiaiš-
kinant jų priešiškus ketinimus prieš ssrs46. 
keli iš anksčiau minėtų agentų aktyviai ne-
dalyvavo federacijos veikloje.

Šalia agentūrinių ryšių, egzistavo ir kito-
kio pobūdžio ryšiai, kurių tiesiogiai vadinti 
agentūriniais negalima, bet jie daug sudė-
tingesni. o asmenų, iš kurių gaunama in-
formacija, nebūtų tikslu vadinti agentais ar 

net slaptaisiais bendradarbiais. dokumenta-
cijoje aptinkami terminai: ,,patikimi ryšiai“ 
ar ,,patikimi santykiai“. Šiais atvejais asmuo 
ne visada žinojo, kad jis bendrauja su sovie-
tiniais saugumiečiais ir konkrečiai jiems 
teikia informaciją. Veikdami lietuvoje kgB 
kadriniai darbuotojai prisidengdavo drau-
gijos ,,Tėviškė“ nariais, žurnalistais, mokslo 
atstovais ir kt. Federacijos nariai nevengė 
tokių ryšių,  nepasitaikė atviro priešiškumo, 
o saugumas tuo naudojosi. Štai lssr kgB 1-
ojo skyriaus darbuotojas mjr. p. sinkevičius 
susitiko su ,,santaros-Šviesos“ nare objektu 

„ieva“ prisistatęs ,,Tėviškės“ draugijos na-
riu. susitikimo metu „ieva“ pasakojo apie 
federacijos veiklą ir planus, jos istoriją, fi-
nansavimo šaltinius, apibūdino aktyvesnius 
organizacijos narius. atsisveikindama paža-
dėjo ir toliau informuoti47. Tokią susitikimo 
versiją ataskaitoje išdėstė kgB pareigūnas, 
nors vėlesni dokumentai rodo, kad tiriamu 
asmeniu nebuvo pasitikima. Toks pavyzdys 
nebuvo vienintelis. Tokiais būdais surinkta 
ne slapta papildoma medžiaga. Todėl galėjo 
pasitaikyti variantas, kad ,,santaros-Šviesos“ 
narys naudojosi tokia padėtimi,  teikė žinias 
iš atvirų šaltinių. Bet kgB dokumentuose jie 
buvo patekę į ,,patikimų žmonių“ kategori-
ją. Tai savo ruožtu vietiniam lssr saugumo 
padaliniui leido rengti ataskaitas maskvai, 
kuriose parodydavo intensyvų ir sėkmingą 
darbą įsigyjant vis naujų slaptų bendradar-
bių tarp užsieniečių. 

kgB planai numatė specialiai siųsti į Va-
karus emigrantais prisidengusius agentus, 
kad šie sugebėtų įsilieti į federacijos darbus. 
1968 m. į jaV išvestas agentas „Vitas“ su 
slapta užduotimi. pagal suformuluotą už-
duotį jis turėjo išaiškinti ,,santaros-Šviesos“ 
ryšius su amerikiečių žvalgyba, praktinę 
,,ardomąją veiklą“ prieš lssr, taip pat tyri-
nėti federacijos narius ir kitus emigrantus48. 
1969 m. paštu iš agento gautas pranešimas, 
kad jis įstojo į organizaciją ir nustatė plačius 
ryšius su organizacijos dalyviais49. sovieti-
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nis saugumas taip pat gavo žinių, jog „Vitas“ 
,,savo įsitikinimu lieka sovietinėse pozicijo-
se, labai pergyvena išsiskyrimą su Tėvyne“50. 
Vėliau planuota daug kartų susitikti su juo 
ir suderinti užduotis bei ryšio galimybes. 
1976 m. kgB savo kanalais sužinojo, jog 
agentas dirba viename iš jaV universitetų, 
palaiko ryšius su organizacijos vadovais, 
turi jų pasitikėjimą51. Bet sklandaus ben-
dradarbiavimo nebuvo, nes atsidūręs jaV 
agentas nedirbo paskirto darbo, o atvirkš-
čiai – nutraukė ryšius. Tai buvo visiška kgB 
organų nesėkmė. Vėliau buvęs agentas pats 
virsta tik saugumo operatyvinio tyrimo 
objektu „učionyj“ (liet. k. Mokslininkas). 
Šis pavyzdys rodo, kad kgB teisingai nu-
matė agento įsiliejimą į organizaciją be or-
ganizacijos, bet tik nenumatė, kad pasiųstas 
žmogus nedirbs paskirto darbo.

kažkiek panašus atvejis įvyko 1976 m., 
kada buvo planuojama išvesti aukštosios 
mokyklos dėstytoją agentą „jūratė“ į kanadą, 
kur gyveno jo tėvas. Tikslas – pakišti slaptąjį 
bendradarbį jaV specialiosioms tarnyboms 
ir tai atlikti per federaciją ,,santara-Šviesa“52. 
planuotas veiksmas realizuotas 1977 m. iš-
liko duomenų, kad agentas kurį laiką teikė 
informaciją, bet tolesnis jo likimas neaiškus.

neskaitant minėtos kgB užsieninės agen-
tūros, pradedant nuo septintojo dešimtme-
čio dešimtys saugumo agentų ir patikimų 
asmenų kasmet lankydavosi jaV. nuvykus į 
vietą ne vienam iš jų tekdavo pabendrauti su 
,,santaros-Šviesos“ nariais. pastarieji, be iš-
ankstinių nusistatymų, bendravo su atvykė-
liais iš lietuvos, tarp kurių pasitaikė ir agen-
tų. pastarieji turėjo stengtis iš pašnekovų 
ištraukti kuo daugiau informacijos apie or-
ganizaciją. kai kuriems slaptiesiems bendra-
darbiams pasisekdavo pabūti kasmetiniuose 
federacijos suvažiavimuose Tabor Farmoje 
(jaV). Štai 1978 m. suvažiavime lankėsi pa-
tikimas asmuo g., kuris ten pristatytas kaip 
žmogus, atvykęs iš lietuvos53. 1981 m. tame 
renginyje dalyvavo agentas Ąžuolas54. Tai 

nebuvo sunku atlikti, nes svečiai iš lietuvos 
buvo laukiami, o vėliau net kviečiami. pagal 
organizacijos keliamus tikslus pats kvietimo 
faktas ,,yra reikšmingas žingsnis į normales-
nius išeivijos santykius su tautos kamienu“55. 
Tokius siuntimus kgB irgi vertino teigiamai. 
ne pagal šią instituciją, pasinaudojant kūry-
binės inteligentijos siuntimu į suvažiavimus, 
,,pavyko pašalinti pranešimų antisovietinę 
kryptį tokiuose susirinkimuose“56. Tokiam 
teiginiui  galima priešpriešinti kitą teiginį. 
l. mockūnas paliudija, kad atvykusiųjų į 
suvažiavimus devintąjį dešimtmetį svečių 
iš lietuvos pranešimuose nebuvo ,,propa-
gandinio raugalo“57. o emigrantai juo labiau 
nebuvo susaistyti ryšiais su sovietine valdžia, 
todėl galėjo dar laisviau reikšti mintis 

Formuojant vietinę agentūrą tiko praktiš-
kai visi slaptieji bendradarbiai, palaikantys 
ryšius su federacijos nariais. per visą laiką 
tokių agentų ar patikimų asmenų būta ma-
žiausiai kelios dešimtys. Vien tik 1977 m. 
bandyta prieš organizaciją veikti per agentus 
i. jankų, (slapyvardis) Šerną, Šešupę, andrių, 
Ąžuolą, antanaitį ir kitus, užmezgusius ry-
šius su federacijos nariais58. 1978 m. ,,veiklos 
lokalizavimui“ numatyta panaudoti mažiau-
siai 10 agentų59. o 1982 m. pagal anksčiau 
minėtą bylą ,,pritvorčiki“ planuota panau-
doti 17 agentų, turėjusių ryšių su organiza-
cijos nariais60. per šiuos vietinius slaptuosius 
bendradarbius bandyta daryti įtaką ,,santa-
ros-Šviesos“ ar jos atskirų veikėjų darbams. 
pavyzdžiui, per agentą arbeniną bandyta į 
lietuvą iškviesti veikėją V. adamkų, nors 
iš tikrųjų jis legaliai lankydavosi ssrs kaip 
jaV pareigūnas. jam atvykus norėta sužino-
ti nelegalios medžiagos perdavimo į užsienį 
kanalus61. kitas klausimas, ar buvo galimybė 
tai išsiaiškinti. dažnai pasitaikė, kad agentas 
turėdavo ir savo tiriamąjį konkretų objektą.

intensyvūs agentūrinio tinklo kūrimai 
aplink „santarą-Šviesą“ liudija, kad kgB lai-
kė federaciją reikšmingu išeivijos susivieniji-
mu ir potencialiu priešininku. Bet nepaisant 
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rodytų pastangų, veiksmingas agentūrinis 
tinklas liko nesukurtas. 

kgB dezinformacijos akcijos 

kgB kuriama dezinformacija siekta kom-
promituoti pačią organizaciją ar jos aktyvius 
narius, taip pat parodyti iškreiptą sovietinės 
lietuvos ar lietuvių emigracijos gyvenimą. 
norėta dezinformuoti ir lietuvos gyventojus, 
ir lietuvių emigrantus.

pirmiausia sovietinio saugumo ben-
dradarbių parengtą medžiagą, papildytą 
dezinformacijos doze ir todėl naudingą 
,,propagandiniame plane“, norėta prakišti 
į federacijai artimus leidinius ,,akiračiai“ 
ir ,,metmenys“62. kartais tai pasisekdavo, ir 
spaudos leidiniuose pasirodydavo straipsnių, 
perspausdintų iš sovietinės spaudos. pirminį 
jų pasirodymą inicijuodavo kgB struktūros. 
mėnraštyje ,,akiračiai“ buvo net skilčių, ku-
riose dedami perspausdinti straipsniai ar jų 
dalys iš sovietinių periodinių leidinių. Todėl 
kartais čia pasirodydavo rašinių, saugumo 
inspiruotų dar lietuvoje. Štai ,,akiračiai“ 
perspausdino iš laikraščio ,,literatūra ir 
menas“ kgB agento V. laurinkaus (slapyvar-
dis) parengtą straipsnį apie jo išvyką į jaV, 
kuriame peikiama tariamoji amerikietiška 
demokratija63. redakcijos komentaras prie 
perspausdinto straipsnio irgi buvo pritarian-
tis autoriaus mintims64. Taip pat sovietų re-
žimui buvo palankus ir spaudoje pareikštas 
skeptiškas požiūris į pogrindžio periodinius 
leidinius. 1985 m. ,,akiračiuose“ pasirodžius 
straipsniams, kritikuojantiems katalikų baž-
nyčios kronikos leidėjus, lssr kgB numatė, 
kaip paskatinti tęsti šį darbą65. nuopelnus 
šiais atvejais kgB prisiimdavo sau.

nors norėta slapta pasinaudoti federaci-
jai artimų leidinių paslaugomis, bet reikia 
pasakyti, kad jie nekėlė didelio kgB pasiti-
kėjimo ir platinti juos ssrs teritorijoje buvo 
draudžiama. pastarieji buvo prilyginti ,,ideo-

logiškai kenksmingai antisovietinei, emigra-
cinei literatūrai“, o už jo platinimą lietuvoje 
užsienio pilietis  turėjo būti išvarytas iš ša-
lies. nepageidaujami minėti leidiniai buvo ir 
socialistinės lenkijos liaudies respublikos 
teritorijoje66. savo ruožtu kgB prenumeruo-
jamos užsienio spaudos sąrašuose, tarp kitų, 
visuomet būdavo įrašomi ir ,,akiračiai“. pas-
tarąjį leidinį siekta gauti per visą laikotarpį.

Vykdomomis dezinformacijos skleidimo 
priemonėmis stengtasi kiršinti organizaci-
ją su kitais lietuvių išeivijos susivienijimais. 
kartais sudėtingomis kombinacijomis siekta 
mažų tikėtinų rezultatų. pavyzdžiui, 1970 m. 
plane numatyta Vlik narį, kgB tiriamąjį 
asmenį, įvardytą slapyvardžiu kalvis (kitur 
jis minimas slapyvardžiu ded – liet. k. Senis), 
per artimą giminaitį agentą „saliutą“ parvi-
lioti sugrįžti į lietuvą ir šį veiksmą panau-
doti sovietinei propagandai. Čekistai manė, 
kad tai duos pagrindą federacijai suaktyvin-
ti išpuolius prieš Vlik67. Šiuo atveju tikėtasi 
gerų rezultatų, nes sunkiai būtų buvę įma-
noma, kad toks įvykis paskatintų federaciją 
kažkaip ypatingiau užsipulti Vlik. Tai būtų 
labai panašus atvejis į vykusį 1972 m., kai iš 
jaV grįžo buvęs Vlik elTos redaktorius 
agentas „orest“, bet tai nesukėlė didesnio 
priešiškumo tarp Vlik ir ,,santaros-Švie-
sos“, netgi nebuvo sureikšmintas toks fak-
tas. Tuo laiku Vincas rastenis ,,akiračiuose“ 
rašė: ,,pabėgimas ar sugrįžimas nors ir da-
bartinėm lietuvos aplinkybėm ir laikomas 
politiniu veiksniu bei įvykiu, vis tiek esmė-
je lieka grynai asmeninio apsisprendimo ir 
intereso padarinys. Tautiniu ar valstybiniu 
mastu, tai paprastai bereikšmis ar bent ma-
žareikšmis reiškinys.“68 atvejis su „kalviu“, 
panašus į „oresto“, liko neįgyvendintas, bet 
jis daug metų kartotas planuose prieš Vlik. 
gali būti, kad saugumiečiai norėjo iš vieno 
tariamai pasiseksiančio įvykio išgauti kuo 
daugiau naudos. išryškėjo biurokratinis dar-
bo bruožas stingant minčių ir įdėjus mažiau 
darbo, tai kartojosi kelete kasmetinių planų.  
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dezinformacijai skleisti planuota panau-
doti agentus. 1970 m. čekistai rengė kombi-
naciją Zaslon (liet. k. Užkarda), pagal kurią 
norėta pakišti lietuvių frontui (? – D. J.), fe-
deracijos ,,santaros-Šviesos“ oponentui, dėl 
ryšių su lietuva  patyrusį ir patikimą agentą 
algirdas, buvusį partizanų būrio vadą, tada 
gyvenusį su fiktyviais dokumentais ir nele-
galiai. jei būtų pasisekę, per jį buvo numa-
tyta kompromituoti ,,santarą-Šviesą“69. kaip 
būtų bandyta tai daryti – dokumentas nutyli. 
spėtina, kad agentas galėjo kritikuoti fede-
racijos kultūrinius ryšius su lietuva kaip 
tarnaujančius sovietinei santvarkai. nežino-
ma šios netipiškos kombinacijos eiga. Bet tai 
gali būti vėl tas atvejis, kai vieną suplanuotą 
veiksmą čekistai norėjo panaudoti prieš ke-
lias organizacijas vienu metu.

kgB metiniuose planuose būdavo numa-
toma kompromituoti atskirus narius, kurie 
sovietiniam saugumui ypač užkliūdavo savo 
veikimu. sėkmės atveju buvo galima tikėtis 
vidinių nesutarimų ir skaldymosi iš vidaus. 
pavyzdžiui, aštuntojo dešimtmečio pradžioje 
norėta prieš emigracinę visuomenę sukom-
promituoti ,,santaros-Šviesos“ veikėjus Fal-
sifikatorių, nasledniką (liet. k. Paveldėtojas), 
aspirantą. Tai įgyvendinant numatyta pu-
blikuoti emigracinėje spaudoje anoniminius 
tariamo federacijos nario laiškus apie nusi-
vylimą pačia organizacijos veikla, taip pat 
,,norėta atverti akis sąžiningiems lietuviams“ 
į tikrąją padėtį federacijoje, vadovų amora-
lius poelgius, įtartinus santykius su komu-
nistais iš lietuvos t. t.70 Šiek tiek ankstesniuo-
se planuose kgB numatė sukompromituoti 
neįtinkantį ,,santaros-Šviesos“ valdybos pir-
mininką karolį drungą (buvusį Valiulį), 
kurį laikė savo agentu popovu. sovietinis 
saugumas negalėjo atleisti jam poelgio, kai 
1945 m. jis buvo verbuojamas tyrinėti kauno 
universiteto dėstytojų, bet pareigų neįvykdė 
ir teikė bevertę informaciją71. Vengdamas 
tokio darbo jis išvyko į užsienį. Vėlesnis įsi-
liejimas į ,,santaros-Šviesos“ darbą saugumą 

dar labiau nuteikė prieš jį. Todėl nutarta ,,su 
tikslu pašalinti mūsų valstybės aršų priešą 
karolį drungą ir jo sūnų mykolą  nuo idė-
jinio ir praktinio federacijos vadovavimo, 
įnešti nesantaiką į federacijos vadovų tarpą, 
įvykdyti agentūrinę ir operatyvinę kombina-
ciją, kompromituojančią karolį drungą kaip 
kgB organų agentą, vienminčių akyse“72.  Tai 
buvo ne nauja praktika, kada sovietinis sau-
gumas kompromituodavo asmenį kaip neva 
savo agentą, tebedirbantį paskirtą darbą. 
Šiuo atveju tai nepasisekė. nei k. drunga, 
nei dokumente m. drunga nebuvo pašalinti 
iš ,,santaros-Šviesos“, o liko ankstesnėse po-
zicijose. Tai tik vienas popieriuje pasilikusios 
operacijos pavyzdys.

Į tariamai vykdomas ,,santaros-Šviesos“ 
,,ideologines diversijas“ taip pat numatyta 
duoti atkirtį. dokumentuose tai pateikta 
kaip atsakas, nors iš tikro tai buvo sovietinio 
saugumo puolamasis veiksmas. Bet čia sau-
gumas nieko ypatingo prieš ,,santarą-Šviesą“ 
neatliko. Vėl planuose numatyta pasinaudoti 
agentų Tuvimo, oresto ir j. jakaičio (i. golo-
vinovo) darbais73, kurie parodė padėtį (kokią 
ją įsivaizdavo čekistai) lietuvių emigracijoje. 
minėti kūriniai, kuriuose glaudžiai pynėsi 
tikri faktai su sąmoningai sukurpta dezin-
formacija, buvo skirti emigracinei lietuvių 
visuomenei paveikti. reikia pasakyti, kad 
minėtuose kūriniuose didžiausias dėmesys 
skiriamas Vlik, o liberaliai išeivijos srovei 
skiriama mažiau vietos. Bet čia kaip papras-
tai vienu darbu norėta siekti kelių tikslų. kad 
ir kaip keista, bet veikiant prieš ,,santarą-
Šviesą“ norėta panaudoti lssr kgB iniciaty-
va išleistus veikalus, demaskuojančius tikrus 
ar tariamus nacių talkininkus. Tarp tokių 
veikalų buvo serijos ,,Faktai kaltina“ knygos. 
kaip jas būtų buvę galima konkrečiai panau-
doti prieš federaciją, nėra aišku. Čia vėlgi tik 
norėta visus kgB globojant leidžiamus kū-
rinius naudoti visomis galimomis veiklos 
kryptimis, nors jie sukeldavo tik didesnį 
ar mažesnį šurmulį emigrantų gretose, bet 
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neturėdavo didelės įtakos emigracijoje vyks-
tantiems visuomeniniams procesams. 

kgB archyvinėje medžiagoje galima aptik-
ti užuominų, kad ši struktūra rengė dezinfor-
macinius veikalus, kurie tiesiogiai sietųsi su  
federacijos kompromitavimu. Štai 1974 m. nu-
matyta dėl ,,santaros-Šviesos“ ir emigracinės 
latvių socialdemokratų partijos kompromi-
tacijos išleisti užsienyje knygą, išaiškinančią 
pabaltijo emigracijos vadovų ryšį su jaV spe-
cialiosiomis tarnybomis74. kaip tai būtų buvę 
daroma, ir šį kartą neaišku. nėra duomenų, 
kodėl tokios idėjos buvo atsisakyta.

išvados

kgB suformavo neigiamą požiūrį į fede-
raciją ,,santara-Šviesa“, kuri, pasak čekistų, 
vykdė užmaskuotą priešišką veiklą prieš so-
vietinę santvarką ir visa tai darė pagal jaV 
specialiųjų tarnybų užsakymą. Tokį požiū-
rį norėjo perduoti lietuvos gyventojams ir 
neapsisprendusiems emigrantams. saugu-
miečiai ne visada tiksliai suprato federacijos 
vidaus gyvenimą ir veiklos kryptis. sąlyginai 
palankesnis požiūris į organizaciją klostėsi, 
kai devintąjį dešimtmetį saugumas ieškojo 
atsvarų kitoms išeivijoje veikiančioms lietu-
vių organizacijoms.

kgB struktūros rengė kasmetinius planus, 
skirtus ,,santaros-Šviesos“ vykdomam dar-
bui trikdyti. siekta surinkti kuo daugiau in-
formacijos, infiltruoti kuo daugiau agentų į 
federacijos narių tarpą. Taip pat norėta gilin-
ti prieštaravimus su kitomis emigracinėmis 
organizacijomis, planuotos dezinformacijos 
akcijos. planuojant veiklą prieš federaciją, 
neturinčią griežtos struktūros, susidurta su 
sunkumais, bet kartu buvo galima tikėtis kai 
kurių palengvinimų.

pagal kgB dokumentus galėtų atrodyti, 
kad buvo sugebėta infiltruoti savo agentus į 
federacijos sudėtį ir taip sukurti tvirtas agen-
tūrines pozicijas, taip pat įsigyta daug infor-
macijos teikiančių šaltinių. Bet  kritiškai tai 
įvertinus, galima manyti, kad kgB perver-
tindavo savo pasiektus rezultatus norėdama 
pasirodyti vadovybei. Į agentūrinį darbą 
prieš ,,santarą-Šviesą“ būdavo įtraukiamos 
kelios dešimtys lietuvoje gyvenančių agen-
tų, turinčių asmeninių ryšių su federacijos 
nariais.

rengtos įvairios dezinformacijos akcijos. 
jomis siekta sukiršinti federaciją su kitais 
lietuvių emigraciniais susivienijimais. Taip 
pat saugumas norėjo sukompromituoti savo 
veikla neįtikusius organizacijos narius. dau-
guma planuotų akcijų liko neįgyvendinta 
arba galutiniai rezultatai nežinomi.
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one of the émigré organizations targeted 
by the kgB was the Santara-Šviesa Federa-
tion. The soviet security service viewed the 
federation in negative terms as a tool of for-
eign special services carrying out activities 
inimical to the soviet union. The soviet ser-
vices feared that the allegedly inimical activi-
ties were being carried out under deceptive 
guises. But the kgB did not always under-
stand the structure of Santara-Šviesa and the 
purpose of its activities, which sometimes led 
to failures in its work.

in this article we seek to identify the main 
points of kgB plans to disrupt the federa-
tion‘s endeavors. These plans included infor-
mation-gathering, infiltrating secret agents, 
and undertaking disinformation activities. 

darius juodis

desTrucTiVe kgB acTions againsT SANTARA-ŠVIESA 
in THe 1960s To 1980s 

specific instances of activities planned and 
undertaken by the kgB are described; for 
example, attempts to infiltrate the federa-
tion with the help of agents and persons of 
confidence. The article also surveys possible 
attempts by soviet security persons to exag-
gerate the results of their activities in the eyes 
of their superiors since the announced objec-
tives were not always fully met. 

The kgB also organized disinformation 
campaigns against Santara-Šviesa and some of 
its more active members. due to a lack of suf-
ficient archival material the outcomes of these 
actions are difficult to ascertain. However, one 
may surmise that these actions were under-
taken in the expectation of good results, which 
could not be obtained for objective reasons. 
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antrojo pasaulinio karo metais iš lietuvos 
pasitraukusi išeivija automatiškai stojo į so-
vietinės lietuvos oponentų gretas. atsidūrę 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje išeiviai at-
sisakė grįžti į komunistų valdomą tėvynę, o 
visa jų politinė veikla emigracijoje buvo skir-
ta siekiui atkurti lietuvos nepriklausomybę. 

emigrantų politinė veikla buvo neatsie-
jama nuo tarptautinės situacijos, pirmiausia 
nuo jaV ir sovietų sąjungos tarpusavio san-
tykių ir šių šalių vykdomos politikos. greta 
aktyvios lietuvių išeivijos politinės veiklos 
emigracijoje (nuolatinių pastangų įvairiuose 
tarptautiniuose forumuose priminti Baltijos 
kraštų klausimą, sėkmingos veiklos europos 
saugumo bendradarbiavimo konferencijose, 
tarptautiniuose forumuose keliant žmogaus 
teisių pažeidimo klausimus sovietų sąjungo-
je), Vakarų pasaulyje santykiuose su sovietų 
sąjunga papūtus atšilimo vėjams, tarptauti-
niams santykiams einant bandomu įtampų 
atoslūgio (detante) keliu buvo ieškoma ir 
kitokių politinės veiklos galimybių. dalis 
lietuvių išeivijos antisovietinėje veikloje 
bandė pasinaudoti detente politikos, kultū-
rinių ryšių teikiamomis galimybėmis, kartu 
neatsisakydama principinio nusistatymo ir 

daiva dapkuTĖ 

„akiračių“ ryšiai su okupuota lietuva

pagrindinio siekio, t. y. lietuvos nepriklau-
somybės. Šis kelias buvo pavojingesnis ir 
žadantis mažiau galimybių ar perspektyvų 
kokiems nors laimėjimams, tačiau bet kokia-
me politiniame žaidime bet koks laimėjimas 
negalimas nieko nebandant. 

Čikagoje 1968–2005 m. ėjęs mėnraštis 
„akiračiai“, šalia išeivijos įvykių vertinimo, 
daug vietos skyrė informacijai apie tuometę 
okupuotą lietuvą. jie bandė pateikti objek-
tyvų lietuvos gyvenimo vaizdą, analizavo 
lietuvos pramonės, ekonomikos, mokslo, 
demografijos aspektus, recenzavo lietuvoje 
išleistus grožinės literatūros ir lietuvos is-
toriją apžvelgiančius veikalus, pristatinėjo 
žymesnius lietuvos rašytojus ir meninin-
kus. „akiračiuose“ buvo siūloma atsisakyti 
konservatyvaus nusistatymo ir ieškoti bei iš-
naudoti visas įmanomas galimybes ryšiams 
su kraštu palaikyti, tačiau nepataikaujant 
okupantui ir nepripažįstant paties okupaci-
jos fakto. greta ryšių su okupuota lietuva 
propagavimo, diskusijų su konservatyviąja 
išeivijos dalimi, domėjimosi lietuva ir jos 
problemomis, „akiračiai“ bandė žengti 
žingsnį pirmyn pamėgindami įvairiomis 
įmanomomis priemonėmis pramušti gele-
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žinę uždangą, užmegzti ryšius su lietuviais 
lietuvoje, pirmiausia kūrybine inteligentija, 
per tokius ryšius skleisti laisvės, tolerancijos, 
Vakarų pasaulio idėjas. 

neišvengiamai „akiračiai“ susidurdavo 
ir su sovietų saugumu, kurio dėmesio cen-
tre visada buvo išeivija. saugumas domėjosi 
beveik kiekvienu, kuris tuo metu atvykda-
vo į sovietinę lietuvą, jiems nebuvo didelio 
skirtumo – liberalas jis ar katalikas, – visi 
emigrantai buvo sovietinės lietuvos priešai. 
kgB domino ir naujai pasirodęs mėnraštis 

„akiračiai“, galėjo dominti ir pavieniai as-
menys. atskiri asmenys sovietinei žvalgybai 
rūpėjo kaip specialistai (Zenono rekašiaus 
atvejis, kada jis stebimas ir netgi planuojamas 
verbuoti dėl jo darbo, ar sovietologas Tomas 
remeikis, atkreipęs kgB dėmesį skelbdamas 
knygas ir dokumentų rinkinius apie lietuvos 
okupaciją) ar būti stebimi dėl savo kelionių 
ir knygų gabenimo į lietuvą (pvz., liūtas 
mockūnas). kai kada šie žmonės ir jų dar-
bai buvo susiejami su „akiračių“ mėnraščiu, 
bet dažniausiai tai buvo dėl jų antisovietinės 
veiklos išeivijoje.

lietuvos istorikų nemažai rašyta apie 
kgB veiklą ir darbą su išeivija, išeivijos or-
ganizacijų ir pavienių asmenų sekimą. Tiesa, 
iki šiol tyrinėtojų dėmesio nėra sulaukę pa-
prastų žmonių neišvengiami ryšiai su „Tėviš-
kės“ draugija ir saugumu ar sovietų saugumo 
darbo su išeivijos spauda tyrimai. lietuvių 
istoriografijoje galima rasti tik vieną kitą 
užuominą apie „santaros-Šviesos“ federaci-
jos ar „akiračių“ mėnraščio veiklą ir kgB 
požiūrį į juos1. mokslinių tyrimų stoka suda-
ro palankią dirvą atsirasti įvairiems spėlioji-
mams ar neaiškioms užuominoms. istorikas 
a. streikus užsimena, kad, kgB bandant 
manipuliuoti kultūriniais ryšiais, panaudo-
ti išeivijos leidinius sovietinei propagandai 
skleisti, „pernelyg stengtis ir nereikėjo“, nes 
akiratininkai „patys siūlė savo paslaugas“2. 
plačiau šio klausimo autorius, deja, nenagri-
nėja. kokia buvo „akiračių“ pozicija ir tak-

tika šiame žaidime, a. streikui, rodos, buvo 
neįdomu. norint patvirtinti ar paneigti tokį 
istoriko teiginį, reikia šį klausimą nagrinėti 
plačiau. Šiame straipsnyje pasinaudojant lie-
tuvos ypatingojo archyvo (lya) dokumen-
tais ir Vytauto didžiojo universiteto išeivi-
jos studijų centre (Vdu isc) bei privačiuose 
archyvuose saugomais išeivijos dokumentais 
bus bandoma atidžiau pažvelgti į to meto si-
tuaciją ir panagrinėti akiratininkų diskusiją 
su „Tėviškės“ draugija bei „akiračių“ taktiką 
bandant pramušti geležinę uždangą. 

ryšiai su „Tėviškės“ draugija ir 
akiratininkų kelionės į lietuvą

akiratininkų noras užmegzti ryšius su 
kūrybine lietuvos inteligentija susidurdavo 
su tam tikromis problemomis, pirmiausia to-
kių ryšių nebuvimu. per asmenines keliones 
į lietuvą palengva buvo mezgami asmeniški 
ryšiai su pavieniais rašytojais, menininkais. 
greta to bandoma pasinaudojant kultūrinių 
ryšių programa užmegzti ir oficialesnį kon-
taktą, tiesioginį dialogą su lietuvos kultūri-
niais sluoksniais per pasikeitimą straipsniais, 
susitikimus bei konferencijas Vakaruose. 

kodėl „akiračiai“ ir „santaros-Šviesos“ 
federacijos žmonės domėjosi pirmiausia kū-
rybine inteligentija? pasak liūto mockūno: 

„anuomet menai ir humanitariniai mokslai 
(...) po sąlygiškumo kauke vieninteliai turėjo 
laisvesnio kalbėjimo galimybę, metaforinė 
meno kalba mezgė jaudinantį ir suokalbišką 
tarpusavio supratimo ryšį. Tai greitai paste-
bėjo dalis išeivijos humanitarų. Tiesioginio 
dialogo su lietuvos kultūriniais sluoksniais, 
mezgamo per oficialius kanalus, tai yra per 
pasikeitimą straipsniais, susitikimus bei kon-
ferencijas Vakaruose ir pan., išeivija tikėjosi 
sužinoti daugiau apie padėtį lietuvoje – jos 
tikruosius rūpesčius, ir veikti lietuvos kul-
tūrinį gyvenimą bei jame besidarbuojančius 
žmones teigiama linkme. aštuntajame de-
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šimtmetyje ne viename prestižiniame ame-
rikos universitete galėjai sutikti tiksliųjų 
mokslų žmones iš lietuvos, atvykusius per 
jaV–sssr pasikeitimo programas, aprūpin-
tus doleriais ir patogiai apgyvendintus, be-
sistažuojančius čia pusmetį ir ilgiau. Tačiau 
lietuvos kūrybinė inteligentija pas mus buvo 
itin retas paukštis. atrodė, kažkokia nema-
toma ranka stengiasi, kad sąlytis tarp abiejų 
pusių humanitarų neįvyktų.“3

mezgant ryšius su lietuvos kultūros 
žmonėmis išeiviai anuomet neišvengiamai 
susidurdavo su kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais draugija „Tėviškė“, – tiesiogiai su-
sijusia su kgB, buvusia sąjunginės įstaigos 
padaliniu ir uoliai vykdžiusia nurodymus iš 
maskvos. ilgą laiką (maždaug iki 9 dešim-
tmečio vidurio, kada buvo pradėta apeidinėti 
draugiją ir megzti ryšius tiesiogiai) ši orga-
nizacija lietuvių išeiviams buvo vienintelis 
legalaus bendravimo su kraštu tarpininkas, 
kuris neretai buvo bandomas sumaniai iš-
naudoti saviems interesams ir ryšiams. išei-
vijai tikroji šios organizacijos paskirtis ir 
priklausomybė buvo žinoma, tačiau nesant 
kitų galimybių neišvengiamai tekdavo per-
lipti „Tėviškės“ draugijos slenkstį. 

Bet kokie išeivijos ryšiai su sovietine lietu-
va pirmiausia eidavo per „Tėviškės“ draugiją 
ir jos vadus. lietuvos ypatingajame archyve 

„Tėviškės“ draugijos fonde išlikę nemažai ko-
respondencijos, „Tėviškės“ susirašinėjimai su 
įvairiais asmenimis išeivijoje. susirašinėjama 
buvo ne tik dėl kelionių į lietuvą, knygų mai-
nai tarp lietuvos ir išeivijos taip pat iš pradžių 
vykdavo tik per „Tėviškės“ draugiją, vėlesniais 
metais jau per atskirus žmones ar institucijas 
(pvz., maironio muziejaus darbuotojos pradė-
jo tiesiogiai susirašinėti su išeivijos rašytojais 
apie 1985 m., tiesa, visos siunčiamos knygos 
dar ir tada keliaudavo per „Tėviškę“4).

ieškodami kokių nors legalių kelių pra-
mušti geležinę uždangą ir užmegzti ryšius 
su lietuviais lietuvoje, „akiračių“ žmonės 
buvo priversti palaikyti ryšius su „Tėviš-

kės“ draugijos darbuotojais, tačiau tuo pat 
metu panaudodavo šį ryšį ir saviems intere-
sams – pvz., užsisakydavo nuotraukų, kurias 
vėliau panaudodavo „akiračiuose“, naujai iš-
einančių knygų, kurias vėliau analizuodavo 
mėnraštyje5. Tiesa, ne visada pageidaujamas 
iliustracijas ir knygas gaudavo. „Tėviškės“ 
draugijos žmonės (pirmiausia jos pirminin-
kas V. kazakevičius) taip pat buvo suintere-
suoti gauti naujai išeivijoje išėjusių knygų, 
tačiau vėliau, kad pavieniai asmenys ir ins-
titucijos ėmė tiesiogiai bendrauti su išeivijos 
atstovais, „Tėviškės“ draugija prarado knygų 
mainų kontrolę. 

kadangi sovietinė propaganda nuolat skel-
bė apie siūlomus kultūrinius mainus ir atvi-
ras duris lietuvių ir išeivių bendravimui, aki-
ratininkai buvo vieni iš tų, kurie konkrečiais 
bandymais ne kartą patikrindavo tas „atviras 
duris“, pro kurias realiai neįmanoma būdavo 
praeiti. Buvo ir atvirų bandymų „pramušti“ 
geležinę uždangą ir patikrinti, kaip iš tikrųjų 
veikia tie sovietų propaguojami kultūriniai 
ryšiai, kokia galimybė jais pasinaudoti ki-
tiems išeiviams, ne vien tik pažangiesiems (t. 
y. amerikos lietuviams komunistams su a. 
Bimba ir r. mizara priekyje). 

Vienas iš „akiračių“ steigėjų ir redaktorių 
Henrikas Žemelis 1969 m. pabandė pasinau-
doti tokiomis sovietų propagandos skelbia-
momis galimybėmis ir atvykti į lietuvą kaip 

„akiračių“ žurnalistas. atvirai, neslėpdamas 
savo tikslų „Tėviškės“ draugijos pirminin-
kui jis rašė: „Be abejo, jums nereikia daug 
aiškinti, kad vad. kultūrinių ryšių palaiky-
mas dar nevyksta taip, kaip vienas ar kitas 
norėtume – yra daug kliūčių, nesusipratimo 
ir kitokių gerai žinomų vienoj ar kitoj pu-
sėj priežasčių. aš vis galvoju, neliečiant kai 
kurių principinių klausimų, aiškinimo ir 
supratimo, kad tas ryšių palaikymas priva-
lo būti ne tik palaikomas, bet ir plečiamas, 
tačiau tam pasiekti yra reikalingas geresnis 
ir objektyvesnis abiejų pusių gyvenimo są-
lygų pažinimas. lygiai kai jūs lietuvoje dar 



9�  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

turite miglotą vaizdą apie amerikos lietuvių 
gyvenimą ir sąlygas (bent aš tai sprendžiu 
iš jūsų spaudos), lygiai taip pat ir mes (gal 
ne visi) turime kartais iškreiptą vaizdą apie 
dabartinę lietuvą. Todėl vedinas tų minčių 
bei gavęs daugelių objektyvesnių stebėtojų 
pritarimą, ir noriu tą spragą, jei taip būtų ga-
lima išsireikšti, sumažinti, jei, žinoma, man 
tai pavyktų ir būtų sudarytos minimalios 
sąlygos tam sumanymui įgyvendinti. aš pas 
jus noriu atvažiuoti kaip žurnalistas, mūsų 
mėnraščio „akiračiai“ ir seniausios lietuvių 
radijo programos amerikoje „margučio“ at-
stovas.“6 Žinoma, H. Žemelis nebuvo naivus, 
dėl to savo laiške iškart parašė, kad šio su-
manymo pasisekimas priklausys nuo to, ar 
jam bus sudarytos sąlygos „kuo daugiausiai 
pamatyti, pasikalbėti ir sužinoti apie dabar-
tinę lietuvos padėtį, idant aš galėčiau visa 
tai objektyviai perduoti savo atstovaujamam 
laikraščiui ar radijui. mano pageidavimai 
nėra kažkokie nepaprasti, kiekvienam, ypač 
jums, turėtų būti aišku, kad jei nori apie 
ką nors rašyti ir kalbėti – turi pagrindinai 
klausimą išstudijuoti, pažinti ir pamatyti.“7 
H. Žemelis surašė ir pagrindinius pageida-
vimus: gauti leidimą būti lietuvoje 10 dienų8, 
viešnagės metu jis nori susitikti ir padary-
ti pasikalbėjimus su kultūrinio, politinio ir 
ekonominio gyvenimo atstovais (taip pat ir 
a. sniečkumi), teatro, meno, mokslo ir stu-
dentų atstovais, apžiūrėti kolūkius, statybas, 
fabrikus, muziejus, teatrus, mokslo įstaigas, 
be Vilniaus, pamatyti kauną, kėdainius (ten 
gyveno H. Žemelio motina), Šiaulius, klai-
pėdą. H. Žemelis prašė patarimo ir informa-
cijos, į kokias įstaigas kreiptis norint gauti 
tokiai kelionei leidimus, informacijos apie 
kelionių, viešbučių kainas ir pan.

sunku būtų atsakyti į klausimą, ar H. Že-
melis tikrai tikėjosi gauti įvažiavimą tokio-
mis sąlygomis į lietuvą. greičiau tai buvo 
savotiška provokacija, bandymas patikrinti, 
kiek yra laikomasi propaguojamų kultūri-
nių ryšių, atsakyti į sovietų propagandą, kad 

išeivija nusistačiusi prieš sovietinę lietuvą ir 
nemato jos laimėjimų. kaip ir reikėjo tikėtis, 
toks sumanymas iš karto buvo pasmerktas 
žlugti. V. kazakevičiaus atsakymas buvo la-
bai nekonkretus – labai daug norima pama-
tyti, laiko mažai, reikia konkrečiai žinoti, su 
kokiais asmenimis H. Žemelis norėtų susi-
tikti, su jais susitarti, nes žmonės dirba, atos-
togauja ir pan.9 1970 m. V. kazakevičius rašė, 
kad svečių sąrašai tiems metams jau sudaryti 
ir kvietimai susiję su dainų ir šokių švente, 
todėl ir svečiai laukiami tokie, „kurie nori 
drauge nuoširdžiai su mumis švęsti, kuriems 
brangūs mūsų siekiai ir idealai“10, ir išimčių 
čia nelabai yra, H. Žemelis gali vykti kaip ir 
visi užsieniečiai įprasta tvarka ir pabandyti 
gauti turistinę vizą. pamažu šis reikalas buvo 
tyliai ramiai bandomas numarinti. Vis dėlto 
H. Žemelis pasirodė užsispyręs ir nenorėjo 
pasiduoti – nuolat laiškais primindavo savo 
norą atvažiuoti į lietuvą, prašydavo padėti 
gauti vizą ilgesniam laikui. dėl šio klausimo 
jis netgi kalbėjo su ssrs pasiuntinybės Va-
šingtone antruoju patarėju e. juškiu11, tačiau 
reikalai nejudėjo iš vietos. „jau praėjo 2 me-
tai, kai aš jums rašiau prašydamas informaci-
jų ir pagalbos dėl savo planuojamos kelionės 
į lietuvą (...) esu gavęs daug pažadų, bet, at-
rodo, kažkur tas mano sumanymas – vykti 
kaip spaudos žmogui pamatyti ir pažinti 
dabartinę lietuvą – yra nepriimtinas. To-
dėl man neliko kito pasirinkimo, kaip visą 
tą sumanymą atidėti į šalį. aš noriu tikėti, 
kad vis didėjant tarpusaviam susižinojimui 
ir apsilankymams – statomos kliūtys mažės, 
nes realūs lietuviški interesai kaip tik kalba 
už didesnį pažinimą, supratimą ir abipusį 
(ne vienpusį) pasikeitimą idėjomis ir patirti-
mi“12, – rašė H. Žemelis „Tėviškės“ draugijos 
pirmininkui. V. kazakevičiaus atsakymas 
kaip visada buvo nekonkretus, bet buvo ga-
lima suvokti pagrindinį dalyką – „akiračių“ 
žurnalistai lietuvoje nėra laukiami, jokių iš-
imčių niekas jiems nedarys, jie gali vykti tik 
įprasta tvarka. 
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po ilgų pastangų H. Žemelis į lietuvą vis 
dėlto atvažiavo, bet tik 1974 m. Vyko jis kaip 
paprastas žmogus, ne kaip žurnalistas, nega-
vo jokių nuolaidų nei prašytų sąlygų. grįžęs 
iš lietuvos jis aprašė savo kelionės įspūdžius 

„akiračiuose“13. galima būtų spėti, kad ke-
lionės įspūdžių paskelbimas „akiračiuose“ 
prisidėjo prie to, kad bandymas vėliau dar 
kartą atvažiuoti į lietuvą buvo nesėkmin-
gas – daugiau vizos H. Žemelis negavo. kitą 
kartą H. Žemeliui į lietuvą pavyko atvažiuo-
ti tik tada, kai buvo atkurta nepriklausomy-
bė, t. y. 1994 m.14 

kelionės į lietuvą „strigdavo“ ne tik 
H. Žemeliui, bet ir kitiems akiratininkams. 
ne kartą su „akiračiais“ susijusiems žmo-
nėms buvo uždarytas įvažiavimas į lietuvą 
ir dėl savo veiklos nepavykdavo gauti vizų: 
liūtui mockūnui už knygų vežimą ir ban-
dymą 1971 m. be leidimo nuvažiuoti į kauną 
dešimt metų buvo neleidžiama atvykti į lie-
tuvą15; Zenonui rekašiui už antisovietinius 
straipsnius 1973 m. buvo uždrausta 5 metams 
atvykti į lietuvą, 1981 m. už bandymą įvež-
ti draudžiamą literatūrą uždrausta atvykti į 
lietuvą neribotam laikui16. Tomui remeikiui 
neoficialiai buvo pasakyta, kad net neverta 
bandyti vykti į lietuvą, pirmas bandymas 
atvykti į lietuvą su mokslininkų grupe jau 
atgimimo metais 1989 m. buvo nesėkmin-
gas – jo prašymas gauti vizą buvo atmestas17. 
Į lietuvą porą kartų nesėkmingai atvažiuoti 
bandė ir Vincas Trumpa18. 

kad žmonės, susiję su „akiračiais“, nebu-
vo labai laukiami lietuvoje, liudija ir Vytauto 
germano atvejis, jam su žmona liuda 1972–
1975 m. nesėkmingai bandant gauti vizas į 
lietuvą. V. kazakevičius savo laiškuose ger-
manams užsimena, kad prie tokios situacijos 
prisideda ir santaros-Šviesos bei „akiračių“ 
veikla: „jūs turbūt suprantate, kad pastarai-
siais metais kai kurie viltingi santykiai pasi-
keitė. Ta prasme, jog buvo tikėtasi daugiau 
doro posūkio veidu į lietuvą, o paaiškėjo kai 
kas kita. deja, tai faktai. ir kartais, kai kan-

trybė atsiremia į tam tikras ribas, nevisiškai 
spėjama diferencijuoti žmonės pagal gerus ir 
kitokius norus. matyti, čia, pasirodo, reika-
linga pertrauka, protingas atvėsimas.“19 „dėl 
kelionės? atviras būsiu: santariečiai savo 
proamerikietiška veikla daug prigadino, o 

„akiračiai“ ir dabar labai stengiasi (...). o to-
kiu atveju: mišką kerta, skiedros laksto.. kaip 
matote, blogų jausmų nėra, bet gal iš tikro 
dar kiek reikia palaukti.“20

H. Žemelio bandymas atvykti į lietuvą 
kaip „akiračių“ bendradarbiui, ir kliūtys ki-
tiems akiratininkams gauti vizas labai aki-
vaizdžiai įrodė, kad, nepaisant „akiračiuose“ 
propaguojamo ryšių su lietuva klausimo, so-
vietinių pareigūnų akyse jie buvo tokie pa-
tys konservatyvios, antisovietinės išeivijos 
atstovai, nusiteikę prieš sovietinę santvarką, 
siekiantys lietuvos nepriklausomybės, gal 
tik visa tai darantys ne taip akivaizdžiai, la-
biau užslėptai, bandantys antikomunistinę 
propagandą pridengti „kultūriniais ryšiais“.

didesnio dėmesio nusipelno Henriko 
Žemelio susirašinėjimas su „Tėviškės“ drau-
gijos prezidiumo pirmininku gen. p. petro-
niu21. laiškai galėtų būti publikuojami kaip 
tokio dviejų skirtingų stovyklų diskusijų ir 
ryšių pavyzdys – laiškuose greta konkrečių 
klausimų iškėlimo nevengiama ir atviros, 
netgi aštrios diskusijos, abipusės propagan-
dos, keblių klausimų (okupacijos, represijų 
ir trėmimų, bendradarbiavimo su naciais 
ir kiti klausimai) kėlimo. kai kurie laiškai 
tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės piktoki ir 
emociniai, ypač kur kalbama apie tragiškus 
lietuvai metus, kur istoriniai faktai abiejų 
šalių aiškinami visiškai priešingai („oku-
pacija“ – „darbo žmonių pergalė prieš bur-
žuaziją“, „trėmimai“ – „laikina izoliacija, 
klasių kovos padarinys, bandymai išvengti 
pilietinio karo“, „antinacinė ir antisovie-
tinė rezistencija“ – „bendradarbiavimas su 
naciais“, „nepriklausomos lietuvos patri-
otai“ – „Tarybų valdžios priešai“ ir pan.). 
Šiuose laiškuose diskutuojama dėl ryšių tarp 
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lietuvos ir išeivijos reikalingumo, greta ap-
sikeitimo knygomis planuojami ir konkre-
tūs klausimai, galimų ryšių užmezgimas, 
apsikeitimas straipsniais. Tiesa, dažnai tai 
buvo nesėkmingi bandymai iš vienos pusės 
(H. Žemelio) bandant pramušti geležinę už-
dangą, iš kitos (petronio22) skleidžiant įprastą 
sovietinę propagandą ir bandant tokių jiems 
nenaudingų ryšių išvengti.

Bandydamas susirašinėjimą panaudoti 
sovietinei propagandai gen. petronis pa-
skelbė atvirą laišką „akiračių“ redaktoriui 
H. Žemeliui lietuvių komunistų laikraštyje 

„laisvė“: „skaitau, kad tikslinga mudviejų su 
p. H. Žemeliu epistoliarinį pasikalbėjimą pa-
skelbti platesnių išeivijos sluoksnių žiniai.“23 
laiške buvo priekaištaujama išeivijai, kad 
ji nežino ir nesidomi lietuva, kad tie patys 

„akiračiai“ su „santara-Šviesa“ aršiai kovo-
ja prieš socializmą, komunizmą ir tarybinę 
santvarką, kad išeivija nesuvokia lietuvos 
pažangos, liaudies žmonių pasiekimų. atvi-
rame laiške buvo puolami ir „akiračiai“. 

„kodėl „akiračiuose“ gauna žodį tik antiko-
munistai ir „disidentai“, kurie kitko ir negali, 
kaip tik juodinti dabartinę Tarybų sąjungos, 
vadinasi, ir Tarybų lietuvos socialinę siste-
mą? (...) duokit žodį lietuvių tautos jaunosios 
kartos atstovams, gyvenantiems ir kurian-
tiems naują gyvenimą Tarybų lietuvoje. jie 
jums objektyviai papasakos apie tą socialinę 
santvarką, kuri lietuvių tautai atskleidė kelią 
į ekonominį, kultūrinį, politinį ir tautinį su-
klestėjimą. (...) kodėl „akiračiai“ pasiduoda 
tiems, kurie dėl praeities neapkenčia dabar-
ties ir jaunajai išeivių generacijai nenori jos 
parodyti?“24 

Šioje žaidimo partijoje „akiračiams“ ir 
H. Žemeliui vėl teko labai rimtai svarstyti 
gen. petronio ėjimą ir savo atsakymą. pradė-
jus diskusiją ir karą laiškais atsitraukti nega-
lėjai, tai būtų reiškę pralaimėjimą. išeivijos 
spaudos nuostabai, „akiračiai“ persispaus-
dino iš „laisvės“ šį p. petronio atvirą laišką, 
todėl užsitraukė kai kurios išeivijos spaudos 

nusistebėjimą ir nemalonę. greta šio laiško, 
„akiračiuose“ buvo įdėtas ir  B. railos straips-
nis „ne pasikeitimas nuomonėm, bet – kova 
(?!)“25. gen. petronis į šį akiratininkų ėjimą 
atsakė dar keliais atvirais laiškais „laisvėje“, 
kuriuose kaltino „akiračius“ antisovietine 
veikla ir skelbė tą pačią sovietinę propagandą 
apie lietuvos pasiekimus ir išeivijos nenorą 
pripažinti tuos pasiekimus26. Tai, kad į atvirą 
laišką atsakė ne pats H. Žemelis, o B. raila, p. 
petronis taip pat stengėsi panaudoti kontra-
takai prieš „akiračius“ – atseit jie pasirinko 
labai blogą žurnalistinį advokatą, užkietė-
jusį tarybinės lietuvos priešą, ir kad tokia 
pozicija tik patvirtina B. railos ir „akiračių“ 
nusistatymą prieš lietuvą ir ryšių su „akira-
čiais“ negalimumą27. Tačiau greta priekaištų 
„akiračiams“ išlieka ir noras visiškai nenu-
traukti ryšių, galbūt tik perimti šios atviros 
diskusijos kontrolę į savo rankas.

po tokių vietinių „apsišaudymų“ H. Že-
melis galėjo drąsiai su ironija „pertraukti 
per dantį“ gen. petronį dėl tokių nesėkmin-
gų sovietinės propagandos priemonių: „skai-
čiau „laisvėje“ jūsų 2 atvirus laiškus. ir su 
šypsena pagalvojau – nei negausūs „lais-
vės“ skaitytojai nežino, apie ką čia kalbama, 
nei „akiračių“ skaitytojai neskaito tų laiškų 

„laisvėje“, vadinasi, anot jūsų, informavimas 
„plačiai visuomenei“ lygus nuliui. o kodėl 
jūs tų laiškų neskelbiate „akiračiuose“, juo 
labiau kad jie adresuoti „akiračių“ redakci-
jai?“28 dėl B. railos straipsnių ir „akiračių“ 
mėnraščio pozicijos H. Žemelis atsakė, kad, 
kitaip nei sovietinėje lietuvoje, išeivijoje yra 
spaudos laisvė, o „akiračiai“ – atviro žodžio 
mėnraštis, skelbiantis įvairias mintis.

nenorėdamas nutraukti žaidimo su „Tė-
viškės“ draugija ir gen. petroniu, H. Žeme-
lis bandė pereiti į puolimą panaudodamas 
tuos pačius ginklus, t. y. tą pačią sovietinę 
propagandą: į gen. p. petronio priekaištus 

„akiračiai“ atsakė, kad jie sovietinės lietuvių 
jaunosios kartos atstovų pasisakymo ieško ir 
pageidauja, mielai įdėtų į laikraštį. Taigi šis 
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savotiškas žaidimas ir vieša diskusija baigėsi 
neaiškiu rezultatu, galbūt netgi H. Žemelio ir 

„akiračių“ naudai, nes gen. p. petronio atviri 
laiškai baigėsi, jis toliau rašydavo propagan-
dinius laiškus H. Žemeliui, netgi žadėjo at-
siųsti „akiračiams“ jaunosios kartos pasisa-
kymus bei straipsnius29. Tiesa, kaip paaiškėjo 
vėliau – skirtingai buvo suvokiamas ir tų jau-
nosios kartos straipsnių atsiuntimas...

po kelerių metų korespondencijos ir 
bandymų išsiaiškinti svarbiausius dalykus 
H. Žemelis puikiai suvokė tokių diskusijų 
beprasmybę: „atsakyti į jūsų ilgą politinę 
retoriką, faktų iškreipimą ir net primetimą 
man tų „nuodėmių“, kurių niekad nepil-
džiau – būtų tik laiko trukdymas, nes ne pir-
mą kartą mūsų susirašinėjimuose paliesda-
vom tą politinę sritį ir niekad negalėdavome 
susitarti dėl paprasčiausių istorinių faktų ar 
politinės realybės dabar. aš palieku daugybę 
jūsų argumentų ilsėtis ramybėje – lauksime 
geresnių laikų, kada galėsime sutarti, kur yra 
juoda, balta ar raudona, o ne priešingai.“30 
Vis dėlto užsispyrimas ir noras pramušti tą 
aklinai uždarytą geležinę uždangą lėmė, kad 
H. Žemelis ne tik kad nenutraukė susiraši-
nėjimo, bet netgi bandė pereiti į puolimą – t. 
y. pereiti prie konkrečių veiksmų, prie kon-
krečių mainų, taip bandydamas arba įrodyti 
beprasmišką sovietinę propagandą, arba pa-
siekti bent šiokių tokių laimėjimų bandant 
megzti ryšius su lietuviais lietuvoje. 

Bandymai gauti straipsnių 
„akiračiams“

H. Žemelis puikiai suprato gen. petronio 
poziciją ir propagandinius žaidimus „laisvė-
je“, tačiau buvo linkęs tęsti šį žaidimą, siekda-
mas pirmiausia naudos saviems interesams: 

„(...) minėtas petronis atviru laišku „laisvėje“ 
man ir „akiračiams“ per keletą numerių, be 
įprastinės propagandinės sofistikos, užme-
tė „akiračiams“, kad „jie neleidžia pareikšti 

nuomonės lietuvoje gyvenantiems jaunosios 
kartos atstovams“. Žinoma, tame visame rei-
kale yra nesunkiai permatomas propagandi-
nis žaidimas, bet aš asmeniškai noriu tą žai-
dimą tęsti toliau, ypač „atakuojant“ juos su 
konkrečiais pasiūlymais.“31 Tokį pasiūlymą 
jis pateikė ir „akiračių“ redakcijai.

T. remeikio pasakojimu, „akiračių“ re-
daktorių kolegijoje buvo nemažai diskusijų 
ir svarstymų, ar verta bandyti daryti interviu 
su žmonėmis iš sovietinės lietuvos. išsiskyrė 
dvi nuomonės: viena, kad neverta, nes vis tiek 
nieko negausim, tik sovietinę propagandą, iš 
kurios „akiračiams“ nebus jokios naudos; 
kita nuomonė buvo pabandyti ir pažiūrėti, 
kokius atsakymus gaus32. kadangi bet kokia-
me politiniame žaidime bet koks laimėjimas 
negalimas nieko nebandant, buvo nuspręsta 
bandyti.

Taigi akiratininkai su H. Žemeliu prieky-
je pabandė parodyti iniciatyvą, pasinaudoti 
ta pačia sovietinės propagandos siūloma 
priemone, – atidaryti „akiračių“ puslapius 

„sovietinės lietuvos jaunosios kartos“ nuo-
monei, tačiau pasiliekant sau spausdinamų 
straipsnių ir autorių kontrolę. H. Žemelis 
laiškuose gen. petroniui pateikia nemažai 
pasiūlymų ir pageidavimų gauti vieno ar kito 
autoriaus straipsnį ar interviu „akiračiams“. 

„kodėl „gimtasis kraštas“ skelbia pasikalbė-
jimus su atskirais turistais iš lietuvos, kodėl 
nenori tokių pasikalbėjimų daryti su išeivijos 
spauda, pvz., „akiračiais“, gal pats draugijos 
pirmininkas padarytų gražią pradžią ir at-
sakytų į klausimus, padarytų pasikalbėjimą 
su „akiračiais“?33 atsisakius duoti interviu 
pačiam gen. p. petroniui34, H. Žemelis bandė 
toliau provokuoti siūlydamas kitus asmenis, 
su kuriais „akiračiai“ norėtų padaryti inter-
viu: ck sekretorius lionginas Šepetys, aka-
demikas kostas korsakas, rašytojai justinas 
marcinkevičius ir jonas avyžius, religinių 
reikalų tarybos įgaliotinis k. Tumėnas35. kad 
tai nebūtų tik paprasta galimybė sovietų pu-
sei plačiau skleisti savo sovietinę propagan-
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dą ir spausdinti jiems patogius straipsnius, 
akiratininkai iš karto perėmė šio kontakto 
vadeles į savo rankas: atsisakė skelbti atvirus 
laiškus iš anos pusės be parašų36, nusiuntė 
savo klausimus k. korsakui, j. marcinkevi-
čiui, j. avyžiui ir kitiems. 

Tokios žaidimo taisyklės „Tėviškės“ atsto-
vams nebuvo parankios. nepadėjo ir „akira-
čių“ taktika, kad jie iš pat pradžių buvo atviri 
skirtingoms nuomonėms, kviesdami atvirai 
pasisakyti sovietinės lietuvos rašytojus. 
siųsdami klausimus akiratininkai aiškiai pa-
brėžė, kad „akiračiai“ nestato jokių sąlygų, 
nereikalauja iš straipsnių rašytojų ar pasikal-
bėjimo dalyvių daryti tik mums priimtinus 
pareiškimus“. jie „yra laisvi pareikšti savo 
nuomonę, iškelti lietuvos kultūrinio gyve-
nimo pasiekimus, kritikuoti išeiviją ir t. t.“37 
pramušti geležinę uždangą akiratininkams 
tai nė kiek nepadėjo. kaip rašė p. petronis 
savo laiške H. Žemeliui, duoti interviu „aki-
račiams“ niekas neturėjo didelio noro: „duo-
ti interviu – tai išeiti prieš publiką išeiginėje 
eilutėje. Bet kada prieš tą publiką kas nors 
bando mane nurengti ir ieškoti dėmių ant 
mano marškinių – tai jau atsiprašau! geriau 
tegul jie patys vienas kitą nurenginėja!“38

kadangi tokie „mainai“ buvo itin nepato-
gūs sovietinei pusei ir „Tėviškės“ draugijai 
ir reiškė kontrolės praradimą, interviu, kaip 
ir reikėjo tikėtis, „akiračiai“ taip ir negavo. 
pradžioje dar ateidavo draugiški gen. p. pe-
tronio laiškai, kuriuose buvo žadama, kad 
kai kurių asmenų atsakymus akiratininkai 
greit gaus: „dėl interviu, tai aš jūsų nuro-
dytiems asmenims pasiūliau atsakyti į jūsų 
klausimus. l. Šepetys padėkojo už pareikš-
tą pasitikėjimą, bet pareiškė negalįs šiuo 
metu duoti interviu, nes esąs labai užim-
tas. a. drobnys pareiškė nesąs plunksnos 
žmogus. akademikas korsakas, rašytojai 
justinas marcinkevičius ir jonas avyžius 
sutiko ir laukia jūsų klausimų. k. Tumė-
nas dabar nebe religinių reikalų įgaliotinis 
ir perėjo dirbti pedagoginį darbą. religinių 

reikalų įgaliotiniu dabar dirba p. anilionis. 
jeigu reikia, tai galite atsiųsti klausimus ir 
jam. jis sutinka duoti interviu. klausimus 
siųskite mano vardu, aš jiems perduosiu ir 
jums atsiųsiu atsakymus.“39 Tiesa, kituose 
laiškuose jau nurodomos įvairios priežastys, 
kodėl šie žmonės neatsako į atsiųstus klau-
simus: akademikas k. korsakas „buvo labai 
užimtas ir aš iš jo iki šiol negaliu „išspausti“ 
to interviu“40, rašytojai avyžius ir marcinke-
vičius ilsisi ir atostogauja, žada baigti inter-
viu spalio mėnesį41. Vėliau atėjo piktas laiš-
kas, kuriame kritikuojama „akiračių“ linija, 
nurodoma, jog „akiračiuose“ egzistuojant 
priešiškoms lietuvai nuotaikoms ryšiai yra 
neįmanomi ir prašomi rašytojai atsisako ir 
nenori kalbėtis su „akiračiais“: „(...) jie abu 
pasekė k. korsako pėdomis ir pareiškė, kad 
visiškai nesiruošia dalintis savo kūrybinės 
ateities aspektais su „akiračių“ redakcijos 
literatūros žinovais bei aiškinti „akiračių“ 
puslapiuose savo kūrybinio kelio vingius 
bei niuansus (...) aš nenorėjau ir nenoriu 
narplioti priežasčių ir gilintis į jų esmę, ko-
dėl mūsų kultūros veikėjai bei rašytojai, kai 
tik arčiau susipažįsta su „akiračių“ žurna-
lo turiniu, tuojau pradeda abejoti, ar verta 
duoti į juos interviu ir atskleisti to žurnalo 
puslapiuose savo kūrybos užmojus. man at-
rodo, kad į juos veikia labai ryški ir grubi 
antitarybinė žurnalo „akiračiai“ kryptis.“42 
Tiesa, p. petronis iškart priduria, kad atsisa-
kymas duoti interviu į „akiračių“ redakcijos 
suformuotus klausimus dar neturėtų būti 
laikomas bendravimo nutraukimu ir siūlo 
pasinaudoti šių rašytojų darytu interviu, t. y. 
persispausdinti iš lietuvoje išleistos knygos 

„interviu su rašytojais“. 
H. Žemelis į tokius gen. petronio išve-

džiojimus atsakė gana piktu laišku, nuro-
dydamas, kad tokie rezultatai tik dar kartą 
įrodė, jog aukšti sovietų pareigūnai apie bet 
kokį bendravimą su išeivija nenori ir girdėti, 
o „akiračiai“ nesiruošia įsivesti cenzūros ar 
pasidaryti „a la „laisvė“ komunistinės pro-
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pagandos garsiakalbiu“, kad sovietinės lietu-
vos kultūrininkai sutiktų atsakyti į jų klausi-
mus: „pradedant mūsų dialogą, aš supratau, 
kad per ilgesnes ir vietomis karštas diskusijas 
mes išsiaiškinome, kur yra mūsų bendri inte-
resai ir kur mūsų nuomonė skiriasi. nuo pat 
pradžių aš primygtinai siūliau išjungti poli-
tinį momentą, kitaip sakant, pastatyti mūsų 
kultūrinį bendravimą ant realaus pagrindo 
ir priimti esamą padėtį tokią, kokia ji yra 
dabar, nes ne mūsų jėgose tą padėtį pakeisti. 
Vadinasi, aš supratau, kad mes džentelmeniš-
ku susitarimu nustatėm „žaidimo taisykles“. 
jūs žinojote, kad „akiračiai“ nėra Brooklyno 

„laisvė“ ar Čikagos „Vilnis“, kurie paskutiniu 
laiku pasidarė formaliais jūsų propagandos 
organais, ir mes taip pat žinojome, kad jūs 
nepasidarysite „akiračių“ garbintojais. iš 
to turėjo išplaukti antras nerašytas susitari-
mas – kad tokiam kultūriniam bendravimui 
negali būti statomos sąlygos.“43

planuotų interviu nepavykdavo gauti ir 
vėlesniais metais. pvz., į „akiračių“ norą pa-
daryti interviu su jonu aniču gen. petronio 
atsakymas buvo, kad j. aničas iš principo 
sutinka, bet atsakymą duos tik tada, kai pa-
matys interviu klausimus44. kadangi „akira-
čiuose“ toks interviu taip ir nepasirodė, ga-
lima spėti, kad ir šis bandymas prakalbinti 
sovietinę pusę buvo nesėkmingas. Vieninte-
lis pavykęs interviu buvo su religinių reikalų 
tarybos įgaliotiniu p. anilioniu. Į „akiračių“ 
klausimus, nusiųstus per „Tėviškės“ draugiją, 
p. anilionis atsakė: „ir šis interviu su trumpu 
redakcijos paaiškinimu buvo išspausdintas 
mėnraštyje.“45 

Tiesa, išlaikant atviro žodžio mėnraščio 
liniją, kad nebūtų skelbiama tik viena nuo-
monė, kitame „akiračių“ numeryje buvo 
įdėtas mindaugo Tomonio straipsnis „esa-
me–“ iš pogrindžio leidinio „pastogė“. prie 
šio straipsnio buvo pridėtas redakcijos ko-
mentaras: „praeitame „akiračių“ numery-
je išspausdinti religinių kultų įgaliotinio 
Vilniuje p. anilionio atsakymai į „akiračių“ 

klausimus apie tikinčiųjų ir Bažnyčios padėtį 
lietuvoje. aplenkdamas daugelio klausimų 
esmę p. anilionis standartinėmis tenykščios 
spaudos frazėmis įrodinėjo, kad sovietų po-
litika Bažnyčios atžvilgiu pilnai patenkina 
tikinčiųjų poreikius. Visai priešingą nuo-
monę reiškia patys lietuvos tikintieji. argu-
mentuoti jų reikalavimai sovietų valdžiai yra 
išdėstyti savilaidos žurnalo „pastogė“ 1-me 
numeryje, straipsnyje „esame–“. persispaus-
diname minėtą straipsnį, kad skaitytojai ga-
lėtų patys palyginti abiejų šalių argumentus 
ir susidaryti savo išvadas. Tuo pačiu apgai-
lestaujame, kad šitokiam viešam, atviram ir 
visapusiškam minčių pasikeitimui nėra sąly-
gų oficialioje lietuvos spaudoje.“46

kiek naudos buvo „akiračiams“ iš šio 
p. anilionio interviu paskelbimo? jo atsaky-
mai, pilni sovietinės propagandos, buvo tokie, 
kokių ir reikėjo tikėtis iš sovietinio pareigū-
no. Vis dėlto buvo vienintelis atvejis, kada so-
vietinės lietuvos aukštas pareigūnas sutiko 
duoti interviu ir atsakyti į klausimus išeivi-
jos spaudai. Vieno iš „akiračių“ redaktoriaus 
T. remeikio nuomone, p. anilionis šiame 
interviu pats save sukompromitavo47, dėl to 
daugiau panašių interviu iš sovietų pusės ne-
buvo gauta. prie tokio „susikompromitavimo“ 
prisidėjo ir patys „akiračiai“, išspausdinę ir 
kitą visiškai priešingą nuomonę apie religijos 
padėtį lietuvoje, tuo laimėdami daugiau, nei 
būtų prirašę savų komentarų prie p. anilio-
nio teksto. l. mockūno nuomone, interviu 
reikšmė buvo ne atsakymai, bet pats faktas, 
kad p. anilionis sutiko duoti interviu ir atsa-
kyti į klausimus tokia jautria tema48. 

atrodo, kad šio interviu pasirodymas ti-
krai nebuvo naudingas sovietams, nes dau-
giau interviu per „Tėviškės“ draugiją „aki-
račiams“ nepavyko gauti. Taigi planuotas 
taktinis žaidimas nepasisekė. „akiračiai“ 
turėjo dar vieną progą įsitikinti, kad sovietų 
skelbiami ryšiai realiai vis dar neįmanomi, o 
bandymai bet kokias būdais pramušti geleži-
nę uždangą yra nesėkmingi. Žinoma, „aki-
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račiai“ galėjo apie šias „derybas“ ir rezultatus 
atvirai paskelbti mėnraštyje, parodyti sovie-
tų propagandos veikimą ir panaudoti visa 
tai savo reklamai, tačiau tai būtų reiškę ne 
tik žaidimų pabaigą, bet ir dar didesnį gali-
mybių užmegzti ryšius su lietuvių kūrybine 
inteligentija apribojimą. Taigi akiratininkai 
ir toliau, gal ne visada sėkmingai, tęsė pradė-
tą diskusiją bandydami išpešti bent šiokios 
tokios naudos ir galimybių.

praėjus kokiam pusmečiui po viešų dis-
kusijų „laisvėje“ ir „akiračiuose“, „Tėviškės“ 
draugijos tarpininkavimu „akiračiuose“ at-
sirado juozo pociaus straipsnis apie jaunimo 
teatrą lietuvoje49. pasirodžius šiam straips-
niui V. rastenis galėjo mėnraščio puslapiuose 
atvirai paskelbti, kad, nepaisant gen. petro-
nio propagandos apie „akiračių“ uždarumą, 
sovietinė pusė pati nepasirengusi pateikti pa-
geidaujamų straipsnių, o atsiųstieji yra per-
leisti per tokį koštuvą, kad iš jų nėra jokios 
naudos: „mes čia, kuriems įdomu, apie jau-
nimo ir senimo teatrus lietuvoj iš vilniškių 
laikraščių bei žurnalų sužinom nepalyginti 
daugiau, negu generolas tuo pociaus rašinėliu 
teikėsi paporinti. narsiai reikalavo generolas 
vietos lietuvos jaunimo žodžiui. o kai paaiš-
kėjo, kad tos vietos yra į valias, tai pavarvino 
tik plonutę srovelę „informacijos“ apie vieną 
valdinę instituciją, paruoštą tos institucijos 
tarnautojo ir dar aiškiai perleistą per generolų 
koštuvą. ar yra tokiame „informacijos sraute“ 
kokio nors prasmingumo?“50

daug laiko ir energijos akiratininkams 
kainuodavo ir bandymai vienokiais ar kito-
kiais būdais gauti įvairių autorių straipsnių 

„akiračiams“. Bandymai apeiti „Tėviškės“ 
draugiją, užmegzti tiesioginius ryšius ir gauti 
straipsnių, pvz., iš mokslų akademijos, taip 
pat buvo nesėkmingi: „kai dėl jūsų kreipi-
mosi į mokslų akademiją straipsnių „akira-
čiams“, tai galiu pranešti, kad tas kreipimasis 
buvo perduotas mums, „Tėviškės“ draugijai. 
lietuvos mokslų akademija ne propagan-
dinis ar žurnalistinis organas. akademi-

jos mokslininkai spausdina ne vieną savo 
mokslinį straipsnį užsienio šalių, tame tarpe 
ir jaV, mokslinėje spaudoje, dalyvauja įvai-
riuose moksliniuose simpoziumuose. „aki-
račiai“ nėra mokslinis, bet grynai publicis-
tinis žurnalas ir jame, be publicistikos, jokių 
mokslinių straipsnių nebūna. ko į jį kištis 
mokslininkams iš mokslų akademijos? To-
dėl mokslininkų santūrumas (bent pradžio-
je!) ir nenoras įsivelti į publicistinius deba-
tus (išeivijos spaudos dažnai „pagražintus“ 
asmeniškais užgauliojimais), ne kliūtis kul-
tūriniams ryšiams“51, – aiškino gen. petronis 
H. Žemeliui. Vis dėlto atrodo, kad šiuo atveju 
didesnį „Tėviškės“ draugijos pirmininko pa-
sipiktinimą ir nepasitenkinimą sukėlė ne tai, 
kad „akiračiai“ ne mokslo leidinys ir nieko 
bendra neturi su mokslų akademija, o akira-
tininkų bandymas apeiti „Tėviškės“ draugiją 
ir tiesiogiai bendrauti su kalbinamais žmo-
nėmis ir institucijomis.

„akiračiai“ ne tik mėgino tiesiogiai susi-
siekti su mokslų akademijos žmonėmis įvai-
riais ryšiais, bet ir rašė ssrs pasiuntinybės 
jaV antrajam sekretoriui e. juškiui, bandy-
dami per jį surasti žmogų ir gauti straips-
nių apie mokslų akademijos veiklą. Šis po-
kalbis galėjo turėti įtakos, nes vėlesniuose 
laiškuose gen. petronis rašė „akiračiams“, 
kaip jis stengiasi jiems padėti suorganizuoti 
straipsnių apie lietuvos mokslų akademiją52. 

„akiračiai“ bandė sugundyti ir kitais būdais, 
žadėjo sumokėti honorarą straipsnio auto-
riui, nors petronis tikino, kad dėl atlygini-
mo nereikia jaudintis, nes akademikai 90% 
straipsnių ir pranešimų daro veltui53. 1982 m. 
po ilgų pastangų gauti straipsnį apie mokslo 
akademijos veiklą buvo gautas ir išspaus-
dintas ilgas prof. kazimiero meškausko 
straipsnis54 su redakcijos komentaru, atseit 
nepaisant aiškios sovietinės pozicijos, sovie-
tinės terminologijos, politinių tendencijų, šis 
straipsnis skaitytojams gali būti naudingas 
pažintine prasme apie akademijos darbų ap-
imtį ir pobūdį.
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siekiant toliau megzti ryšius bandyta ne-
liesti kontroversinių klausimų, kiekvienai 
pusei liekant prie savos nuomonės ir pozi-
cijos, ieškoti paprastesnių ir mažiau prieš-
taringų diskusijų keliančių temų. pvz., tokia 
tema tapo Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktis. Ta proga „akiračiuose“ pasirodė 
pora straipsnių apie Vilniaus universitetą su 
mėnraščio redakcijos komentarais ir greta 
šių straipsnių spausdinamais išeivijos auto-
rių tekstais apie universitetą55.

kokia buvo nauda skelbti tokius straips-
nius „akiračių“ puslapiuose, juk ir patys 
akiratininkai matė, kad informacijos šiuose 
straipsniuose, ypač tokios, kuri papildytų 
tai, kas ir taip išeivijoje žinoma iš sovietinės 
spaudos, nėra. Į klausimą, ar tame yra bent 
kokia prasmė, V. rastenis atsakė „gal ir yra“: 

„nes ta informacija yra (...) ryškesnis bei įti-
kimesnis dokumentiškas įrodymas, kad iš 
generolo petronio kanalo tegali varvėti, ar 
šiek tiek ir tekėti tik iki visiško blankumo iš-
koštas, po to dar sufrizuotas ir nupudruotas 

„srautas“56. „akiračiai“ turėjo konkrečius įro-
dymus, kuriuos buvo galima panaudoti tai 
pačiai antisovietinei propagandai atremti.

Tokiomis priemonėmis, priešpriešinda-
mi priešingas nuomones publikuojamiems 
sovietiniams straipsniams, ir patikslindami 
skelbiamus faktus „akiračiai“ daug daugiau 
prisidėjo prie sovietinės propagandos grio-
vimo išeivijoje, nei būtų pasiekę atmesdami 
ir nespausdindami šių straipsnių. „Tėviškės“ 
draugija taip pat suprato, kad su „akiračiais“ 
nebus taip lengva, kad jie netaps sovietinės 
propagandos platinimo erdve. Todėl vė-
lesniais metais „akiračių“ pastangos gauti 
įvairių straipsnių ar juos užsakyti ne visada 
būdavo sėkmingos. pvz., išsiuntus algirdo 
juliaus greimo knygą „apie dievus ir žmo-
nes“ buvo prašoma surasti kokį nors tautosa-
kininką, specialistą (kadangi išeivijoje tokių 
beveik nebuvo), kuris sutiktų recenzuoti tą 
knygą57. gen. petronis iš pradžių atsakė, kad 
susitarė su „mokslo ir gyvenimo“ redakcija, 

jog suras specialistą ir parengs recenziją kny-
gai, bet tik rudenį, nes dabar visi atostogau-
ja58, o vėliau atėjo atsakymas su pasiūlymu 
persispausdinti Broniaus genzelio recenziją, 
skelbtą „pergalėje“59. Šįkart „akiračiai“, pa-
skaitę B. genzelio recenziją, nusprendė ją 
perspausdinti ir „akiračiuose“60.

Žingsnis po žingsnio akiratininkai bandė 
pramušti šią sieną – abipusis žaidimas tęsėsi 
šiek tiek taikantis prie aplinkybių. jis buvo 
reikalingas abiem pusėms: sovietinė neno-
rėjo nutraukti diskusijos ir galėjo pasigirti 
savais „laimėjimais“, kad sovietų straips-
niai pasirodo „akiračiuose“. panaudoti visa 
tai platesnei propagandai ar net „akiračių“ 
kompromitacijai sovietai negalėjo ir dėl šio 
mėnraščio tradicijos viską skelbti atvirai ne-
slepiant nuo skaitytojų, kaip ir kokiais keliais 
šie straipsniai pateko į „akiračių“ puslapius. 
mėnraštis tada, sumaniai vesdamas diskusi-
ją, atsirinkdamas tai, kas jį domino, gaudavo 
neutralesnius, nepropagandinius, proginius 
straipsnius, kuriuos skelbdavo su redakcijos 
prierašais ir komentarais, greta to sumaniai 
publikuodavo kitus – visiškai priešingus ir tą 
sovietinę propagandą griaunančius straips-
nius, megzdavo tiesioginius ryšius su moks-
lo ir kultūros žmonėmis ir pamažu tie ryšiai 
prarasdavo „Tėviškės“ draugijos kontrolę.

gali kilti klausimas, kodėl „akiračiai“ visa 
tai darė. ko siekė tas pat H. Žemelis disku-
tuodamas su gen. petroniu įvairiais aštriais 
ir gana kontroversiškais klausimais? juk jis 
nebuvo naivus, kad tikėtųsi, jog p. petronis 
sutiks su juo ir pripažins lietuvos okupaci-
jos faktą ar panašiai. „akiračiai“ galėjo nu-
eiti lengviausiu keliu, kokiu ėjo visa išeivijos 
spauda – nepavykus pramušti geležinės už-
dangos ir nesant galimybės laisvai bendrauti 
su lietuviais lietuvoje, tokių viešų legalių 
bandymų paprasčiausiai buvo atsisakyta. Tai 
būtų buvę išeivijoje visai suprantama. Tačiau 
nepaisydami visų nesėkmių „akiračiai“ pasi-
rinko kitą kelią, kuris žadėjo nepasitikėjimą, 
puolimą tiek vienoje, tiek kitoje pusėje – už 
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tokius bandymus jiems kliūdavo ne tik nuo 
sovietų, bet ir nuo išeivijos atstovų. 

Tokią taktiką bandė paaiškinti Z. V. reka-
šius: „mums atrodo, kad nei „metmenims“, 
nei „akiračiams“ nėra prasmės daryti visai 
tą patį, ką daro ir beveik visi kiti lietuvių 
k. leidžiami išeivijos leidiniai. Visi jie stovi 
bekompromisiniai antikomunistinėse pozi-
cijose, o bandyti kai ką pasiekti defantės ga-
limybių (kad ir labai menkų) rėmuose niekas 
nieko nebando. gi vertėtų ir mums išnaudo-
ti visas galimybes. mūsų tikslas provokuoti 
kuo platesnius ryšius su lietuva ir tuo būdu 
infiltruoti ten laisvės ir laisvo pasaulio idė-
jas – ne konfrontacijos, o dialogo keliu.“61 

Vartant išlikusius dokumentus į akis krin-
ta, kad tai nebuvo paprastas ryšių palaikymas, 
o gerai organizuota, rimtai apgalvota ir supla-
nuota akcija. Buvo žvalgoma situacija, visais 
įmanomais būdais  renkama informacija apie 
sovietinę lietuvą. H. Žemelis rašė: „santykiuo-
se su dabartine lietuva turime būti labai dide-
li realistai ir visokiems sentimentams, kuriuos 
dažnai mūsų oponentas bando panaudoti, čia 
nėra vietos. Tie, kurie kalba dabartinės lietu-
vos vardu, turi aiškų tikslą ir planą, gi mes, pa-
simetę, be jokio apsvarstyto plano – veržiamės 
pro uždaras duris ir galvojame, kad atliekame 
didelį patriotinį darbą. Tame dialoge yra pa-
prasta logika – kas ką apgaus? [išryškinta D. 
D.]“62 H. Žemelio nuomone, išeivija iš defen-
zyvinės pozicijos ryšių su lietuva klausimu 
turi pereiti į ofenzyvinę – kad anoji pusė būtų 
priversta suprasti, jog išeivija – tai sąmoningi 
ir laisvi lietuviai, kurie žino savo vietą ir turi 
labai aiškius tikslus. Vienintelė sąlyga: „turi 
būti išdirbtas apgalvotas planas ir nelaukiant 
pasiūlymų iš anos pusės – patiems su pasiū-
lymais verstis. nesvarbu, kad vienas ar kitas 
pasiūlymas nepraeina, ar vienas ar kitas kelias 
užblokuojamas – čia nereikia bijoti pralaimė-
jimo, jei tokį žodį galima pavartoti, nes mano 
giliu įsitikinimu – galutiniame rezultate lie-
tuva turės naudos ir tuo pačiu laisvų lietuvių 
misija bent iš dalies būtų įvykdyta.“63

Žinoma, akiratininkams reikėjo turėti 
nemažai drąsos ir stiprybės rizikuojant ir 
pradedant tokias diskusijas su sovietiniais 
pareigūnais. ne tik todėl, kad buvo žinoma 
apie „Tėviškės“ draugijos ryšį su saugumu, 
rizikuojama negauti vizų ir teisės atvažiuo-
ti į lietuvą, bet ir reikėjo atlaikyti didžiulį 
spaudimą iš dviejų pusių: sovietinį spaudimą, 
propagandą spaudoje, gal netgi įrašus kgB 
bylose ir išeivijos nusistatymą ir spaudimą, 
kaltinimus tarnavimu sovietams, pravar-
džiavimą „maskviračiais“ ir panašiai. 

jaunesnės kartos akiratininkai turėjo ma-
žiau iliuzijų ir noro diskutuoti su „Tėviškės“ 
draugijos pareigūnais. kitaip nei H. Žemelis, 
kuris nevengė išsakyti savo pozicijos, provo-
kavo diskusijoms ir reikalavo to, kas oficialiai 
propaguojama (t. y. bandė labai atvirai pra-
mušinėti tą uždarą sieną), jaunesnės kartos 
žmonės atsisakė to beviltiško diskutavimo 
ir savo tiesų įrodinėjimo. jie laikėsi kitokios 
taktikos – šiek tiek uždengdami savo tiesio-
ginius interesus kalbėdavo tik apie konkre-
čius dalykus: knygų gavimą ir atsiuntimą, 
planuojamas keliones ir panašiai. Turbūt ir 
tokia taktika laukiamų rezultatų nebūtų da-
vusi, jei ne besikeičianti tarptautinė situacija 
ir padėtis sovietų sąjungoje. Besiplečiantys 
ryšiai, didėjantys kultūriniai mainai pamažu 
slydo iš sovietų kontrolės, taigi ir jiems nie-
ko kita nelikdavo, kaip tik plačiau atvėrinėti 
duris ir stengtis iš paskutiniųjų neprarasti 
kontrolės ir pabandyti panaudoti tuos ryšius 
saviems interesams (t. y. informacijai gauti 
ar propagandai platinti). kaip rodo istorikų 
tyrimai, ši jų veikla 9 dešimtmetį nebuvo la-
bai sėkminga.

ilgos sovietinio saugumo 
rankos?

išeivijoje leidžiama spauda sovietų val-
džios pareigūnams buvo nemažas rūpes-
tis – priešingos ideologijos ginklas, antiso-
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vietinė laikysena lėmė, kad ši spauda sovietų 
saugumo buvo itin akylai studijuojama, se-
kama, ir, žinoma, kuo patikimiausiai sle-
piama nuo visuomenės. Beveik visa išeivi-
jos spauda pasiekdavo sovietinės valdžios 
įstaigas – glavlitą (Vyriausiąją valstybinių 
paslapčių spaudoje saugojimo valdybą prie 
lTsr ministrų Tarybos), užsienio reikalų 
ministerijos spaudos ir informacijos skyrių, 
Valstybės saugumo komitetą (kgB buvo už-
sakomi beveik visi pagrindiniai laikraščiai, 
tarp jų ir „akiračiai“64). išeivijos spauda ir 
straipsniai tuomet buvo prieinami tik sau-
jelei patikimų sovietinių ideologinių įstaigų 
darbuotojų, o visuomenė sovietmečio „emi-
grantologų“ V. kazakevičiaus, j. aničo ir kitų 
straipsniuose minimų publikacijų neturėjo 
galimybių nei paskaityti, nei pamatyti. Tuo 
metu didžiųjų lietuvos bibliotekų specialaus 
saugojimo skyriuose išeivių spaudos dar ne-
buvo. Ten buvo stropiai saugoma tarpukario 
lietuvos spauda, o išeivių knygų bent jau 
mažvydo bibliotekos specialiajame skyriuje 
atsirado tik šeštąjį dešimtmetį65. išskirtinė 
spauda, pvz., Vokietijoje leistas ir saugumo 
finansuojamas žurnalas „nemuno kraštas“, 
buvo laisvai siuntinėjamas į lietuvą ir visą 
pasaulį ir į jokius specialiuosius fondus ne-
pakliūdavo, taip pat amerikos lietuvių ko-
munistų leidžiama spauda „laisvė“, „Vilnis“. 
Visa kita išeivijoje leista spauda per glavlito 
kontrolę perėjusi ir „nubyrėjusi“ patekdavo 
į specialiuosius fondus. Ten pat keliaudavo 
ir „akiračiai“. mažvydo bibliotekos specia-
liajame skyriuje buvo nedaug išeivijos peri-
odinių leidinių, o „akiračių“ komplektai la-
bai skylėti ir su dideliais trūkumais. kad kai 
kurie numeriai nepasiekdavo net specialiųjų 
skyrių, taip pat rodo glavlito požiūrį į „aki-
račius“ – nenorėta jų pateikti net ir tam labai 
ribotam skaitytojų ratui66. net ir specialių-
jų skyrių atvėrimo visuomenei laikotarpiu 
glavlitas labai vilkino periodinių leidinių 
išslaptinimo procesą. dėl to didžiųjų bibli-
otekų sąjūdžio grupės atviru laišku kreipėsi 

į tuometinį glavlito vadą ir taip bandė pa-
spartinti procesą. išeivijos spauda vėliausiai 
išlaisvinta iš specialiųjų skyrių, tik 1989 m. 
pabaigoje buvo ištraukti išeivijos leidiniai, 
tarp jų ir „akiračiai“67. 

kad sovietų valdžios įstaigoms išeivių 
spauda labai rūpėjo, kad ji buvo atidžiai skai-
toma ir analizuojama, liudija ir to meto publi-
kacijos sovietinėje spaudoje, kuriose bandyta 
demaskuoti „buržuazinės“ emigracijos tiks-
lus, suniekinti išeivijos rašytojus, žurnalistus, 
politinius veikėjus ir jų straipsnius. neišven-
giamai sovietų dėmesio dėl savo straipsnių 
apie sovietinę lietuvą, literatūrą, kultūrą, 
ekonomiką sulaukdavo ir „akiračiai“. „san-
taros-Šviesos leidiniuose „akiračiai“, „me-
tmenys“ nuolat publikuojami straipsniai apie 
sovietų lietuvos rašytojų, filosofų, istorikų 
kūrybą, dažnai iškreipiantys tikrąją esmę. 
analizuoti tokius straipsnius ir, esant reikalui, 
parengti kontrpropagandinius straipsnius 
mūsų spaudoje“68, – buvo rašoma kgB nu-
rodymuose. „akiračių“ atvirumo, ryšių pro-
pagavimo idėja neužmigdė sovietų budrumo. 
nors retkarčiais būdavo džiaugiamasi ir ci-
tuojami mėnraščio pasisakymai (ypač tokie, 
kuriuose buvo kritikuojama konservatyvi 
išeivijos politinė veikla), niekada neužmiršta 
pridurti, kad ir „akiračiai“ niekuo nesiski-
ria nuo tų pačių konservatyvių išeivių, kad 

„akiračiuose“ tik geriau, rafinuočiau užmas-
kuotas tų pačių tikslų siekimas. 

iš pradžių „santaros-Šviesos“ federacijos 
ir „akiračių“ mėnraštis savo viešais pasi-
sakymais už kultūrinius ryšius su Tarybų 
lietuva, gana aštria senųjų „vaduotojiškų“ 
organizacijų bei jų vadovų kritika „sudarė 
apgaulingą įspūdį apie jaunuosius liberalus 
kaip pozityvius maištininkus“69, tai labai 
greitai sovietai džiaugėsi demaskavę „libe-
ralų diversinę veiklą“ ir jų lanksčiau taikytą 

„bendrąją antikomunizmo strategiją“70. libe-
ralai, anot tuometinių emigrantologų, bando 
veikti klastingiau – jų deklaruojama visuoti-
nė pažiūrų laisvė ir tolerancija neperžengia 
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antitarybinės ideologijos ribų, o ypač pavo-
jingas jų siekimas socializmo šalininkus ir 
Tarybų lietuvos patriotus priešpriešinti ta-
rybinei santvarkai. „programiniai“ „liberalų“ 
ideologų pareiškimai žurnaluose „metmenys“ 
bei „akiračiai“ ne mažiau antitarybiški, kaip 
altininkų, vlikininkų, frontininkų ir kitų 
buržuazinių nacionalistinių ir klerikalinių 
grupuočių.“71 Tai, kad akiratininkai retkar-
čiais pasišaipo iš savo kolegų išeivijoje, yra tik 
bandymas savo antitarybinius išvedžiojimus 
pridengti figos lapeliu72, o atskiri „akiračių“ 
numeriai pavirto „intelektualinių pamazgų 
prieš tarybinį gyvenimą srautu, kur kritikos 
lėkštumu ir žodynu nesiskiria nuo pačius 
akiratininkus keikiančių ekstremistų“73. 

sovietų saugumui abejonių nekėlė išeivijos 
organizacijų ir spaudos antisovietinė veikla. 
kgB konstatuodavo, kad išeivija propaguo-
ja ryšių palaikymo politiką, remia vietinės 
opozicijos veikimą ir tautinės savimonės 
palaikymą. Turistų kelionės į lietuvą, emi-
grantų susitikimai su atvykstančiais į užsie-
nį lietuvos gyventojais, aktyvus susirašinė-
jimas, emigrantų propagandinės literatūros 
atvežimas, radijo stotys, visa tai, pasak kgB, 
darė poveikį sovietiniams žmonėms. ypač 
saugumui nerimą kėlė tampantys pagrindi-
niai asmeniniai ryšiai, susidarantis didžiulis 
emigrantų ir lietuvos gyventojų ryšių tin-
klas, perėjimas nuo ryšių per „Tėviškę“ prie 
asmeninių ryšių74. 

kgB rinko informaciją apie visus pa-
grindinius išeivijoje leidžiamus laikraščius 
(„draugą“, „darbininką“, „dirvą“, „europos 
lietuvį“, „Tėviškės žiburius“, „Vienybę“), žur-
nalus („aidai“, „pasaulio lietuvis“, „akira-
čiai“, „metmenys“). Tiesa, saugumo surink-
ta informacija labai fragmentiška – trumpas 
apibūdinimas, kokiai ideologinei grupei pri-
klauso, kas leidžia, tiražas, redakcijos adresas, 
redaktoriai ir pagrindiniai bendradarbiai75. 
pateikiama informacija apie „akiračius“ taip 
pat labai trumpa, fragmentiška, tokią galima 
rasti bet kurioje enciklopedijoje ir kiekviena-

me mėnraščio numeryje: nurodoma redakto-
rių kolegija, tiražas, kad išleidžiama 10 kartų 
per metus. „išreiškia liberalaus nusistatymo 
lietuvių požiūrius, antisovietinę propagandą 
veda labiau užslėptai.“ aplink leidinį buriasi 

„santaros-Šviesos“ federacijos nariai, kurie 
yra „tiltų tiesimo“ politikos šalininkai, bet 
laikosi antisovietinės krypties nacionalisti-
nės pozicijos“76, – taip mėnraštis būdavo api-
būdinamas saugumo dokumentuose. 

išeivijos veikla, plačiai skleidžiama tiesa 
apie lietuvą, ryšiai su lietuvos žmonėmis ir 
įtaka legaliai opozicijai formuotis – tai buvo 
gana veiksmingas ginklas siekiant lietuvos 
nepriklausomybės. jam neutralizuoti kgB 
numatė savas priemones, kasmet kartojo vis 
tuos pačius planus: kompromituoti akty-
vius kovotojus dėl nepriklausomybės, gilinti 
prieštaravimus tarp išeivijos politinių orga-
nizacijų, daryti „teigiamą poveikį“ liberaliai 
nusiteikusiai išeivijai, kuri sudaro opoziciją 
Vlik ir kitoms politinėms organizacijoms, 
dezinformuoti išeivijos spaudoje skelbiant 
straipsnius apie sovietinės lietuvos laimėji-
mus ir panašiai77. Tiesa, nuolat kgB kartoja-
mi planai ir siekiai kelia natūralų klausimą 
dėl šių planų įgyvendinimo sėkmingumo. 

Žinoma, kgB įtakos visai nuvertinti ne-
galima. Būta bandymų panaudoti propagan-
dai išeivijos spaudą, neatmetama galimybė 

„akiračius“ panaudoti  „v temnuju“. apie to-
kius kgB mėginimus liudija patys „akiračių“ 
redaktoriai. jie pasakoja, kad sovietmečiu į 
redakciją ateidavo keistų laiškų, pasiųstų iš 
Berlyno ar iš kitur ir pasirašytų anoniminių 
iš lietuvos besilankančių „kunigų“ ar kitų 

„tautos likimu“ susirūpinusių tautiečių. juo-
se buvo giriama „akiračių“ vedama linija ir 
kartu bandoma kritikuoti kurį nors disiden-
tą ar įpiršti kokią keistą mintį. pasak redak-
torių, tuos laiškus rašiusi įstaiga buvo aiškiai 
permatoma, todėl jie keliaudavo tiesiai į ar-
chyvą78. Žinant „akiračių“ stilių ir straips-
nius, turbūt nekeista, kad ir kgB rasdavo 
mėnraštyje tai, kas juos erzino, už ką būdavo 
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uždaromi įvažiavimai į lietuvą, tačiau ras-
davo ir straipsnių, kuriais, pvz., dėl kritiškos 
nuomonės apie išeivijos politinį gyvenimą ar 
katalikų bažnyčios kronikos klaidas saugu-
mas galėjo pasidžiaugti. 

Vis dėlto kai kada kyla abejonių, ar ne 
per greit atskiri kgB darbuotojai paskubė-
jo prisiimti sau garbę ir nuopelnus, kad jie 
prisidėję prie tokių straipsnių atsiradimo ir 
išeivijos suskaldymo. Būtent dėl tokių kgB 
pasigyrimų apie savo tikrą ar tariamą įtaką 
jau buvo rašyta j. starkausko79, panašiomis 
nuodėmėmis „akiračius“ kaltino ir istorikas 
a. streikus80. Įdomu tai, kad abu jie naudojosi 
tuo pačiu vienu kgB dokumentu, tačiau nei j. 
starkauskas 1997 m., nei a. streikus 2008 m. 
neabejojo jų cituojamo kgB dokumento pa-
tikimumu ir net nebandė tikrinti ten skel-
biamų faktų. juk patikrinti būtų buvę labai 
paprasta – reikėjo tik atsiversti „akiračių“ 
numerius ir perskaityti straipsnius, kuriais 
džiaugėsi kgB. apie klaidas ir neatitikimus 
kgB bylose ne kartą rašęs Z. rekašius disku-
tavo su istoriku a. anušausku dėl savo bylos81 
ar bandęs paaiškinti j. starkauskui apie kgB 
džiuginusius straipsnius „akiračiuose“82.

naudojantis tuo pačiu kgB dokumentu83 
atsiranda ir užuominų apie tariamą ar tikrą 
agentą tarp „akiračių“ leidėjų. Šis dokumen-
tas kelia kai kuriuos klausimus, į kuriuos 
neatsakius taip ir lieka neaiškus šio doku-
mento tikslas ir jo patikimumas. pirmiausia, 
kokiam tikslui šiame kgB dokumente agen-
tų vardai yra pakeisti? Tai kelia klausimą, ir 
kam buvo skirtas šis dokumentas, jei vidaus 
naudojimui, kam reikėjo keisti naudojamus 
slapyvardžius? Įdomu tai, kad kituose kgB 
dokumentuose figūruojantis dor (operaty-
vinio apdorojimo bylos) objektas „mark“ čia 
tampa agentu „kupiecu“. ar yra išlikę kokių 
nors dokumentų, kurie įrodytų ir patvir-
tintų šio agento egzistavimo faktą? galima 
spėti, kad ne, nes kitaip šie dokumentai jau 
būtų buvę ištraukti. Žinant šio žmogaus bio-
grafijos faktus, jo pasakojimus bei straips-

nius galima būtų nesunkiai patikrinti šį 
kgB dokumentą, patvirtinti arba paneigti 
jo bendradarbiavimą su kgB, tačiau tokio 
tikslo jį naudojusieji, rodos, neturėjo. kgB 
veikla dirbant su išeivija vis dar laukia iš-
samaus tyrinėtojų dėmesio. Tačiau ir patys 
kgB veiklos tyrinėtojai vis dažniau užsime-
na, kad kgB archyvuose esanti informacija 
gali būti dviprasmiška, kad kgB, kaip ir bet 
kuri sovietinė biurokratinė institucija, ne-
retai klastodavo duomenis apie savo veiklą, 
falsifikuodavo duomenis apie agentus ar net 
sukurdavo fiktyvius agentus84. Tai rodo, kad 
tyrinėjant kgB veiklą reikia pasinaudoti vi-
sais įmanomais išlikusiais šaltiniais, ne vien 
tik lya informacija. 

galima būtų daugiau kalbėti apie infor-
macinį karą tarp išeivijos ir sovietų saugu-
mo. Tikrų paslapčių išeivija nelabai turėjo, 
o ir kgB archyvuose saugomi agentūriniai 
pranešimai iš 7–9 dešimtmečio dažniau pri-
mena išeivijos spaudos straipsnių turinio 
atpasakojimą nei tikrą kryptingą darbą su 
emigracija, informacijos rinkimą ar agentų 
pranešimus. Žinoma, raportų ir planų pri-
rašyta buvo labai daug. ypač daug šnekėta 
ir garsiai savo vadovybei raportuota apie 

„didžiules“ ir „sėkmingas“ pastangas suskal-
dyti priešišką emigraciją – lyg išeivija ir be 
to nebūtų buvusi susiskaldžiusi, susiskirs-
čiusi į ideologines sroves ar į daugybę tarp 
savęs konkuruojančių politinių organizacijų. 
nuolat besikartojantys planai apie būtinu-
mą „įsiskverbti“, „manipuliuoti“, „paveikti“, 

„dezinformuoti“ kelia klausimą, ar tie planai 
buvo bandomi įgyvendinti, ir ar buvo sė-
kmingi, jei kgB buvo nuolat priversta kartoti 
tuos pačius tikslus ir planus. kultūrinių ryšių 
šalininkų veikla ir pastangos sudarė nema-
žai sunkiai sprendžiamų problemų Vilniuje, 
o užslėpta antisovietinė veikla pasirodė dar 
pavojingesnė nei tradicinė konservatyvi an-
tikomunistinė propaganda. paskutiniu metu 
lietuvoje pasirodę istorikų tyrimai liudija, 
kad, nepaisant visų saugumo pastangų, kny-
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gų srautai į lietuvą nenutrūko, išeivijos ry-
šiai su žmonėmis lietuvoje nebuvo taip len-
gvai sukontroliuojami ir kgB veikla nebuvo 
tokia jau sėkminga. savo veiklos ir darbo su 
emigracija veiksmingumą kgB ypač suvokė 
atgimimo laikotarpiu ir lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę85.

išvados
1. „akiračių“ mėnraštis, kaip ir kita išeivijos 

spauda, aktyviai įsitraukė į antisovietinę 
veiklą. savo tikslų akiratininkai siekė la-
biau užslėptai, antisovietinę propagandą 
ir bandymus pramušti geležinę uždangą 
bandydami pridengti kultūrinių ryšių rė-
mimu ir propagavimu. dėl savo veiklos 

„akiračiai“ neišvengiamai susidurdavo ir 
su sovietų saugumu, kuris visada domėjosi 
išeivija. sovietų valdžios įstaigoms išeivių 
spauda (taip pat ir „akiračiai“) labai rūpė-
jo, ji buvo atidžiai skaitoma ir analizuoja-
ma, spaudai dezinformuoti ir neutralizuoti 
kgB numatė savas priemones.

2. akiratininkai bandė ieškoti ir išnaudoti vi-
sas įmanomas galimybes ryšiams su kraštu 
palaikyti, tačiau tai darė nepataikaudami 
okupantui ir nepripažindami paties okupa-

cijos fakto. per asmenines keliones į lietuvą 
pamažu buvo mezgami asmeniški ryšiai su 
pavieniais rašytojais, menininkais. greta 
to bandoma pasinaudojant kultūrinių ryšių 
programa per „Tėviškės“ draugiją (vėliau ją 
apeinant) užmegzti ir oficialesnį ryšį, tiesio-
ginį dialogą su lietuvos kultūriniais sluoks-
niais. Tai nebuvo paprastas ryšių palaiky-
mas, o gerai organizuota, rimtai apgalvota ir 
suplanuota akcija. Buvo žvalgoma situacija, 
visais įmanomais būdais renkama informa-
cija apie sovietinę lietuvą. 

3. diskusijose su „Tėviškės“ draugijos vado-
vais akiratininkai su H. Žemeliu priekyje 
pabandė pereiti iš defenzyvinės į ofenzyvi-
nę poziciją, parodyti iniciatyvą, pasinaudo-
ti ta pačia sovietinės propagandos siūloma 
kultūrinių ryšių priemone. mėnraštis, su-
maniai vesdamas diskusiją, atsirinkdamas 
tai, kas jį domino, gaudavo neutralesnius, 
nepropagandinius, proginius straipsnius, 
kuriuos skelbdavo su redakcijos prierašais 
ir komentarais, greta to sumaniai publikuo-
davo kitus – visiškai priešingus ir tą sovie-
tinę propagandą griaunančius straipsnius, 
megzdavo tiesioginius ryšius su mokslo ir 
kultūros žmonėmis, ir pamažu tie ryšiai 
išeidavo iš „Tėviškės“ draugijos kontrolės.
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in addition to persistent efforts in various 
international forums to remind the world of 
the soviet occupation of the Baltic countries, 
the diaspora of those nations sought other 
methods of political activity as well. some 
lithuanian émigrés ventured, in their anti-
soviet endeavors, to make use of the opportu-
nities provided by the politics of detente and 
the opening up of cultural relations without 
changing their essential outlook and main 
aim of restoring lithuanian independence.    

in this spirit the monthly Akiračiai de-
voted much attention to the problems of so-
viet-occupied lithuania. Besides speaking 
up for relations between the diaspora and 
lithuania itself and arguing with conserva-
tive diaspora elements, Akiračiai went a step 
further—it sought by all legal means possible 
to break through the iron curtain, to enter 
into contact with lithuanians in the home 
country, especially those in the creative and 
scholarly community, and through such con-
tacts to promote Western ideas of freedom 
and tolerance. 

in establishing these relations with lithu-
ania‘s cultural workers people in the diaspora 
inevitably had to face the Tėviškė society for 
cultural relations with lithuanians abroad 
and to endure the attention of the kgB. Thus 
this article aims, first, to analyze closely the 
efforts of the Akiračiai group to penetrate 
the iron curtain; their discussions with the 
Tėviškė society; and their attempts to obtain 
articles from, and interviews with, represen-
tatives of soviet-occupied lithuania. second, 
it aims to describe the position and tactics 
of Akiračiai in this political game. Finally, it 
attempts to support the conclusion that in 
cleverly handling the discussion and in se-
lecting topics of mutual interest, the monthly 
Akiračiai managed to sustain in its pages a 
rather well-disguised anti-soviet propa-
ganda effort and to nurture direct ties with 
scholars and creators of culture in lithuania 
so that these ties gradually slipped out of the 
hands of the Tėviškė society. 
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AKIRAČIAI and soVieT-occupied liTHuania
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redakcijos nuostatos ir 
bendradarbiai

nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų mėn-
raštis skyrė pakankamai daug dėmesio lite-
ratūros kritikai, kultūros įvykių apžvalgai. 

„akiračių“ redaktorių kolegijos nuostata 
buvo orientuota į dvi svarbiausias temas: so-
vietinės lietuvos literatūros pristatymą ir 
lietuvoje leidžiamų knygų recenzavimą, taip 
pat išeivijos literatūros analizę bei apžvalgas. 
siekis informuoti skaitytojus išeivijoje apie 
lietuvoje vykstančius kultūrinius renginius, 
supažindinti su žymesniais lietuvių meni-
ninkais, rašytojais ir jų kūryba, pateikti skir-
tingus požiūrius apie lietuvoje kuriamą lite-
ratūrą buvo vienas iš „akiračių“ siekių. kita 

„akiračiuose“ skelbtos literatūrinės kritikos 
kryptis buvo tyrinėti išeivijos literatūrą iš-
laikant objektyvų požiūrį, nevengiant verti-
nimo skirtumų, aptarti kelias diskutuotinas 
problemas. apie svetur kuriamą literatūrą 
rašė nuolat mėnraštyje bendradarbiaujantys 
išeivijos literatūros kritikai, tačiau dažnai bū-
davo perspausdinami ir lietuvos periodikoje 
skelbtos išeivijos rašytojų knygų recenzijos 
bei atskiri išeivijos literatūrai skirti straips-

dalia kuiZinienĖ

literatūros kritika „akiračiuose“: 
pirmieji leidybos dešimtmečiai

niai. apie juos rašė patys redaktorių kolegijos 
nariai, tomis temomis buvo skatinami rašyti 
ir kiti bendradarbiai1. Į rašančiųjų apie litera-
tūrą bendradarbių gretas jau pirmaisiais me-
tais įsitraukė literatūrologas Bronius Vaškelis, 
apie literatūrą rašė redaktorių kolegijos narys 
liūtas mockūnas, algirdas Titus antanaitis, 
Bronys raila, r. e. maziliauskas. maždaug 
trečdalį straipsnių mėnraštis perspausdinda-
vo iš sovietinės lietuvos leidinių „kultūros 
barai“, „pergalė“, „literatūra ir menas“, „ne-
munas“. prie tokių tekstų redaktorių kolegija 
dažniausiai pridėdavo savo komentarą, o kart-
kartėmis dėl juose išsakyto požiūrio kildavo 
diskusijų. kiti požiūriai ir nuomonės buvo 
skelbiami tame pačiame ar jau tolesniuose 

„akiračių“ numeriuose. retkarčiais leidiny-
je skelbta ir originalioji grožinė ar verstinė 
literatūra. Tačiau kūrybos pavyzdžiai buvo 
skelbiami prie vieno ar kito autoriaus kūry-
bos pristatymo, tik kūrybos fragmentas buvo 
skelbiamas itin retai. kartkartėmis pristatant 
vieną kitą nelietuvį rašytoją buvo pateikiami 
nedideli jų kūrybos vertimai. 1971 m. skyriu-
je „susipažinimui“ Tomas Venclova pristatė 
c. norvidą ir jo kūrybos vertimus, vėliau 
cz. miloszo kūrybą. 
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Vienas iš pirmųjų, pradėjusių „akira-
čiuose“ rašyti apie lietuvos rašytojų kūrybą, 
buvo B. Vaškelis. jau nuo 1969 m. „akira-
čiuose“ atsiranda rubrika „susipažinimui“, 
kurioje B. Vaškelis, pasirašinėdamas j. Vė-
laikio slapyvardžiu, pristatė janinos degu-
tytės, romualdo lankausko, sigito gedos, 
jono mikelinsko, juozo grušo, kazio sajos 
kūrybą. B. Vaškelis teigia, kad rašyti „aki-
račiams“ apie lietuvos rašytojus jį paskatino 
V. rastenis, kuris literatūrą iš lietuvos gau-
davo jau nuo 1950 m. „Nekilo ranka rašyti 
apie Juozą Baltušį, Justiną Marcinkevičių. Aš 
sustojau prie tų, kuriuos sovietmečio spauda 
peikė (Lankausko, Mikelinsko, Sajos, Grušo). 
Kilo problema, kaip vertinti. Jeigu puolamą 
rašytoją ginsi, bus blogai, kritiškiau atsiliepsi, 
vėl negerai. Todėl vengiau bet kokių vertinimų, 
pasirinkau neutralų, bendrą rašymo būdą: at-
ranka, įvertinimas, susipažinimas.“2

Taip 1968 m. „akiračiuose“ atsirado ilgą 
laiką leidinyje gyvavęs skyrius, kurio pa-
grindinis autorius buvo B. Vaškelis. Trečiaja-
me numeryje pristatoma j. degutytės kūry-
ba: pateikiami svarbiausi autorės kūrybiniai 
biografiniai faktai, skelbiamas eilėraščių 
pluoštas ir aiškiai, argumentuotai pristatoma 
kūryba. iki 1975 m. B. Vėlaikis rubrikoje „su-
sipažinimui“ pristatė Vytautės Žilinskaitės, 
jono mikelinsko, sigito gedos, romualdo 
lankausko, juozo grušo, marcelijaus marti-
naičio, raimundo kašausko, jono strielkūno, 
raimundo samulevičiaus, Vytauto kubiliaus, 
Vlado Šimkaus, juozo apučio, icchoko mero 
kūrybą. Vos kelis kartus šiame skyriuje rašė 
a. T. antanaitis, jis skyrelyje „susipažinimui“ 
pristatė jono avyžiaus ir Belgijoje gyvenan-
čio eduardo cinzo kūrybą. Šalia kūrybos 
pristatymo, skelbiamas didesnis ar mažesnis 
pluoštas autoriaus kūrybos. B. Vaškelio sovie-
tmečio rašytojus pristatantys tekstai pasižy-
mi nuoseklumu: yra pristatoma ne viena, o 
visos pristatomojo autoriaus leistos knygos, 
atskleidžiama kūrybos raida, būdingiausi 
motyvai ir jų raiška, pateikiamas ir kritinis 

vertinimas. apžvelgdamas V. Žilinskaitės hu-
moristines knygas autorius rašo: „Betarpiškai 
nepatyrusiam dabartinio Lietuvos gyvenimo 
yra sunku suvokti visas užuominas ir detalių 
prasmę. Dažnai iš pirmo žvilgsnio jos atrodo 
mažareikšmės ir be humoro. Kai kurių humo-
reskų tematika per daug parapijiška, ir vargu 
ar sudomintų užsienietį. Kiek girdėti, Lietu-
voje Žilinskaitės knyga buvo išgraibstyta per 
kelias valandas. Jos satyra tėra akstinas skai-
tytojų reakcijai sukelti.“3

pristatant rašytojų kūrybą neapsieina-
ma be polemikos su socialistinio realizmo 
doktrina bei kritiškais aptariamųjų autorių 
vertinimais sovietinės lietuvos spaudoje: 
„Tačiau sovietinės tiesos ir socialistinės dok-
trinos sargai nėra dar tiek atlaidūs suaugusių-
jų pasimetimams ir svyravimams dvasinėje 
kryžkelėje, negu bręstančiam, ieškančiam ir 
klystančiam jaunuoliui.“4

maždaug nuo 1975 m. B. Vaškelis didesnę 
savo darbų dalį pradeda spausdinti „metme-
nyse“, daug laiko atima akademinis ir peda-
goginis darbas. po 1975 m. skyrius „susipa-
žinimui“ tapo nereguliarus, kartkartėmis 
po šia rubrika rašė kiti autoriai: antanaitis, 
Violeta kelertienė. B. Vaškelio straipsniai 
apie okupuotos lietuvos literatūrą neprara-
do aktualumo ir iki šiol: jo taiklios įžvalgos, 
meninės vertės kriterijų postulavimas prieš 
vienadienį ideologizavimą jau prieš trisde-
šimt metų atkūrė literatūros vertybių hierar-
chiją. jo tekstuose ryškėja ne ideologizuotas, 
o analitinis požiūris. Tai kitas, sovietinei 
oficialiajai sovietmečio kritikai oponuojantis 
žvilgsnis iš atokiau. „akiračiai“ dar spaus-
dino Br. Vaškelio akademinį straipsnį apie 
jurgio Baltrušaičio diplomatinę veiklą, Bro-
nių laucevičių-Vargšą. savuosius straipsnius 
Vaškelis dažniausiai pasirašinėjo j. Vėlaikio 
slapyvardžiu, vienas kitas tekstas pasirašytas 
petro petraičio, antikritiko slapyvardžiais5.

nuo pat „akiračių“ įsikūrimo pradžios lei-
dinyje bendradarbiavo ir algirdas Titus anta-
naitis. leidinyje jis skelbė literatūros kritikos 
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straipsnius, recenzijas, nuo 1974 m. pradėjo ra-
šyti išsamias literatūros apžvalgas, kuriose per 
kelis numerius pateikdavo per metus išeivijoje 
išleistų romanų, novelistikos, dramaturgijos 
ir poezijos knygų vertinimus. poleminiai lite-
ratūros, teatro, spaudos klausimai buvo apta-
riami ir antanaičio skiltyje „atvirai kalbant“. 
literatūros kritikos straipsnius, apžvalgas ir 
recenzijas antanaitis pasirašinėjo įvairiais 
slapyvardžiais: Titas guopis, kęst. reikalas, 
irena Trakelytė, Titas alga. antanaitis buvo 
vienas produktyviausių „akiračių bendra-
darbių“. jo literatūrai skirti straipsniai išsi-
skiria nuoseklumu, kritinėmis įžvalgomis. 
1970 m. pradėjęs bendradarbiauti mėnraštyje 
a. T. antanaitis rašė iki 2004 m. 

jo rašymui būdingas nuoseklumas apta-
riant rašytojų tematiką, žanrą, stilistiką. pri-
statydamas e. cinzo debiutinę novelių knygą 
jis rašo: „E. Cinzas, atrodo, rašo išprususiam, 
reiklesniam skaitytojui, kreipdamas tolygų 
dėmesį ir į tai, kas pasakyta, ir kaip pasakyta. 
Jis bando tą skaitytoją sau palenkti ne pigiais 
sentimentais, saldžiarūgščia romantika, jam 
artimų nostalgijų užuominomis, bet aktua-
liomis problemomis, įdomiais charakteriais, 
reikliomis situacijomis ir tvirta, sąmoningai 
pinama, tačiau natūraliai besivystančia intri-
ga. Vien tai mūsiškėje literatūroje yra neeili-
nės dorybės.“6

išskirtinės „akiračiuose“ tapo antanaičio 
rašytos išeivijos literatūros apžvalgos. anta-
naitis savo literatūrines apžvalgas iš pradžių 
skelbė „metmenyse“, vėliau žurnalo redak-
toriui V. kavoliui jų atsisakius, o „akiračių“ 
redaktoriams paraginus autorius jas čia ir 
skelbdavo7. jas autorius mėnraštyje pradėjo 
skelbti nuo 1974 m. ir rašė beveik trisdešimt 
metų. lietuvių išeivijos rašytojams leidžiant 
daug ir įvairių žanrų knygų jų apžvalgos 
tęsdavosi per tris–keturis mėnraščio nume-
rius. autorius atskirai aptardavo per metus 
išeivijoje išleistus romanus, smulkiąją prozą, 
poeziją, dramos knygas, kūrinius vaikams. 
antanaičio nuosekliose literatūros apžvalgo-

se nelikdavo nepastebėta nė viena per metus 
išėjusi knyga, autorius nuosekliai pristatyda-
vo knygos tematiką ir stilistiką, ją įvertindavo 
paties autoriaus bei egzilio literatūros kon-
tekste. nepaisant gausios faktologijos ir me-
džiagos, kurią pristatydavo apžvalgininkas, 
jo tekstuose neišnykdavo kritinis vertinama-
sis aspektas. „Šitokių džiuginančių išvadų, 
deja, neįmanoma pasidaryti apie šiandieninę 
mūsų novelę arba išeiviškąją smulkiąją bele-
tristiką aplamai. ji per dažnai traktuojama 
perdėm lengvabūdiškai, lyg pratimų ar at-
sitiktinių eksperimentų laukas, proginė lai-
kraštinė rašliava. Tai rodo veik visuose rinki-
niuose pabrėžtinai krintą į akis kokybiniai ir 
forminiai nelygumai, faktai, kad rinkiniuose 
sutelkta medžiaga yra parašyta kelių dešim-
čių metų laikotarpyje, buvusi išmėtyta nevie-
nodų reikalavimų ar paskirties periodikoje, 
daugumoje po to netaisyta ir nelyginta.“8

B. railos įžvalgos: polemikos 
verpetuose

mėnraštyje randame B. railos poleminių 
pastabų apie visuomeninį ir kultūrinį gyve-
nimą, vienas kitas tekstas skiriamas ir lite-
ratūrai. straipsnyje „kelios skaitytojo, stebė-
tojo, mėgėjo ištraukos ir pastabos“ autorius 
kritiškai, provokuojamai žvelgia į išeivijos 
ir lietuvos poeziją, siedamas ją su religi-
niais, politiniais, visuomeniniais aspektais. 
B. raila „akiračiuose“ bendradarbiavo su 
tam tikromis pertraukomis. „Aštuntojo de-
šimtmečio viduryje Akiračiuose savo skiltį 
turėjo žurnalistas Bronys Raila. 1977 m. buvo 
išleistas jo publicistikos rinkinys, pavadintas 
„Bastūno maištu“. Knygai pasirodžius, „Aki-
račiai“ gavo apyjaunio vyruko Aleksandro 
Pakalniškio straipsnį/recenziją, kurioje šis 
labai kritiškai pasisakė apie Railos knygą. 
„Atviro žodžio“ vardan redkolegija nutarė 
Pakalniškio straipsnį spausdinti. Pasipiktinęs 
Raila ilgą laiką „Akiračiams“ nerašė. 
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1992 m. B. Raila vėl sugrįžo į „Akiračius“. 
Vienoje skiltyje jis kritiškai pasisakė apie bu-
vusį trečiafrontininką Kostą Korsaką. Savo 
skiltyje „Ir taip, ir ne“ istorikas Vincas Trum-
pa pareiškė priešingą nuomonę. Tada B. Raila, 
pranešęs, jog negalįs bendradarbiauti leidiny-
je, kurio bendradarbiai nėra tarpusavyje so-
lidarūs, vėl pasitraukė iš „Akiračių“, šį kartą 
jau visiems laikams.“9

a. pakalniškio recenzija sukėlė tam tikrą 
triukšmą, jai pasirodžius pirmajame 1978 m. 
numeryje paskelbiami net trys su recenzijos 
autoriumi polemizuojantys ir B. railą gi-
nantys straipsniai, kuriuose savo nuomonę 
išsakė stasys santvaras, arvydas Barzdukas 
ir Vytautas alantas. redaktorių kolegija vi-
sus tuos straipsnius išspausdino dar kartą 
primindama, kad skelbia pačias įvairiausias 
nuomones ir pozicijas. 

atskirą „akiračiuose“ skelbtų tekstų gru-
pę sudaro tekstai, kuriuose egzilio literatūrą 
vertina lietuvos literatūrologai. su komen-
tarais ar be jų redaktorių kolegija perspaus-
dindavo jų straipsnius iš lietuvos periodikos, 
vėlesniais laikais juos užsakydavo. „akira-
čiai“ paskelbė sigito gedos recenziją apie 
jono meko „poeziją“, 1971 m. išleistą lietu-
voje, mykolo sluckio publicistinį reportažą 
apie k. Barėno „dvidešimt vieną Veroniką“ 
(perspausdinta iš „pergalės“). 1972 m. nr. 6 

„akiračiai“ perspausdina Vytauto kubi-
liaus straipsnio „Talento mįslės“, tais pačiais 
metais skelbto „nemune“, fragmentus bei 
straipsnio autoriaus poziciją kritikuojančios 
ir smerkiančios partinės nomenklatūros ver-
tinimo ištraukas, dar vėlesniame numeryje 
perspausdina algimanto Baltakio straips-
nį, smerkiantį ir kritikuojantį V. kubiliaus 
straipsnyje išsakytą požiūrį. Žvelgiant į tai, 
kaip „akiračiuose“ pristatomas bet kokią 
diskusiją, polemiką sukėlęs tekstas, knyga, 
literatūrinis įvykis ir reakcija į jį. „Pradžio-
je „Akiračiai“ nemažai persispausdindavo iš 
Lietuvos spaudos. Bandėme atkreipti mūsų 
skaitytojų dėmesį į tai, kas vienaip ar kitaip 

buvo aktualu, buvo sukėlę kontroversiją ar 
užtraukę ant straipsnio autoriaus tenykščių 
drausmės sargų rūstybę, pavyzdžiui, Vytauto 
Kubiliaus straipsnis „Talento mįslės“ , Tomo 
Venclovos „Kultūra ir jos fonas“. (...) Žinoma, 
vien tik skaitant spaudą visko nesužinosi. Ta-
čiau plečiantis kontaktams su kraštu, pradė-
jome susitikinėti su tautiečiais iš anapus ir 
patys į Lietuvą nuvykti. Ten užmezgėme ry-
šius su kūrybine ir moksline inteligentija. Ga-
rantijų nebuvo, bet laimingu būdu kompro-
mitacijos bei provokacijų pavyko išvengti, o 
inteligentija, su kuria bendravome – apučiai, 
kubiliai, lukšytės, merkiai, venclovos, zalato-
riai ir kiti – ilgainiui pasirodė verta į ją dėti 
vilčių. Tomas Venclova atvykęs į Ameriką net 
tapo „Akiračių“ redkolegijos nariu.“10

literatūros vertinimus  
lietuvoje pristatant

iš lietuvos spaudos perspausdinamas Vito 
areškos straipsnis apie algimantą mackų su 
redakcijos prierašu, marcelijaus martinaičio 
recenzija apie Balio rukšos poezijos knygą. 

Tačiau mėnraštis visada stengėsi oponuoti 
socialistinio realizmo literatūros sampratai, 
pastangoms ideologizuoti literatūrą. „aki-
račiai“ netgi persispausdino ideologizuotą 
sovietinės nomenklatūros atstovo ryčio 
Trimonio straipsnį apie sovietinę lietuvių li-
teratūrą iš laikraščio „literaturnaja gazeta“, 
o greta įdėjo ir petro petraičio (B. Vaškelio) 
straipsnį „naujos tarybinės kritikos žodis 
ar nauja rašytojų linčiavimo akcija“. 1980 m. 
rubrikoje „stalinizmas“ perspausdinamas 
romo Šarmaičio straipsnis „stalino vaizdas 
tarybinėje lietuvių poezijoje“. spausdindama 
sovietinės spaudos ištraukas apie j. avyžių, 
j. aputį, j. mikelinską redakcija visada deda 
ir kitą – oponuojantį – straipsnį arba bent jau 
redakcijos komentarą, aiškiai identifikuo-
jantį tekstą ir argumentaciją, kodėl vienas ar 
kitas tekstas skelbiamas. 
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ryškėja pastangos ne tik supažindinti savo 
skaitytojus su sovietinės lietuvos rašytojų 
kūryba, bet ir spausdinti jų tekstus, daryti in-
terviu. redaktorių kolegijos nariai, siekdami 
mėnraščio tekstų ir temų įvairovės, nuolatos 
stengėsi megzti ryšius su lietuvos kultūri-
ninkais. H. Žemelis kalba savo pastangas per 
tuometę „Tėviškės“ draugiją ieškoti ryšių su 
lietuvos rašytojais. „Dėl ryšių teko ilgesnį lai-
ką susirašinėti su „Tėviškės“ draugijos vadovu 
P. Petroniu. Mums rūpėjo įtraukti rašytojus ir 
kitus kultūrininkus į dialogą, gauti iš jų pasi-
kalbėjimų ir pan. P. Petronis pasiūlė savo pas-
laugas, bet paaiškėjo, jog tai buvo užmaskuota 
kontrolė – kas su kuo kalba ir ką kalba. Mano 
pirmoji sąlyga pradėtam dialogui su „Tėviškės“ 
draugija – išjungti politinį aspektą. Deja, il-
gai trukęs dialogas nebuvo sėkmingas. Kokia 
buvo P. Petronio žadėta parama, rodo toks pa-
vyzdys. mes paruošėme rašytojams J. Avyžiui 
ir J. Marcinkevičiui klausimus ir pasiuntėm 
P. Petroniui, prašydami perduoti rašytojams, 
kad mes galėtumėm pasikalbėjimus paskelbti 

„Akiračiuose“. Po kiek laiko gavau iš P. Petronio 
laišką, kad atsakymai paruošti ir jis tuoj mums 
juos persiųs. O už savaitės ateina piktas jo laiš-
kas, pranešantis, kad dėl antitarybinės „Akira-
čių“ laikysenos rašytojai atsisakė bendrauti.“11 
nereta atvejų, kai redaktorių kolegijos narių 
pastangos išlaikyti pusiausvyrą ir teminę įvai-
rovę nedavė apčiuopiamų rezultatų. 

„akiračių“ literatūrinės 
recenzijos 

1969 m. „akiračiuose“ atsiranda recenzijų 
skyrius. knygos buvo recenzuojamos ne kie-
kviename mėnraščio numeryje, tačiau dažna-
me numeryje randame net po kelias recenzijas. 
jau nuo 1968 m. į „akiračių“ recenzentų gretas 
stoja a. T. antanaitis, liūtas mockūnas, rim-
vydas Šilbajoris, r. e. maziliauskas, Vincas 
Trumpa. iš pradžių buvo recenzuojamos dau-
giausia išeivijos leistos grožinės literatūros ir 

istorijos knygos, tačiau nuo 1969 m. atsiranda 
viena kita sovietinėje lietuvoje išleistos kny-
gos recenzija, kartais „akiračiai“ perspaus-
dina recenzijų iš lietuvoje leistos „pergalės“. 
daugiau dėmesio recenzuojant knygas ski-
riama periodiškai einantiems almanachams. 
1968 m. r. e. maziliauskas recenzuoja didžio-
je Britanijoje leidžiamą literatūros almanachą 

„pradalgės“, nepasirašęs autorius pristato lie-
tuvoje leidžiamą almanachą „poezijos pava-
saris“, vėliau iš “pergalės“ perspausdinamos 
literatūros kritikės ir teatrologės gražinos 
mareckaitės debiutinių poezijos ir prozos 
knygų recenzijos, l. dambriūnas pristato an-
glų kalba leidžiamą akademinį žurnalą „li-
tuanus“, a. Hermannas – Vokietijos lietuvių 
jaunimo spaudą, vėliau sovietinėje lietuvoje 
leistų knygų apžvalgas. 

1969 m. „akiračiai“ skelbia k. Bradūno su-
darytos ir išleistos kolektyvinės lietuvių išei-
vijos literatūros istorijos recenziją. recenzijos 
autorius l. mockūnas nuosekliai, kritiškai ir 
reikliai žvelgia į leidinį, stokojantį vakarie-
tiškų kontekstų bei įtakų vertinant lietuvių 
išeivijos literatūrą: „Susilaukėme knygos, ku-
rios jau kam nors seniai reikėjo. Žiūrint ateitin, 
labiausiai vertėtų susidomėti išeivijos poezijos 
palikimu. Sūlytume kam nors išleisti atskirą 
knygą, skirtą svarstymams apie išeivijos poe-
ziją. Ši knyga galėtų susidėti iš įvairių straips-
nių, parašytų pagal užsakymą paskirų autorių. 
Juose galėtų būti atskirai paliestos tokios temos 
kaip: tematinės ir forminės naujovės išeivijos 
poezijoje, svetimųjų įtaka, atsiekimai lyginant 
su prieškarine poezija, na ir išeiviškos poezijos 
santykiai su šiandienine poezija Lietuvoje.“12 

l. mockūnas „akiračiuose“ paskelbė dau-
gelio išeivijoje ir lietuvoje leistų knygų re-
cenzijas. jo dėmesį traukė istorinės tematikos 
grožinė literatūra. gana kritišku žvilgsniu 
vertinamas jurgio gliaudos romanas „agoni-
ja“, juozo kralikausko romanų trilogija kara-
liaus mindaugo tema, jurgio jankaus istorinė 
drama „peilio ašmenimis“, o kritiko simpatijų 
sulaukė algirdo landsbergio rezistencijos te-
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mai skirta modernia stilistika parašyta drama 
„penki stulpai turgaus aikštėje“. nesunku nu-
manyti, kad pirmenybė teikiama modernes-
nės stilistikos ir universalesne menine kalba 
išsiskiriantiems kūriniams. 

per populiariosios literatūros prizmę 
l. mockūnas žvelgia į kazio almeno pra-
moginį romaną „sauja skatikų“ ir jono 
avyžiaus daug triukšmo lietuvoje sukėlusį 
romaną „chameleono spalvos“. pastarajam 
recenzentas negaili ironijos, žaismingai 
aptardamas tiek erotinius motyvus, tiek ir 
nepavykusią romano struktūrą: „Galutinė 
išvada – „Chameleono spalvos“ nėra nusise-
kęs romanas. Avyžius ten plaukioja lytinio 
ir visuomeninio gyvenimo paviršiuje. Tai 
nebus kliūtis romanui pasidaryti bestseleriu 
ir Lietuvoje, ir čia. Kas labiausiai imponuoja 
skaitytoją, tai autoriaus vairuotojo sugebėji-
mai. Kaip virtuozas vairuotojas – jeigu vai-
ruotoją iš viso galima vadinti virtuozu – Avy-
žius „Chameleono spalvose“ įsibėgėjo taip 
smarkiai, jog sukėlė drausmės sargų siaubą, 
atsispindėjusį pereitų metų Lietuvos literatū-
rinėje spaudoje. Bet kas nuostabiausia, – tai 
Avyžiaus talentas laiku pavartoti stabdžius, 
kad nepervažiavus tos lemiamos linijos, ku-
rios kitoje pusėje, Andriaus Skardžio žodžiais 
tariant, dėk knygą į stalčių ir rašyk kitą.“13

r. Šilbajoris savo recenzijas „akiračiuo-
se“ pradeda skelbti nuo 1969 m. leidinyje 
jis bendradarbiavo iki pat savo mirties ir 

„akiračiams“ persikėlus į lietuvą (2005). 
deja, abi šios datos simboliškai sutapo. jo 
aktualiajai lietuvių literatūros problemati-
kai skirti straipsniai, knygų recenzijos pa-
žymėti aštrios įžvalgos ženklu. pirmojoje 
savo recenzijoje mėnraštyje pristatomą V. 
Bogutaitės lyrikos knygą pirmiausia „įrašo“ 
į „neornamentuotos kalbos“ kartos kon-
tekstą, ieškodamas dar tik debiutuojančios 
poetės individualybės ženklų: „Įdomu pa-
stebėti Bogutaitės kūryboj jau gana savitą, 
asmenišką bruožą, turintį ryšio su pačiu jos 
žodynu. Tai poetiniai vaizdai, kilę ne iš Mac-

kaus „antitikrovės“, ir ne iš tradicinės mūsų 
lyrikos kalbos, bet iš mechaniškos, neorgani-
nės miesto aplinkos.“14 r. Šilbajorio recenzi-
jos daugiausia analizavo lietuvių išeivijoje, 
taip pat ir lietuvoje leistas knygas. kartais 
redaktorių kolegija inspiruodavo literatū-
ros kritiką recenzuoti vieną ar kitą knygą, 
tačiau dažniausiai autorius ir knygas rink-
davosi pats recenzentas. 

r. Šilbajoris 1973 m. recenzuoja socialis-
tinio realizmo stilistika parašytą Vytauto 
Bubnio romaną „alkana žemė“. „Bubnio 
romanas visos sovietų literatūros rėmuo-
se atrodo tam tikra prasme kaip savotiškas 

„anachronizmas“. Jis nėra žingsnis pirmyn 
meninėj-politinėj-filosofinėj plotmėj, kaip 
kad Pasternako ar Solženitsino kūryba, bet 
žingsnis atgal, prie „socialistinio realizmo pa-
triarcho“ Šolochovo.“15

r. Šilbajorio recenzijų, paskelbtų „akira-
čiuose“, tematika itin įvairi. Tai tekstai apie 
įvairių laikotarpių lietuvių literatūrą, lie-
tuvoje ir išeivijoje išleistas poezijos, prozos, 
dramaturgijos, literatūros kritikos knygas. 
Šilbajorio recenzijose gausu paralelių su rusų 
ir Vakarų literatūros procesais ir atskirais 
autoriais, jo tekstai išsiskiria netikėtomis 
įžvalgomis, dėmesingu teksto skaitymu ir jo 
interpretacija. 

l. mockūnas yra pasakojęs, kad r. Šilbajo-
ris dažniausiai savo straipsnius ir recenzijas 
atsiųsdavo be pavadinimo, daugelio „akira-
čiuose“ skelbtų r. Šilbajorio straipsnių pava-
dinimai yra sugalvoti l. mockūno16.

kai apie 1990 m. l. mockūnas pradė-
jo daugiau domėtis istorija, jis „akiračių“ 
bendradarbiams literatūros kritikams ir 
rašytojams inspiruodavo temas, siūlydavo 
recenzuoti vienus ar kitus leidinius. daug 
r. Šilbajorio, V. a. jonyno rašytų straipsnių 
per tuos 15 metų (iki „akiračius“ perkeliant į 
lietuvą 2005 m.) buvo užsakyti l. mockūno. 
ypač jį džiugindavo kai kuriuos tekstus lydin-
ti polemika, kuri neapsiribojo tik mėnraščio 
puslapiais, o persikeldavo į kitus išeivijos ir 



120  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

lietuvos kultūrinių leidinių kontekstus. net-
gi galima sakyti, kad pats redaktorius gana 
dažnai sukurdavo emocinę įtampą diskusijai 
ar polilogui įžiebti. prie tų pačių opių klausi-
mų buvo grįžtama net ir po kelerių metų. 

nelikdavo „akiračių“ nepastebėti ir neį-
vertinti iškilesni lietuvos literatūrologų dar-
bai, antologijos, kolektyvinės monografijos. 
V. a. skelbia ilgą du mėnraščio lapus uži-
mančią išsamią recenziją apie V. Zaborskai-
tės monografiją apie maironį. Vėliau buvo 
recenzuojami V. kubiliaus, a. Zalatoriaus, 
a. Bučio, k. nastopkos ir kitų literatūrologų 
darbai. 

kai kurios išeivijoje leistos knygos sulauk-
davo net kelių recenzijų. k. almeno nuoty-
kinis istorinis romanas „Šienapjūtė“, 1970 m. 
išleistas lietuvoje, sulaukė r. Šilbajorio, a. T. 
antanaičio ir g. mareckaitės recenzijų. 

Į „akiračių“ bendradarbių ir recenzentų 
būrį 1972 m. įsitraukė ilona gražytė, 1974 m. 
aleksas Vaškelis, 1975–1976 m. kelias recenzi-
jas parašė kazimieras Barėnas. 1977 m. „aki-
račių“ recenzentų būrį papildė Vytautas alek-
sandras jonynas, savo tekstus pasirašinėjęs j. 
aleksandravičiaus slapyvardžiu. Taip mėn-
raščio redaktorių kolegija sutelkė nuolatinį 
bendradarbių būrį, recenzavusių iškiliausias 
išeivijoje ir lietuvoje pasirodančias knygas. 

V. a. jonynas „akiračiuose“ bendrada-
biavo ilgai, beveik 30 metų, Tai buvo vienas 
produktyviausių literatūros kritikų, verti-
nančių tiek lietuvoje, tiek išeivijoje rašytą 
literatūrą, paskelbė recenzijų apie j. aputį, 
r. lankauską, r. gavelį, j. erlicką, j. meką. 
Į literatūrą kartais V. a. jonynas žvelgė per 
sociologinę, lyginamosios literatūros priz-
mę. jo darbams būdingas pomėgis išskleisti 
plačią laikotarpio ir kultūrinio konteksto 
panoramą. „Rašau kritiką, nes išeivijos sąly-
gose ji kitokia. Kažkaip tyresnė, mažiau pa-
naši į išlaikomą moterį.“17 su ironija autorius 
gvildena literatūros krtikos išskirtinumą ir 
funkcijas. kritikas savo recenzijose nevengė 
lyginti skirtingų epochų, įvairiuose kultū-

riniuose kontekstuose subrendusių kūrinių. 
„Kritiko paskirtis, Jonyno supratimu, – nu-
statyti kūrinio estetinę kokybę ir visuomenėje 
palaikyti vertybinį literatūros proceso pojūtį. 
Pasiremdamas savo mėgstamu Antanu Gus-
taičiu, išeivijos kritiką jis lygino su miško sa-
nitaru geneliu. Jonynas buvo reiklus kritikas; 
jo recenzijose kritiškumo įspūdį dar sustipri-
na metaforiškas šmaikštus stilius.“18

ilona gražytė-maziliauskienė daugiausia 
rašė apie prozą: recenzavo k. Barėno novelių 
romaną „dvidešimt viena Veronika“. kriti-
kė iki 1989 m. paskelbė penkias recenzijas, 
atkreipdama dėmesį į lietuvoje kuriančių 
rašytojų knygas. ji recenzavo alfonso Bie-
liausko, ramūno klimo, jurgos ivanauskai-
tės prozos knygas, juditos Vaičiūnaitės poe-
zijos rinkinį. 

aleksas Vaškelis aktyviau „akiračiuose“ 
bendradarbiauja 1974–1980 m. daugiausia 
straipsnių jis paskelbė senosios lietuvių lite-
ratūros klausimais: rašė apie kristijoną do-
nelaitį, recenzavo p. naujokaičio „lietuvių 
literatūros istorijos“ pirmuosius tomus, skir-
tus senajai lietuvių literatūrai, polemizavo su 
kitais „akiračių“ autoriais aktualiais išeivi-
joje literatūrinių premijų skyrimo ir kitais 
klausimais. 

Violeta kelertienė „akiračiuose“ prista-
tė V. martinkaus kūrybą, recenzavo r. Šil-
bajorio kritikos knygą „Žodžiai ir prasmė“, 
rašė apie mokslo ir kūrybos simpoziumą bei 
lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete. 
po vieną recenziją mėnraštyje paskelbė dana 
Vasiliauskienė, rašiusi apie Tomo Venclovos 
poeziją, alina staknienė, rašiusi apie algirdo 
pociaus novelistiką. 

jaunosios kartos poetė ir literatūros kri-
tikė Živilė Bilaišytė 1981–1984 m. recenzavo 
lietuvoje leistas knygas, rašė apie j. Vaičiū-
naitės, marcelijaus martinaičio, sigito gedos 
poeziją, Vidmantės jasukaitytės prozą. 

nuo 1984 m. „akiračiuose“ pradėjęs aktyviai 
bendradarbiauti pranas Visvydas eseistišku, 
metaforizuotu stiliumi pristatė just. marcin-
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kevičiaus, T. Venclovos, r. gavelio, j. kunčino, 
m. ivaškevičiaus, s. parulskio knygas. 

polemika su V. kazakevičiumi 

nuo pat savo veiklos pradžios „akiračių“ 
redakcija nevengė polemikos literatūros klau-
simais su lietuvos periodikoje apie lietuvių 
išeivijos literatūrą rašančiais autoriais. kai 
kuriuos lietuvoje skelbtus tekstus „akira-
čiai“ perspausdindavo, kartais be komentaro, 
kartais tik su redakcijos komentaru, o kartais 
su palydimaisiais poleminiais straipsniais. 
sovietinėje lietuvoje „pergalėje“, „nemune“ 
išeivijos literatūros, kultūrinio bendradar-
biavimo klausimais daugiausia rašė Vytau-
tas kazakevičius, kuris 1967–1976 m. buvo 
kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komi-
teto pirmininko pavaduotojas, 1976–1990 m. 
lietuvos užsienio reikalų ministerijos spau-
dos skyriaus vadovas. jo tekstai apie išeivijos 
literatūrą ideologizuoti. 

gana garsią reakciją sukėlė 1968 m. tre-
čiajame „akiračių“ numeryje perspausdin-
tas „nemune“ skelbtas V. kazakevičiaus 
straipsnis „užgriuvusi sutema yra liūdna 
ir nejauki“, kuriame vienu kitu aspektu in-
terpretuojami algimanto mackaus, antano 
Škėmos, juliaus kaupo tekstai ir šių autorių 
pasisakymai. jie tendencingame V. kazake-
vičiaus straipsnyje tarnauja lietuvių išeivijos 
kultūros ir literatūros niekinimui. „Todėl 
emigracinė  literatūra tiesiog dūsta, jai ne-
padeda jokie pagalbos šauksmai – ponija vi-
suomet yra abejinga kultūrai ir ypač knygai. 
Daug prirašė raginimų pirkti knygas ištikimi 
buržuazinei reakcinei emigracijai rašytojai, 
bet tai nedavė jokių teigiamų rezultatų. Todėl 
net žinomi vyresniosios kartos autoriai rezi-
gnuoja. Tuo tarpu fanatiška aplinka ir bai-
mė trukdo pasiūlyti kūrybą Tarybų Lietuvos 
leidykloms. Susidaro užburtas ratas, iš kurio 
buržuazinės emigracijos rašytojai nebepajė-
gia išsiveržti. Taip gimsta mirties, nevilties 

motyvai, o „mirtis“ pradeda klaidžioti ir kaip 
buržuazinės emigracinės literatūros saulėly-
džio simbolis.“19

greta V. kazakevičiaus straipsnio skel-
biamos dar dvi nuomonės. Vytautas kavolis 
straipsnyje „prabėgomis pro Vytautą kaza-
kevičių“ nurodo kūrybines ir estetines nuže-
mintųjų kartos nuostatas, o savąjį straipsnį 
baigia sudėtinga kultūrinio išeivijos ir lietu-
vos bendravimo prieštara: „Iš poeto kažkuris 
sovietinis žurnalas, rodos, „Pergalė“ paprašė 
pasikalbėjimo. Poetas atsisakė pasikalbėjimą 
duoti, kol jam neleis savo motinai kaime pa-
siųsti savo knygos. Iš sistemos, kuri bijo, kad 
senutė motina bus savo sūnaus poezijos nu-
vesta blogais keliais, nelengva gyvybę semti.“20 
kęstučio keblio komentare laikomasi nuos-
tatos, kad V. kazakevičius į problemą žiūri 

„per kreivą, savo paties gamintą veidrodį“21.
kai V. kavolis išleido savo studiją „nuže-

mintųjų generacija“22, „akiračiai“ viename 
numeryje paskelbė dvi skirtingai knygą ver-
tinančias recenzijas. Vienos recenzijos auto-
rius l. mockūnas nuosekliai aptarė knygos 
sandarą, V. kavolio kartos apibūdinimus, 
kartai priklausančių poetų aptarimą23. Taip 
pat iš „pergalės“ perspausdintas V. kazake-
vičiaus straipsnis pristatė „Žemės“ antologi-
ją, joje dalyvaujančius autorius ir V. kavolio 
knygą, su kurio pozicija prelegentas polemi-
zavo. „V. Kavolis tuo būdu mėgina filosofiš-
kai paaiškinti konkrečių istorinių-socialinių 
aplinkybių sąlygojamą jaunos emigracinės 
kūrybinės inteligentijos pasaulėjautą ben-
dromis imperialistinės civilizacijos, žmogaus 
egzistavimo joje problemomis, suabsoliutinti 
tas problemas.“24

V. kazakevičiaus reakcija į „metmenų“ re-
cenziją apie „poezijos pavasario“ almanachą, 
išeivijos poezijos įtaką lietuvoje kuriantie-
siems įvardijama: „Per daug lengvai ir karštai 
imtasi piršti savo „misiją“ ten, kur ji visai nepa-
grįsta. Prie visos pagarbos tikriesiems kūrybi-
niams „žemininkų laimėjimams, geriausiems, 
giliai savitiems jų poezijos pavyzdžiams, tokia 
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pretenzija nereali: „Žemės“ almanachas netu-
rėjo progos ir negalėjo tapti įtakingu jaunųjų 
mūsų poetų kūrybiniam-idėjiniam auklėji-
mui. Tiesiog jis per toli buvo nuo tos poetinės 
mokyklos, kurią ėjo Lietuvos poezija....“25 Ta 
pačia tema „akiračiai“ perspausdino ir dar 
vieną V. kazakevičiaus straipsnį iš „pergalės“ 
jau be savo komentarų. Vėliau „akiračiai“ 
nebeperspausdino V. kazakevičiaus straips-
nių, tačiau skiltyse ir straipsniuose neretai su 
juo buvo polemizuojama, vyko skirtingais 
kriterijais vertinančiųjų kūrybą polilogas. 
V. kazakevičius savo ruožtu nuolat kritiškai 
atsiliepdavo savo lietuvių išeivijos literatūros 
apžvalgose apie lietuvių išeivijos spaudą, taip 
pat ir apie „akiračius“. 

Vietoj išvadų 
pirmąjį leidybos dešimtmetį „akiračiai“ 

itin daug dėmesio skyrė literatūros kritikai. 
literatūros problematika buvo ir dažna savo 
skiltis „akiračiuose“ turėjusių autorių teks-
tuose. literatūrą vertino, savo analitinius 
tekstus „akiračiuose“ skelbė, grožinės litera-
tūros knygas recenzavo B. Vaškelis, r. Šilba-
joris, a. T. antanaitis, V. a. jonynas. jų teks-
tai išsiskyrė objektyvumu, kritinės minties 
aštrumu, netikėtomis įžvalgomis ir parale-
lėmis. jų pozicija atitiko bendrąją mėnraščio 
redaktorių kolegijos poziciją: nevengti „ne-
patogių“ temų, pristatyti sovietinėje lietuvo-
je kuriamos literatūros tendencijas. 
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From the very first years of publication 
the monthly paid quite a bit of attention to 
literary criticism and to reviews of cultural 
events. its editors were oriented toward two 
principal themes: covering and reviewing 
books published in soviet lithuania as well 
as analyzing and reviewing literature pub-
lished in the diaspora. informing diaspora 
readers about cultural events in lithuania, 
getting them acquainted with lithuania’s 
principal artists, offering divergent views 
on the literature being created in lithu-
ania – this was one of the main objectives 
of Akiračiai. on the other hand, the journal 
also aimed to analyze émigré literature, and 
in doing so it sought to preserve an objec-
tive attitude, encourage differences in valu-
ation, and raise problems worthy of discus-
sion. Works created in the diaspora were 

discussed not only by the journal’s regular 
émigré critics but also by authors living in 
lithuania and publishing in lithuanian 
periodicals: often Akiračiai simply repub-
lished their reviews of diaspora books and 
essays on émigré literature. However, the 
principal contributors from early on of ar-
ticles on litetrature were the literary schol-
ars Bronius Vaškelis, rimvydas Šilbajoris, 
and Vytautas aleksandras jonynas; but 
literary topics were also discussed by one 
of the editors, liūtas mockūnas, as well as 
by algirdas Titus antanaitis, Bronys raila, 
and r. e. maziliauskas. The book reviews 
and critical texts that Akiračiai published 
about literature appraisals in which a piece 
of writing was judged in a broad context of 
Western and lithuanian literature. 

dalia kuiZinienĖ 

liTerary criTicism in AKIRAČIAI: 
THe FirsT Ten years
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praeities refleksija jurgio jankaus dienoraščiuose

iš archyvų

dalia kuiZinienĖ 

rašytojo jurgio jankaus (1906−2002) kū-
ryba gana gerai žinoma lietuvoje. per pasta-
ruosius penkiolika metų lietuvoje buvo per-
leistos geriausios išeivijoje rašytos jo knygos, 
šio autoriaus kūryba sulaukė pakankamo 
literatūros tyrinėtojų dėmesio. Taip pat lie-
tuvoje pirmą kartą išleistos knygos, kurias 
rašytojas parašė per paskutinį savo gyveni-
mo dešimtmetį išeivijoje. 

1925−1929 m. j. jankus mokėsi kėdainių 
ir Šiaulių mokytojų seminarijose, studijavo 
germanistiką ir pedagogiką Vytauto di-
džiojo universitete. daugiau kaip dešimt 
metų mokytojavo lietuvos provincijos mo-
kyklose radviliškio ir jurbarko apylinkėse. 
1941−1944 m. dirbo kauno savivaldybėje 
referentu kultūros reikalams, buvo atsa-
kingas už teatrų ir bibliotekų reikalus, o 
1943−1944 m. − jaunojo dramos (jaunimo) 
teatro dramaturgas. Šiuo laikotarpiu para-
šė dramą „audronė“, kurią buvo numatyta 
pastatyti jaunajame dramos teatre. kaip ir 
dauguma lietuvių rašytojų, j. jankus 1944 m. 
pasitraukė iš lietuvos. gyvendamas Vokie-
tijos dp stovyklose mokytojavo lietuviškoje 
gimnazijoje, aktyviai bendradarbiavo lietu-
viškoje spaudoje. 1950 m. drauge su šeima 

išvyko į jaV, gyveno ročesteryje, vėliau 
detroite, Vašingtone. 

nuo 1979 m. pradėjo rašyti dienoraštį. 
rašytojo marti danutė jankienė, tvarkanti 
rašytojo kūrybinį literatūrinį palikimą ir be-
sirūpinanti jo knygų leidyba, perdavė tris jo 
rašytų dienoraščių sąsiuvinius, kuriuos pats 
rašytojas pavadino „ne dienoraštis. pasikal-
bėjimas su savimi“. dienoraštis rašytas nuo 
1979 m. iki pat mirties, dažnai su ilgalaikėmis 
pertraukomis. Tad fragmentiškas. dieno-
raščio autorius nekėlė tikslo registruoti visų 
kasdienio gyvenimo įvykių. Šis j. jankaus die-
noraštis neatitinka ir tradicinės dienoraščio 
sampratos. dalis dienoraščio tekstų fiksuoja 
rašytojo kasdienybę: gyvenimo įvykius, kelio-
nes, susitikimus su žmonėmis. Tačiau didesnė 
dienoraščio tekstų dalis skirta atsiminimams. 
pats rašytojas dienoraštyje aiškina ir komen-
tuoja, kodėl jam taip svarbu nuolat grįžti į pra-
eitį, reflektuoti praeities įvykius, juos fiksuoti 
ir vertinti praėjus daugiau nei keturiasdešimt 
metų. apie tai, kuo svarbus dienoraščio rašy-
mas, kas skatino fiksuoti savo atsiminimus, 
rašytojas savo dienoraštyje komentuoja: 

„dabar rašyti prasmingus atsiminimus, 
reikėjo visą gyvenimą rašyti dienoraštį, o 
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aš jo nerašiau. dienoraštis būtų ir planas, 
ir „atmintis“ bei „sąžinė“, kurie primintų 
ne tik įvykius, bet ir galvojimo raidą. kas 
dabar tą beatsimins. kad visiškai nelikčiau 
skolingas, tuose prabėgomis ir priebėgomis 
rašomuose užrašėliuose pradėjau ir bandy-
siu įdėti vieną kitą reikšmingesnį prisimi-
nimą taip, kaip kuris iššoka iš atminties“ 
(1989−04−19 įrašas).

praeities atsiminimų fragmentai j. jan-
kaus dienoraščiuose pasakojami itin detaliai. 
autorius pasižymi nuoseklaus pasakotojo 
talentu. dabarties gyvenimo įvykis tarsi 
impulsas nuolat prikelia, pažadina praeities 
prisiminimą. Todėl dienoraštyje nepaisoma 
laikotarpio chronologijos: rašytojas leidžia-
si tiek į okupacijos bei karo metų, tiek ir į 
ankstyvosios vaikystės ar paauglystės prisi-
minimus. Tačiau atmintyje prikeltas įvykis 
pasakojamas su visomis detalėmis kaip nuo-
seklus, išbaigtas kūrinys. 

Čia pateikiami j. jankaus dienoraščių fra-
gmentai, rašyti 1979−1989 m., fiksuoja pirmo-
sios bolševikinės okupacijos laikotarpio, taip 
pat karo metų išgyvenimus ir įvykius. auto-
rius vaizdingai, su intriga pasakoja susidū-
rimą su sovietų sąjungos valdžios pareigū-
nais tuo metu, kai jis dar dirbo provincijoje, 
buvo raudonės pradžios mokyklos vedėjas ir 
mokytojas. pasakojime nevengiama dialogų, 
pasakojamasis įvykis dažnai turi ironijos ir 
humoro atspalvį. Vaizdingai kuriamas to 
meto lietuviškosios provincijos gyvenimo 
kontekstas ir gana komplikuotas provincijos 
mokytojo, apskritai žmogaus, santykis su 
okupacine sovietine valdžia ir jos ideologi-
jos atstovais. 

kiti tais pačiais metais rašyti dienoraščio 
puslapiai fiksuoja rašytojo karo metų patir-
tis kaune, nuolatinį balansavimą tarp dvie-
jų ugnių, baimę, lietuviškų kultūros įstaigų 
padėtį vokiečių okupuotame kaune. Tiek 
fiksuojant sovietinės, tiek vokiečių okupaci-
jos metu patirtus išgyvenimus yra svarbus j. 
jankaus nuolat svarstomas žmogaus ir bru-
talios jėgos, prievartos, totalitarizmo santy-
kis. Ši tema rašytoją domino paskutiniu jo 
gyvenimo dešimtmečiu, ji yra pagrindinė ir 
naujausiose jurgio jankaus knygose. 

apysakų „papelkių skirpstūnas“ (1996) ir 
„severiukas“ (2000) veiksmas vyksta pirmo-
sios sovietinės okupacijos laikotarpiu. pa-
grindiniai j. jankaus personažai nuolat turi 
rinktis arba kompromisą su okupacine val-
džia, ar išlaikant žmogaus orumą, savuosius 
principus skaudžiai nukentėti, dažnai paau-
kojant netgi savąją gyvybę. Tiek dievdirbys 
skirpstūnas, tiek severiukas yra menininkai, 
pirmiausia savo kūryba besipriešinantys val-
džiai, priverstinei okupacijai. j. jankus savo 
kūriniams renkasi realistinę vaizdavimo 
formą jungdamas ją su legendos elementais, 
nevengia fantastikos. derindamas kelias 
pasakojimo plotmes rašytojas pasiekia gana 
netikėto efekto. 

abiejose knygose itin daug laikotarpio 
apibūdinimų, pasakojimų apie pirmosios 
okupacijos patirtis lietuvoje. nemaža dalis 
j. jankaus dienoraščiuose esančių atsimini-
mų fragmentų yra transformuotai perpasa-
kojami j. jankaus kūryboje, turinčioje auto-
biografinių bruožų. rašytojo dienoraščiai ir 
atsiminimai yra neabejotinai vertinga me-
džiaga rašytojo kūrybos tyrinėtojams.
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ne dienoraštis. pasišnekėjimas su savimi 

1980 m. balandžio 26 d. 

kartojasi sena taisyklė, kad mes, lietuviai, 
esame ne rašto žmonės. kiti labai moka, do-
kumentuoja savo kiekvienos dienos žingsnius, 
kurie kada nors kam nors gali būti reikalingi 
ir net naudingi. net ir tuos, kurie niekam ne-
neš jokios naudos. mes to nemokam. 

1989 m. vasario 16 d.

Šiandien rytą buvau nubėgęs klebonijon 
pasiimti kai kurių žinių korespondencijai 
apie atšvęstą Vasario 16-ąją, klebonas justi-
nas Vaškys1 skundėsi, kad tos dienos proga 
niekas nieko neparašė į vietos anglišką spau-
dą. man nejučia išsprūdo nuo seno mano 
juokais pavartojamas posakis, kad mes bu-
vome ir esame beraščių tauta. nors klebonas 
dar ne toks senas kaip aš, bet jau ne viskas jo 
mintį greitai pasiekia. nepasiekė ir tas mano 
pasakymas, nes ėmė įrodinėti, kad turime 
net aukštus mokslus baigusių žmonių. at-
rodo, ir palikau jį mano minties nesupratusį, 
kad ir raštingas gali būti beraštis. Tarp jų esu 
ir aš pats. mes kartais gerai galvojam ir ge-
rai pašnekam, bet kai reikia savo galvojimą 
pasakyti raštu, viskas išgaruoja. kitados esu 

klausinėjęs rašytojų, ar kuris rašo dienoraštį. 
neradau nė vieno. aš irgi toks pat. raštingų 
tautų žmonės to nedaro. kažin kada skai-
čiau Tomo manno knygą, kaip jis rašė rašė 
Daktarą Faustą, ir ten jis vis cituoja savo die-
noraštį. kas galėtų iš beraštės tautos vaikų 
tai padaryti? Bent jau ne aš. o mėginau. ne 
kartą mėginau, bet nieko neišėjo. nemanau, 
kad kas išeitų ir dabar, o visų kultūrininkų (ir 
visuomenininkų) dienoraščiai ateinančioms 
kartoms parodytų, kaip jie augo, bet ne vie-
nu atveju būtų ir atrama, gal net tramplinas 
ir parama ne vienam ateisimų dienų kultū-
rininkui (ar visuomenininkui), besiplakan-
čiam pakilti iš kasdienybės balos. 

užvakar kažinko ieškodamas užtikau tarp 
popierių seniai užmirštą šį sąsiuvinėlį. jame 
kyši didelė neraštingumą liudijanti spraga, o 
jos metu, rodos, daug ko atsitikta: palaidojau 
sūnų eugenijų, ilgai sargdinau ir palaidojau 
kotryną2. jos sargdinimo ir mirties dieno-
raštis gal galėjo būti net žmogui, jautriam 
medikui kada naudingas, į žmones išleidau 
tris knygas. apie jas irgi būtų reikėję ką nors 
įrašyti, nes ir jos neatėjo iš giedro dangaus. 
ogi buvo ryšių ir su žmonėmis, ir su idėjomis. 
atsitiko ir daugiau linksmų, ir labai skaudžių 

jurgis jankus
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atsitikimų, ir jie visi užsivertė neprirašytuo-
se puslapiuose. ir ne mano vieno. Visų, kurie 
yra tokie pat beraščiai. 

1989 m. balandžio 19 d.

kai grįžtu į anas dienas, pats negaliu su-
prasti, iš kur man atėjo į galvą mintis gyventi 
dvigubai: kai su bolševikais šnekėti taip, kad 
atrodyčiau jų žmogus, kai tarp jų ir savųjų 
šnekėti taip, kad savieji suprastų mano ti-
krąją mintį, o anie galvotų, kad esu jų pusėje. 
nebuvo sunku, nes dievas buvo davęs greitą 
sumetimą ir ne iš paprastųjų liežuvį. Žinoma, 
tas buvo neilgam, bet metams užteko. nieka-
da nė su vienu raudonuoju nesiginčijau, bet 
pritariau ir pritardamas siūliau savo. Tiesa, 
taip tetekdavo susitikti tik su savaisiais, ne 
su tam tyčia treniruotais rusais. su tokiais 
tebuvau susitikęs tik porą kartų. (...) kartą vi-
sus mokyklų vedėjus3 susišaukė į vykdomąjį 
komitetą kažin kas atvykęs iš apskrities. ra-
dome pusamžį žmogelį su raudona penkia-
kampe žvaigžde suvelto juodo švarko atlape. 
jis mums išaiškino, kad visų pirmiausiai 
turime išmokyti vaikus internacionalo. esą 
reikės vėliau suvežti visas mokyklas į apskri-
ties vaikų mitingus, tai būtinai reikia, kad 
visi kartu galėtų gražiai pagiedoti interna-
cionalą. už to ir užsikabinau. pagyriau, kad 
bus gražu ir net už širdies tvers, kad tokia 
masė vaikų kaip vienas užtrauks tą gražią 
giesmę, tik kaip ją išmokyti? Žmogelis nu-
stebo, pažiūrėjo iš viršaus į tokį neišmanėlį ir 
savo ruožtu paklausė: ‚o, draugas mokytojau, 
radiją ar turi?“ − „Turiu.“ − „o ar negirdėjai, 
kad kiekviena programa pradedama ir bai-
giama internacionalu.“ − „Žinau. klausau 
ir pats kartu pagiedu. ir žmona ir aš pagie-
dam. Vaikai irgi.“ − „na, matai. išmokykit 
ir visus vaikus.“ − „Būtų nesunku, bet kad 
ne visiškai taip išeina. ką giedam pagal ra-
diją, rodos, visi sutariam, bet kai pradedam 
kiekvienas sau, atsiranda skirtumų. Tokių, 
kad nežinai, ar pats klysti, ar žmona klysta, 

ar vaikai. kai visi mokytojai išmokys vaikus 
tik iš radijo, kai suėję į krūvą mėgins giedoti, 
pasidarys tokia makalynė, kad sarmata bus 
ir mums, ir jums. atrodys, kad tyčia norim 
šventę sugadinti. mums, drauge, reikia gaidų. 
aš seniai jų laukiu, draugai mokytojai irgi 
laukia. reikia prašyti Švietimo komisariato, 
kad internacionalą su gaidomis išspausdintų 
ir išsiuntinėtų visoms mokykloms. paprašy-
ti galėtų patys mokytojai, bet kas iš to būtų. 
Tik laiškais apverstų švietimo darbuotojus 
ir trukdytų jiems darbą. ar nebūtų geriau, 
kad raikomas tokį raštą parašytų švietimo 
komisarui ir jis tikrai pasirūpintų, kad inter-
nacionalas su gaidomis būtų išspausdintas. 
kai mokytojai turės gaidas, bus labai lengva 
visiems vienodai išmokyti. To tikrai prašau 
ne tik savo, ne tik čia susirinkusių, bet visų 
Tarybų lietuvos mokytojų vardu.“

Žmogelis labai rimtai išklausė ilgesnio, 
negu čia surašiau, aiškinimo ir prašymo ir jau 
rengėsi kažin ką pasakyti, turbūt pagirti, kad 
sumanymas tikrai geras, gal net sveikintinas, 
bet kaip pilypas iš kanapių iššoko geras kai-
mynas ir geras draugas stakių pr. mokyklos 
vedėjas jonas Šiaulys: „juk Jaunąjį ūkininką 
gauni. jame šią vasarą buvo išspausdinti ir 
žodžiai, ir gaidos.“ Tokios paramos iš draugo 
tikrai nelaukiau. Jaunąjį ūkininką turėjau ir 
jame internacionalą mačiau. pažiūrėjęs, kad 
nesimaišytų po ranka, užmečiau už knygų 
lentynų, kuriomis buvau apstatęs visą vieno 
kambario sieną. susigriebiau ir labai ramiai 
atsakiau: „nemačiau. matyti to numerio 
negavau. Vasarą ilgokai buvome išvažiavę, 
matyti, kas nors kitas pamatė, panoro tei-
singai internacionalą išmokti ir pasiskoli-
no. Tikiu, kad grąžins. Bet vis tiek. ne visi 
mokytojai Jaunąjį ūkininką prenumeruoja. 
miestų ir miestelių mokytojai tikrai ne.“ ir 
vėl pakartojau prašymą, kad grįžęs jį nar-
kome apsvarstytų ir paakintų švietimo ko-
misarą, ko mokytojams pirmiausia verkiant 
reikia. Žmogelis mano sumanymą pagyrė, 
net mano pavardę užsirašė, nors to ir labai 
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bijojau. užsirašė ne iš mano lūpų, bet kažin 
kuris kitas pakišo. grįžom namo abu su jonu 
tuo pačiu keliu. Tada jam pasakiau, kad be 
reikalo liežuvį kišo, kur nereikia, o jis man: 

„kad tu taip ramiai iš širdies šnekėjai. aš no-
rėjau tau tik padėti.“ o aš tenorėjau, kad to 
šlamšto keletą mėnesių, o gal ir visus metus 
vaikų mokyti nereiktų. ir nereikėjo. niekas 
per visą žiemą nė neužsiminė, kad reikėtų jį 
mokyti. matyt, raikomui buvo atsiradę svar-
besnių reikalų.

Tuo tarpu į galvą ateina ir kitas pasiūly-
mas, kuris, jeigu būčiau pataikęs ant gero, ga-
lėjo baigtis kitaip. nežinau, kiek laiko prieš 
gegužės pirmąją partorgas susišaukė visus 
valsčiaus mokytojus pasvarstyti ir sudaryti 
planus gegužės pirmosios šventei. nereikia 
nė aiškinti, kad visam valsčiuje neturėjom 
nė vieno mokytojo ar mokytojos, kuriam 
toji šventė nebūtų strigusi skersai gerklės, bet 
rinktis reikėjo. (...) 

Tada atėjo partorgas, ir mūsų kalbos nu-
trūko. jis išmikčiojo kalbą, kad ta gegužės 
pirmoji mums bus nepaprasta, kad pirmą 
sykį ją švęsime laisvėje, kad visas kraštas pa-
sipuoš raudonomis vėliavomis, kiekvienas 
namas ją kels su džiaugsmu, be baimės, kad 
už kampo gali pasirodyti faraonas ar koks 
smetonos klapčiukas. akies kampu žiūrėjau į 
mokytojų veidus ir mačiau, kaip kai kurių jie 
labai įtartinai niaukiasi, lyg tamsus debesis 
pro langą slinktų ir jo šešėlis gultų ant veidų. 
Ėmė baimė, kad kuris, užmiršęs savo baimę, 
nepratrūktų ir nepasiųstų jo laisvės, raudo-
nos vėliavos ir jo paties velniop. momentas 
būtų gražus, bet pasekmė baisi. Būtų auka 
be jokios prasmės. Bet visi tylėjo. net kai 
ėmė prašyti sumanymų, visi tylėjo. laimei, 
tas pats Šiaulys pertraukė tylą. jis paklausė, 
ar partorgas nežino, kokią programą siūlo 
raikomas. sakė, kai turėtumėm nurodymus 
iš viršaus, būtų lengviau ir savo pridėti. Tada 
ir man velniukas pakuteno pakaušį. kaip jau 
buvau bepradedąs įprasti, kad fanatikams 
reikia pirma stipriai papūsti į jų pačių dūdą, 

o paskum mėginti paringuoti ir savo dūdele. 
pradėjau, kad galėtumėm tą didžiąją šventę 
atšvęsti taip gražiai, kaip gal nė vienam ligi 
šiol net į galvą neatėjo. jeigu mums pasisektų 
tai gerai ir gražiai padaryti, paskui gal net 
visi taip imtų švęsti, ir mes, raudoniečiai, 
gal taptume pionieriais visoje sovietų są-
jungoje. o šventimas būtų labai paprastas ir 
labai įspūdingas. padarykim eiseną, kokios 
niekam ligi šiol neatėjo į galvą padaryti. pa-
darykim plakatus, surašykim į juos po vie-
ną eilutę internacionalo. pirmą eilutę neštų 
draugas partorgas su savo štabu, antrą drau-
gas komsorgas, trečią vykdomasis komitetas, 
visus kitus neštų mokyklos. ir žygiuotumėm 
visi traukdami internacionalą. Tai būtų vie-
nas iš programos punktų ir pats svarbiausias, 
o kitus – parodas, pasilinksminimus, sportą 
jau nesunku būtų prie jo pridėlioti. Blogiau 
su medžiaga plakatams, bet manau, kad bal-
to audeklo ir raudonų dažų nesunkiai galės 
parūpinti partorgas. plakatams lazdas gal ga-
lėtų parūpinti komjaunuoliai. jie turi puikų 
stalių juozą patašių. jeigu jis apsiims, pada-
rys, kad gražu bus pažiūrėti. gražiai surašyti 
apsiimu aš pats. 

sekiau mokytojų veidus, bet negalėjau nė 
kiek pastebėti, ar kuris iš jų sumeta, kur suku. 
Visi buvo tylūs, veidai bereikšmiai, tik vie-
nas partorgas spindėte spindėjo. Vos spėjau 
pasakyti paskutinius žodžius, kai jis pašo-
ko, pasakė, kad rytoj važiuojąs į raseinius, 
parvešiąs medžiagos, tik norįs žinoti, kiek ir 
kokia būtų geriausia. kiek dažų ir kokių tep-
tukų. dar kiek pašnekėjom, kas sakys kalbas, 
ką kuri mokykla parodys, ir išsiskirstėm. iš 
tikrųjų pirmas išėjo partorgas, o mes pasili-
kom. dauguma mokytojų tylėjo, kalbos ne-
simezgė, tik Vasarevičienė, matyti, sutelkusi 
ryžtą, pakilo, priėjo ir išdėjo: „Tai ką, ruošies 
į inspektorius ar dar aukščiau? jėzau marija, 
klausiau kvailos, ne, ne kvailos – išdavikiš-
kos kalbos ir laikiausi, kad nepradėčiau dre-
bėti ar nepašokčiau ir tėkščiau va taip!“ ir net 
nepajutau, kaip ji tėškė man per veidą. per 
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visą gyvenimą pirmą ir turbūt paskutinį sykį 
tokią papliaušką iš moters esu gavęs. drožė 
ir pasuko į duris, bet aš spėjau pagauti už 
rankos. ji dar šūktelėjo, kad paleisčiau, bet 
nepaleidau, tik paprašiau, kad stabtelėtų ir 
išklausytų tik vieno mano sakinio. ar pagal-
vojai, kaip atrodys, kai partorgas su keliais 
klapčiukais neš žodžius: „pirmyn, vergai nu-
žemintieji“, komjaunuoliai – „išalkusi minia 
pirmyn.“ Tas vaizdas man niekada neiškris. 
Vasarevičienės veidas pasikeitė, pravėrė lūpas, 
lyg norėdama ką sakyti ar norėdama pagau-
ti šviežaus oro, akyse pasirodė ašaros, puolė 
man ant kaklo ir ėmė kūkčioti, ir atsipraši-
nėti. Buvom susirinkę mokytojos eugenijos 
Čičirkienės, prezidento stulginskio brolio 
dukters, bute. Visiems atsileido įtempti ner-
vai, rodos, atsirado ir užkandos, ir pavilgo, 
kaip gražiai atrodys partija, pati viešai skel-
bianti, kaip ji visus nužemino į vergus. nebe-
žinau kuris, ar tik ne mokytojas jasiukynas, 
jeigu teisingai tą pavardę atsimenu, pasakė, 
kad gali būti negerai, jeigu pasimaišys koks 
gudresnis ir suvoks antrą medalio pusę. aš 
irgi kiek sunerimau, bet taip ir palikom. 

po kokios savaitės ar gal tik po kelių die-
nų partorgas mus vėl sukvietė ir pasakė, kad 
iš mūsų eisenos šiais metais nieko neišeis. 
niekur negalėjęs gauti nei tiek, nei tokios 
medžiagos. raudoni dažai taip pat išsibaigę, 
nes visi nori ką nors raudonai nudažyti. o ir 
patašius nebegali spėti tiek gerų kotų plaka-
tams padaryti. man knietėjo pasiderėti, kad 
galėtumėm ir be to padaryti. kad kokių audi-
nių galėtumėm išprašyti iš moterų, kad kotų 
galėtumėm parsinešti iš miško, net jasiuky-
no sukeltas nerimas nesulaikė. kiek galiu 
atsiminti, kažin kur buvo surengtas mitin-
gas, o vėliau šokiai pilies bažnyčioje. mano 
siūlymas ir šį kartą neišdegė, bet aš apie jį 
ir negalvojau, kol kažkada jau apie vidurį 
birželio iš kokio pabuvimo ėjom būriu. Būry 
buvo ir partorgas. Žinoma, jau kiek įmetęs, 
vienu tarpu peštelėjo, kad atsiliktumėm nuo 
kitų. kai keliolika žingsnių atsilikom, jis ir 

paklausė: „sakyk tu man, kas esi? ar svola-
čius, ar geras žmogus? kartais atrodai labai 
geras vyras, tikras komunistas, o kartais vėl 
kad toks svolačius, kad net ant svieto tokiam 
ne vieta. manęs nebijok. Viskas pasiliks tik 
tarp mūsų. aš tik noriu žinoti, ir viskas.“

ką galėjau pasakyti? atsiverti? priešais 
ėjo žmona su kitais smagiai šnekučiuodama, 
namie jau greičiausiai miegojo trys vaikai. 
kam ką gerą padarysiu atsivėręs paklydu-
siam žmogui. kentėjimų ir skausmo ir taip 
yra ligi gyvo kaulo. pasilikau su ta pačia kau-
ke. Žodžių, ką jam sakiau, nebeatsimenu, bet, 
rodos, sakiau, kad gyvenime esu daug vargęs, 
kad džiaugiuos nauja sistema, kurioje mano 
vaikams to vargo neteks vargti, o jeigu dirb-
damas ar planuodamas suklystu, tai labai 
paprasta. Tobulų žmonių nėra, kas dirba, vi-
sada kur nors suklysta. gal paminėjau, kad ir 
jis pats dirba sunkų, atsakingą darbą ir kar-
tais gal netyčia kas išeina ne taip, kaip turė-
tų išeiti. gale ilgoko aiškinimosi, rodos, dar 
paklausiau, kur ir kokią klaidą esu padaręs, 
kad tapau panašus į svolačių. jis kalbą nusu-
ko į šalį, gal kitaip apsivertė, bet į klausimą 
atsakymo negavau. Tada, o gal kiek vėliau 
dingtelėjo, kad mane už uodegos galo buvo 
kaip ir pagavęs. 

1989 m. balandžio 25 d. 

Vaikai augo, ir mums jau rūpėjo išsikel-
ti arčiau didesnio miesto, kur būtų čia pat 
gimnazija. keturiasdešimtųjų vasarą, kai 
bolševikai jau buvo pagal savo išmanymą (ar 
užgaidas) pertvarkę mūsų mokslo įstaigas, o 
pradžios mokslo departamento direktorium 
buvo paskirtas Žilionis4, neseniai parašęs 
gana silpnoką romaną, bet ideologiškai ar-
timą bolševikiniam antplūdžiui, gal už tai ir 
susilaukė perkėlimo. Tarp kita ko, jis, rodos, 
ir pajuokė mano „Be krantų“5, bet vis tiek 
stabtelėjęs kaune užėjau į Švietimo komisa-
riatą pažiūrėti. pasakiau jam savo rūpesčius, 
o jis man davė tokį „direktorišką“ atsakymą: 
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„dabar laisvė, važinėk, dairykis, ieškok, jei-
gu rasi kur laisvą vietą, ir imk.“ gal jo kurie 
žodžiai ir nebuvo visiškai tokie pat, bet ka-
žin kokia netalentingai sumegzto pašaipumo 
mintis buvo ta pati. nustebau: „Tai kaip, ar 
dabar paskyrimo nebereikės?“ − „kai vietą 
rasi, paskyrimą sutvarkysim.“ išėjau ir dau-
giau nebesirūpinau. kai vokiečiai išvijo ru-
sus, pavyko persikelti į pakaunę. aš gavau 
vietą Birutės pradžios mokykloje, o kotryna 
marvelėje, bet gyvenom kauno senamies-
tyje, ir vyriausias sūnus eugenijus pradėjo 
lankyti „aušros“ gimnaziją. kartą eidamas 
laisvės alėja pro „metropolį“ pamačiau tuo 
pačiu šaligatviu ateinantį gestapinininką ir, 
galima sakyti, nustėrau. jis ėjo tuo pačiu šali-
gatviu, dar anapus maironio gatvėje, ir buvo 
kaip iš akies trauktas tas pats enkavedistas, 
kuris reikalavo iš manęs rašto pavyzdžių, o 
vėliau pildė anketą. paskubinau žingsnį, pa-
sukau į maironio gatvę, sustojau prie lango, 
bet kreiva akim sekiau praeinantį vyrą. jis 
smagiu žingsniu perkirto maironio gatvę ir 
nuėjo tolyn. ir kai pro šalį ėjo, man atrodė 
lygiai tas pats, bet kas gali žinoti, gal buvo tik 
nuostabus panašumas. Bet tada nesigailėjau, 
nesigailiu nė dabar, kad tada neužsigeidžiau 
su juo susitikti akis akin. o motyvas buvo 
labai paprastas, kuris tada atėjo galvon lyg 
negero žaibo švystelėjimas: jeigu jis tada 
jau dirbo gestapui ir gal dėl to neatsitiko 
tas, ko žmona taip bijojo, neišsivedė manęs, 
bet vargu ar norėtų, kad čia pat yra žmogus, 
kuris tą paslaptį užčiuopė, o jeigu ne, jeigu 
jis kaip tikras enkavedistas yra įsispraudęs 
į gestapininkus ir pasitaikė toks, kuris ant 
tos paslapties netyčia užvėžlino, tai tokiam 
vien nustėrti tikrai nebeužtektų. jis turė-
tų dingti gal net tą pačią dieną, o gal net tą 
patį momentą, ir niekas niekada net uoste 
nesuuostų, kas atsitiko. Vis tiek gyvenime 
yra tokių momentų, kai žmogus kažin kokio 
nematomo, net nepajaučiamo piršto veda-
mas lyg prasilenkia net su savo paties likimu. 
liaudis tą nusako tik trim žodžiais: „maty-

ti, dar nereikėjo“, bet man norisi tą nuotartį 
apversti kitaip. ne taip sklandžiai, bet kitaip: 
o gal tą lemiamą momentą kas nors pamato, 
kad kur nors, kada nors tam galą priėjusiam 
žmogeliukui atsiveria koks, gal ir labai ma-
žas uždavinys, kurio niekas kitas nebeatliks. 
kai šventėm vyskupo Valančiaus mirties 
šimtmetį, man teko kiek giliau perbėgti jo 
gyvenimą, ir mane stebino atsitiktinumai, 
kai Valančius net kelis kartus lyg nematomos 
rankos buvo perkeltas kitur, kaip tik prieš ten 
kilsiantį priešrusišką judėjimą. jeigu jaunas 
motiejus toje vietoje būtų buvęs paliktas, jo-
kiu būdu nebūtų išėjęs be antirusiškos, anti-
priespaudiškos dėmės, ir, žinoma, su tokiom 
dėmėm niekada nebūtų tapęs Vyskupu ir ne-
būtų padaręs tokio posūkio mūsų tautiniame 
ir kultūriniame susigriebime, kokį padarė ir 
galėjo padaryti tik būdamas vyskupas. ga-
lima sakyti, kad toks galvojimas yra tik ne-
subrendėlio svaičiojimas, bet kai atsirandu 
prieš keistai susiklosčiusių faktų eilę, mano 
gal ir nelabai išmintingon galvon lenda tokie 
svaičiojimai, eina toli anapus empirinio fak-
tų rinkėjo galvosenos, kuri daro tik išvadas, 
bet nemėgina ieškoti priežasčių, nemėgina 
eiti toliau už tuštoko atsitiktinumo termino. 
Visi visur ir visada galime klysti ir klystame, 
bet šiuo atveju, jeigu ir klystu, tokia klaida 
manęs nė kiek negąsdina. Tos ligos yra pilna 
ir mano beletristikoje, tik jos turbūt niekas 
dar nėra pastebėjęs. aš jos mat negrindžiu 
ištisais publicistikos puslapiais, kaip daro 

„gudresni“ rašytojai. 

1989 m. liepos 23 d.

nei iš šio, nei iš to vėl ateina į galvą užva-
karykščio rašinėjimo galas. kai gavom vie-
tas pakaunėje, išlėkiau ieškoti buto pačiame 
kaune. kur tu rasi. Visi geresni butai buvo ap-
sėsti vokiečių. susiradau net porą pažįstamų, 
kurie turėjo ryšių, bet ir jie tuščiom nieko ne-
galėjo padėti. Vienas net parodė tuščią naują 
bene trijų butų namą, bet jis buvo vokiečių 
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rezervuotas saviesiems. Žinoma, jeigu būtu-
mėm buvę lašiniuoti, kumpiuoti ar dešruoti, 
būtumėm butą ir tam name gavę. atsimenu, 
pažįstamasis sakė, kad už gerą bekoną įleistų. 
kai juokais pasiteiravau, ar ilgam, tikro atsa-
kymo nežinojo nė jis. sakė, gal tol, kol kito 
bekono prireiks. pagaliau suradom tuščią aš-
tuonių (rodos) kambarių butą Zamenhofo ga-
tvelėj, bet viso nedavė, reikėjo imti pusę. Į vie-
ną pusę įėjimas buvo švarus iš gatvės, o į kitą 
iš kiemo labai šiukšlinas. reikėjo ilgais laip-
tais lipti į antrą aukštą, paskum ilgu balkonu, 
į kur durys buvo bene į dar du butus, keliauti 
į savo virtuvę. ir ne į savo, bet į viso buto vir-
tuvę. pasirinkau įėjimą iš kiemo, nes čia buvo 
kambariai dideli ir šviesūs, o tie prie įėjimo iš 
gatvės (paradnojo) labai tamsūs, niūrūs ir net 
kambarių sienos pritepliotos. paskum juos 
gavo Vainalavičių šeima (tik jis ir žmona su 
seseria), išgyvenom pustrečių metų (gal kiek 
ilgėliau) ir jokių bėdų neturėjom. net virtuve 
jie retokai tesinaudojo, tik tas jau labai negra-
žus (apačioje buvo lietūkio sandėliai) įėjimas, 
ypač kai kas užeidavo, buvo nepatogus, bet 
vienu tarpu jis gal ir į gera išėjo.

kun. stasys yla ir profesorius Zenonas 
ivinskis sugalvojo surengti švento kazimiero 
akademiją. Į jos programą įkalbino ir mane. 
planavo ją rengti didžiajame teatre, bet kai iš 
vokiečių negavo leidimo, surengė daug ma-
žesniu mastu Šančių gimnazijoje. akademija 
buvo dienos metu, diena pasitaikė labai gra-
ži, ir dauguma programos dalyvių pasišne-
kučiuodami grįžom į miestą ir dar sutarėm 
užsukti pas antaną maceiną. pas jį tada kas 
kelintą savaitę susirinkdavom tai ką nors pa-
skaityti, tai ką pasvarstyti. Vos tik įėjom, ma-
ceinienė pasakė, kad kotryna manęs ieškanti 
ir įspėjanti, kad neičiau namo. greičiausiai, 
kad tą vakarą pas maceinas negaišavome, bet 
dar užėjom pas santvarus. Ten radom jau ir 
kotryną, dar, rodos, kun. rimkevičių, vėliau 
nukankintą sibire, ir gal dar ką. 

Toje pačioje Zamenhofo gatvelėje, tiesiai 
prieš mūsų namą, gyveno vaikų gydytoja. 

juodu abu buvo daktarai, tik ji dirbo čia, o 
jis, rodos, akių specialistas Vilniaus uni-
versitete. ji gydė mūsų vaikus, tai ir buvom 
neblogai pažįstami. kotryna pasakojo, kad 
ji atbėgo uždususi ir paklausė, kur esu. kai 
sužinojo, kad Šv. kazimiero akademijoje, 
štai ką papasakojo. ji tvarkiusis kambaryje, 
kai pasibeldė du vyrai ir paklausė, kur gy-
vena jankus. iš karto norėjo pasakyti, kad 
jis gyvena kitame name, bet susigriebė ir 
tepasakė, kad čia neseniai gyvenanti ir ne-
žinanti. gal kur viršuje. jie užlipo laiptais į 
viršų, o ji tuoj atlėkė pranešti. net patarė su-
rasti mane ir pranešti, kad negrįžčiau namo. 
ir visi pas santvarus susirinkusieji tą patį 
galvojo, bet mano galvojimas buvo kitoks. 
jau anksčiau, bičiulių įspėtas, porą naktų 
nenakvojau namie, tai su Vainalavičiais 
buvom susitarę, kad jei manęs kas klaustų, 
jie pasakytų, jog tokio nežiną, ir man tuoj 
praneštų, o jeigu klausinėtų jo, aš tą patį pa-
daryčiau. ką ir kur jis dirbo, aš ir šiandien 
nežinau. nusprendžiau grįžti. ir grįžau, ir 
nieko neatsitiko. To paties namo kitam gale 
gyveno kiaulėnų šeima, tai kiaulėnas man 
pasakojo, kad du vyrai visą savaitę stovėjo 
mūsų namo prieangy ir stebėjo kitoj gatvės 
pusėje esantį namą. jie iš tikrųjų manęs, o 
ne kokio kito jankaus norėjo, tai mano pras-
to įėjimo pasirinkimas buvo tikrai geras. 
kai mokyklos vasaros atostogų metu žmo-
na su vaikais išvyko į kulautuvą, daug laiko 
praleidau kulautuvoje ir aš. iš tikrųjų ten 
visada ir nakvodavau, atvykdavau tik tada, 
kai būdavo kokių reikalų savivaldybėje ar 
teatre. Tame pačiame name iš kiemo pusės 
buvo lietūkio sandėliai. Vieną rytą atvykau 
iš kulautuvos. Vos įėjus į kiemą, mane pa-
simojo lietūkio darbininkai ir įspėjo, kad 
manęs kažin kas ieško. sakė, kad vakarykš-
čiai du vyrai ilgai prie durų skambino, klau-
sė, ar esu namie. jie pasakę, kad nežiną, vie-
nas kuris dar įsiterpęs, kad aš išvežęs šeimą 
į kaimą, bet kur, nežinąs. Tą rytą, sako, vėl 
buvo atėję, paskambinę, prie durų pastovėję 
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ir prieš kokį dešimt minučių išėję. pagalvo-
jau, ką daryti, paskum vis tiek nuėjau viršun, 
pasigaminau pusrytį, pavalgiau, nusiskutau 
ir išėjau į įstaigą. kai po pietų grįžau, sakė, 
kad vėl buvo atėję, klausinėjo, ar negrįžau, 
kokią porą valandų pastovėjo balkone ir tik 
prieš keletą minučių išėję. Šį kartą užbėgau 
greitai, pasiėmiau reikalingus daiktus ir iš-
skubėjau į garlaivį. ir šiandien nežinau, kas 
ir kodėl manęs norėjo. kai dabar galvoju, 
sunku tikėti, kad būtų buvę kas iš vokiečių. 
gal ir labai artimi žmonės norėjo susitikti, 
bet tada visi visokiausių gaudymų buvo iš-
gąsdinti, tad atsakymas buvo be ribų. 

1989 m. rugpjūčio 1 d.

gavęs mokytojo vietą pakaunėje6, atsikra-
čiau nemažų rūpesčių. Buvau nebe vedėjas, 
turėjau tik vieną klasę (25 ar 30 mokinukų). 
ji daug rūpesčių nekėlė. (...) man didžiausias 
rūpestis buvo, iš kur gauti šeimai pavalgyti 
ir kuo kambarius pasišildyti, bet kartą, net 
nebežinau kas, paklausė, ar sutikčiau per-
imti kauno miesto savivaldybės referento 
pareigas. man reikėtų rūpintis vaikų teatrų 
ir viešosiomis miesto bibliotekomis. abi sri-
tys buvo širdžiai artimos, nors ką ir kaip ten 
reikės dirbti – nieko ir neišmaniau. pasitaręs 
su kotryna nusprendžiau, kad ne šventieji 
puodus lipdo, ir sutikau. 

prieš mane tą darbą dirbo jau šiek tiek pa-
žįstamas juozas Balčiūnas-Švaistas7. jis į pa-
našias pareigas buvo perkeltas ar persikėlęs 
į tarėjo gen. kubiliūno įstaigą. nuėjau pas jį 
gauti informacijų ir patarimų, o jis kaip nie-
kur nieko, lyg čia jokio darbo nebūtų dirbęs. 
sako: pasidairysi, susipažinsi ir pats pama-
tysi, ar ko kur reikia, ar ne. Tai tau boba ir 
devintinės. Vadinasi, jei sutinki eiti, tai ži-
nok, kur ir ko. Įklimpau, ėmiau dairytis. Bi-
bliotekose jokių bėdų neradau. Vienas kitas 
vedėjas ar vedėja norėjo kai kurių knygų, bet 
čia nebuvo jokia bėda. reikės tik gauti bur-
mistro sutikimą, knygų ir bus. pinigų pats 

neturiu, bet galėsiu pazyzti, kad kiti jų duotų. 
ir su tuo daug bėdų neturėjau, net zyzti daug 
nereikėjo, kai sužinojau, kad metų gale vo-
kiečiai savivaldybės kasos perteklių pasiima 
sau ir visas operacijas reikia pradėti nuo nu-
lio. kai taupymo reikalas atkrito, tai miesto 
biurokratai ir kultūros reikalams pasidarė 
atlaidūs. kitas reikalas buvo su teatru. jeigu 
atmintis nemeluoja, direktorius buvo Bruč-
kus, administratorius macevičius ar micevi-
čius. susipažinau su jais, su teatro planais ir 
rūpesčiais. atrodė, kad ir čia viskas eina kaip 
patepta, bet taip buvo, kol šnekėjau su viršū-
nėm, bet kai pradėjau maišytis tarp aktorių 
ir darbininkų, atsivertė kita pusė. ir ne me-
ninė, bet grynai medžiaginė. Visko negaliu 
atsiminti, bet siuvėja skundėsi medžiagų rie-
timų dingimu. (sandėly dar iš bolševikmečio, 
kai buvo nusavinami sandėliai, kažin kieno 
rūpesčiu ir teatro reikalams atsiradusi gana 
gera atsarga, nebežinau, gal jos kiek atsirado 
ir žydų sandėlius vokiečiams konfiskuojant, 
bet ir abejoju, nes vokiečiai grobstė kiekvie-
ną vertingesnį žydų daiktą.) Buvo daug ir 
kitokių neaiškumų, machinacijų. iš karto 
nešokau. Žvalgiausi mėnesį ar porą. Teatro 
žmonės darėsi nepatenkinti. nugirdau, kad 
mane ima vadinti antruoju Švaistu, bet aš 
nebuvau tikras, ar tai visa teisybė, ką girdžiu 
ir ką man sako. sandėly jau buvau buvęs ke-
letą kartų ir iš akies sumečiau, kur kas yra. 
nebeatsimenu, koks buvo pastatymas. po jo 
vėl nuėjau į sandėlį. mano akimis atrodė, kad 
trūksta medžiagos. siuvėjos paklausiau, ar ji 
ją susiuvo pastatymui. ne, ji nieko nelietu-
si. Tada pasakiau savo viršininkui, Švietimo 
skyriaus vedėjui juozuvaičiui, kad reikia kas 
nors daryti. jis tik nusijuokė. pasakė, kad te-
atras ne jo reikalas. jeigu kas negerai, turiu 
pats ir sutvarkyti. iš jo kabineto išėjau kiek 
pyktelėjęs, norėjau, norėjau, bet turbūt nepa-
sakiau: tai kurių velnių čia bezdi. nuėjau į 
savo kabinetą ir labai nenorom paskambinau 
į burmistro įstaigą. nenorom todėl, kad iš pat 
mažumės labai varžiausi kalbinti už save vy-
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resnius. atsiliepė pats burmistras. pasakiau, 
kad noriu teatro reikalu su juo pasišnekėti. 
pasakė, kad galiu nors ir tučtuojau. Burmis-
tras tada buvo kenstavičius8, vėliau kanado-
je pasikeitęs į kęsgailą. Tų teatro administra-
vimo negerumų buvau prisirinkęs gerą saują. 
susakiau, ką turėjau, pasakiau, kad siūlo galą 
padavė patys teatro aktoriai ir darbininkai, 
kuriems labai seniai tie mažesni ir didesni 
sukčiavimai yra gerai žinomi. jis tuoj pakėlė 
telefoną, pasišaukė revizorių, kurį tik tą vie-
ną sykį temačiau ir pavardės nebeatsimenu. 
jam pasakiau, kad po paskutinio pasišne-
kėjimo su siuvėja teiravausi ir buhalterijoj. 
Tos medžiagos administratoriaus parėdymu 
buvo nurašytos kaip sunaudotos pastatymui. 
revizorius daug ką pasižymėjo ir kiek pagal-
vojęs pasakė, kad reviziją gali pradėti nors ir 
šiandien. 

gal po savaitės, gal tik po kelių dienų vieną 
rytą juozuvaitis kyštelėjo galvą į kambarį ir 
pasakė, kad užeičiau. Vos įžengiau į kabinetą, 
jis pasitiko mane keista šypsena ir pasakė:
− Tai prisivirei košės. Burmistras šaukia. 
nuėjau. Buvo jau revizijos rezultatai. ak-

tas buvo ilgas ir kabino tik administratorių 
už visokias manipuliacijas. net ir tokias, prie 
kurių aš, naujokas, nė iš tolo nebuvau pri-
sikasęs. nebeatsimenu kiek, bet buvo labai 
gražus markių pluoštas. Burmistro rūpestis 
buvo, ką daryti: kelti bylą ar ieškoti kito ke-
lio. kelsi bylą, bus trumpas reikalas – tuoj ją 
perims vokiečiai, ir bus gerai, jeigu žmogus 
pateks į kacetą, bet karo metu už valstybinio 
turto eikvojimą gali baigtis tik miesto komi-
saro sprendimu – sušaudyti. supratau, kodėl 
juozuvaitis pasakė, kad prisiviriau košės. 
atiduoti į okupanto rankas lietuvį, nors ir 
kažin kokį, anot Vaižganto, „padlecą“, buvo 
baisu. paklausiau, ar nebūtų galima admi-
nistratoriui pasiūlyti, kad pats atsistatydintų, 
ir mums viską užmiršti. revizorius pasakė, 
kad „užmiršti“ būtų galima, nebent kas mus 
pačius vokiečiams apskųstų, bet neatrodė, 
kad taip atsitiktų. Vokiečiai jau visiems buvo 

pakankamai įkyrėję. Trumpai pasvarstęs 
(kenstavičius buvo toks, kad tikram reika-
le netūpčiodavo) burmistras paėmė telefoną, 
pasišaukė teatro administratorių, paaiškino, 
kaip yra, kaip gali būti ir pasiūlė, kad jam pa-
čiam būtų geriau, jeigu pats iš teatro išeitų. 

(...) suskambo telefonas, juozuvaitis pa-
sakė, kad ieško burmistras. kai paklausiau 
ko, jis su ta pačia pašaipa tepasakė, kad iš-
kabinčiau košę, kurią pats prisiviriau. Bur-
mistras buvo susirūpinęs. administratorius 
nusprendė paklausyti sugestijos ir pasitrauk-
ti, bet ir direktorius Bručkus pareiškė, kad 
solidarizuodamasis su administratoriumi 
irgi išeina. Vadinasi, teatras lieka visiškai be 
vadovybės. Turėjau labai greitai rasti direk-
torių, o jeigu ne, burmistras su žemaitišku 
tvirtumu užbaigė: „jeigu nesurasi kito, turėsi 
būti pats.“ (...) Tikėjau, kad direktorių galė-
čiau rasti. net pora to paties teatro aktorių, 
spėjau, būtų sutikę, gal kuris net labai apsi-
džiaugęs, bet man rūpėjo rasti žmogų, kuris 
sugebėtų ne tik vadovauti, ne tik tokį, į kurį 
teatro jauni aktoriai žiūrėtų su pagarba, bet 
kuris galėtų ir pats savimi teatrą reprezen-
tuoti. Tuo metu neblogai sutariau su stasiu 
santvaru, jam ir paskambinau. pasakiau, 
kokia bus alga, kokie šiuo metu yra teatro 
planai. net nustebau, kai kiek pagalvojęs 
jis sutiko, tik prašė niekam to neminėti, kol 
nepaaiškės, ar jis burmistrui bus prieinamas. 
Be to, kėlė ir dar vieną sąlygą. net jeigu bur-
mistrui jis pats bus priimtinas, eis direktorius 
tik tada, jeigu burmistras mane skirs teatro 
dramaturgu. Tokio etato mūsų teatrėlyje ne-
buvo, tai net nenumaniau, kas iš to gali išeiti. 
Bet vis tiek tą patį vakarą susigaudžiau bur-
mistrą. santvaru jis apsidžiaugė, o dėl mano 
dramaturgystės pasakė: naujo atlyginamo 
etato jis padaryti negalįs, vokiečiai nepraleis. 
sakė: „gali dirbti abu darbus su tuo pačiu 
atlyginimu. Bibliotekos nesugrius ir taip. 
man tik parenk mėnesines apyskaitas, o kitą 
laiką gali dirbti teatre.“ kai mėginau įterpti, 
kad teatre, administratoriui pasitraukus, liks 
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vienas laisvas etatas, jis kažin ką, jeigu gerai 
atsimenu [paminėjo], kad vokiečiai jau žino 
ir džiaugiasi, kad viena alga bus mažiau. Tea-
tras mat nesivertė savo paties komercine apy-
varta, bet buvo išlaikomas iš miesto biudžeto. 
Žinoma, visos teatro pajamos ėjo miesto ka-
son, bet jos anaiptol neatsvėrė to paties teatro 
išlaidų. Taip teatro krizė laimingai pasibaigė. 
ne tik pasibaigė, bet ir pats teatras ėmė augti. 
jauni teatro aktoriai norėjo išlįsti iš po meš-
kų, žiogų ir kitokių žvėrių kaukių. norėjo 
vaidinti žmones. ir naujoji teatro vadovybė 
galvojo apie kūrimą teatro, kuris tenkintų ne 
tik vaikus, bet ir jaunimą. santvaro9 rūpesčiu 
net vardas pakeistas į jaunąjį dramos teatrą. 
Buvusią kino salę projektuota suteatrinti. 
architektas elsbergas10 paruošė pakeitimo 
projektą. meno vadovas stasys Čaikauskas 
rūpinosi įrengti modernų scenos apšvietimą, 
bet vieną dieną atėjo kitas debesis. Vieną 
dieną profesinių sąjungų kultūrinių reikalų 
vedėjas ignatonis paskambino ir [pranešė], 
kad profesinės sąjungos perima mūsų teatrą. 
esą atvyko iš Vokietijos naujas pareigūnas, 
kažin koks eisenstadtas ir perima savo ži-
nion visus savivaldybės teatrus. Vokiečiams 
tie savivaldybių teatrai nelabai patiko. ką jie 
maišė tolesniems jų planams, vargu ar kas 
iš mūsiškių žinojo, bet tuo tarpu jie [teatrai] 
buvo sutelkę daug jaunų žmonių, kurie buvo 
labai reikalingi ramstyti jau gerokai braš-
kantį rytų frontą. 

nuėjau pas ignatonį sužinoti perdavimo, 
perėmimo sąlygų. galvojau, gal pasiseks 
pasišnekėti ir su tuo eisenstadtu, ar kaip jis 
ten, bet jokių formalumų, o jis nežinojo. jie 
tik perims, teatras gali veikti, kaip veikęs, o 
darbo direktyva ateis vėliau. kai paklausiau, 
kas mokės teatro tarnautojams algas, pasa-
kė, kad niekas. algas turėsim mokėti iš savo 
pajamų, kiekvieno mėnesio likučius reikės 
pervesti profesinėms sąjungoms. o kas bus, 
jeigu likučių nebus, bet pinigų dar trūks? 
nieko nebus. profesinės sąjungos savo biu-
džete tam reikalui pinigų neturi. Tuo metu 

teatre dirbo apie 150 žmonių. apie pusę suda-
rė teatro orkestras, daugiausia jauni žmonės, 
muzikai, kurie tuo metu niekur kitur nega-
lėjo prisiglausti. aišku, kad vokiečių tikslas 
buvo iš savivaldybių teatrų žmones išvaikyti 
į arbeitsamtus. pasiteiravau, kas per vienas 
tas vokietis. gal galėčiau su juo pasišnekėti. 
Tuo tarpu jo nebuvo, buvo kažin kur išva-
žiavęs. sakė, kad yra visiškai jaunas, baisus 
nacis ir su juo jokios geros kalbos nebus. jis 
atsivežęs iš Vokietijos parėdymus ir nuo jų nė 
per milimetrą nenukryps.

mano jau tokia prigimtis, kad niekada 
nesutinku su tuo, kas atsitinka. man visada 
atrodo, kad ir didžiausioj bėdoj yra vilties, 
kad visada yra kelias kaip nors išsikapstyti. 
ignatonis teigė, kad nėra. kas ką gali prieš 
nacį. su savo viršinininku nė šnekėti nenorė-
jau. jis aiškiai pasakys, kad vėl noriu prisivir-
ti košės. sakys – nori, tegu ima. Tau dar lieka 
bibliotekos. daugiau laiko turėsi romanams 
rašyti. mano mintis nukrypo į mano pirm-
taką Švaistą. jis žmogus buvo vėtytas ir mė-
tytas, daug metų pečiais trynęsis su visokiom 
viršūnėm, pagaliau ne blogiau už mane žinąs, 
kas atsitiks su teatru. iš to paties ignatonio 
paskambinau jam, išsakiau, kas atsitinka su 
teatru, pasakiau, kad tuoj užeisiu pasišnekėti, 
gal jis ką pasiūlys, kaip iš tos bėdos išsikaps-
tyti. o kai esąs generalinio tarėjo kubiliūno 
žinyboj, gal net ir pats galėtų kaip nors padė-
ti. jis pasakė, kad pagalvosiąs, bet nepasakė, 
kad jo nekvaršinčiau, kai gale pašnekesio dar 
kartą priminiau, kad tuoj užbėgsiu. 

Įėjęs susitikau priekiniame kambary dan-
tą. pasisveikinom, persimetėm po nereikš-
mingą žodį ir paklausiau, kuriam kambary 
sėdi Balčiūnas. kambarį man pasakė, bet ir 
pasakė, kad juozo nerasiu. jis ką tik susitiko 
juozą per užpakalines duris kažin kur išbė-
gantį. gal ir labai klydau, bet tuoj dingtelė-
jo, kad jis nenori tokiais neramiais laikais 
švarius pirštus teptis, tai tiek pagalvojęs su-
siradau krikščiūną, bene vidaus reikalų (ar 
kokio kito vardo) departamento valdytoją ar 
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direktorių, kurio (spėjau) žinioje turėjo būti 
visa savivaldybė. užėjau. Vyras pasirodė la-
bai draugiškas ir šiltas. susakiau savo bėdą, 
o jis atvirai pasakė, kad nieko negali nei 
padaryti, nei padėti. atsimenu, kad pridėjo, 
jog juo su mažesniu gaidžiuku reikia turėti 
kokį reikalą, juo blogiau. jau buvau bekyląs 
išeiti, kai dingtelėjo, kad pradėjus lipti kopė-
čiomis, gal reikėtų ir dar ant vieno skersinio 
pasistoti, ir paklausiau, ar pats kubiliūnas 
negalėtų kuo padėti. prie to stabtelėjome 
abu. Žinojome, kad jėgos prieš vokietį ir jis 
neturėjo, bet turėjo pažinčių ir ryšių, kurie 
retam tebuvo prieinami, ir ką žmogus gali 
žinoti, kur koks plyšelis gali atsiverti. pats 
krikščiūnas paskambino kubiliūnui. jis su-
tiko mane išklausyti. ir ne kada nors, bet tuoj 
dabar. išėjau nustebęs, kad man taip sekasi 
biurokratijos kopėčiomis lipti. radau kabi-
nete vieną. ir ne už stalo sėdintį, bet stovintį 
prie lango. pasisakiau, kas esu, o jis padavė 
man ranką. neatsimenu, kad būtų prataręs 
kokį žodį. stovėdamas išsakiau teatro bėdą 
ir paprašiau, ar negalėtų kaip nors padėti. 
man bešnekant, jis nusisuko į langą ir kažin 
kuo priminė mano buvusį Šiaulių mokytojų 
seminarijos direktorių, kuris ką galvodamas 
dažnai nusisukdavo į langą. kai pabaigiau 
savo šneką, jis dar valandėlę žiūrėjo (man 
atrodė, kad labai ilgai), paskum atsisuko, iš-
tiesė ranką ir pasakė: „sudiev.“ aš dar mėgi-
nau ką sakyti, bet jis mano šneką nutraukė 
kitu „sudiev“, paspaudė ranką ir vėl nusisuko 
į langą. išėjau. išsinešiau tokį bejėgį tuštumą 
viduje, kokio gyvenime nejutau. ir dabar, kai 
permetu mintimis savo gyvenimo momen-
tus (o jų buvo nemaža), kai, rodos, nebebu-
vo nei kur eiti, nei ką bedaryti, toji tuštuma, 
tas bejėgiškumo pajutimas buvo ir gilesnis, 
ir daug platesnis. iš karto buvau pyktelėjęs, 
kiek paklajojęs gatvėmis, ėmiau galvoti. kad 
vyriausiasis tarėjas pasirinko labai dramatiš-
ką būdą parodyti, kokie mes maži ir kokie 
bejėgiai prieš fizine didybe apsvaigusį mil-
žiną. gal jis turėjo kitokią intenciją, gal tuo 

metu jį gulo daug didesni kokių bėdų kalnai, 
gal per kokį rūpestį net mano aiškinimo ne-
girdėjo. nežinau, kiek vaikščiojau gatvėmis. 
Tada turbūt pirmą sykį pajutau, kaip daromi 
atentatai. jeigu prigimtis būtų buvusi bent 
kiek kietesnė, tikrai būčiau planavęs, kaip 
tam vokiečiui nusukti galvą. atsimenu, kad 
sukdamas ratus sugrįžau į putvinskio gatvę 
ir savo įstaigos tarpduryje staiga toptelėjo, 
kad ne jis vienas vokietis, kad yra daugiau, 
kad ir to paties teatro vyriausias viršinin-
kas yra miesto komisaras. Tekinas nubėgau 
į savo kambarį ir paskambinau burmistrui. 
jis dar nebuvo išėjęs. pasakiau, kad mūsų te-
atras yra didelėje bėdoje. jis liepė tuoj ateiti. 
Tos naujienos jam dar nebuvau pranešęs, ir 
jis dar nieko nežinojo. Trumpai pasakiau, 
kaip yra, išpažinau, ir kaip vaikščiojau nuo 
ainošiaus prie kaipošiaus, o gale paklausiau, 
ar sutiktų tuo reikalu pašnekėti su komisaru, 
nes mano bandymas viešpatį šnekinti vis-
ką tik sugadinti tegali. jis sutiko iš karto, o 
kiek pagalvojęs pasakė ir planą. pirmiausia 
liepė parašyti gerą išsamų raštą, o paskum 
jis kartu su teatro direktoriumi pamėgins 
šnekinti komisarą. man akys pašviesėjo. 
parašyti raštą buvo vieni niekai, nes su tuo 
darbu jau buvau apsipratęs. nebeatsimenu, 
kokiais miesto reikalais, bet panašių raštų 
burmistrui jau keletą buvau parašęs. dar tą 
patį vakarą nunešiau abu naujienos galu san-
tvarui, nes apie teatro bėdą ligi šiol niekas ir 
jam nebuvo sakęs. 

parašėm raštą, jame paglostėm ir komisarą 
paplaukiui, suminėjom, kokį gerą darbą da-
rom kariuomenei, kartu aprūpindami ir sol-
datenteatrą, kurio spektakliai (atvažiuodavo 
visokios grupės) būdavo ir mūsų patalpose. 
santvaras surado vertėją. gerai atsimenu, 
santvaras pasirašydamas tokį raštą pasakė: 

„jurgi, juk jeigu sugrįžtų boševikai ir tas raš-
tas į jų rankas patektų, mane iš karto pakartų.“ 

„nesibaukštink, aš savanoriškai į tą pačią kil-
pą galvą kišu.“ pajuokavom, burmistras gavo 
audienciją pas komisarą. pats tenai nebuvau, 
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nemačiau, bet juodu pasakojo, kad komisaras 
stovėdamas perskaitė raštą ir sušuko: „kas 
mano teatrą nori atimti?!“ paėmęs telefoną, 
išsišaukęs tą eisenstadtą (ar kaip jis ten) užkū-
rė jam pirtį, kam atvažiavęs sauvaliauja, kam 
pirma neatėjo pas jį išsiaiškinti, kaip ir kas yra, 
paskum iš spintos išsiėmęs butelį prancūziško 
konjako, pakvietęs sėsti ir gerą valandą (ar kol 
konjakas išseko) smagiai pasišnekėję. Taip te-
atras pasiliko kaip buvęs. nors ir nevisiškai. 
netrukus po vizito pas komisarą santvarą 

pasišaukė propagandos šefas (neatsimenu jo 
titulo), berods, kažin koks milleris, padavė 
porą tikros propagandos veikalėlių ir paliepė 
tučtuojau juos pastatyti. mūsų laimei, jau bu-
vom pradėję repetuoti gerhardo Hauptmano 
Hanelę11, tai tuo tarpu santvarui to niekinio 
darbo pasisekė atsikratyti. niekas nežino, 
kaip būtų buvę toliau, bet visų nelaimei to „to-
liau“ nebebuvo. Hanelę dar spėjom pastatyti, 
o toliau rusų antplūdis vėl visus išblaškė nuo 
vieno pasaulio krašto ligi kito. 

nuorodos
1 Vaškys justinas (1909–1994) – kunigas pran-

ciškonas, visuomenės veikėjas. 1976–1991 
m. jis buvo ročesterio, Šv. jurgio parapijos 
klebonas. itin aktyviai j. Vaškys dalyvavo 
ročesterio lietuvių kultūrinėje ir visuome-
ninėje veikloje. 

2 kotryna jankienėkotryna jankienė − rašytojo j. jankaus 
žmona. eugenijus jankus – rašytojo j. jan-eugenijus jankus – rašytojo j. jan-
kaus sūnus. 

3 Tuo metu j. jankus dirbo raudonės pra-
džios mokykloje, buvo mokyklos vedėjas ir 
mokytojas. 

4 Vincas Žilionis (1905–1964) – rašytojas. 
1940−1941 m. dirbo Švietimo liaudies ko-41 m. dirbo Švietimo liaudies ko-
misariate. 1938 m. V. Žilionis yra išleidęs 
romaną Būdviečių mokykla (1938), kuria-
me kritikuojama nepriklausomos lietuvos 
švietimo sistema. 

5 rašytojas jurgis jankus 1938 m. išleido durašytojas jurgis jankus 1938 m. išleido du 
romanus „egzaminai“ ir „Be krantų“. abu 
jie gvildena provincijos mokyklos ir čia 
gyvenančio mokytojo problematiką. 

6 1941 m. j. jankus su šeima persikėlė į kau-
ną, abu pradėjo mokytojauti netoli kauno 
esančiose mokyklose, rašytojas dirbo juli-
janavos mokykloje. 

7 jonas Balčiūnas-Švaistas (1891–1978) – pro-
zininkas. kauno savivaldybėje dirbo iki 
1944 m. pasitraukdamas iš lietuvos. 

8 steponas kenstavičius (vėliau kęsgaila) (g.steponas kenstavičius (vėliau kęsgaila) (g. 
1910) – teisininkas. 1942–1944 m. buvo kau-1942–1944 m. buvo kau-
no miesto burmistras. 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. 

9 stasys santvaras (1902–1991) – poetas, ope-–1991) – poetas, ope-
ros solistas. jaunojo dramos (jaunimo) te-
atro direktoriumi dirbo 1943–1944 m. nuo 
1943 m. teatras buvo pavadintas jaunuoju 
dramos teatru. Šalia teatro buvo įsteigtaŠalia teatro buvo įsteigta 
dramos studija. 

10 Bronys elsbergas (1901–1998) – architektas, 
studijavo lietuvoje, prancūzijoje ir Belgijo-
je. 1941–1944 m. buvo kauno miesto savival-1944 m. buvo kauno miesto savival-44 m. buvo kauno miesto savival-
dybės statybos skyriaus inžinierius. Turėjo 
savo projektavimo biurą. yra suprojektavęs 
120 įvairios paskirties pastatų kaune ir pro-
vincijoje. po karo emigravo į Vakarus. 

11 g. Hauptmano drama „Hanelė“ buvo pasta-o pasta-
tyta 1943 m. ir vaidinama 1943–1944 m. tea-
trinio sezono metu. Tai vienas iš ryškiausių 
karo metų pastatymų. 
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nors pokario lietuvių išeivija mylėjo 
lietuvą tik iš tolo, nes gyveno svetimoje 
valstybėje, ji paliko gana daug knygų ir dar 
daugiau laikraštinių straipsnių būtent apie 
lietuvos politiką, apie tai, kokia ji buvo per 
pirmąją respublikos nepriklausomybę, kas 
su ja darėsi per sovietų bei nacių okupacijas ir 
kokia ji galėtų būti vėl tapusi nepriklausoma. 
artėdami prie antrojo atkurtosios nepriklau-
somybės dešimtmečio pabaigos, tą nemenką 
išeivijos paveldą tik pradėjome įsisavinti, bet, 
aišku, šio darbo dar toli gražu neužbaigėme. 

Vienas šio nebaigto perėmimo (ir priė-
mimo) rodiklis tas, kad, nors išties atsikū-
rė daugelis pirmosios nepriklausomybės ar 
net carinių laikų tautinio atgimimo partijų 
(pvz., pati pirmoji, 1896 m. įsisteigimo data 
besipuikuojanti lietuvos socialdemokratų 
partija!), nelabai atrodo, kad tos partijos „iš 
praeities semtųsi stiprybės“, nepanašu, kad 
jų dabartiniai vadovai ar ir eiliniai nariai 
dažniau prisimintų ankstesnių savo parti-
jos asmenybių dokumentus, žodžius, žygius, 
kad jais remtųsi, juos nagrinėtų, kad savaip 
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pritaikytų ar naujai atrastų, jų pagrindu su-
styguotų (kai ką priimdami, kai ką atmesda-
mi, kai ką pakeisdami) savo šiuolaikinės die-
nos nuostatas. o tuos dokumentus, žodžius 
ir žygius kaip tik išeivija ir išsaugojo, dalį jų 
parvežė į lietuvą – ne tik į išeivijos institutą 
bei studijų centrą kaune, bet ir į Vilnių. 

Tas politinis išeivijos kapitalas, į kurį tik 
dabar vos pradedama atsižvelgti, puikiai at-
sispindi daugelio pakraipų žmonių paliktose 
knygose. pvz., kas norėtų geriau susipažinti su 
plačiu, energija pulsuojančiu senųjų lietuvos 

socia ldemok ratų 
minties ir darbų pa-
sauliu, gali pasiner-
ti į tokius veikalus 
kaip kipro Bielinio 
Gana to jungo1, ste-
pono kairio Lietuva 
budo2 ir Tau, Lietu-
va3, jackaus sondec-
kio-sondos Mano 
gyvenimo stotys4 ir 
mykolo Biržiškos 
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Lietuvių tautos kelias5. plačią europos senes-
nės krikščioniškosios demokratijos, ypač spe-
cifiškai lietuviškos jos atmainos panoramą (su 
visomis santykių su liberalais, socialistais, ko-
munistais, darbininkais, žydais peripetijomis) 
gyvai atskleidžia mykolo krupavičiaus raštai, 
surinkti į tomą Visuomeniniai klausimai6. 
Šiaip jau konkrečiai katalikiškas, tik nebūti-
nai su šia partija susijęs politinis, visuomeni-
nis, kultūrinis lietuvių reiškimasis spalvingai 
atsiveria bent keliasdešimtyje svarių išeivijos 
knygų7. kuklesni, bet ir tai jokiu būdu ne tušti 
būtų gal tik partinių tautininkų ir valstiečių 
liaudininkų bibliografiniai aruodai. juose 
mažiau ar visai mažai knygų, bet užtat daug 

„laikraštienos“, kuria apskritai labai gausiai 
pasižymėjo praktiškai visos išeivių pasaulė-
žiūrinės bei politinės srovės. 

Į šį kontekstą patenka ir straipsnių rinkinys 
Lietuviškasis liberalizmas, santaros-Šviesos 
išleistas 1959 m. Čikagoje ir leidyklos „Versus 
aureus“ 2008 m. perleistas lietuvoje. Šis to-
mas nuo kitų čia paminėtų knygų skiriasi bent 
jau tuo, kad lietuviai liberalai nei išeivijoje, nei 
lietuvoje prieš 1990–1991 m. nebuvo susiorga-
nizavę į tokio pavadinimo partiją ar sąjūdį, iš-
skyrus vieną atvejį: netrukus, kai panaikintas 
spaudos draudimas, antano smetonos ir kun. 
juozo Tumo-Vaižganto įsteigtame laikraštyje 
Viltis kai kurie jo bendradarbiai vadinosi „li-
beralais-tautininkais“. Vėliau iš jų srovės pa-
vadinimo „liberalų“ žodis išgaravo. Vis dėlto 
tapukariu viena kita liberalizmo idėja ir toliau 
buvo ryški gal labiausiai tautininkų, bet taip 
pat ir valstiečių liaudininkų programose bei 
laikysenose.

o pokario išeivijoje, kurioje lietuviškasis 
liberalizmas sąmoningai kristalizavosi, šio 
sąjūdžio dalyviai energingai kūrė ne tik savo 
organizacijas („lietuvių rezistencinė santar-
vė“, „Šviesa“, „santara“, „santara-Šviesa“), 
o ir savo žurnalus bei laikraščius (Santarvė, 
Metmenys, Akiračiai). Tiesa, šių darinių pa-
vadinimuose irgi dar nebuvo „liberalų“ žo-
džio, bet jis visada turėtas omenyje. Vienas 

kitas šių leidinių steigėjas taip pat savęs libe-
ralu nelaikė, nors nebuvo liberalizmo prieši-
ninkas ir jam simpatizavo. 

Todėl, kai leonidas donskis pasisako 
prieš mėginimus „suvesti liberalizmą į vie-
ną teisingą ir išgrynintą koncepciją“8, jis tik 
užčiuopia vieną bendrą visų šių minėtų orga-
nizacijų ir leidinių giją. o šitaip jis savo pra-
tarmėje pasisako apie čia aptariamos knygos 
antrąją laidą. Ši laida žodis žodin (neskaitant 
korektūros klaidų, kurių truputį per daug) 
atkartoja tai, kas tilpo Vytauto kavolio su-
redaguotoje pirmojoje laidoje. užtat dabar 
lietuvos skaitytoją pasiekęs Lietuviškasis li-
beralizmas ir turi du įvadus – paties kavolio 
(„Vincui kudirkai prisiminti“) ir donskio 
(„pratarmė“). abu tekstai, mano nuomone, 
yra patys stipriausi knygoje, kurioje išvis 
nėra silpnų.

skaitytojui, nutarusiam šią knygą ne tik 
pavartyti, bet ir perskaityti, patarčiau bū-
tinai pradėti nuo kavolio įvado ir tik tada 
pereiti prie donskio, nes taip geriau išryškės 
penki praėję liberalizmo reiškimosi (ar nesi-
reiškimo) dešimtmečiai ir jo keliami užda-
viniai dabarčiai, kai lietuvą valdančiojoje 
koalicijoje yra jau net dvi liberalų partijos, o 
dar dvi liko paribyje ar už borto. 

gerai, kad šiame kontekste donskis išski-
ria „dešiniuosius“ ir „kairiuosius“ liberalus 
ir pradeda kalbą apie gana neaiškią „idėji-
nę-politinę kairiojo ir dešiniojo liberalizmo 
giminystę. juk dešinieji liberalai gerokai ar-
timesni konservatoriams (kuriems visiškai 
priimtinas ekonominis liberalizmas), o ne 
socialdemokratams, socialistams ir kitiems 
kairuoliams. Taip, ekonominėje plotmėje jie 
tikrai yra artimesni konservatoriams. Bet 
požiūris į tradiciją ir autoritetą, kontroliuo-
jančias struktūras ir institucijas dešiniuosius 
liberalus stumia tolyn nuo konservatorių, 
kurie savo požiūriu į valstybę neretai esti to-
kie patys etatistai kaip ir socialdemokratai. 
o kairieji liberalai gali gravituoti gerokai ar-
čiau socialdemokratų ir socialistų“9.
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Tad gal išvis bergždžia ieškoti „bendrojo 
liberalizmo vardiklio“, kaip tai savo straips-
nyje bando daryti karolis drunga? jis rašo, 
kad, kviesdamas jį šiame leidinyje bendradar-
biauti, kavolis kėlė klausimą: „ką jūs laikote 
esant pagrindiniais liberalizmo principais?“ 
drunga tai suprato kaip „klausimą, kuriame 
mandagiai užslėptas tūno ir priekaištas mūsų 
vyresniajai liberalų, ar tokiai save laikančiųjų, 
kartai, būtent klausimą – kur yra tie standar-
tiniai lietuviškieji veikalai ir pasisakymai, iš 
kurių jaunoji karta galėtų suvokti lietuviškąją 
liberalizmo atmainą, liberalizmo projekciją į 
lietuviškąją kasdienybę“10.

Lietuviškasis liberalizmas ir turėjo būti 
vienas iš tokių veikalų 1959 m., kai jis pirmą 
kartą pasirodė, ir jis vis dar toks yra (bet 
jau visai kitai jaunajai kartai) šiandien, kai, 
donskio žodžiais tariant, jis „prašyte prašo 
liberaliam mąstymui būtino dialogo partne-
rio ir sykiu – tęsinio. Būtų galima parengti 
kolektyvinę studiją apie tai, kas atsitiko libe-
ralizmui lietuvoje po 1990-ųjų. [...] Turinin-
gas liberalų dialogas su konceptualiais kon-
servatoriais ir kairiaisiais teoretikais taip pat 
praverstų visoms pusėms.“11 Taigi liberaliz-
mo studijos lietuvoje turi stiprių precedentų 
ir perspektyvų.

o bendrojo liberalizmo vardiklio niekas 
geriau ligi šiol neįvardijo kaip pats kavolis 
savo įvadiniame straipsnyje. sunku atsispirti 
pagundai iš jo pacituoti plačiau: 

„Liberalai yra, kas laisvės problemą laiko 
esmine žmogiškojoj egzistencijoj. kiek šia 
problema nuoširdžiai rūpinamasi, nesisten-
giant vieno ar kito jos sprendimo primesti 
kitiems, esama liberalu.“12 

o kas yra ta „laisvės problema“? Tai tiesiog 
problema, kaip prasmingai būti žmogumi, at-
radusiu savo gyvenimo ir savo įsipareigojimo 
kitiems bendruomenės nariams prasmę. 

„pagrindinė, istoriškai susiformavusi libe-
ralizmo premisa galėtų būti šitaip nusakyta: 
laisvė yra problema, kurią pati egzistencija 
iškelia kiekvienam žmogui kaip pagrindinę 

sąlygą jo žmogiškėjimui ir kuri tegali būti 
išspręsta jo paties asmeniniu įsipareigojimu, 
bendradarbiaujant su kitais žmonėmis ir į 
juos atsižvelgiant, bet galutinai atsakingu 
už savo apsisprendimus pasiliekant pačiam 
individui.

liberalizmas nėra kuris nors specifinis, 
pasaulėžiūriškai formuluotas būdas būti 
žmogumi: jis yra esminė ir būtina sąlyga iš 
viso būti žmogumi, nesunaikinant nei sau, 
nei kitiems pačios žmogiškumo esmės.“13 ir 
tuoj pat kavolis liberalą išskiria iš daugelio 
konkurentų:

„liberalas skiriasi nuo konservatoriaus tuo, 
kad pirmasis laisvą apsisprendimą, o antra-
sis nustatyto specifinio, jo paties paveldėto, 
kelio suradimą laiko esmine žmogaus pro-
blema. Totalitarinis žmogus šiuo atžvilgiu 
panašus į konservatorių tuo, kad ir jis vieną 
nustatytą, jo paties įsivaizduotą ar priimtą, 
ateities galimybę supranta kaip visuotinai 
privalomą [...]

nuo grynojo individualisto, su kuriuo 
jisai dažnai sutapatinamas, liberalas atskir-
tinas tuo, kad jis laisvę suvokia ne vien savo 
asmenine, bet kartu ir bendruomenine pro-
blema, ir tuo būdu už savo apsisprendimą 
jaučiasi atsakingas ne vien prieš savo sąžinę, 
bet ir prieš bendruomenę, kurioje jis daly-
vauja. Būti atsakingu vien prieš savo sąžinę 
liberalui atrodo savotišku pabėgimu nuo di-
džiulio žmogiškosios problemos komplikuo-
tumo. liberalo „formulė“: individualizmas ir 
socialinis atsakomingumas“ [...]

nuo libertino pagaliau liberalas skiriasi 
įsipareigojimų savo apsisprendimo objek-
tams rimtumu ir jų vykdymo sąžiningumu. 
Pagrindinė žymė, be kurios liberalas negali 
būti net įsivaizduojamas, yra budri, parei-
ginga ir kiek pajėgdama objektyvumo sie-
kianti sąžinė. Tik sąžiningieji gali su laisve 
gyventi, jos nenužudydami. Tik tie, kurie 
pajėgia laisvai įsipareigoti ir ištikimai savo 
įsipareigojimus vykdyti, turi teisę reikalauti 
sau laisvės.“14 
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aišku, kad čia liberalas, konservatorius, 
totalitaristas, individualistas, libertinas išski-
riami pirmiausia dorovės lygmenyje. Tai gerai, 
bet kaip iš to daryti politiką? Turbūt šitas klau-
simas šiandien ir šičia skaitantiems šią knygą 
ir bus pats aktualiausias. kuo liberali politika, 
lietuvai esant nepriklausomai, europos sąjun-
gos ir naTo narei, bet kartu su visu pasauliu 
ypač skaudžiai įstrigusiai į ekonomikos krizę, 
skiriasi (ar turėtų skirtis) nuo konservatyvios 
ar socialdemokratiškos politikos? 

Į šį klausimą knyga Lietuviškasis liberaliz-
mas suteikia šiek tiek medžiagos atsakymui, 
jos, be abejo, daugiau suteiktų kaip tik būti-
nas donskio sugestijuotas tęsinys. donskis, 
be to, atkreipia dėmesį į vieną įdomų ir beveik 
nelauktą dalyką: kaip tik vienintelį šioje kny-
goje straipsnį apie „liberalinę ūkio politiką“ 
parašęs jurgis jaks-Tyris 1959 m. puoselėja 
nuo maskvos centro atjungtos lietuvos vizi-
ją: „nagrinėdami liberalizmo galimumus [...], 
ypač jo ūkio koncepciją, [...] tikimės tuo įsi-
jungią į tą procesą, kuris, be abejo, turės vyk-
ti sovietų imperijoje, eventualiai jai pradėjus 
evoliucionuoti demokratijos kryptimi“15. 

Būtent išeivijoje, kaip primena donskis, 
„santara-Šviesa“ (tačiau, reikėtų pabrėžti, ne 
tik ji viena!) ir puoselėjo „moralines vizijas“ 
bei kūrė „ateities projektus“, ir iš šio jaks-Ty-
rio straipsnio donskis cituoja dalį puikaus 
pasažo, kurį pateiksiu beveik visą iki galo:

„lietuva, kaip ir Šveicarija ar Švedija, nie-
kuomet negalės įsijungti į bet kokią giganto-
maniją. mes niekuomet neturėsime „didžiau-
sio pasaulyje fabriko“, „aukščiausio namo“, 

„ilgiausio tilto“, o tuo pačiu ir šlykščiausios 
architektūros. jau paties krašto mažumas 
diktuoja mums specializuotis ne tiek į pigią 
žemos kokybės masinę gamybą, kiek rūpintis 
aukštos vertės, kvalifikuoto darbo ir didelių 
pastangų reikalaujančių prekių produkcija. 
Tam tikslui pasiekti neoliberalinė ūkio politi-
ka yra bene tinkamiausia, nepaisant, kad kai 
kam gal ji bus nepriimtina dėl jos „smulkiai 
buržuazinio“ prieskonio. [...] metodų raciona-

lumas, siekiant tautos ūkio pajėgumą vystyti, 
yra būtina sąlyga sėkmei. Ūkio decentraliza-
cija bendrai, o lietuvos sąlygose ypatingai, at-
rodo, gali būti ne tik ūkinio pajėgumo, bet ir 
socialinės gerovės šaltinis.“16 

laimei, sovietų imperija ne tik „evoliucio-
navo demokratijos kryptimi“, bet ir išsiskaidė, 
kaip tik todėl nepriklausomybę atgavusi lietu-
va įvykdė savo ūkio decentralizaciją maskvos 
atžvilgiu (nors gorbačiovas buvo grasinęs, 
kad mums tai brangiai atsieis) ir taip padariusi 
nepražuvo. o kažkas panašaus į neoliberaliz-
mą netrukus leido lietuvai, latvijai, o ypač 
(neoliberalią politiką konsekventiškiausiai 
įgyvendinančiai) estijai tapti „Baltijos tigrais“, 
ir jeigu ne dabartinė pasaulinė krizė, šios šalys 
ir toliau žengtų ūkinio pajėgumo ir socialinės 
gerovės stiprinimo keliu. 

Šiandien krizė pagimdė ginčus apie tai, 
ar ne tik neoliberalizmas bus ją ir sukėlęs, 
o gal, priešingai, dėl krizės atsakingas kaip 
tik nepakankamai nuosekliai taikytas neo-
liberalizmas ar blogai suprastas klasikinis 
liberalizmas. j. jaks-Tyris savo (ir dabar dar 
nevisiškai pasenusiame) straipsnyje ryškina 
bei gina neoliberalizmą ir priešpriešina jį kai 
kurioms klasikinio liberalizmo versijoms, 
principui „laissez faire, laissez passer“, kurio 
taikymas galįs išvirsti „į prasčiausios rūšies 
mančesterizmą“17. k. drunga irgi mini „libe-
ralizmo epochą, kuri savo klaidingų ūkinių 
bei socialinių sampratų išdavomis yra labiau 
atstumianti negu patraukianti“18. 

Vytautas doniela straipsnyje „liberalinė 
idėja istorijoje“ taip pat įžvelgia „liberalizmo 
programoje“ kurį laiką buvusius „ekonomi-
nius defektus“, nes jis „pradėjo sutapti su nau-
jai iškilusios pramonininkų klasės interesais 
(pakitusios ekonominės padėties ankstyvieji 
liberalizmo teoretikai nepramatė). anglijos 
industrinė revoliucija tapo žemesniųjų klasių 
išnaudojimu, kaip ir matė, tarp kitų, ir mark-
sas. iš pagarbos žmogui išplaukiančios libe-
ralizmo mintys tapo pertemptos, iškreiptos 
ir panaudotos egoistiniams tikslams. anks-
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tyvasis liberalizmas kovojo prieš privilegijas, 
prieš turtinguosius žemvaldžius, bet devy-
nioliktame šimtmetyje, industrinės revoliu-
cijos metu praturtėjęs, vidurinysis luomas 
pats tapo išnaudotoju.“19 

kaip tik dėl šių j. jaks-Tyrio, k. drungos 
ir V. donielos pripažįstamų XiX a. liberalų 
klaidų lietuvos krikščionys demokratai prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir tarpukariu, o ir net 
vėliau aistringai puolė liberalizmą. anot jų, 

„liberalų paskelbtasis individualizmas, pamy-
nęs dievo įstatymus, tapęs žmonijos santykių 
mastu, privedė prie to, kad šiandien į darbą 
žiūrima kaip į daiktą, nepriklausomą nuo to, 
kas jį dirba, ir dėl to vertinama tik jo komer-
cinė vertybė. liberalų manymu, darbas yra 
tokia pat prekė, kaip ir visos kitos. Tad viena-
tinis jam įstatymas tegali būti konkurencija 
ir gamybos reikalai. naudoti darbui palikta 
didžiausia laisvė: laisvė naudoti vyrus, mo-
teris, vaikus, laisvė skirti užmokestį už dar-
bą, laisvė sudaryti darbininkams dorovines 
ir medžiagines gyvenimo sąlygas; gamybos 
konkurencijos, luomų santykių laisvė.“20 

prie to algirdas julius greimas (aiškiai 
nuo ekonominio liberalizmo atsiribojęs, tik 
ne krikščioniškosios demokratijos, o kur 
kas kairesnės pozicijos link) savo straipsnyje 

„laisvės problema egzistencializmo, mark-
sizmo ir freudizmo amžiuje“ dar ironiškai 
pridėjo „laisvę mirti badu“: „sotus liberalas 
kovoja už laisvę mirti badu“21. m. krupavi-
čiaus kartos krikščionys demokratai tikino, 
kad „liberalizmas darbą ir darbininką verti-
na visai kitaip negu Bažnyčia. Tai du griežtai 
priešingu mokslu šiuo klausimu. liberaliz-
mas darbą ir darbininką pažemino ir panie-
kino. jis darbininkui parengė medžiaginę ir 
dorovinę vergiją.“22 o iš šios vergijos, iš šio fi-
zinio bado ir dvasinio maro, pasak krikščio-
nių demokratų, „vien Bažnyčia tegali išvesti. 
Tą ligą tik kristaus mokslas tegali pagydyti“. 

nors tiesa, kaip rašo donskis, kad dauge-
liui išeivijos lietuvių buvo „įprasta liberalus 
tapatinti su agnostikais ir ateistais“, giliausia 

to tapatinimo ir užtat šnairavimo į liberalus 
priežastis bent jau krikščionių demokratų 
atveju buvo skirtingas požiūris į „socialinį 
klausimą“. Tai rečiau pastebima. dar kitokį 
požiūrį į šį klausimą turėjo komunistai, bet 
čia krikščionių demokratų ir liberalų nuosta-
tos vienu atžvilgiu visiškai sutapo: ir vieni, ir 
antri komunistų siūlomą sprendimą smerkė. 

gerokai kitaip nei m. krupavičius, ka-
talikų ir liberalų santykius savo straipsnyje 

„liberalizmas ir krikščionybė“ aiškina juozas 
girnius (šalia antano maceinos įdomiausiai, 
netikėčiausiai mąstantis ir elegantiškiausiai, 
įtaigiausiai rašantis išeivijos lietuvių katalikų 
filosofas). Beveik visai nekeldamas socialinio 
klausimo, jis gana plačiai ir rafinuotai apta-
ria ir gina tezę, jog, nors tarp krikščionybės 
ir liberalizmo tvyro „įtampa“, tarp jų nėra 

„principinės priešybės“, o jos „nėra papras-
čiausiai dėl to, kad tai nėra tos pačios plotmės 
pozicijos“23. Šią tezę plačiau komentavau savo 
straipsnyje „jau po kavolio mirties išėjusia-
me rinkinyje“. 

netiesiogiai polemizuodamas su j. gir-
niumi, daug aštriau įtampą tarp liberalizmo 
ir krikščionybės – ir aiškiai pirmojo nau-
dai bei antrosios nenaudai – pavaizduoja 
V. doniela jau minėtame savo straipsnyje 
apie liberalinę idėją istorijoje24. Lietuviš-
kajam liberalizmui pasirodžius V. doniela 
(beje, per mažai lietuvoje žinomas austra-
lijoje gyvenantis filosofas racionalistas) savo 
krikščionybės kritiką iš liberalizmo pozicijų 
dar pratęsė giminingoje spaudoje paskelb-
tais straipsniais „atviroji ir uždaroji dvasia“ 
(Metmenys 4, 1961) ir „liberalizmas, laisvė ir 
tiesa“ (Metmenys 7, 1963). manyčiau, kad šią 
dviejų išeivijos filosofų užmegztą diskusiją 
verta atnaujinti ir papildyti. 

rinkinyje Lietuviškasis liberalizmas yra 
dar vienas (mano galva, ne toks provokatyvus) 
V. donielos straipsnis „liberalizmas ir raciona-
lizmas“, aiškinantis, kuria prasme racionaliz-
mas (proto autoriteto pripažinimas) yra ir kuria 
nėra vienas kertinių liberalizmo akmenų. 
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jei čia recenziją baigčiau, daryčiau negerai, 
nes būčiau palikęs neaptartų ne tik priedu iš-
spausdinto, į lietuvių kalbą išversto oksforde 
1947 m. paskelbto Liberalų manifesto, bet ir 
kitų šešių solidžių straipsnių, kurie taip pat 
nusipelno dėmesio. Vis dėlto, kadangi vietos 
tikrai mažai, turiu pasitenkinti tik trumpu 
jų paminėjimu ir apibūdinimu – su viena 
išimtimi. 

anksčiau išskyriau kavolio įvadą („Vincui 
kudirkai prisiminti“) kaip būtinai perskaity-
tiną. Tą patį galiu pasakyti ir apie jo straipsnį 

„laisvės samprata socialiniuose moksluose“. 
jei lietuviai turėtų kažką panašaus į Pran-
cūzų enciklopediją, šis straipsnis puikiai jon 
tiktų. mane tiesiog pribloškė tokia jo išnaša: 

„Vakarų europos istorijoje autentiškas religi-
nis individų rūpestis yra buvęs laisvinančiu, 
sprogdinančiu socialinius varžtus faktoriu-
mi. Visada, kai tariamasi atidengus krikš-
čionybę ėjus prieš žmogaus laisvę, – turima 
reikalo su religinio intereso išnaudojimu ir 
piktnaudojimu kurių nors valstybinių ar baž-
nytinių organizacijų galios didinimui. religi-
nis interesas gali taip pat tarnauti kaip pato-
logiško asmenybės agresyvumo išraiška. [...] 
individualinės patologijos išraiškos religijoje 
neturi nieko bendra su autentišku religiniu 
rūpesčiu, iš kurio tegali išplaukti tokia pat 
pagarba kitų sąžinei, kokios reikalaujama sa-
vajai. kaip neleidžiama niekam kištis į savąją, 
taip nesikišama ir į niekieno kito.“25 

jei šis kavolio enciklopedinio pobūdžio 
straipsnis yra neorganizuotai tikinčiojo libe-
ralo individualisto aistringas proto ir širdies 
proveržis, tai rimvydo Šilbajorio esė „ieš-
kant tikėjimo“ yra ramesnis tekstas, iš lėto 
svarstantis, kokia „liberaliai mąstančiam 
žmogui“ įmanoma religija, koks gali būti jo 
santykis su dievybe. 

puikus enciklopedinis straipsnis yra ir al-
gimanto gurecko „liberalizmas ir tautinės 
valstybės idėja“. jame aptariamos liberalizmo 
sąsajos su konfesine ir pasaulėžiūrine valsty-

be, su tauta, su totalistiniu nacionalizmu, su 
humanistiniu nacionalizmu ir su universali-
ne valstybe, kuri turi šiek tiek panašumų su 
dabartiniu globalizmu. 

ką bendra turi liberalizmas su mūsų tau-
tos literatūra? juliaus kaupo nuotaikingame 
straipsnyje „individualizmas ir visuomeniš-
kumas lietuvių literatūroje“ skaitytojas vėlgi 
ras turbūt visiškai nelauktų pastebėjimų. 

manyčiau, kad joks istorikas, rašantis apie 
„liberalinės minties raidą lietuvoje“, negalės 
apsieiti be Lietuviškajame liberalizme esan-
čios to paties pavadinimo Vinco Trumpos 
studijos. o buvusio lietuvos tautininkų 
sąjungos generalinio sekretoriaus Vinco 
rastenio rašinys „liberalizmą reikia geriau 
pažinti“ rodo, kokia vis dėlto didelė tikimy-
bė buvo a. smetonos valdžiai taikiai tapti 
demokratiškai ir liberaliai, jeigu lietuvos 
nebūtų užgriuvusios komunistų ir nacistų 
okupacijos. 

iš Liberalų manifesto norėčiau pacituoti 
tik vieną pastraipą: „Tarnyba yra būtinas 
laisvės papildinys ir kiekvienoje teisėje glūdi 
ją atitinkanti pareiga. kad laisvos instituci-
jos veiksmingai reikštųsi, kiekvienas pilietis 
turi turėti moralinės atsakomybės jausmą 
prieš savo artimą ir turi veikliai dalyvauti 
bendruomenės reikalų tvarkyme.“26 

Tuo šią recenziją tikrai galima baigti. kad 
Lietuviškąjį liberalizmą perleisti buvo tie-
siog būtina, aišku kad ir iš tokio fakto: po 
1990 m. lietuvoje išleistos bent dvi stambios 
liberalizmo studijos – algirdo degučio Indi-
vidualizmas ir visuomeninė tvarka (1998 m.) 
ir alvydo jokubaičio Liberalizmo tapatumo 
problemos (2003 m.). nė vienoje iš jų nepa-
minėta nei Lietuviškojo liberalizmo pirmoji 
laida, nei bet kuris iš daugelio jos autorių, iš-
skyrus (bet tik a. jokubaičio knygoje ir nebū-
tinai liberalizmo kontekste) Vytautą kavolį 
ir juozą girnių. deja, kai kuriems rimtiems 
lietuvos mokslininkams lietuviškasis libera-
lizmas tebėra terra incognita.
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autoriai knygoje „emigracija ir šeima: vai-
kų ugdymo problemos ir iššūkiai“ nagrinėja 
migruojančių šeimų ir jų vaikų kolektyvinę 
patirtį, apibūdindami emigravusių lietuvių 
vaikų lituanistinio ugdymo ypatumus ir iš 
užsienio grįžusių vaikų ugdymo veiksnių 
įvairovę. per lituanistinio ugdymo prizmę 
atskleidžiamos sudėtingos ir gilios adaptaci-
jos/integracijos, readaptacijos/reintegracijos, 
priklausymo dviem (o kartais ir daugiau) 
socialiniams pasauliams, dvigubos tapaty-
bės ir kt. problemos. skaitant straipsnius 
paaiškėja, kad šiuo metu problemų daugiau 
nei jų sprendimų, todėl knygos aktualumas 
ir savalaikiškumas neabejotinas. Taip pat 
norėtųsi pabrėžti, kad knygos sudarytojai ir 
autoriai išvengia situacijos dramatizavimo, 
straipsniuose išlaikomas pozityvus moksli-
nis požiūris į nagrinėjamą reiškinį.

leidinys grindžiamas lietuvių išeivijos 
instituto atlikto sociologinio tyrimo „emi-
gracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir 
iššūkiai“ duomenimis. Įvade pagrįsta tyrimo 
metodologija: atlikta apklausa trylikoje šalių, 

jolanta piVorienĖ

apie emigraciją ir šeimą išeivijoje 

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. 
sudarytojai: prof. e. aleksandravičius, dr. d. k. kuzmickaitė. Vilnius: Versus aureus, 2008

giluminiai interviu jungtinėse amerikos 
Valstijose, jungtinėje karalystėje, rusijos Fe-
deracijoje, fokus grupės Vilniuje, Šiauliuose 
ir Čikagoje, stebėjimas; trys tiriamosios gru-
pės: vaikai, tėvai ir mokytojai, emigravę ir re-
emigravę. prieduose pateikti duomenų rinki-
mo instrumentų, atliktų interviu pavyzdžiai 
suteikia galimybę skaitytojui pačiam pajusti 
atlikto tyrimo mokslinę ir emocinę prasmę. 
Tačiau akivaizdu, kad knyga daug turtingesnė 
metodų nei įvade teigia patys autoriai, greta 
metodologijoje pristatyto sociologinio tyri-

mo, galima rasti ir 
kitų metodų, pvz., 
kad ir dokumentų 
ar istorinę analizę, 
kuri, nors ir gali 
būti suprantama 
kaip savaime aiški 
mokslinio straips-
nio dalis, tačiau 
pirmuose dviejuo-
se knygos straips-
niuose (V. Bagdo-
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navičienė, j. karčiauskaitė) nusipelno būti 
išskirta kaip metodas; asmeninės patirties 
gal ir negalėtume įvardyti kaip atskiro me-
todo, tačiau labai svarbu tai pažymėti – taip 
ir daro autorės (m. danytė, e. gruodytė ir 
l. liutkienė) savo straipsniuose; kiti auto-
riai (pvz., d. Žvirdauskas) naudoja išsamią 
kitų tyrimų medžiagą ir pan. profesionalus 
įvairių temų ir skirtingų metodų derinimas 
suteikia leidiniui mokslinio svarumo ir inte-
gralumo. leidinyje pateikiamos santraukos 
anglų kalba praplečia skaitytojų auditoriją ir 
daro knygą prieinamą ne tik lietuviškai skai-
tantiesiems.

knygą sudaro trys logiškai tarp savęs 
susijusios dalys: pirmoje dalyje „lituanis-
tinis švietimas pasaulyje“ pateikiama ben-
dresnio pobūdžio medžiaga apie lituanistinį 
švietimą, antroje dalyje „emigravusių vai-
kų švietimo ir lituanistinio ugdymo iššū-
kiai šiuolaikiniame pasaulyje“ nagrinėjama 
emigrantų vaikų lituanistinio ugdymo pro-
blematika įvairiose užsienio šalyse, o tre-
čiojoje „sugrįžimo viltys: į lietuvą grįžusių 
šeimų vaikų patirtys lietuvos mokyklose“ 
nuosekliai pereinama prie  reemigravusių 
vaikų ugdymo.

pirmoje knygos dalyje įvairiapusiš-
kai analizuojamas lituanistinis švietimas: 
V. Bagdonavičienės straipsnyje iš lietuvos 
perspektyvos, j. karčiauskaitės – iš užsienio 
perspektyvos, pirmasis straipsnis daugiau 
įvardija politinę dimensiją, o antrasis – pi-
lietinę. Šios dalies ketvirtasis straipsnis 
(d. kuizinienė) pateikia skaitytojui dar vie-
ną perspektyvą – literatūros kritikos, kai 
autorė analizuoja lietuvos įvaizdį ir tautinį 
tapatumą lietuvių emigrantų literatūriniuo-
se kūriniuose. Toks pirmosios dalies daugia-
lypiškumas tarsi iliustruoja tiriamo reiškinio 
kompleksiškumą: nė vienas atskiras mokslo 
dalykas, nė vienas atskiras požiūris, nė vie-
nas atskiras tyrimas negali visiškai atskleisti 
emigracijos fenomeno, tam reikalingas tarp-
dalykinis ir tarpkultūrinis matymas, ku-

ris knygos sudarytojų ir autorių sėkmingai 
taikomas ne tik pirmoje dalyje, bet ir visoje 
knygoje.

antroje dalyje pateikiami skirtingi savo 
pobūdžiu straipsniai: pradedama problemi-
niu/analitiniu e. aleksandravičiaus straips-
niu, toliau d. k. kuzmickaitė, remdamasi 
empirinio tyrimo duomenimis, analizuo-
ja emigrantų vaikų ugdymo problemas, o 
j. celešiūtė konkrečiau apžvelgia lituanis-
tinį švietimą, e. gruodytė ir l. liutkienė 
pateikia faktinę ir teisinę situacijos analizę. 
Šios dalies straipsniai atskleidžia tiriamo 
reiškinio sudėtingumą, tyrimo duomenys 
rodo daugiau išskirtinumų (ne tik tarp šalių, 
bet ir toje pačioje šalyje, ne tik tarp emigra-
vimo priežasčių, bet ir kiekvienoje iš jų) nei 
dėsningumų. gausiai citatų prisodrintuose 
straipsniuose atsispindi nelengva emigran-
tų (tėvų ir, atrodo, kiek lengvesnė jų vaikų) 
kasdienybė.

Trečia knygos dalis skirta reemigravusių 
vaikų ugdymo problematikai, kurią remda-
miesi tyrimų duomenimis analizuoja j. ruš-
kus, d. Žvirdauskas, j. ruškus ir d. k. kuz-
mickaitė. Šioje dalyje atskleidžiama kita nei 
pirmose dviejose dalyse realybė: grįžus į lie-
tuvą laukia gal net sudėtingesnės ugdymo(si) 
ir reintegracijos problemos nei išvykus į kitas 
šalis.

knygoje sudėti įvairaus pobūdžio straips-
niai: nuo apžvalginių  (V. Bagdonavičienė, 
j. karčiauskaitė, e. gruodytė ir l. liutkienė), 
per grįstus empiriniais duomenimis (d. k. 
kuzmickaitė, j. celešiūtė, j. ruškus, d. Žvir-
dauskas, j. ruškus ir d. k. kuzmickaitė) iki 
probleminių (e. aleksandravičius) ar net esė 
tipo (e. aleksandravičius). Įvairaus pobū-
džio straipsnių grupavimas vienoje dalyje, 
nors iš pirmo žvilgsnio atrodo ne visai pri-
imtinas (lyg ir norėtųsi, kad vienoje dalyje 
būtų „teoriniai“, kitoje „empiriniai“ straips-
niai), iš esmės suteikia leidiniui konceptua-
lumo, skatina susitelkti į problematiškumą, 
kai pradedama nuo bendresnės situacijos 
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analizės, o  toliau diskutuojami konkretesni 
problematikos aspektai.

knyga „emigracija ir šeima: vaikų ugdy-
mo problemos ir iššūkiai“ yra svarus indėlis į 
emigracijos tyrinėjimus ne tik lietuvoje, bet 
ir pasaulyje. aiški, paprasta leidinio kalba 
ir stilius, svariais empiriniais duomenimis 
grindžiama konceptuali reiškinio analizė, 

tarpdalykinis, daugiakultūris požiūris daro 
knygą aktualią ir įdomią ne tik įvairių sričių: 
lituanistikos, sociologijos, istorijos – moksli-
ninkams, bet ir plačiajai visuomenei tiek lie-
tuvoje, tiek užsienyje. pasak vienos knygos 
autorės – tai reikšminga knyga pasaulinei 
lietuvių bendruomenei telkti.
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Ši knyga – lietuvių išeivijos instituto 
mokslininkų kolektyvinis leidinys, skirtas 
d. Britanijos lietuvių bendruomenės šešias-
dešimtmečio sukakčiai. nors šis straipsnių 
rinkinys proginis, jo idėja gimė mokslinės 
konferencijos metu, siekiant, kaip knygos 
pratarmėje teigia prof. e. aleksandravičius, 

„parašyti šios bendruomenės istorinį pasa-
kojimą“. Be instituto mokslininkų darbų, 
sudarančių knygos branduolį, joje skelbia-
mi ir didžiosios Britanijos lietuvių ben-
druomenės narių bei lietuvos valdininkų 
straipsniai. knygoje taip pat publikuojami 
archyviniai dokumentai, liudijantys di-
džiosios Britanijos lietuvių istoriją. 

Bandymas sujungti akademinį ir ben-
druomeninį istorinius naratyvus, be abejo, 
sveikintinas reiškinys, suteikiantis leidiniui 
naujumo. jeigu moksliniai istorikų straips-
niai (d. dapkutės, e. aleksandravičiaus, 
l. salduko, d. kuizinienės ir kt.) pateikia 
didžiosios Britanijos lietuvių istorijos ver-
tinimus ir interpretacijas, bendruomeninio 
gyvenimo įvykiai ir procesai atsispindi vie-

Tomas Balkelis 

istorinis pasakojimas atsigręžiant į didžiosios
Britanijos lietuvių praeitį

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis. Vilnius: Versus aureus, 
2008

tos lietuvių darbuose (pvz., r. kinkos, Ž. il-
gūnaitės, V. gasperienės ir kt. straipsniuose). 
pastarieji yra daugiau faktografinio ir kro-
nikinio pobūdžio. iš knygos konteksto šiek 
tiek iškrinta temiškai ir teoriškai svarbus, ta-
čiau gana publicistiškas V. Bagdonavičienės 
straipsnis, apžvelgiantis kitų autorių atliktus 
sociologinius tyrimus, bet nesiūlantis origi-
nalesnių įžvalgų. Vis dėlto knygos eklektiš-
kumą galima suprasti, ypač turint omenyje, 
kad ši tema lietuvos mokslininkų nėra prak-
tiškai tyrinėta, o migracijos studijos pasta-

ruoju metu išgy-
vena atsivėrimą 
įvairiausiems ben-
dradalyk iniams 
metodams.

didžioji Brita-
nija buvo viena iš 
pirmųjų masinės 
lietuvių migraci-
jos šalių, kuri iki 
šiol išlieka svarbiu 
jų traukos cen-



1�0  Lietuvių migracijos ir diasporos studijos

tru. Todėl knygos pasirodymas sveikintinas 
ir ilgai lauktas. straipsnių rinkinys užpildo 
vieną didžiausių mūsų istoriografijos spragų, 
bandydamas tirti emigrantų gyvenimą šalyje, 
kurioje lietuvių gyvenimas iki šiol buvo ap-
rašomas fragmentiškai ir daugiausia fakto-
grafiškai. Šalia klasikinio dvitomio k. Barėno 
veikalo, šis straipsnių rinkinys, be abejo, taps 
kertine publikacija šios temos ateities tyrinė-
jimams. 

Vienas iš pačių solidžiausių knygos straips-
nių – apžvalginis dapkutės darbas apie di-
džiosios Britanijos lietuvius iki antrojo pa-
saulinio karo. straipsnis išsiskiria tiriamojo 
laikotarpio platumu, dėmesiu tautinio sąmo-
nėjimo problematikai bei gebėjimu panaudo-
ti pačių didžiosios Britanijos lietuvių teiktą 
medžiagą. autorė migraciją traktuoja kaip es-
minę patirtį, leidusią lietuviams suformuoti 
savo tautinę savimonę ir taip atsiskirti nuo 
lenkų ir ukrainiečių emigrantų bendruome-
nių. ji pabrėžia parapijų, bažnyčių ir kultū-
ros draugijų įtaką lietuvių bendruomeniniam 
gyvenimui, kuris telkėsi londone, šiaurės va-
karų anglijoje ir Škotijoje.

saldukas savo straipsnyje analizuoja dvie-
jų pagrindinių didžiosios Britanijos lietuvių 
organizacijų dBls ir dBlB santykių raidą, 
atskleisdamas jų tarpusavio įtampas ir sil-
pnėjimą dėl lietuvių emigracijos iš didžiosios 
Britanijos į kitas Vakarų šalis. straipsnis liu-
dija apie išeivijos elito pastangas išsaugoti or-
ganizacinę bendruomenės struktūrą. Tačiau 
greičiausiai dėl medžiagos stokos straipsny-
je pasigendama eilinių bendruomenės narių 
perspektyvos ir šios vidinės įtampos povei-
kio jų laikysenai.

aleksandravičius savo straipsnyje tiria 
intelektualų didžiosios Britanijos lietuvių 
gyvenimą atkreipdamas dėmesį į „santar-
vės“ judėjimo istorija. autorius atskleidžia, 
kad pokariu didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė buvo viena iš pačių aktyviau-
sių visoje išeivijoje, nes joje aktyviai reiškėsi 
liberaliosios srovės lyderiai (a. j. greimas, 

V. kavolis, B. raila ir kt.). „santarvei“ ten-
ka reikšmingas vaidmuo intelektualiame ir 
politiniame išeivijos gyvenime ir todėl, kad 
ji padėjo sudemokratinti viešą išeivijos gyve-
nimą, kuriame vyravo klerikalinė katalikiška 
srovė. straipsnis – niuansuota intelektualaus 
išeivijos gyvenimo studija, atskleidžianti jo 
vidines įtampas.

Vėlavičienės straipsnis – tai enciklopedi-
nio ir kronikinio pobūdžio darbas, apžvel-
giantis didžiosios Britanijos lietuvių leidybą 
nuo XVii a. iki XX a. antrosios pusės. anot 
autorės, didžiosios Britanijos lietuvių spau-
dą nesunku padalyti į dvi dalis – katalikišką 
ir pasaulietinę-darbininkišką. Tačiau dar-
be praktiškai neatsispindi tarp šių srovių 
vyravusi įtampa, tenkinamasi vien atskirų 
leidinių išvardijimu ir trumpais jų apibūdi-
nimais. Vis dėlto autorė pateikia gana uni-
kalios medžiagos apie „nidos“ leidyklą ir 
jos vaidmenį išeivijos gyvenime. panašaus 
aprašomojo pobūdžio yra ir gasperienės 
straipsnis, kuriame enciklopediškai var-
dijamos pagrindinės didžiosios Britanijos 
lietuvių kultūrinės organizacijos, svarbiau-
si kultūriniai renginiai.

kuizinienė apžvelgia pagrindinių didžio-
joje Britanijoje kūrusių lietuvių rašytojų kū-
rybą ir jų organizacijas. itin daug dėmesio 
autorė skiria k. Barėno asmenybei ir kūrybai. 
Toks dėmesys būtent Barėnui, be abejo, yra 
sveikintinas, nes šis rašytojas bene vienin-
telis išsamiau tyrinėjo didžiosios Britanijos 
lietuvių gyvenimą.

kinkos straipsnyje gana eklektiškai pinasi 
jo šeimos istorija ir bandymas pateikti poli-
tinio, socialinio ir kultūrinio didžiosios Bri-
tanijos išeivijos gyvenimo apžvalgą. dėmesį 
patraukia siūlomos išvados, kuriose gana 
griežtai vertinamos bendruomenės lyderių 
padarytos klaidos: demokratinių principų 
stoka, nesugebėjimas įtraukti jaunimo į vi-
suomeninę veiklą ir „kai kurių direktorių bei 
valdybos narių nesugebėjimas susitvarkyti 
su finansiniais reikalais“. kinkos straipsnis 
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išsiskiria gana kritišku išeivijos viešo gyve-
nimo vertinimu.

didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo 
istorija tyrinėjama k. Ūsaitės, j. alkio ir 
a. Vilčinsko darbuose. ilgūnaitė apžvelgia 
naujausios emigrantų bangos bendruome-
ninį gyvenimą, atskleisdama įtampas tarp 
senųjų ir naujųjų emigrantų. Tačiau jos 
straipsnyje daugiausia tenkinamasi ne verti-
nimais ir analize, o atskirų organizacijų ap-
rašinėjimu. naujiesiems emigrantams ir jų 
įvaizdžio problematikai skirtas ir Bagdona-
vičienės straipsnis, tiriantis įvairių socialinių 
apklausų duomenis.

didelis knygos privalumas – jos autorių 
ambicingas užmojis apžvelgti bendruome-
nės istoriją nuo XiX a. iki mūsų laikų. Taip 
šiuolaikinė emigracija tampa bendro istori-
nio emigracijos naratyvo dalimi. kitas kny-
gos privalumas – gana turtinga ir turininga 
nuotraukų kolekcija, atspindinti įvairias lie-
tuvių bendruomenės anglijoje veiklos sritis. 

Tarp nedidelių knygos trūkumų galima 
paminėti tai, kad lietuviai migrantai (išsky-
rus paskutinės bangos migrantus) knygoje 
dažniausiai traktuojami kaip socialinis-
etninis vienetas, pabrėžiama jų kolektyvi-

nio gyvenimo svarba. knygos paribyje lieka 
skirtingų socialinių grupių paveikslai, lie-
tuvių kaip atskirų individų perspektyva bei 
alternatyviosios lietuviškumo sampratos. 

„organizacinė“ bendruomenės istorija smar-
kiai vyrauja kitų išeivijos istorinio gyvenimo 
formų atžvilgiu, tačiau toks autorių požiūris 
vis dėlto padiktuotas išlikusios istorinės me-
džiagos, todėl neturėtų būti laikomas dideliu 
knygos trūkumu.

Be abejo, ši knyga pasiekia autorių sau išsi-
keltus tikslus prisidėdama prie išeivijos isto-
rinės atminties gaivinimo ir siūlydama gana 
platų sintetinį didžiosios Britanijos lietuvių 
istorijos pasakojimą. joje detaliai aptaria-
mos ankstyvosios lietuvių migrantų ben-
druomenės bei lietuvių išeivių gyvenimas 
po antrojo pasaulinio karo ir pastaraisiais 
dešimtmečiais. knygoje gausu originalios, 
iki šiol viešai neskelbtos medžiagos apie di-
džiosios Britanijos lietuvių gyvenimą. Be to, 
ji skatina tolesnius išeivijos gyvenimo tyri-
mus, neprimesdama kategoriškų vertinimų 
ir remdamasi nuostata, kad lietuviai buvo ir 
tebėra viena iš labiausiai migruojančių eu-
ropos tautų.
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pasirodžiusi nauja Baltoskandijos akade-
mijos direktoriaus silvestro gaižiūno mono-
grafija „skandinavų literatūros ir baltiškieji 
kontekstai“1 nuosekliai pratęsia kryptingas 
jo atliekamas lyginamąsias skandinavų ir 
baltų kultūrų studijas. gilindamasis į Balti-
jos literatūrų kontekstus autorius tarsi grįž-
ta prie lygiai prieš dvidešimt metų – 1989-
aisiais – išleistos monografijos „kultūros 
tradicijos baltų literatūrose“2, kuri tuo lai-
kotarpiu buvo tikrai svarbi studijuojantie-
siems lietuvių-baltų šalių kultūrinius ryšius, 
padėjusi geriau suvokti tokius rašytojus kaip 
polifoniškosios prozos kūrėją m. Zarinį, at-
skleidė įdomių latvių literatūros, orientuo-
tos į kultūrinį lietuvos paveldą, pavyzdžių 
(„čiurlionianos“ knygos autoriaus teigimu 
buvo itin paveiktas k. Štralas prozoje, o r. 
perlė tapyboje). lyginamosioms studijoms 
buvo skirta ir didžiulė prieš šešerius metus 
pasirodžiusi gaižiūno monografija „Baltų 
Faustas ir europos literatūra“3; joje nemaža 
vietos teko ir skandinaviškiesiems konteks-
tams. 

asta gusTaiTienĖ                       

skandinaviškosios baltų ikonos

silvestras gaižiūnas. Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai. Vilnius: pasviręs pa-
saulis, 2008

naujosios studijos objektu tampa lietu-
vių, latvių, estų rašytojai, politikai, kultūros 
žmonės, pasidavę intensyviai kultūrinei ko-
munikacijai su skandinavų rašytojais. knyga 
parašyta remiantis daugeliu per 10–13 metų 
autoriaus parašytų įvairaus pobūdžio publi-
kacijų, kurios dabar pakoreguotos sutilpo 
į knygą ir taip ne tik įgijo solidumo, bet ir 
pratęsė savo gyvenimą. 

skaitant knygą atsiveria įdomus dėsnin-
gumas – atviriausi ikoniškajam santykiui 
su kitu (kitokiu) – šiuo atveju su skandina-

vų rašytojais – yra 
tie skirtingu metu 
gyvenę ir kūrę 
Baltijos šalių rašy-
tojai, kurie nuolat 
ar laikinai gyveno 
ir kūrė išeivijoje: 
jurgis Baltrušaitis, 
ignas Šeinius, nelė 
mazalaitė, Zenta 
maurinia, ivaras 
ivaskas, ignas Šei-
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nius, matas Šalčius ir kt. Šis knygos aspektas 
išplečia jos probleminį lauką išeivijos studijų 
kontekstu. 

knygoje paraleliai teka trys teminės vagos: 
pirmoji orientuota į bandymą nuosekliau 
pristatyti kai kuriuos mažiau pažįstamus 
skandinavijos rašytojus klasikus, pavyz-
džiui, johaną Borgeną, antroji – atskleisti jų 
kūrybos įtaką atskiriems Baltijos kraštų kū-
rėjams, trečioji – pastangos pamatyti baltų 
kultūros įspaudų šiauriečių pasaulėvaizdyje 
ir išryškinti skandinavų mąstytojų, moksli-
ninkų, dvasininkų santykį su Baltijos šalių 
kultūromis XX a. 3–4 dešimtmečiais.

 daugeliu atvejų šią monografiją būtų ga-
lima net tiksliau pavadinti kultūrologine nei 
literatūrologine. nemaža kalbama apie skan-
dinavams ir baltams svarbius kultūros pla-
čiąja prasme žmones: keliautojus, politikus, 
net inžinierius. Taip atsiveria Baltoskandijos 
idėja k. pakšto darbų refleksijoje, Fenobalti-
jos idėja esto i. ivasko darbuose (ši jo idėja 
sulaukė entuziastingo pritarimo iš alfonso 
nykos-niliūno)(160).

autoriui tiek pat vertinga kokio nors dano 
inžinieriaus m. mølerio-pederseno 4 dešim-
tmetį rekonstruotas Šventosios uostas, geo-
politinės kazio pakšto idėjos ar danų noras 
patobulinti lietuvių žemės ūkį XX a. 3–4 de-
šimtmečiais, kiek ir ibseno ar Hamsuno įtakų 
jurgiui Baltrušaičiui paieškos. Vis dėlto net 
ir kalbėdamas visai ne apie grožinius tekstus, 
gaižiūnas nepamiršta juose pamatyti meni-
nio kūrinio sandų. pavyzdžiui, tyrinėdamas 
pakšto raštus, juose įžvelgia poetinio mąsty-
mo momentų, o jūros aprašymus pavadina li-
teratūriniais vaizdeliais (13–14 p.). su dideliu 
entuziazmu ir neslepiama asmenine simpati-
ja parašytas knygos skyrius „aušrininkas iš 
kopenhagos“, skirtas lietuvą įsimylėjusiam 
danų rašytojui ir keliautojui Åge’ei meyeriui 
Benedictsenui, XX a. pradžioje parašiusiam 
lietuvai skirtą veikalą „Bundanti tauta“. 
gaižiūnas Benedictseną susieja su lietuvos 
keliautoju ir rašytoju matu Šalčiumi, teigda-

mas, kad „visos jų kelionės, užrašai ir knygos, 
netilpdamos į kokį nors kanoną, tampa gran-
dioziniu humanistiniu eksperimentu, kuria-
me suslydo gyvenimas sau, gyvenimas tautai, 
gyvenimas žmonijai“(63). 

lietuva žavėjosi ne vienintelis Benedict-
senas. Vos devynias dienas pabuvęs lietu-
voje XX a. pradžioje lietuvą įsimyli ir kitas 
danas – pastorius m. strunge’ė, kuris po ke-
lionės po lietuvą ne tik aprašė jos istoriją ir 
pateikė įdomių mūsų šalies kultūros faktų 
knygoje „lietuviškos studijos“, bet ir į danų 
kalbą išvertė Vinco kudirkos „Tautiškąją 
giesmę“. 

monografijoje atveriamas platus skandi-
navijos rašytojų kūrybos laukas; joje daugiau 
ar mažiau vietos skiriama tokiems literatūros 
klasikams kaip Hansui christianui ander-
senui, jensui peteriui jacobsenui, Henrikui 
ibsenui, selmai lagerlöf, johanui Borgenui, 
georgesui Brandesui. Beje, skaitant nema-
žą Brandesui skirtą knygos dalį, kurioje 
buvo suaktualintas platus danų pozityvisto 
tyrinėjimų laukas  – nuo Homero iki søre-
no kierkegaardo, Friedricho nietzsche’ės, 
goethe’ės ir kt. ( visi į Brandeso tyrimų lauką 
patekę rašytojai – vyrai), – priminė danų li-
teratūrologo pilo dahlerupo išsakytą ir šve-
dų literatūrologės merete’ės mazzarella’os 
suaktualintą mintį apie tai, kad „štai tokiam 
modernistinio sąjūdžio veikėjui kaip Bran-
desui kur kas labiau rūpėjo suvilioti koleges 
rašytojas, negu recenzuoti jų kūrybą“4.

informacija apie pačius skandinavų rašy-
tojus paskirstyta netolygiai: daugiau linksta-
ma į jacobseno ir Borgeno kūrybą, platesnį 
jos pristatymą ir analizę. Tarkim, įdomi pa-
sirodė knygoje aktualizuota austrų rašytojo 
roberto musilio mintis apie tai, kad pagrin-
dinė jacobseno romano „marija grubė“ vei-
kėja vadintina ne žmogumi, o arabeska (30), 
arba didžiulis kito austro rainerio marijos 
rilkės susižavėjimas šio danų klasiko kūryba, 
kuris savo „laiškuose jaunajam poetui“ yra 
pataręs:
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Štai prieš jus atsivers „Nilsas Liūnė“, kny-
ga, pilna didingumo ir gelmės, juo dažniau ją 
skaitai, juo labiau jauti joje esant visa nuo 
švelniausių gyvenimo kvapų iki pilno, sotaus 
svarbiausių jo vaisių skonio. Čia nėra nieko, 
kas nebūtų buvę suprasta, pagauta, patirta, 
nugirsta virpančiuose atsiminimų aiduose; nė 
vienas išgyvenimas nėra menkas, ir mažiau-
sias įvykis išsiskleidžia lyg ištisa lemtis – lyg 
nuostabus, vos aprėpiamas audinys, kuriame 
kiekviena gija be galo švelnios rankos išverta 
ir nutiesta greta kitos ir šimtų kitų laikoma ir 
nešama. Jūs patirsite didžią laimę, skaityda-
mas šią knygą, ir, nuolat apimtas nuostabos, 
Jūs vaikščiosite tartum naujam sapne. Bet 
aš galiu Jums pasakyti, kad vėliau visada su 
ta pačia nuostaba sklaidai šias knygas ir jos 
nebūna praradusios nė stebuklingosios jėgos, 
nė to pasakiškumo, kuris pirmą sykį užlieja 
skaitytoją(39).

Beje, silvestro gaižiūno teigimu, jurgis 
savickis buvo „vienas iš uoliausių j. p. jacob-
seno skaitytojų lietuvoje“ (41). gana neti-
kėtai atveriama tipologinė Šatrijos raganos 
kūrinių „sename dvare“, „dėl ko tavęs čia 
nėra?“, „mėlynoji mergelė“, „ant uetlibergo“ 
giminystė su jacobseno kūriniais. 

Tarpukariu, į kurį daugiausia orientuo-
jamasi ibseno kūrybai skirtame straipsnyje 

„H. ibsenas ir lietuvių literatūra“, išryškina-
mas ypatingas sofijos Čiurlionienės-kyman-
taitės, jurgio Baltrušaičio, kazio Borutos, 
jurgio savickio žavėjimasis ibseno asmenybe 
ir kūryba; iškeliama dvasinė jurgio Baltrušai-
čio giminystė su garsiuoju norvegu, išreikšta 
šiais žodžiais: „mums, visiems laikams išė-
jusiems į kelią, mums, pasmerktiems giliam, 
bet džiugiam nuolatinio vidinio ieškojimo 
skausmui, jis – viena iš nepajudinamų kelio 
gairių. ibsenas – mūsų Betliejaus žvaigždė – 
mūsų rūstus vedlys į naująjį Testamentą“ (79). 
ibsenas, pasak gaižiūno, buvo ypač svarbus 
ir minėto laikotarpio filosofijos diskursuose: 
lietuvių filosofijos klasikas antanas maceina 
susiejo ibseno dramą „laukinė antis“ ir jau-

no lietuvių dramaturgo juozo grušo kūrinį 
„Tėvas“ aiškindamas tiesos problemą juose 
ir išryškindamas, jog ibseno dramos konf-
liktas metafizinis, o grušo – moralinis (83). 
monografijoje gana detaliai tyrinėjama, kaip 
ibseno meninė patirtis buvo transponuota į 
lietuvių prozą rašytojų Vinco mickevičiaus-
krėvės, Vydūno, kazio puidos, o į latvių li-
teratūrą – janio rainio, aspazijos, martinio 
Zyverto kūryboje. 

knygos skyriuje „s. lagerlöf keliai į baltų 
kultūras“ atskleidžiama sudėtinga šios no-
belio literatūros premijos laureatės kūrybos 
XX a. pradžios lietuvoje recepcija. oficialio-
se maironio, ambrazevičiaus, Vaičiulaičio 
parengtose visuotinei literatūrai skirtose 
studijose jos vardo net nėra. galbūt dėl to 
recenzuojamos monografijos autorius neap-
tiko tarp lietuvių kūrėjų nė vieno tiesiogiai ar 
netiesiogiai paveikto savitos lagerlöf kūry-
bos. atvirkščiai, latvijoje, gaižiūno tvirtini-
mu, nuosekliausiai ja sekė ana Brigaderė. 

 knygos autorius suponuoja mintį, jog, ko 
gero, didžiausią tiesioginę įtaką Baltijos šalių 
kūrėjams turėjo Hamsunas – ignui Šeiniui, 
k. jankauskui, n. mazalaitei, j. jaunsudra-
biniui ir kt. 

akivaizdu, kad pačios vertingiausios ir 
įdomiausios monografijos dalys skirtos Bal-
tijos rašytojams ir filosofams – estui ivarui 
ivaskui ir latvei Zentai mauriniai – bei jų 
turtingai kūrybai, pažymėtai skandinavi-
jos ženklu. ir tas įtaigumas ne atsitiktinis 
dalykas. 2007-aisiais „pasvirusio pasaulio“ 
leidykla išleido didelį ir tikrai įdomų gai-
žiūno atliktą Zentos maurinios Švedijos die-
noraščių „Tremties tragizmas“5 vertimą. Be 
to, pastaraisiais metais aptariamos mono-
grafijos autorius daug dėmesio skyrė ivasko 
tyrinėjimams, net prisidėjo kuriant doku-
mentinį filmą apie šį rašytoją, rašiusį anglų, 
vokiečių ir estų kalbomis. skaitant knygą šis 
autentiškas autoriaus santykis su maurinia ir 
ivasku labai justi, o knygos skyriai „i. ivaskas 
ir fenobaltijos idėja“ bei „Šiaurės temos ir va-
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riacijos Z. maurinios kūryboje“ atrodo labai 
gyvos, aktualizuojami dalykai – apčiuopia-
mi. pavyzdžiui, teigiama, kad maurinia ypač 
domėjosi axelio munthes, Franso silanpää, 
ibseno ir sigridos undset kūryba. Čia pat 
gaižiūnas pritraukia ir lygina maurinios ir 
lietuvio jurgio savickio tų pačių dalykų ver-
tinimus – kaip vienas ir kitas sau atranda ir 
interpretuoja munthes san mikelę...

pati knygos koncepcija – susisteminti ir su 
nedidelėmis korekcijomis publikuoti kai kada 
ir daugiau kaip prieš dešimtmetį išspausdin-
tus straipsnius – nulėmė ne tiek studijos pliu-
sus ir kai kuriuos atsiradusius netikslumus, 
kiek statišką požiūrį į kai kuriuos literatūros 
faktus. apskritai jei į knygą būtų žvelgiama 
tik kaip į straipsnių, skirtų Baltijos ir skandi-
navijos kultūrinei komunikacijai, rinkinį, jai 
priekaištų būtų mažai. Tačiau ši knyga savo 
pobūdžiu yra mokslinĖ monografija, re-
cenzuota dviejų garbių profesorių: prof. habil. 
dr. ramintos gamziukaitės ir prof. habil. dr. 
aldonos Vaitiekūnienės. kaip mokslinė skai-
tančiajam ji kelia ne vieną klausimą. ypač 
klausimus pasufleruoja įvadinė knygos dalis 

„Vietoj įvado“, kuri pagal sumanymą, matyt, 
turėjo susieti ir apibendrinti visus knygoje 
skelbiamus straipsnius. deja, ši gana trumpa 
knygos dalis labiau primena pratarmę. kokie 
klausimai kyla pirmiausia?

1. darbo įvadinėje dalyje labai pasige-
dau kiek nuosekliau išdėstytų tradiciniam 
moksliniam diskursui būtinų segmentų: 
aiškesnio tikslo, uždavinių, tyrinėjimo me-
todų, platesnio objekto aprašymo, metodų, o 
ypač, – mokslinės literatūros, kuria bus re-
miamasi tyrimuose. neaiški yra pasirinktų 
tyrinėti skandinavijos rašytojų motyvacija. 
kodėl pasirinkti andersenas, selma lagerlöf, 
Hamsunas, ibsenas, jacobsenas, o apeinami 
koks nors Hermanas Bangas, jensas jensenas. 
gal jie iš tiesų turėję didesnės ir apčiuopia-
mesnės įtakos Baltijos kraštų kūrėjams, bet 
tai buvo svarbu ir parašyti. analogiškai nėra 
ir apibendrinamosios knygos dalies. Tokia 

abejonė sustiprėja perskaičius johanui Bor-
genui skirtą knygos skyrių „norvegiškoji 
žmogaus gyvenimo projekcija“, kuriame tik 
pristatoma ir tyrinėjama šio rašytojo kūryba, 
tačiau visai niekaip neaktualizuojamas koks 
nors jos poveikis kuriai nors vienai Baltijos 
šalių literatūrai ar atskiram rašytojui.

2. knygos pavadinimas „skandinavų lite-
ratūros ir baltiškieji kontekstai“ teikia daug 
lūkesčių tyrinėjamo laikotarpio požiūriu: 
galima numanyti, kad bus tyrinėjama visa 
kultūros ryšių istorija nuo seniausių laikų iki 
pat šių dienų. deja, visi pasirinktieji skandi-
navų autoriai kūrė XiX a.–XX a. pirmojoje 
pusėje (gal tik johanas Borgenas iki 1979), o 
didžiuma monografijoje tyrinėjamų Baltijos 
rašytojų, patyrusių implicitinį ar ir eksplici-
tinį skandinavijos rašytojų poveikį, su nedi-
delėmis išimtimis taip pat gyveno ir kūrė iki 
XX a. vidurio...

3. Įvadinėje knygos dalyje atskleidžiama 
didelė asimetrija tarp lietuvių ir latvių skan-
dinavistikos. autoriaus teigimu, lietuvoje 
iki šiol kone vienintelė lietuvių skandinavų 
literatūrų ryšiams skirta Vytauto kubiliaus 
1987 m. parašytos knygos „lietuvių literatū-
ra ir pasaulinės literatūros procesas“ dalis 

„skandinaviškos pamokos“. latvijoje tokio 
pobūdžio darbų, tyrimų yra atlikta gerokai 
daugiau – trys literatūrologo l. stepinio 
knygos, kolektyvinis 2005 m. išleistas vei-
kalas „Šiaurės žvaigždynas“. akivaizdu, kad 
tai, kokia vieno ar kito skandinavijos rašy-
tojo pažinimo ir suvokimo situacija buvo 
prieš dešimtmetį, jokiu būdu ji tokia nebėra 
šiandien. iš tiesų atskirų lietuvių skandinavų 
literatūriniams ryšiams skirtų studijų nėra, 
tačiau, manyčiau, ir autoriaus nušviesta situ-
acija nėra tokia tragiška, nes esama jau tikrai 
nemaža aspektinių tyrinėjimų, straipsnių, 
atkreipusių dėmesį į atskirus skandinavų au-
torius, jų kūrybos kontekstus bei poveikį lie-
tuvių literatūrai. Tarkim, 2006 m. straipsnių 
rinkinys „andersenas ir lietuvių literatūra“6, 
parengtas pagal andersenui skirtos konfe-
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rencijos pranešimų medžiagą, daug dėmesio 
skiria būtent anderseno poveikiui lietuvių 
literatūrai. rinkinyje pateikiamos gana išsa-
mios anderseno ir lietuvių poezijos (loreta 
Žvironaitė), anderseno ir XX a. antrosios 
pusės lietuvių literatūrinės pasakos (kęstutis 
urba) bei kitokio pobūdžio straipsnių. Beje, 
išsamiai apie šį straipsnių rinkinį yra rašiusi 
dalia Černiauskaitė recenzijoje „garsiajam 
pasakininkui – straipsnių rinkinys“7. ( ko 
gero, su šia studija gaižiūnas nėra susipažinęs, 
nes jo knygoje kone vienintelė „anderseniš-
ka“ lietuvių rašytoja – Violeta palčinskaitė.) 
Tyrinėdama danų literatūros klasikę kareną 
Blixen, kitus danų autorius, savo disertacijo-
je, straipsniuose įdomių komparatyvistinio 
pobūdžio įžvalgų pateikia ieva steponavičiū-
tė. nuolat ieškoma Hamsuno „Viktorijos“ ir 
igno Šeiniaus „Valentinos“ tipologinio artu-
mo ir t. t. Be to, juk pats aptariamos studijos 
autorius, kaip minėjau, yra parašęs daugybę 
aspektinių įvairaus pobūdžio straipsnių, tarp 
kurių: „iš XX a. lietuvių ir danų literatūrinių 
ryšių istorijos“ (1998), „prie knuto Hamsuno 
lopšio“(2000), „jurgis Baltrušaitis ir skan-
dinavija“ (2001), „po ibseno ženklu“ (2001), 

„Henriko ibseno pėdsakai lietuvių literatūro-
je“ (2007) ir t. t. Tegu ir nemokslinė, tačiau 
labai skandinavų rašytojų kūrybos suvoki-
mo lauką išplečianti yra astridos petraitytės 
sudaryta knyga „pokalbiai apie skandinavų 
rašytojus“, kurioje apie søreną kierkegaardą, 
Henriką ibseną, augustą strindbergą, geor-
gesą Brandesą, selmą lagerlöf, knutą Ham-
suną ir kitus skandinavų rašytojus vertingos 
informacijos pateikė silvestras gaižiūnas, 
antanas andrijauskas, raminta gamziu-
kaitė-mažiulienė, irena Varnaitė, leonarda 
jekentaitė, Zita mažeikaitė ir kt.

4. skaitant monografiją, akivaizdžiai ma-
tyti, kad knygos stilius, pats kalbėjimas labai 
nevienodas. Tai taip pat galima paaiškinti 
skirtingu straipsnių rašymo laiku ir nevie-
nodu jų rašymo tikslu bei tuo, kur jie buvę 
skelbti (mokslinių straipsnių rinkiniuose ar, 

pavyzdžiui, „panevėžio ryte“.) kartais kiek 
nesiderina prie ramaus, nuoseklaus, neper-
krauto literatūrologinių sąvokų akademinio 
kalbėjimo įsiveržęs patetiškas stilius: „... per-
šasi išvada, kad jo krūtinėje spurdėjo vikingo 
siela, paveldėta galbūt iš motinos, kita vertus, 
ekspansyvus dvasingumas, paveldėtas per 
tėvo kraują“(57). paskutiniai du knygos sky-
riai „mažojo lordo takais“ ir „Baltoskandijos 
dainų šventė. Tradicijos pradžia“ savo pobū-
džiu negalėtų būti priskiriami akademiniam 
diskursui, o labiau publicistiniam, eseisti-
niam, memuariniam kalbėjimui. manyčiau, 
kad apsisprendimą publikuoti monografijoje 
du paskutinius skyrius įvadinėje dalyje rei-
kėjo kaip nors motyvuoti, paaiškinti. 

5. pasitaiko įvairaus pobūdžio klaidelių. 
pavyzdžiui, 16 puslapyje nuosekliai vardija-
mi skandinavai visi, išskyrus undset, rašomi 
su pirmąja vardo raide. undset kažkodėl šia 
prasme nuskriaudžiama. arba atvirkščiai, iki 
17 puslapio k. pakštas rašomas tik su pirmąja 
vardo raide, o jau 17 puslapyje ir visas kazio 
vardas. nepastebėta „peršokusi „į“ raidė 20 
puslapyje „kelias prie didžiausio perlo ir į ke-
lias Rojaus sodą veda per nebūtį.“ kelia abe-
jonių pati pavardžių rašyba: skandinavų, taip 
pat latvių, estų autorių pavardes bandoma ra-
šyti autentiškai, tačiau atsiranda ir painiavos. 
Vienur rašoma griegas, o kai kur jau grygas, 
maurinia rašoma lietuviškai, o ne latviškai 
mauriņa, a. Briedytė, o ne priedīte, ir pan.; 
s. kierkegaardas knygoje tapo s. kiergeraar-
du“ (81). kai kurios gana ilgos citatos pateikia-
mos be jokios nuorodos (23 p.). pontopidanas 
(turėtų būti pontoppidanas). palikta stiliaus 
klaidų jei...tai. (45 p.). goethe (reikėtų goethę 
(45 p.). dievo vardas kažkodėl rašomas mažą-
ja raide (47 p.).

6. kadangi monografijoje minima labai 
daug pačių įvairiausių skandinavijos ir Bal-
tijos kraštų rašytojų, kitų kultūros žmonių 
vardų, pats tekstas prašyte prašosi asmen-
vardžių rodyklės, kuri leistų skaitytojui pa-
žvelgti į jam svarbų autorių tam tikru aspek-
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tu. pasigedau bibliografijos: tiek cituojamų 
grožinių kūrinių, tiek ir cituotos knygoje 
mokslinės literatūros. 

nepaisant anksčiau išsakytų klausimų ir 
didesnių ar mažesnių abejonių, kurių dauge-
lis turėtų būti adresuoti ne autoriui, o knygos 

leidėjams, akivaizdu, kad silvestro gaižiūno 
monografija „skandinavų literatūros ir bal-
tiškieji kontekstai“ yra svarbus lyginamasis 
darbas, savo tyrinėjimų lauku išsiplečiantis 
ir į paralelių studijų, tarp jų ir išeivijos stu-
dijų, laukus.

nuorodos
1 gaižiūnas s. Skandinavų literatūros ir bal-

tiškieji kontekstai, Vilnius: pasviręs pasau-
lis, 2008.

2 gaižiūnas s. Kultūros tradicijos baltų litera-
tūrose, Vilnius: Vaga, 1989. 

3 gaižiūnas s. Baltų Faustas ir Europos lite-
ratūra, kaunas: knygų naujienos, 2002.

4 mazzarella m. Neištikimybės vilionė, Vil-
nius: mūsų knyga, 2006, p. 102–103. 

5 mauriņa Z. Tremties tragizmas, Vilnius: 
pasviręs pasaulis, 2007.

6 urba k. Hansas Christianas Andersenas ir 
Lietuva: straipsnių rinkinys, Vilnius: Tarp-
tautinės vaikų ir jaunimo literatūros asoci-
acijos lietuvos skyrius, 2006.

7 Černiauskaitė d. garsiajam pasakininkui – 
straipsnių rinkinys, Colloquia, 2006, nr. 16, 
p. 149–154.
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2008 m. rugsėjo 9 d. lr prezidentas Val-
das adamkus paskyrė Vytautą ališauską 
lietuvos respublikos nepaprastuoju ir įga-
liotuoju ambasadoriumi prie Šventojo sosto ir 
palinkėjo sėkmingai atstovauti lietuvai. pre-
zidentas pabrėžė, kad deramas atstovavimas 
prie Šventojo sosto yra svarbus vertybiniu 
ir moraliniu požiūriu. prezidento nuomone, 
Šventasis sostas visada gynė žmonių teises ir 
ragino išsaugoti dvasios stiprybę. lietuvos 
vadovo įsitikinimu, šios vertybės padėjo lie-
tuvai išgyventi sunkiais okupacijos metais, 
kovoti dėl žmogaus ir tautos apsisprendimo.

2008 m. rugsėjo 22–29 d. lr prezidentas 
Valdas adamkus lankėsi jungtinėse ameri-
kos Valstijose. jungtinių Tautų organizaci-
jos generalinės asamblėjos 63-iosios sesijos 
bendruosiuose debatuose niujorke lietuvos 
vadovas sakė kalbą apie naujus iššūkius tarp-
tautinei bendruomenei ir europos saugumą 
šiame kontekste. lietuvos vadovas pabrėžė, 
kad akivaizdu, jog jungtinių Tautų organi-
zacija nebegali likti tokia, kokia yra dabar. 
V. adamkaus manymu, ją reikia reformuoti 
ir skirti didesnį vaidmenį srityse, nulemsian-
čiose mūsų ateitį XXi amžiuje, o tokios sri-
tys būtų energetika, informacijos saugumas, 

Kronika

lietuvos respublikos (lr) prezidentas ir 
lietuvių išeivija

kova su terorizmu bei fundamentalizmu. 
lietuvos vadovas išreiškė įsitikinimą, kad 
įvairių organizacijų, tokių kaip esBo, es, 
naTo ir europos Taryba, tarpusavio sąveika 
ir bendradarbiavimas buvo ir turi likti sau-
gumo ir stabilumo europoje pamatas. 

2008 m. rugsėjo 29 d. lr prezidentas Val-
das adamkus lankėsi Vašingtone, susitiko su 
jaV prezidentu džordžu Bušu (george W. 
Bush), jaV viceprezidentu diku Čeiniu (dick 
cheney) ir gynybos sekretoriumi robertu 
geitsu (robert gates). Šių susitikimų metu 
aptartos tarptautinės politikos aktualijos, 
demokratijos ir tarptautinės teisės principų 
stiprinimas rytų europoje ir kaukazo vals-
tybėse, kalbėta apie dvišalius lietuvos ir jaV 
santykius, jaV bevizio režimo įvedimą lietu-
vos respublikos piliečiams, energetikos aktu-
alijas ir energetikos saugumo stiprinimą.

Vašingtone buvo parafuotas lietuvos ir 
jaV vyriausybių susitarimas dėl glaudesnio 
bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos 
ir kovos su jais srityje. juo abi šalys partnerės 
sustiprino teisėsaugos institucijų bendradar-
biavimą, siekdamos užtikrinti keliaujančiųjų 
ir kelionių saugumą keisdamosi informacija 
apie saugumui grėsmę galinčius kelti asmenis.
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2008 m. spalio 30 d. lr prezidentas Val-
das adamkus priėmė Vilniuje viešintį jaV 
teritorinio saugumo sekretorių maiklą Čer-
tofą (michael chertoff). susitikimo metu 
jaV teritorinio saugumo sekretorius pristatė 
prezidentui V. adamkui įvedamo bevizio 
režimo lietuvos piliečiams tvarką. Valstybės 
vadovas pažymėjo, kad žinia apie jaV bevi-
zio režimo įvedimą lietuvos respublikos 
piliečiams atveria naujas dvišalio bendra-
darbiavimo įvairiose srityse galimybes. Be-
vizis režimas su jaV taikomas nuo 2008 m. 
lapkričio 17 d.

2009 m. sausio 9 d. lr prezidentas Val-
das adamkus pasveikino pietų amerikos lie-
tuvių jaunimo suvažiavimo dalyvius. prezi-
dentas šiltai prisiminė 2008 m. liepos 14–25 d. 
vykusius susitikimus su lietuvių jaunimu 
san paule, montevidėjuje bei Buenos airė-
se ir padėkojo už jų nuoširdumą ir išsaugotą 
gyvą, nuolat puoselėjamą lietuvišką dvasią. 
lietuvos vadovas pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad šie metai bus ypatingi išeivijos jaunimui, 
nes, kartu švęsdami lietuvos vardo jubiliejų, 
dar kartą giliai širdyse jie pajus savo šaknis 
ir ryšį su tėvų žeme. prezidentas V. adamkus 
palinkėjo visokeriopos sėkmės suvažiavimui 
ir pasisekimo rengiamam šių metų pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui. 

2009 m. sausio 19 d. lr prezidentas Val-
das adamkus Brazilijos Federacinės respu-
blikos prezidentui luizui ináciui lulai da 
silvai išsiuntė laišką, kuriame savo ir visų 
lietuvos žmonių vardu padėkojo Brazilijos 
vadovui ir visoms Brazilijos valstybės insti-
tucijoms už galutinai užbaigtas vidines pro-
cedūras panaikinti vizų režimą lietuvos pi-
liečiams. prezidentas pareiškė viltį, kad vizų 
panaikinimas dar labiau paskatins artimą 
mūsų šalių ir žmonių bendravimą, prisidės 
įgyvendinant Brazilijos ir europos strateginę 
partnerystę, plėtojant kultūrinius, akademi-
nius ir ekonominius ryšius.

2009 m. vasario 9 d. lr prezidentas Val-
das adamkus priėmė darbo grupės narius, 

parengusius naują pilietybės įstatymo redak-
ciją. Šis įstatymo projektas išplečia dvigubos 
pilietybės taikymo atvejus. lietuvos respu-
blikos konstitucijos 12 straipsnis iš esmės 
draudžia dvigubą pilietybę – lietuvos ir ki-
tos šalies – ją leidžia tik kaip išimtį iš bendro 
vienos pilietybės principo.

naujo įstatymo projekto nuostatos teikia 
galimybę išlaikyti dvigubą pilietybę asme-
nims, kurie išvyko ar buvo ištremti iš lietu-
vos iki 1990 m. kovo 11 d. Vadinasi, asmenys, 
turėję pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ir 
pasitraukę iš šalies ar ištremti nuo 1919 m. iki 
1990 m. kovo 11 d., galėtų turėti dvigubą pi-
lietybę nepriklausomai nuo to, kurioje valsty-
bėje – lietuvoje ar kitur – jie nuolatos gyvena. 
lietuvos pilietybę galėtų išlaikyti ir šių asme-
nų palikuonys. pilietybės įstatymo projekte 
numatyta, kad vaikas, kuris gimdamas įgyja 
lietuvos ir kitos valstybės pilietybę, taip pat 
gali turėti dvigubą pilietybę. Ši nuostata tai-
kytina visiems vaikams, gimusiems lietuvoje 
ar užsienyje po 1990 m. kovo 11 d. 

praėjusiais metais lietuvos respublikos 
seimas palaikė prezidento V. adamkaus 
vetuotą pilietybės įstatymą, įteisinusį dvigu-
bą pilietybę tik naTo ir europos sąjungos 
šalyse gyvenantiems išeiviams iš lietuvos. 
Tačiau šiuo požiūriu buvo diskriminuojami 
kitose šalyse gyvenantys tautiečiai. Vetavęs 
pilietybės įstatymą, prezidentas V. adamkus 
2008 m. spalio mėn. pabaigoje sudarė darbo 
grupę naujai pilietybės įstatymo redakcijai 
parengti. 

lietuvos respublikos 
Vyriausybės ir institucijų prie 

lrV santykių su lietuvių  
išeivija apžvalga

2008 m. rugsėjo 23–28 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamente prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės su vizitu lankėsi 
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londono Bishop challoner katalikiškos ko-
legijos direktorė c. mayers, jos pavaduotojas 
p. Brownas, kolegijos mokytojai ir studentai, 
jungtinės karalystės lietuvių sąjungos pir-
mininkė Ž. ilgūnaitė ir jungtinės karalystės 
lietuvių sąjungos Švietimo tarybos pirmi-
ninkė r. retkutė. Vizito metu aptartos toles-
nio bendradarbiavimo galimybės padedant 
įteisinti lietuvių kalbos egzaminą jungti-
nės karalystės mokyklų baigiamuosiuose 
egzaminuose (gcse). jungtinės karalystėsjungtinės karalystės 
svečių delegacija lankėsi mykolo Biržiškos, 
Vytauto didžiojo gimnazijose Vilniuje, ku-
riose aptarė tolesnius lietuvos ir jungtinės 
karalystės mokyklų glaudaus bendradarbia-
vimo klausimus, stebėjo pamokas, kartu su 
mokytojais dalijosi gerąja darbo patirtimi.

2008 m. rugsėjo 24 d. lietuvos respubli-
kos Vyriausybė patvirtino ekonominės mi-
gracijos procesų ir užsienio lietuvių būklės 
stebėsenos, analizės ir prognozavimo tvarkos 
aprašą. juo nustatomi rodikliai, apibūdinantys 
šiuos procesus, jų stebėjimo, analizės ir pro-
gnozavimo sistema. ekonominės migracijos 
procesų ir užsienio lietuvių būklės stebėsenos, 
analizės ir prognozavimo tikslas yra įvertinti 
ekonominės migracijos procesus, pagrindi-
nes demografines ir socialines bei ekonomi-
nes migrantų charakteristikas, ekonominės 
migracijos įtaką lietuvos gyventojų skaičiui 
ir struktūrai, demografinei, socialinei ekono-
minei šalies raidai. siekiama tirti ir užsienio 
lietuvių būklę – jų bendruomenių veiklą, di-
namiką, veiksmingumą.

Valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo 
kompetenciją įpareigojamos rengti rodiklius 
ir informaciją apie šiuos procesus. socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija šiuos rodiklius 
ir informaciją kaups, analizuos, kasmet skelbs 
ir teiks ekonominės migracijos reikalų ko-
misijai. lietuvos ir užsienio mokslininkai ir 
nepriklausomi ekspertai galės būti kviečiami 
ekonominės migracijos procesų ir užsienio 
lietuvių būklės analizei atlikti, prognozavi-
mo metodikoms ir prognozėms rengti.

2008 m. spalio 1 d. darbą pradėjo pirmasis 
lietuvos ambasadorius australijai. lietuvos 
ambasadorius dainius kamaitis kanberoje 
susitiko su vietos lietuvių bendruomenės na-
riais ir įteikė skiriamuosius raštus australi-
jos generalinei gubernatorei quentin Bryce. 
per pokalbį su q.Bryce aptarti dvišaliai san-
tykiai, glaudesnio kultūrinio bendradarbia-
vimo ir jaunimo mainų perspektyvos. 

Tokijuje reziduojantis ambasadorius 
d. kamaitis – pirmasis australijai akredi-
tuotas ambasadorius. Šioje šalyje veikia ir 
lietuvos garbės generalinio konsulo vado-
vaujamas konsulatas melburne. australijos 
ambasadorius lietuvai reziduoja stokholme, 
o Vilniuje veikia australijos garbės konsulo 
vadovaujamas konsulatas. lietuva ir austra-
lija diplomatinius santykius užmezgė 1991 m. 
lapkričio 6 d.

2008 m. spalio 10 d. Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie lietuvos re-
spublikos Vyriausybės atstovės susitiko su 
lietuvių–islandų bendruomenės atstovais 
bei islandų kalbos pedagoge anna gudron 
tarptautiniame kultūros centre „alþjóða Hús“ 
dėl lituanistinio švietimo ir lietuvių vaikų 
integravimosi problemų. departamentas, 
atsižvelgdamas į aktyvią ką tik susikūrusios 
bendruomenės veiklą 2008 metais, skyrė da-
linę paramą lietuvių–islandų bendruomenės 
prisistatymo renginiui bei interneto svetainės 
sukūrimui, perdavė garso ir vaizdo įrašų, 
reprezentuojančių lietuvišką kultūrą, litua-
nistinei mokyklėlei – metodinės literatūros, 
suvenyrų su tautine atributika.

2008 m. spalio 22–24 d. Birštone Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie 
lietuvos respublikos Vyriausybės surengė 
kasmetį seminarą „Vadyba ir komunikacija“ 
užsienio lietuvių bendruomenių informaci-
jos darbuotojams. renginyje išeivijos atstovai 
dalijosi darbo užsienio lietuvių žiniasklaidos 
priemonėse patirtimi, analizavo diasporoje 
veikiančių žiniasklaidos priemonių veiklą. 
dalyviai aptarė galimybes gerinti užsienio 
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lietuvių bendruomenių ir lietuvos informa-
cijos priemonių bei institucijų bendradarbia-
vimą, pasikeitė idėjomis kaip pasirengti už-
sienyje vyksiantiems renginiams, skirtiems 
paminėti lietuvos vardo tūkstantmetį ir at-
kreipti pasaulio visuomenės dėmesį į Vilnių, 
2009 m. tapsiantį europos kultūros sostine.

2008 m. spalio 23 d. lietuvos užsienio 
reikalų ministras petras Vaitiekūnas už 
svarbų indėlį į lietuvos ir australijos ryšių 
plėtrą užsienio reikalų ministerijos garbės 
ženklu „lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ 
apdovanojo ilgametį lietuvos garbės 
generalinį konsulą australijoje Viktorą 
Šliterį. V. Šliteris kaip garbės konsulas at-
stovavo lietuvai australijoje nuo 1994 metų. 
1997 metais už aktyvų darbą jis buvo pas-
kirtas garbės generaliniu konsulu.Visuomet 
būdamas aktyvus australijos lietuvių 
bendruomenės narys, V. Šliteris sumaniai 
išnaudodavo kiekvieną progą garsinti lietu-
vos vardą australijoje, daug padėjo rengiant 
lietuvos vadovų vizitus į australiją, palaikė 
glaudžius ryšius su lietuvos politikais, ver-
slo ir kultūros žmonėmis, aktyviai talkino 
verslininkams, norintiems užmegzti verslo 
ryšius australijoje.

2008 m. spalio 25 d. lietuvos ambasada 
norvegijoje sušaukė norvegijos universite-
tuose ir aukštosiose mokyklose besimo-
kančius studentus į pirmąjį šioje šalyje lietuvių 
studentų sąskrydį. renginyje dalyvavo 
studentų iš įvairių norvegijos miestų – oslo, 
Bergeno, Trondheimo. Vienas pagrindinių 
susibūrimo tikslų – paskatinti glaudesnį 
studentų bendravimą, jų iniciatyvas, su-
kurti erdvę viešai diskusijai apie migraciją, 
atstovavimą lietuvai ir tapatybės išlaikymą 
svečioje šalyje, įgytų žinių pritaikymą lie-
tuvoje. renginį finansavo užsienio reikalų ir 
kultūros ministerijos, lietuvos institutas ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie lietuvos respublikos Vyriausybės.

2008 m. spalio 28 d. atidarytas lietuvos 
respublikos konsulatas olštyne ir pasirašy-

ta bendradarbiavimo sutartis tarp lietuvos 
istorijos instituto ir Varmijos mozūrų uni-
versiteto dėl lietuvos istorijos, etnologi-
jos, lietuvių kalbos, kultūrologijos studijų 
olštyno universitete. kaip pabrėžė iškilmėse 
dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos 
sekretorius giedrius Viliūnas, lietuvos isto-
rijos institutas ir Varmijos mozūrų univer-
sitetas yra modernios ir dinamiškos mokslo 
institucijos, kurios tradiciniam lietuvos ir 
lenkijos moksliniam bendradarbiavimui 
lituanistikos ir polonistikos srityse gali su-
teikti naują turinį ir formą. 

2008 m. spalio 29 d. lietuvos respublikos 
Vyriausybės nutarimu patvirtinta Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie lie-
tuvos respublikos Vyriausybės parengta 
Tarpinstitucinė bendradarbiavimo su užsie-
nio lietuvių bendruomenėmis 2008–2012 m. 
programa. programos paskirtis – sudaryti 
sąlygas užsienio lietuvių bendruomenėms 
išlaikyti tautinį tapatumą ir ryšį su Tėvyne, 
užtikrinti nuoseklų ir įvairiapusį bendradar-
biavimą su įvairiomis lietuvos institucijomis. 
Tarpinstitucinė bendradarbiavimo su užsie-
nio lietuvių bendruomenėmis 2008–2012 m. 
programa leis veiksmingiau plėtoti pagrįstą 
tarpinstituciniu koordinavimu, konkrečio-
mis uždavinių įgyvendinimo priemonėmis ir 
finansiniais ištekliais lietuvos respublikos 
institucijų veiklą, rengti ir įgyvendinti ben-
drus, turinčius išliekamąją vertę projektus, 
padėsiančius užsienio lietuviams išsaugoti 
tautinę kultūrą, puoselėti tautinę savimonę, 
gyvenamajame krašte propaguoti kultūrines 
tradicijas.

2008 m. spalio 30 d. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamente prie lietuvos respub-
likos Vyriausybės (Tmid) lankėsi jaunimo 
reikalų departamento prie lietuvos respub-
likos socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos direktoriaus juro požėlos vadovaujama 
delegacija. susitikimo su Tmid vadovybe 
metu aptarti perspektyviniai bendradarbia-
vimo planai ieškant būdų, kaip į lietuvos 
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jaunimo organizacijų vykdomus projektus 
įtraukti kuo daugiau užsienio lietuvių jauni-
mo organizacijų. Tmid generalinis direkto-
rius antanas petrauskas pažymėjo būtinybę 
koordinuoti Tmid, jaunimo reikalų depar-
tamento bei kitų institucijų veiksmus siekiant 
tinkamai pasirengti 2009–2010 m. sandūroje 
lotynų amerikoje vyksiančiam Xiii pasau-
lio lietuvių jaunimo kongresui.

2008 m. lapkričio 7–8 d. Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie lietuvos re-
spublikos Vyriausybės generalinio direkto-
riaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė ir 
užsienio lietuvių skyriaus lituanistinio 
švietimo poskyrio vedėja daiva Žemgulienė 
vyko į Hiutenfeldą (Vokietija). Vida 
Bagdonavičienė dalyvavo Vasario 16-osios 
gimnazijos kuratorijos posėdyje, susitiko su 
Vokietijos lietuvių bendruomenės atstovais, 
gimnazijos vadovais, mokytojais. susitikimo 
metu aptarti svarbūs gimnazijos veiklos klau-
simai. daiva Žemgulienė dalyvavo Vokieti-
jos lietuvių bendruomenės valdybos organi-
zuotame antrajame Vokietijos lituanistinių 
mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
seminare, kuriame buvo apžvelgiami Vokie-
tijoje augančių lietuvių vaikų lietuvių kalbos 
dėstymo ypatumai, aptariamas mokyklų 
aprūpinimas vadovėliais ir kitomis mokymo 
bei vaizdinėmis priemonėmis, numatomos 
tolesnės veiklos gairės. daiva Žemgulienė 
seminaro dalyviams pristatė departamento 
veiklą lituanistinio švietimo srityje, naujo-
ves ir aktualijas. seminaro metu vyko naujos 
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos 
Švietimo komisijos rinkimai.

2008 m. lapkričio 11 d. pasirašytas 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
to prie lietuvos respublikos Vyriausybės 
bei Tarptautinių prekybos rūmų icc lie-
tuva bendradarbiavimo memorandumas. 
pasirašydamos memorandumą šalys sutarė 
organizuoti 2009 m. pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumą (pleF) ir dėti pastangas, 
jog pleF taptų tradiciniu renginiu. Taip pat 

numatyta bendradarbiauti identifikuojant 
lietuvių kilmės verslo lyderius ir ekonomikos 
ekspertus, gyvenančius užsienyje, sukurti 
galimybes, leidžiančias palaikyti glaudų ryšį 
tarpusavyje bei su lietuvoje gyvenančiais 
analogiškų sričių veikėjais, ekonomikos ir 
politikos formuotojais.

2008 m. lapkričio 19 d. lietuvos respub-
likos užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad lietuvos piliečiai turizmo tikslais jau 
nuo 2008 m. kovo 1 d. į kanadą gali vykti be 
vizų. Tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d. be vizų 
galės atvykti tik tie lietuvos piliečiai, kurie 
turi biometrinius pasus, t. y. pasus, išduotus 
po 2006 m. rugpjūčio 28 d. ir turinčius papil-
domą elektroninę laikmeną su paso turėtojo 
biometriniais duomenimis. lietuvos piliečiai, 
norintys į kanadą vykti nuo 2009 m. sausio 
1 d., bet neturintys biometrinio paso, turės 
gauti kanados vizą. nuo 2011 m. sausio 1 d. 
į kanadą įvažiuoti bus galima tik su biome-
triniu pasu. Biometriniai pasai privalomi ir 
tiems lietuvos piliečiams, kurie turizmo tik-
slais ne ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui 
planuoja vykti į jaV. Bevizis režimas su jaV 
taikomas nuo 2008 m. lapkričio 17 d.

2008 m. lapkričio 19–21 d. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie lie-
tuvos respublikos Vyriausybės, vykdydamas 
lietuvos respublikos Vyriausybės 2008 m. 
vasario 20 d. nutarimu nr. 222 patvirtintą li-
tuanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių 
tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir 
studijų institucijose 2008–2010 m. progra-
mą, Vilniuje organizavo užsienio valstybių 
universitetų lituanistikos (baltistikos) centrų 
lietuvių kalbos lektorių ir studentų konferen-
ciją „lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos 
tyrimų naujovės pasitinkant lietuvos vardo 
tūkstantmetį“. Tai antrasis tokio pobūdžio 
renginys, kurio metu bus skiriamas dėmesys 
nuodugnesnei lituanistikos (baltistikos) 
centrų edukacinės ir mokslinės veiklos ana-
lizei, lietuvių kalbos kaip svetimosios kalbos 
dėstymo naujausios metodikos pristatymui, 
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užsienio ir lietuvos lituanistų ir baltistų ben-
dradarbiavimo galimybių plėtojimui, bus ap-
tariamos naujausios lietuvių literatūros ten-
dencijos, lietuvos sociolingvistinė situacija 
ir kalbų politika, pristatomi nauji leidiniai.

2008 m. lapkričio 20 d. laikinai einantis 
lietuvos respublikos užsienio reikalų mi-
nistro pareigas petras Vaitiekūnas už nuo-
pelnus skleidžiant ir puoselėjant lietuvos 
kultūrą norvegijoje užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu „lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ apdovanojo vertėją almą ločerytę-
dale, ilgą laiką gyvenusią ir dirbusią norve-
gijoje. a. ločerytė-dale buvo ne tik vertėja, 
bet ir renginių, susitikimų organizatorė. ji 
padėjo organizuoti ir pirmuosius nepriklau-
somybę paskelbusių lietuvos vadovų vizitus 
į norvegiją.

2008 m. lapkričio 26–30 d. jaV Čikagos 
(ilinojaus valstija) priemiestyje lemonte, pa-
saulio lietuvių centre, vyko pasaulio lietuvių 
XiV mokslo ir kūrybos simpoziumas, jame 
dalyvavo lietuvos, jaV ir kitų pasaulio šalių 
atstovai. pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas yra viena iš Švietimo ir mok-
slo ministerijos vykdomos protų susigrąži-
nimo ir pritraukimo politikos priemonių. 
ja siekiama sutvirtinti lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų, juose dirbančių tyrėjų 
bei išvykusių iš lietuvos mokslininkų ryšius, 
paskatinti jų bendradarbiavimą mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, 
taip pat kurti atvirą pasauliui ir naujovėms 
lietuvos mokslo aplinką, skatinti mokslo 
plėtrą, keitimąsi žiniomis bei kūrybingumą.

simpoziume aptartos komunikacijos 
priemonių įvairovės ir jų įtaka bendravimui 
ir bendradarbiavimui, globalizacijos grėsmė 
ir nauda moksliniam išsivystymui, tautinės 
kultūros išlikimui. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie lietuvos re-
spublikos Vyriausybės generalinio direk-
toriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė 
ir užsienio lietuvių skyriaus vedėja Vio-
leta raulynaitienė dalyvavo simpoziumo 

plenarinėse ir mokslinėse sesijose. „litu-
anistinio švietimo“ sesijos metu buvo ap-
tariama lituanistinio švietimo situacija 
pasaulyje, ypatingas dėmesys skirtas litua-
nistinio švietimo plėtrai, ugdymo metodikų 
parengimui, technologinių galimybių ugdy-
mo procese panaudojimui, patirties sklai-
dai. V. Bagdonavičienė ir V. raulynaitienė 
pristatė Tmid veiklą, skirtą lituanistinio 
švietimo palaikymui ir plėtrai.

2008 m. lapkričio 28 d. lietuvos am-
basadoje Vokietijoje surengta konferencija 

„lietuvos pėdsakai Vokietijoje“, jos metu 
lietuvos ir Vokietijos istorikai, filologai, 
žurnalistai, kitų sričių atstovai kalbėjo apie 
lietuvos kultūros paveldą Vokietijoje – nuo 
kvedlinburgo analų iki šių dienų. konfe-
rencijoje skaityti pranešimai apie lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės ryšius su Vokie-
tija, baltistikos tradicijas šioje šalyje, lituani-
stiką Vokietijos archyvuose, lietuvių veiklą 
pabėgėlių stovyklose po antrojo pasaulinio 
karo, taip pat apie šiandien Vokietijoje gyve-
nančius ir kuriančius lietuvos menininkus. 
konferencijos proga ambasadoje eksponuoti 
slaptajame prūsijos archyve saugomi senieji 
lietuviški spaudiniai – jono Bretkūno „Bibli-
ja“. renginio metu pristatyta neseniai išleista 
vokiečių istorikų joachimo Tauerio ir Falpho 
ruchtenhageno knyga „Vilnius. Trumpa 
miesto istorija“, surengta monikos strukow-
Hamel nuotraukų prezentacija „Vilnius – fo-
tografiniai pasivaikščiojimai“. 

2008 m. gruodžio mėn. startavo lietu-
vos respublikos užsienio reikalų ministeri-
jos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programos tinklalapis www.
oranziniaiprojektai.lt (www.orangeprojects.
lt). Šiuo metu tai vienintelis informacijos 
šaltinis, pristatantis lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politiką ir vykdomus 
projektus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 
didieji pasaulio donorai – europos komisija, 
pasaulio bankas, ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija, airija, Vokietija, 
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kitos valstybės – turi elektroninius įrankius, 
padedančius ne tik rasti informacijos apie jų 
remiamus ir įgyvendinamus projektus, bet ir 
teikiančius metodinės medžiagos vystomojo 
bendradarbiavimo ekspertams, šalims par-
tnerėms ir savanoriams. To siekiama ir nauja-
jame lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 
puslapyje – čia pateikiama svarbiausia in-
formacija apie vystomojo bendradarbiavimo 
projektus ir pristatoma metodinė medžiaga.

2008 m. gruodžio 2 d. permainų koali-
cijos partneriai baigė derinti Vyriausybės 
programą, o būsimasis 15-osios Vyriausybės 
vadovas andrius kubilius ir kandidatai į 
ministrus pasirašė specialią deklaraciją. Bū-
simosios Vyriausybės programoje skiriama 
dėmesio ir užsienio lietuviams. naujoji Vy-
riausybė žada, atsižvelgdama į didelį užsie-
nyje gyvenančių ir dirbančių lietuvos res-
publikos piliečių skaičių, gerinti konsulines 
paslaugas: atsisakys perteklinių reikalavimų, 
diegs naujas technologijas ir kt. o remiant 
užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės iš-
saugojimą, naujųjų lietuviškos išeivijos ben-
druomenių formavimąsi bei lietuvių kalbos, 
istorijos, tradicijų išlaikymą, bus parengtos 
tikslinės programos ir plečiamos nuotolinio 
mokymo galimybės. 

permainų koalicija, laikydamasi nuosta-
tos, kad esame viena tauta, telkianti tiek lie-
tuvoje, tiek diasporoje gyvenančius lietuvius, 
įsipareigojo parengti „globalios lietuvos“ – 
išeivijos įtraukimo į valstybės gyvenimą ir 
kompleksinės lietuvos valstybės politikos 
adaptavimo globalizacijos sąlygomis – kūri-
mo strategiją ir pradės ją įgyvendinti. 

programoje taip pat pažymima, kad glo-
balizacija, konkurencija, darbo jėgos, ypač 
aukštos kvalifikacijos specialistų, emigraci-
ja tapo grėsmingu ekonomikos plėtros stab-
džiu, todėl bus dedamos ryžtingos pastangos 
pertvarkant darbo rinkos ir su ja susijusias 
institucijas, kad tai užtikrintų sėkmingą 
ekonomikos plėtrą ir augimą visų šalies gy-
ventojų gerovei. naujoji Vyriausybė taip pat 

ketina parengti priemones, užtikrinančias 
kiek įmanoma veiksmingesnį migracijos ir 
emigracijos procesų valdymą bei didesnės 
dalies emigravusių šalies gyventojų susigrą-
žinimą. 

greta to, permainų koalicija supaprastins 
sąlygas užsienio šalių aukštos kvalifikacijos 
specialistams ir jų šeimos nariams atvykti 
į lietuvą, formuos bendrą valstybės migra-
cijos procesų reguliavimo politiką, stiprins 
nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę 
bei sieks išsaugoti nacionalinę kompetenciją 
reguliuojant ekonominę imigraciją ir prie-
globsčio suteikimą. 

2008 m. gruodžio 3 d. pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkė regina 
narušienė kreipėsi į lietuvos respublikos 
ministrą pirmininką andrių kubilių pra-
šydama atidėti Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento reorganizavimo klausimą tol, 
kol plB išsakys savo nuomonę šiuo klausi-
mu ir pateiks savo pasiūlymų. Šiuo klausimu 
plB pirmininkė kalbėjosi su lietuvos respu-
blikos seimo vicepirmininke irena degutie-
ne ir naujuoju lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministru Vygaudu ušacku. abu po-
litikai pritarė nuomonei, kad tikslinga būtų 
užsienio lietuviams sukurti (reorganizuoti 
esamą) atskirą departamentą, tiesiogiai pa-
valdų ministrui pirmininkui, o lietuvos 
tautinių mažumų reikalus pavesti tvarkyti 
kultūros arba Vidaus reikalų ministerijai. 
patvirtintos naujosios lietuvos respublikos 
Vyriausybės programos 13 straipsnyje teigia-
ma, kad „iki 2009 m. birželio 1 d. panaikin-
sime Tautinių mažumų ir išeivijos reikalų 
departamentą prie lietuvos respublikos 
Vyriausybės, išeivijos reikalų koordinavimą 
perduodami užsienio reikalų ministerijai ir 
tautinių mažumų reikalų koordinavimą kul-
tūros ministerijai.“

2008 m. gruodžio 4 d. lietuvos ambasa-
dorius italijoje Šarūnas adomavičius kartu 
su lietuvos garbės konsulu emilijos-roma-
nijos regionui giorgio schiaretti iškilmingai 
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atidarė lietuvos garbės konsulatą parmos 
mieste (Viale mentana 148). parma – svarbus 
italijos verslo, kultūros ir žemės ūkio perdir-
bamosios pramonės centras. Čia įkurta eu-
ropos sąjungos maisto saugos tarnyba, for-
muojanti saugios mitybos politiką europos 
sąjungoje. Šis miestas yra lietuvos kultūros 
puoselėjimo centras. Viename iš seniausių 
italijos universitetų „università degli studi 
di parma“ prof. guido michelini vadovauja 
lietuvių kalbos katedrai. Šiuo metu italijo-
je veikia septyni lietuvos garbės konsulatai 
(Venecijoje, milane, Baryje, kaljaryje, Tu-
rine, genujoje, parmoje). ateinančiaisiais 
metais planuojama atidaryti naujus garbės 
konsulatus palerme ir neapolyje, paskirti 
garbės konsulą Florencijoje.

2008 m. gruodžio 6 d. iškilmingoje ce-
remonijoje renhofo pilyje lampertheime-
Hiutenfelde (Vokietija) ilgamečiam Vokie-
tijos bendruomenės pirmininkui antanui 
Šiugždiniui įteiktas Vokietijos Federacinės 
respublikos ordino „už nuopelnus“ kryžius 
(das Verdienstkreuz am Bande des Verdiens-
tordens der Bundesrepublik deutschland) už 
nuopelnus Vokietijos lietuvių bendruomenei, 
taip pat už indėlį stiprinant Vokietijos ir lie-
tuvos bendradarbiavimą, ypač tarp Hese-
no žemės ir lietuvos. ordino kryžiumi už 
ypatingus nuopelnus pagerbiami Vokietijos 
politikos, verslo, kultūros atstovai, meno bei 
visuomenės veikėjai. 

2008 m. gruodžio 12 d. lietuvos respu-
blikos užsienio reikalų ministerija kartu su 
užsienio politikos tyrimų centru Vilniuje 
organizavo tarptautinį forumą „Baltijos jū-
ros regionas: iššūkiai ir galimybės“, kuriame 
mokslininkai, tyrėjai iš Šiaurės šalių, Baltijos 
valstybių, jungtinės karalystės, lenkijos, ru-
sijos ir Vokietijos, taip pat šių valstybių užsie-
nio politikos planavimo specialistai, diploma-
tai aptarė regiono šalių bendradarbiavimo ir 
tolesnės regioninės integracijos galimybes.

2008 m. gruodžio 12 d. lietuvos ambasa-
dos Šveicarijoje iniciatyva Fribūre vyko lie-

tuvos ir Šveicarijos prekybos rūmų steigia-
masis susirinkimas. naujasis susivienijimas 
pavadintas lietuvos ir Šveicarijos, Šveicari-
jos ir lietuvos prekybos rūmais. Tai pelno 
nesiekianti organizacija, kurios būstinė bus 
ekonomiškai stipriai išsivysčiusiame Šveica-
rijos Fribūro kantone – Fribūro pramonės ir 
prekybos rūmų patalpose. rūmai savo veikla 
skatins ir rems lietuvos ir Šveicarijos ekono-
minius ryšius, padės abiejų šalių verslinin-
kams rasti tinkamus partnerius ir kartu su 
atitinkamų sričių mokslininkais bus ieško-
ma pažangių bendradarbiavimo formų.

2008 m. gruodžio 18 d. Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas prie lietuvos 
respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas 
europos socialinio fondo projektą „Teigiamo 
lietuvos ir lietuvos ekonominių migrantų 
įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grį-
žimą“, surengė konferenciją „požiūris į emi-
graciją: stereotipai ir tikrovė“. konferencijoje 
pristatytas departamento užsakymu Visuo-
menės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 

„Vilmorus“ ir Tarptautinės migracijos orga-
nizacijos (Tmo) Vilniaus biuro atliktas tyri-
mas „požiūris į emigraciją ir emigrantus“.

Tyrimu siekiama nustatyti, kaip lietuvos 
visuomenė vertina užsienio lietuvius, ir išsi-
aiškinti, ar iš tiesų lietuvos visuomenėje vy-
rauja neigiamas požiūris į emigravusiuosius, 
o gal tai tik stereotipas. Tyrimo duomenimis, 
dauguma apklaustų užsienio lietuvių mano, 
kad lietuvos visuomenėje vyrauja požiūris į 
emigravusius tautiečius, o per pastaruosius 
3–5 metus šis neigiamas požiūris tik dar la-
biau sustiprėjo.

konferencijoje dalyvavę užsienio lietuviai, 
žiniasklaidos atstovai, migracijos politikos 
ekspertai, politikai ir besidomintys emigra-
cijos problemomis dėmesį sutelkė prie naujos 
ir vis aktualesnės temos – emigracijos proce-
so vertinimo. renginyje ieškota būdų, kaip 
gerinti požiūrį į emigrantus, didinti užsienio 
lietuvių ir lietuvos gyventojų tarpusavio 
supratimą bei mažinti galimą susipriešini-
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mą. Tikimasi, kad konferencija prisidės prie 
nuoseklios lietuvos migracijos politikos for-
mavimosi ir padės griauti populiarius stereo-
tipus apie emigraciją ir emigrantus. 

2009 m. sausio 12 d. lietuvos respubli-
kos ministras pirmininkas andrius kubilius 
susitiko su pasaulio lietuvių bendruomenės 
tarybos prezidiumo pirmininke regina na-
rušiene. Šis susitikimas įvyko po 2008 m. 
gruodžio 3 d. plB valdybos pirmininkės 
kreipimosi į lietuvos respublikos ministrą 
pirmininką, prašant atidėti Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento reorganizavimo 
klausimą tol, kol plB išsakys savo nuomonę 
šiuo klausimu ir pateiks savo pasiūlymų. su-
sitikime aptartos perspektyvos ir galimybės, 
kaip išeivija galėtų veiksmingiau ir glaudžiau 
bendradarbiauti su naująja Vyriausybe ir 
kitomis valstybės valdymo institucijomis. 
pokalbyje, kuriame dalyvavo ir užsienio 
reikalų ministras Vygaudas ušackas, taip 
pat pasikeista nuomonėmis, kaip turėtų būti 
sprendžiami dvigubos pilietybės įteisinimo 
klausimai.

2009 m. vasario 2 d. lietuvos respubli-
kos užsienio reikalų ministras Vygaudas 
ušackas už nuopelnus atkuriant lietuvos 
nepriklausomybę ir lietuvių išeivijos telkimą 
bei ilgametį darbą lietuvos labui užsienio 
reikalų ministerijos garbės ženklu „lietuvos 
tūkstantmečio žvaigždė“ apdovanojo pasau-
lio lietuvių bendruomenės atstovą lietuvoje 
gabrielių Žemkalnį.

2009 m. vasario 10 d. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie lietuvos respu-
blikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pareigas pradėjo eiti arvydas daunoravičius. 
iki paskiriant nuo 2008 m. liepos a. dauno-
ravičius buvo lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerijos globalios politikos de-
partamento direktoriaus pavaduotojas. nuo 
1991 m. dirbo lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerijoje. 1994–1995 m. – už-
sienio reikalų ministerijos amerikos šalių 
skyriaus vedėjas, 1995–2000 m. – lietuvos 

respublikos ambasados Belgijos karalystėje, 
nyderlandų karalystei ir liuksemburgo di-
džiajai Hercogystei patarėjas, 1998–1999 m. – 
lietuvos respublikos ambasados Belgijos 
karalystėje, nyderlandų karalystei ir liuk-
semburgo didžiajai Hercogystei laikinasis 
reikalų patikėtinis, 2000–2003 m. – lietu-
vos respublikos užsienio reikalų ministeri-
jos rytų europos ir Vidurinės azijos šalių 
skyriaus vedėjas, 2003–2008 m. – lietuvos 
respublikos generalinis konsulas Čikagoje.

2009 m. vasario 21 d. lietuvos ambasado-
rius rusijoje antanas Vinkus už lietuvybės 
puoselėjimą ir paramą lietuvių bendruome-
nėms tolimuosiuose sibiro regionuose lietu-
vos respublikos užsienio reikalų ministeri-
jos garbės ženklu „lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ apdovanojo vienintelę lietuvos 
garbės konsulę rusijoje Tatjaną muniną. 
T. munina – garsios dainininkės Beatričės 
grincevičiūtės dukterėčia (T. muninos tė-
vas – dainininkės Beatričės grincevičiūtės 
brolis, 1940 m. buvo ištremtas į sibirą), lie-
tuvos garbės konsule rusijoje buvo paskir-
ta 2005 metais. ji daug metų rėmė lietuvių 
bendruomenės veiklą, 2007 m. savo lėšomis 
įsteigė irkutsko lietuvių kultūros centrą 

„Švyturys“. garbės konsulė remia lietuvių 
bendruomenės kultūrines iniciatyvas, ska-
tina dvišalį lietuvos ir rusijos bendradar-
biavimą verslo bei kultūros srityse, priside-
da prie sibire žuvusių tremtinių atminimo 
įamžinimo.

Visuomenėje

2008 m. rugsėjo 3 d. portugalijoje įsteigta 
ir Teisingumo ministerijoje įregistruota lie-
tuvių bendruomenė. neoficialiais duomeni-
mis, portugalijoje nuolat gyvena apie 400 lie-
tuvių. jie dirba paslaugų srityje, pramonėje, 
žemės ūkyje. Tarp portugalijoje gyvenančių 
lietuvių taip pat yra teisininkų, mokslinin-
kų, dirbančių koimbros, madeiros ir azo-
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rų salose esančiuose universitetuose, savo 
verslą įkūrusių verslininkų. pradiniame 
savo veiklos etape bendruomenės valdyba 
planuoja suburti kuo daugiau portugalijoje 
gyvenančių lietuvių, išsiaiškinti jų poreikius 
siekiant išlaikyti glaudžius ryšius su lietuva 
ir palaikyti tautinį tapatumą. steigiamajame 
susirinkime lietuvių bendruomenės valdy-
bos pirmininke išrinkta teisininkė inga ki-
likevičienė.

2008 m. rugsėjo 5 d. lietuvos informa-
cijos mainų centras (liTH) airijoje pradėjo 
leisti pirmąjį nemokamą žurnalą emigran-
tams liTH. kas dvi savaites leidžiamas žur-
nalas lietuviams, gyvenantiems ne tik airijo-
je, pateiks šviežiausias naujienas iš lietuvos, 
airijos ir pasaulio, interviu su įdomiais ir 
svarbiais žmonėmis, kvies pramogauti ir ke-
liauti, skatins saviraišką, spausdins skaityto-
jų kūrybą, dės nuotraukas. 

2008 m. rugsėjo 8 d. lietuvių, gyvenu-
sių amerikoje, visuomeninės organizacijos 
(lgaVo) „sugrįžus“ valdybos nariai giedrė 
Šipailaitė ir edmundas atkočiūnas dalyvavo 
demokratinės politikos instituto rengtoje 
apskritojo stalo diskusijoje „lietuvai tinka-
miausias politinės priklausomybės modelis: 
pilietybė, politinis dalyvavimas ir atstovavi-
mas“. diskusijos metu buvo keliami lietuvos 
globalizavimo, biurokratinės sistemos refor-
mavimo, poreikių piramidės identifikavimo, 
emigracijos ir reemigracijos procesų raidos 
diasporos kontekste klausimai. diskusijoje 
mintimis dalijosi: mindaugas Butkus, urm 
politikos planavimo departamento direkto-
rius, ainė ramonaitė, politologė, Vu Tspmi 
docentė, gintaras steponavičius, lietuvos 
respublikos seimo narys, lietuvos respu-
blikos liberalų sąjūdžio pirmasis pirminin-
ko pavaduotojas, justinas Žilinskas, Teisės 
instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedė-
jas, vyresnysis mokslo darbuotojas, dovilė 
Žvalionytė, Viešosios politikos ir vadybos 
instituto analitikė, mantas adomėnas, de-
mokratinės politikos instituto prezidentas, 

indrė Balčiūnaitė, demokratinės politikos 
instituto ekspertė. 

2008 m. rugsėjo 12 d. jungtinės karalys-
tės lietuvių jaunimo sąjunga (jkljs) surengė 
pirmąjį diskusijų klubo „lietuvos ateitis“ su-
sitikimą lietuvos ambasados patalpose lon-
done. diskusijų klubas – tai viena iš jkljs 
projekto „lietuvos ateitis“ dalių, kuriuo sie-
kiama įtraukti užsienyje gyvenančius lietu-
vius galvoti ir dalytis mintimis, idėjomis apie 
lietuvos aktualijas bei ateities vizijas. susi-
tikime dalyvavo apie porą dešimčių jung-
tinėje karalystėje gyvenančių lietuvių, taip 
pat projekto globėjas lietuvos ambasadorius 
jungtinėje karalystėje Vygaudas ušackas 
bei buvęs Britanijos krašto apsaugos minis-
tro, Bendruomenių rūmų lyderio ir ministro 
europai geoffo Hoono specialusis patarėjas, 
neseniai į verslą pasukęs jamesas connalis. 
diskutuota tema „lietuvos ateitis – ar mes 
jos dalis?“ anot jkljs pirmininkės lauros 
dzelzytės, susitikimas parodė, kad Britanijo-
je gyvenantiems lietuviams rūpi, kaip veikti 
lietuvos ateitį būnant už jos ribų: „mes visi 
norime ją kurti, nes nepriklausomai nuo to, 
ar grįšime, ar ne, jaučiamės turintys lietuviš-
ką tapatybę“, – kalbėjo l. dzelzytė.

2008 m. rugsėjo 18 d. lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacijos centre Vilniuje įvyko 
lgaVo ,,sugrįžus“ posėdis. jo metu organi-
zuota diskusija „asmeninė patirtis gyvenant 
užsienyje ir sugrįžus: kas gerai ir kas blo-
gai – buvo ir yra?“. gana gausiai susirinkę 
organizacijos nariai dalijosi savo paskutine 
patirtimi lietuvoje ir nuotaikomis sugrįžus. 
nemažą susidomėjimą lgaVo „sugrįžus“ 
susitikimu parodė kitos valstybinės, mokslo 
ir visuomeninės organizacijos, atsiuntusios 
savo atstovų iš Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento, Tarptautinės migracijos or-
ganizacijos, savanorių centro, Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto.

2008 m. rugsėjo 23 d. lietuvos ambasa-
doje jungtinėje karalystėje pristatytas nau-
jas lietuviškas laikraštis „kita tiesa“. jį leidžia 
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„mega media group ltd“. Tai jau ketvirtas 
lietuviškas laikraštis, leidžiamas didžiojoje 
Britanijoje. kaip skelbia laikraščio leidėjai, 
naujame leidinyje – aktualijos iš viso pa-
saulio, naujienos iš didžiosios Britanijos ir 
lietuvos, politikos, ekonomikos, socialinės, 
kultūrinės temos, smagios ir įkvepiančios is-
torijos. laikraštis domėsis mados tendenci-
jomis, sveiko gyvenimo būdo, psichologijos, 
tarpusavio santykių temomis, padės spręsti 
skaitytojų problemas. naujasis laikraštis iš 
kitų skirsis tuo, kad bus platinamas nemo-
kamai, leidžiamas 15 000 egzempliorių tiražu 
ir pasieks apie 80 000 skaitytojų auditoriją. 
laikraštis leidžiamas kas dvi savaites, jį bus 
galima rasti lietuviškose parduotuvėse, oro 
uostuose, šv. kazimiero bažnyčioje, lietuvių 
bendruomenės renginiuose. 

2008 m. rugsėjo 25 d. Taline įsteigtas 
verslo klubas „Tradeestonia.lt“. pagrindinė 
verslo klubo veikla – ne tik vienyti buvusius, 
esamus ar būsimus lietuvių verslininkus, tu-
rėjusius, turinčius ar norinčius turėti verslo 
sąsajų su estija, bet ir teikti įvairią informa-
ciją apie ekonomikos padėtį estijoje, padėti 
ieškoti verslo partnerių, kartu su lietuvos ko-
mercijos atašė bei lietuvos ambasada estijoje 
organizuoti susitikimus su įvairiais verslo ar 
valdžios atstovais. pirmame verslo klubo su-
sirinkime dalyvavo daugiau kaip 10 įmonių 
atstovų, diskutavusių apie svarbiausius klu-
bo veiklos principus. susitikime pristatytas 
ir kuriamas internetinis puslapis www.trade-
estonia.lt, kuriame galima rasti tiek estijos 
spaudos apžvalgų, tiek kitos verslininkams 
aktualios informacijos apie estijoje planuo-
jamus renginius, organizuojamas parodas ar 
vykdomus sandorius.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. išeivijai skir-
tą nacionalinio transliuotojo kanalą „lTV 
World“ galės matyti ir lenkijos lietuviai. Tai 
numatyta lietuvos radijo ir televizijos bei 
lenkų bendrovės VecTra s. a. pasirašyto-
je sutartyje. „lTV World“, kurios programą 
sudaro geriausios lTV ir lTV2 laidos, bus 

transliuojama skaitmeniniu formatu kabe-
linės televizijos VecTra „platininiame pa-
kete“. išeiviams skirtas kanalas bus matomas 
23 lenkijos miestuose. Tai Balstogė, Belsko-
Biala, Bytomas, elbingas, glivicės, jelenia 
gura, kelcai, legnica, silezijos miastečkas, 
olštynas, radomas, radzionkuvas, silezijos 
ruda, rybnikas, slupskas, suvalkai, sven-
tochlovicės, Tarnovske guros, ustka, Vro-
clavas, Zabžas, Žoros, lomža.

2008 m. spalio 3–5 d. Hiutenfelde (Vo-
kietija) renhofo pilyje vyko 28-asis lietu-
vių kultūros instituto (lki) suvažiavimas 
ir mokslinė konferencija „nuo rytų krašto 
iki lietuvos respublikos: 1918–ųjų vasario 
16-oji istorinėje perspektyvoje“. konferenci-
joje dalyvavo lietuvos ir Vokietijos istorikai, 
politikai, diplomatai, žurnalistai, lietuvių 
bendruomenės Vokietijoje atstovai. konfe-
rencijos temos aprėpė lietuvos ir Vokietijos 
santykius XX a. pradžioje, to meto procesus 
rytų ir Vidurio europoje. Šia konferencija 
pratęsti 2008 metų pradžioje prasidėję ben-
dri lietuvos ir Vokietijos renginiai, skir-
ti lietuvos nepriklausomybės 90–mečiui. 
konferenciją rengė lietuvių kultūros insti-
tutas, lietuvos ir Vokietijos forumas ir lie-
tuvos ambasada Vokietijoje.

2008 m. spalio 5 d. londone (jungtinė 
karalystė) oficialiai atidaryta nauja rytų 
londono dagenhamo rajone įsikūrusi li-
tuanistinė mokykla „mano pirmieji moks-
lai“. joje bus siekiama palaikyti lietuvybę, 
žadinti vaikų susidomėjimą mokslu, padėti 
mažiesiems pažinti save, aplinką, lietuvą ir 
pasaulį, mokytis žaidžiant. Šiuo metu jung-
tinėje karalystėje veikia apie 20 lituanistinių 
mokyklų.

2008 m. spalio 9 d. reikjavike (islandija), 
nordens Hús (Šiaurės namai) patalpose įvyko 
lietuvių ir islandų bendruomenės, susikūru-
sios 2008 m. gegužę, prisistatymo islandijos 
visuomenei renginys. pagrindinis organiza-
cijos tikslas – suvienyti islandijoje gyvenan-
čius lietuvius, pristatyti lietuviškąją kultūrą 
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islandijos žmonėms, padėti lietuviams inte-
gruotis į islandijos visuomenę. lietuvių ir is-
landų bendruomenė ketina pradėti dialogą su 
islandijos valstybės ir kitomis institucijomis, 
kurios glaudžiai dirba su šalies imigrantais, 
rūpinasi daugiakultūriškumo puoselėjimu. 
Tarptautinis kultūros centras „alþjóða Hús“ 
leidžia laikraštį, kuriame galima skaityti 
naujienas apie lietuvius islandijoje ir rasti 
svarbios lietuviams informacijos lietuvių 
kalba, taip pat lietuvių ir islandų bendruo-
menė turi lietuvišką radijo laidą (15–25 min.) 
penktadienio popietę Hafnaforduro savival-
dybės radijo rubrikoje „užsieniečių radijas“. 
Tarptautinio kultūros centro patalpose vei-
kia lituanistinė mokykla, kurioje moksi 20 
lietuvių kilmės vaikų.

2008 m. spalio 16 d. nevyriausybinė or-
ganizacija Baltijos vizijos grupė (Baltic Vi-
sion group – BVg), kurią įkūrė prestižinės 
londono ekonomikos mokyklos (london 
school of economics, lse) studentai iš lie-
tuvos, latvijos ir estijos, surengė pirmąją 
apskritojo stalo diskusiją „Baltijos komanda: 
koks žaidimo planas?“ lietuvos ambasadoje 
jungtinėje karalystėje. diskusijoje dalyvavo 
savaitraščio „The economist“ žurnalistas 
edwardas lucas, buvęs latvijos užsienio 
reikalų ministras ir dabartinis latvijos am-
basadorius didžiojoje karalystėje indulis 
Berzinis, „danske banko“ lietuvoje vadovas 
gintautas galvanauskas, Britanijos ir estijos 
asociacijos jungtinėje karalystėje vadovas 
neilas Tayloras. renginyje pristatyta BVg 
ekonominių ir politinių sprendimų vizija, vė-
liau diskutuota apie vidaus ir išorės politiką. 
pasak nevyriausybinės organizacijos atstovų, 
ši organizacija žada skatinti viešąją diskusiją 
kritiniais klausimais ir atlikti kokybinę bei 
kiekybinę analizę ieškant aktualių problemų 
sprendimo būdų. BVg ketina veikti londone, 
tačiau turės atstovų ir kiekvienoje Baltijos 
valstybėje.

2008 m. spalio 31–lapkričio 2 d. Bonoje 
(Vokietija) vyko Baltijos šalių jaunimo su-

važiavimas. Tris dienas trukusio tradicinio 
„Baltijiečių jaunimo kongreso“ metu vyko 
įvairios diskusijos, filmų kūrimo dirbtuvės 
ir baltijiečių helovino šventė „Baltoween“. 
mokslinę kongreso programos dalį sudarė 
interneto komunikacinių priemonių povei-
kio naujo kolektyvinio tapatumo kūrimui 
tema. iš įvairių Vokietijos vietovių gausiai 
susirinkę lietuviai, latviai ir estai diskuta-
vo apie interneto komunikacijos galimybių 
poveikį ne savo kilmės šalyse gyvenantiems 
Baltijos regiono gyventojams. Įpusėjus an-
trajai kongreso dienai, dalyvius bendrai 
kūrybinei veiklai sukvietė Vokietijoje vei-
kiančio europos lietuvių kultūros centro 
(elkc) organizuojamos filmų kūrimo dirb-
tuvės. elkc direktoriaus rimo Čuplinsko 
į dvi grupes pasiskirstę kongreso dalyviai 
kūrė scenarijus, atliko vaidybinius, filmavi-
mo bei montavimo darbus dviem muziki-
niams siužetams.

ilgametes tradicijas turintis „Baltijiečių 
jaunimo kongresas“ tokia forma buvo organi-
zuojamas jau ketvirtą kartą. idėja reformuoti 
šį renginį atsirado siekiant pritraukti daugiau 
Vokietijoje gyvenančio Baltijos šalių jaunimo. 
organizatoriams šiuo atveju ypač svarbus 
kūrybinis tokių susibūrimų momentas. pir-
muosius žingsnius ieškant naujų susibūrimo 
ir bendravimo formų žengė šiuo metu arūno 
damijonaičio vadovaujama Vokietijos lietu-
vių jaunimo sąjunga (Vljs), į kurios rankas 
pagrindinio organizatoriaus vaidmenį prieš 
ketverius metus perdavė BcsB. Tikimasi, 
kad inovatyvūs darbo metodai, draugiška 
bendravimo atmosfera, įvairiapusė meninė 
programa ateityje ir toliau pritrauks Vokieti-
joje gyvenantį Baltijos šalių jaunimą bendrai 
veiklai ir taip atliks vieną iš pagrindinių, dar 
praeito amžiaus šeštąjį dešimtmetį apibrėžtų 
šio renginio funkcijų – skatinti tarp Baltijos 
šalių jaunimo vienybės sąmonę.

2008 m. lapkričio 6 d. latvijos kabelinės 
televizijos operatorius „livas kTV“ pradė-
jo transliuoti „lTV World“ programą. Šis 
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operatorius aprėpia 60 procentų rygos te-
levizijos žiūrovų auditorijos. anksčiau ana-
logiška sutartis buvo pasirašyta su lenkijos 
kabelinės televizijos operatoriumi „Vectra 
s.a.“ artimiausiu metu ketinama pasirašyti 
sutartį su dar vienu lenkijos kabelinės tele-
vizijos operatoriumi. 

2008 m. lapkričio 10 d. maskvos valstybi-
nio m. lomonosovo universitetо Filologijos 
fakultete įvyko Baltistikos centro atidary-
mas. centro atidarymas – naujas žingsnis li-
tuanistikos studijų užsienyje istorijoje. nuo 
šiol maskvos valstybinio m. lomonosovo 
universitetо studentai galės rinktis lietuvių 
kalbą kaip pagrindinę užsienio kalbą ir įgy-
ti lietuvių kalbos ir literatūros specialisto 
kvalifikacinį bei mokslinius laipsnius, taip 
pat mokytis lietuvių kalbos kaip antrosios 
užsienio kalbos. Baltistikos centro pla-
nuose – akademiniai ir kultūriniai mainai, 
mokslinės konferencijos ir seminarai, lietu-
vių kalbos ir literatūros bei kultūros plačiąja 
prasme sklaida rusijoje.

2008 m. lapkričio mėn. 14 d. lietuvos 
mokslų akademijos didžiojoje salėje pagerbti 
užsienyje gyvenantys lietuvių mokslininkai, 
mokslo premijų laimėtojai. Švietimo ir moks-
lo ministras algirdas monkevičius penkiems 
užsienio lietuviams mokslininkams įteikė 
premijas už tarptautinio lygio mokslo pasie-
kimus ir ryšių su lietuva stiprinimą. premija 
už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pa-
siekimus humanitarinių ir socialinių moks-
lų srityje skirta filosofui dr. ignui kęstučiui 
skrupskeliui, pietų karolinos universiteto 
(jaV) profesoriui emeritui. už pastarojo 
dešimtmečio pasiekimus humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje pagerbtas istorikas 
dr. Bronius makauskas, lenkijos mokslų 
akademijos istorijos instituto mokslininkas, 
lietuvos ir lenkijos santykių istorijos tyrė-
jas. premiją už viso gyvenimo nuopelnus 
mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos 
ir technologijų mokslų srityse pelnė tech-
nologijos ir edukologijos mokslų atstovas 

dr. romualdas kašuba, Šiaurės ilinojaus 
universiteto (jaV) profesorius emeritas. už 
pastarojo dešimtmečio pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir technologijos mokslų srityse 
pagerbtas lazerinių technologijų specialistas 
dr. saulius juodkazis, Hokaido universiteto 
(japonija) asocijuotas profesorius. premija už 
mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo 
ryšių tarp lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą 
įteikta edukologui, lietuvybės puoselėtojui 
dr. algimantui Taškūnui, Tasmanijos uni-
versiteto (australija) mokslo darbuotojui.

2008 m. lapkričio 21–23 d. d. dublino 
viešbutyje „Burlington“ ir monagane vyko 
airijoje gyvenantiems lietuviams skirta in-
formacinė darbo mugė „Balnokim, broliai, 
žirgus!“. mugė organizuota įgyvendinant 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
projektą „Teigiamo lietuvos ir lietuvos eko-
nominių migrantų įvaizdžio formavimas 
siekiant skatinti grįžimą“, kurį finansuoja 
europos socialinis fondas. projekto tiks-
las – skatinti asmenų, išvykusių iš lietuvos 
dėl ekonominių priežasčių, sugrįžimą, jų in-
tegraciją į darbo rinką ir vykdyti ekonomi-
nės migracijos prevenciją. panaši mugė buvo 
organizuota ir 2007 metais.

mugės metu lietuvos respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija, lietuvos 
darbo birža, „sodra“, Valstybinės ligonių 
kasos, Švietimo ir mokslo ministerija, mi-
gracijos departamentas, Valstybinė mo-
kesčių inspekcija, keturi didžiausi lietuvos 
universitetai į airiją išvykusiems lietuviams 
teikė konsultacijas apie galimybę persivesti 
airijoje uždirbtą pensiją į lietuvą, apie išly-
ginamąsias klases vaikams lietuvos viduri-
nėse mokyklose ir galimas nuotolines studi-
jas, sveikatos draudimą ir dar daugybę kitų 
klausimų. mugėje lietuviai turėjo galimybę 
išgirsti ne tik naudingų patarimų, bet ir su-
sitikti su didžiausiais lietuvos darbdaviais. 
apie grįžimą galvojantiems lietuviams tai 
puiki galimybė sužinoti gyvenimo ir darbo 
sąlygas gimtinėje. Tikimasi, kad tai juos ap-
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saugos nuo nusivylimų ir kartu padės išsklai-
dyti neteisingus mitus apie lietuvą.

2008 m. lapkričio 22–30 d. Berlyne vyko 
pavasarį prasidėjusio migracijai skirto me-
dijų projekto ,,migrating art academies“ 
antroji dalis. „general public“ galerijoje 
vyko seminarai su migracija susijusiomis 
temomis, pristatyta Vytauto mechelkevi-
čiaus ir mindaugo gapševičiaus knyga ,,mi-
gruojanti realybė“. Šis renginys yra Baltijos 
kultūros metų Vokietijoje dalis, organizavo 
kelno medijų akademija ir meno rėmimo 
fondas ,,Top“. renginį finansavo europos 
komisija, lietuvos kultūros ministerija ir 
lietuvos institutas. projektas truks dvejus 
metus. jis įgyvendinamas bendradarbiau-
jant Vilniaus dailės akademijai, kelno me-
dijų akademijai ir europos vizualių menų 
mokyklai puatjė. 

2008 m. lapkričio 29 d. XiV pasaulio lie-
tuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu 
susirinko būrelis bendraminčių ir įkūrė 
psichologinę ir dvasinės pagalbos draugiją 
(pdpd). Tai – pelno nesiekianti organizacija, 
savanorišku pagrindu jungianti visus Šiaurės 
amerikoje gyvenančius lietuvius, kuriems 
rūpi Šiaurės amerikos lietuvių dvasinė ir 
psichologinė gerovė ir kurie savo finansiniu 
ir darbiniu įnašu prisideda prie šios savano-
riškos draugijos veiklos.

pagrindiniai draugijos uždaviniai yra 
rūpintis lietuvių bendruomenės jaV gerove 
siekiant sumažinti socialinę atskirtį bei geri-
nant psichologinę, emocinę ir dvasinę svei-
katą, vykdyti šių problemų prevenciją. Tai 
bus vykdoma trimis lygmenimis:

1. pagalba teikiama lietuvių bendruome-
nės nariams tiesiogiai dirbant su žmonėmis, 
taip pat dirbant šviečiamąjį darbą spaudoje, 
seminaruose, konferencijose.

2. Bendradarbiaujama tarp įvairių specia-
listų, pvz., psichologų, socialinių darbuotojų, 
dvasininkų.

3. Bendradarbiaujama su kitomis jaV, lie-
tuvos ir tarptautinėmis psichologinėmis ir 

jai artimų sričių organizacijomis, keičiamasi 
patirtimi.

2008 m. gruodžio 4 d. lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centras drauge su lietu-
vos televizija ir kultūros, filosofijos ir meno 
institutu surengė pirmąją klubo „Tapatybės 
labirintai“ paskaitą–diskusiją „ar emigran-
tai išlaikys tapatybę?“. klube pranešimą apie 
lietuvių emigrantų tautinę tapatybę autobi-
ografiniuose pasakojimuose skaitė sociologė 
irena Šutienienė, „išvietinto“ lietuvišku-
mo – transnacionalinio tapatumo kontūrus 
brėžė Vdu socialinės antropologijos centro 
vadovas Vytis Čiubrinskas, apie imigrantų 

„išvietinimo“ strategijas airijoje, anglijoje, 
ispanijoje ir norvegijoje kalbėjo Vdu socio-
logijos katedros vedėja doc. jolanta kuzneco-
vienė. planuojama, kad klubo diskusijos vyks 
vieną kartą per mėnesį. Į klubą „Tapatybės 
labirintai“ kviečiami akademikai, politikai, 
žurnalistai – diskutuoti, pristatyti savo idėjų 
ir minčių apie lietuvišką tapatybę.

2008 m. gruodžio 9–10 d. Vilniuje vyko 
eures lietuva organizuojamas seminaras 

„Vykdomos iniciatyvos siekiant sugrąžinti 
darbo jėgą“ Šiaurės/Baltijos šalių eures 
atstovams. seminaro tikslas – pristatyti už-
sienio šalių eures tinklo nariams esamą 
situaciją lietuvos darbo rinkoje, lietuvoje 
vykdomas iniciatyvas siekiant susigrąžin-
ti darbo jėgą iš kitų europos šalių, skatinti 
reemigracijos procesus bei pasikeisti gerąja 
patirtimi su šalimis, kuriose tokio pobūdžio 
procesai vyko anksčiau. eures lietuva ak-
tyviai dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įgyvendinamo projekto „Teigia-
mo lietuvos ir lietuvos ekonominių migran-
tų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti 
sugrįžimą“ lietuvos darbo biržos vykdomo-
je veikloje „informavimo ir konsultavimo 
priemonių kūrimas ir vykdymas airijoje ir 
jungtinėje karalystėje“.

2008 m. gruodžio 13 d. landakotskirkja 
katalikų bažnyčioje islandijos sostinėje rei-
kjavike (reykjavike) imtos aukoti islandų ir 
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lietuvių mišios. kunigas jakobas aukojo is-
landų kalba, o lietuvių ir islandų bendruo-
menės kamerinis choras ,,gija“ (vadovė ona 
amulytė, chormeisterė kristina petrošiūtė) 
giedojo lietuvių kalba. Tą vakarą susirinku-
sieji girdėjo 8 giesmes, pritariant vargonams 
ir smuikui, bei lietuviškai perskaitytą dievo 
žodį. Tokios mišios vyks kiekvieną pirmąjį 
mėnesio šeštadienį.

2009 m. sausio 3–11 d. montevidėjuje 
(urugvajus) vyko pietų amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas. renginį organizavo 
urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (uljs) 
kartu su pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
bei pasaulio lietuvių bendruomenės (plB) 
valdybos pietų amerikos reikalų komisijų 
pirmininku prelatu edmundu putrimu. su-
važiavime dalyvavo atstovų iš argentinos, 
urugvajaus, Brazilijos, Venesuelos, kanados 
bei lietuvos, taip pat buvo pasaulio lietuvių 
bendruomenės Valdybos narių. suvažiavimo 
metu vyksta „studijų dienos“, diskutuojama 
apie dabartinę lietuvių bendruomenių bei 
lietuvių jaunimo organizacijų padėtį pietų 
amerikoje, ieškoma būdų išlaikyti lietuvybę 
ir pritraukti daugiau narių į bendrą lietuviš-
ką veiklą. Vienas pagrindinių suvažiavimo 
tikslų – pasirengti Xiii pasaulio lietuvių jau-
nimo kongresui, vyksiančiam 2009 m. gruo-
džio 22 d.–2010 m. sausio 7 d. argentinoje, 
urugvajuje ir Brazilijoje.

2008 m. sausio 5 d. jaV lietuvių inter-
neto laikraštis „Bičiulystė“ ir jaV lietuvių 
visuomeninis komitetas paskelbė konkurso 

„išeivijos 2008-ųjų metų žmogaus“ nugalėto-
ją – pasaulio lietuvių bendruomenės valdy-
bos pirmininkę reginą narušienę.

2008 m. sausio 15 d. įregistruota estijos 
lietuvių jaunimo sąjunga. estijos lietuvių 
jaunimas jau kurį laiką būriuodavosi, o ak-
tyviau ėmė veikti nuo 2005-ųjų, kai buvo už-
megzti ryšiai su kitų europos kraštų lietuvių 
jaunimu. didžioji dalis estijoje gyvenančio 
lietuvių jaunimo – tai iš mišrių šeimų kilę 
antrosios, rečiau trečiosios kartos lietuviai, 

kurių gimtoji kalba nebe lietuvių, tačiau 
dažniausiai lietuviškai jie susišneka. pasta-
raisiais metais nemažai prisidėjo „naujo jau-
no kraujo“, t. y. į estiją dėl darbo, taip pat dėl 
šeiminių aplinkybių atvažiavę jauni žmonės 
iš lietuvos. Vietiniai jauni lietuviai reiškiasi 
ir bendrauja daugiausiai per kultūrinius su-
sibūrimus, taip pat veda Talino šeštadieninę 
lituanistinę mokyklėlę, taip ugdydami naują 
jaunimo kartą. Įsteigtos sąjungos statusas – 
nepelno organizacija. kaip ir kitose pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungose, estijos lietuvių 
jaunimo sąjungos nariais gali būti 16–35 
metų jaunimas. sąjungos pirmininke buvo 
išrinkta laima kirsimaa, o į organizacijos 
valdybą – paulius martinkus, aneta guzaitė 
ir laima kirsimaa. 

2008 m. sausio 16 d. jaV krašto saugu-
mo departamentas (department of Home-
land security, toliau – dHs) paskelbė, kad 
patobulinta biometrinė technologija prade-
dama naudoti pagrindiniuose įvažiavimo 
į jaV punktuose, ir dauguma į jungtines 
Valstijas įvažiuojančių užsieniečių gali tikė-
tis būti tikrinami nauja technologija. dHs 

„us – VisiT“ programa pradėjo tobulinti 
savo biometrinę technologiją 2007 metais, 
kad būtų galima naudoti ne tik dviejų, bet 
ir dešimties pirštų atspaudus. Tai reikalinga 
norint įvažiavimo procesą pagreitinti ir jį pa-
daryti tikslesnį, tai leistų dHs pareigūnams 
sutelkti dėmesį į žmones, galinčius kelti pa-
vojų jungtinėms Valstijoms. 

2008 m. sausio 31–vasario 1 d. Vokietijos 
Hiutenfeldo miestelyje vyko metinis euro-
pos kraštų lietuvių bendruomenių vadovų 
suvažiavimas. jo metu suformuluoti konkre-
tūs siūlymai ir reikalavimai, kurie bus įteikti 
lietuvos respublikos seimui ir Vyriausybei. 
renginyje dalyvavo lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministras Vygaudas ušac-
kas ir pasaulio lietuvių bendruomenės (plB) 
valdybos pirmininkė regina narušienė. 

„pats aktualiausias dabar išeivijai – pilietybės 
klausimas. mes jau ne prašome, bet pradeda-
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me reikalauti. mes nešnekame apie dvigubą 
pilietybę, tik apie savo prigimtinę teisę ją tu-
rėti“, – kalbėjo europos kraštų reikalų komi-
sijos pirmininkė hamburgietė dalia Henke. 

iš devynių europos šalių į suvažiavimą at-
vykusius bendruomenių vadovus V. ušackas 
informavo apie numatomą Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento reformą, pagal 
kurią išeivijos reikalus numatyta priskirti 
užsienio reikalų ministerijai. Tokį projektą 
kritikavo r. narušienė, jos nuomone, reikėtų 
įsteigti išeivijos reikalų ministeriją. 

ministras taip pat pasiūlė apsvarstyti gali-
mybę įkurti užsienio lietuvių reikalų tarybą, 
kurią sudarytų aštuoni ministrai ir tiek pat 
plB atstovų, o jai vadovautų pats premjeras. 
d. Henke teigimu, šie V. ušacko pristatyti 
projektai bus pateikti svarstyti 42 pasaulio 
šalių lietuvių bendruomenėms, atstovauja-
moms plB. suvažiavime dalyvavę lietuvių 
bendruomenių vadovai iš jungtinės karalys-
tės, Vokietijos, italijos, prancūzijos bei kitų 
šalių atkreipė lietuvos valdžios dėmesį į kai 
kurias švietimo, kultūros, konsulinių reikalų 
tvarkymo problemas.

2008 m. sausio 31–vasario 1 d. pasaulio 
lietuvių centre lemonte Čikagoje įvyko po-
litinių studijų savaitgalis. jo metu ketvirtą 
kartą buvo įteikta laisvės premija. jau tris 
kartus tokios premijos įteikiamos los an-
džele. laisvės fondo ir premijos įkūrėjas – dr. 
rimtautas marcinkevičius, antrą dešim-
tmetį gyvenantis amerikoje. Šįkart laisvės 
premija buvo skirta nepailstamai kovotojai 
dėl žmogaus laisvės ir jo teisių – seselei ni-
jolei sadūnaitei. ankstesnėmis premijomis 
buvo įvertinti: sausio 13-ąją žuvusi loreta 
asanavičiūtė (po mirties), pulkininkas Vy-
tautas pociūnas (po mirties), o trečioji įteik-
ta dviem – ,,lietuvos žinių“ vyriausiajam 
redaktoriui Valdui Vasiliauskui ir ramutei 
Žukaitei, jaV lB niujorko apygardos pirmi-
ninkei.

2009 m. vasario 13 d. Vokietijoje, Hiu-
tenfeldo miestelyje esančioje renhofo pilyje, 

įvyko kultūrinis pažintinis renginys „Hallo 
litauen!“ („labas, lietuva!“). renginį orga-
nizavo Vokietijoje veikiantis europos lietu-
vių kultūros centras (elkc), jam talkino 
Vokietijos lietuvių bendruomenė ir Vokieti-
jos lietuvių jaunimo sąjunga. pagrindinis šio 
nuotaikingo renginio tikslas – atverti duris 
tiems, kurie dar nepažįsta lietuvos, sudo-
minti juos šalies kultūra, istorija, sužavėti 
nuoširdumu ir gera nuotaika, o galbūt net ir 
įtraukti į lietuvišką veiklą.

2009 m. vasario 16 d. pasirašyta bendra-
darbiavimo sutartis tarp labdaros fondo 

„Tiltas“ (The Tiltas Trust) ir lietuvių sąjun-
gos jungtinėje karalystėje. abiem organiza-
cijoms svarbų dokumentą londone pasirašė 
labdaros fondo „Tiltas“ valdybos pirminin-
kas michael j. peart ir jungtinės karalystės 
lietuvių sąjungos pirmininkė Živilė ilgūnai-
tė. labdaros fondą „Tiltas“ 2007 metais įkūrė 
Britų-lietuvių draugija (The British – lithu-
anian society), veikianti penkiolika metų. 
jos nariai yra įvairūs mokslo, verslo ir po-
litikos veikėjai britai ir lietuviai, kurių tiks-
las – stiprinti kultūrinius, visuomeninius 
ir ekonominius ryšius tarp jungtinės kara-
lystės ir lietuvos. labdaros fondo pavadini-
mas „Tiltas“ pasirinktas neatsitiktinai – tai 
lietuvą ir Britaniją jungiantis draugystės, 
bendradarbiavimo ir paramos tiltas. labda-
ros fondas „Tiltas“ tęs jau pradėtus švietimo, 
mokslo ir bendradarbiavimo tarp jungtinės 
karalystės ir lietuvos projektus, rems naujus 
lietuvių bendruomenei jungtinėje karalystė-
je aktualius projektus, kultūrinius ir sporti-
nius renginius.

2009 m. vasario 16 d. airijoje įkurta 
gydytojų ir medicinos darbuotojų iš rytų 
europos šalių asociacija. organizacijos 
sumanytojų teigimu, asociacija sieks, kad 
medicinos darbuotojai, turintys atitinkamą 
kvalifikaciją ir licencijas savo šalyje, galėtų 
nekliudomi dirbti pagal specialybę ir airijo-
je, padės parengti reikalingus įsidarbinti do-
kumentus, susirasti darbo vietas, spręsti tei-
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sinius klausimus. asociacijos nariai gali būti 
gydytojai, slaugytojai, bet kokios specialybės 
medicinos sistemoje dirbantys asmenys, taip 
pat ir tie, kurie nori prisidėti prie sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės gerinimo savo 
žiniomis, idėjomis, darbu.

lietuvių išeivijos institute

2008 m. rugsėjo 5 d. istorinėje lietuvos 
respublikos prezidentūroje kaune atidaryta 
paroda „Baltosios pirštinės: oficialioji ir ne-
oficialioji diplomatija kaune 1918–1940“. joje 
eksponuojami lietuvos ir užsienio diploma-
tų nuotraukos, daiktai, įvairūs dokumentai, 
saugomi Vytauto didžiojo universiteto išei-
vijos studijų centro archyviniuose fonduose. 
parodą jos rengėjai skiria trims sukaktims: 
Vasario 16-osios akto paskelbimo ir užsienio 
reikalų ministerijos, iškovojusios tarptautinį 
lietuvos valstybės pripažinimą, 90-mečiams 
ir diplomato stasio lozoraičio 110-osioms gi-
mimo metinėms.

2008 m. rugsėjo 18 d. lietuvių išeivijos 
institute pristatytas argentinos lietuvių au-
torių sudarytas biografijų rinkinys ,,Berisso 
lietuviai“. Šioje gausiai fotografijomis ilius-
truotoje knygoje įdomiai pateiktos per 400 
lietuvių, atvykusių iš įvairių lietuvos regionų 
į tolimąją argentiną XX a. pradžioje, biogra-
fijos ir keli šimtai trumpai aprašytų istorijų iš 
jų gyvenimo. Beriso miestas yra argentinos 
emigrantų sostinė, kurioje prasidėjo daugu-
mos emigrantų naujas gyvenimas. knygoje 
gausu autentiškų nuotraukų iš asmeninių 
albumų. knygos ,,Berisso lietuviai“ pasiro-
dymas leis lietuvos žmonėms iš arčiau susi-
pažinti ne tik su emigrantų lietuvių ir jų vai-
kų gyvenimu praėjusio šimtmečio pradžioje, 
bet ir aptikti savo seniai išvykusių artimųjų 
pėdsakus. knygos vertimą į lietuvių kalbą ir 
leidybą finansavo Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentas prie lietuvos respublikos 
Vyriausybės.

knygos pristatyme dalyvavo knygos auto-
riai ona paulina semėnas, stella maris Borba 
ir jonas pranciškus klimaitis, kurie pristatė 
savo darbą, papasakojo apie lietuvybę ar-
gentinoje. knygą iš ispanų į lietuvių kalbą 
vertusi jau trylika metų lietuvoje gyvenanti 
argentinietė mariana sueldo prisipažino, kad 
šįkart tai nebuvo tik teksto vertimas, veikiau 
žmonių gyvenimų vertimas, pasak jos, ši 
knyga pasako daug daugiau nei žodžiai joje. 
knygos pristatymo metu meninę programą 
atliko argentinos lietuvaitė aktorė jesicca 
repsys.

2008 m. spalio 14 d.–gruodžio 14 d. lie-
tuvių išeivijos instituto archyvarė ir Vytauto 
didžiojo universiteto istorijos katedros dok-
torantė giedrė milerytė stažavosi amerikos 
lietuvių kultūros archyve (alka) putname, 
jungtinėse amerikos Valstijose. stažuotės 
metu g. milerytė tvarkė alk archyvą ir rin-
ko medžiagą daktaro disertacijai.

2008 m. spalio 16–17 d. Vdu Humani-
tarinių mokslų fakulteto istorijos katedra, 
katalikų teologijos fakultetas ir lietuvių išei-
vijos institutas surengė tarptautinę mokslinę 
konferenciją „Zenonas ivinskis ir lietuvos 
praeities tyrimai“, skirtą prof. Z. ivinskio 
(1908–1971), vieno iškiliausių lietuvos isto-
rikų ir visuomenės veikėjų, palikusių reikš-
mingų fundamentalių darbų (vienas jų – lie-
tuvos istorija), rengusių jaunąją mokslininkų 
kartą ir formavusių kelių kartų istorinę są-
monę, 100-osioms gimimo metinėms. kon-
ferencijos rengėjai siekė aktualizuoti prieš-
kario humanitarinį palikimą, iškelti ir 
aptarti šiuolaikiniam mokslui svarbias pro-
blemas. konferenciją rėmė Vdu, lietuvos 
respublikos kultūros ministerija, kauno m. 
savivaldybė. Trijose konferencijos sekcijose 
nagrinėtas prof. Z. ivinskio vaidmuo lie-
tuvos istoriografijoje ir visuomeninė veikla 
išeivijoje, analizuoti lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės bei krikščionybės lietuvoje is-
torijos aspektai. pranešimus skaitė ir moks-
linėse diskusijose dalyvavo Vytauto didžiojo 
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ir Vilniaus pedagoginio universitetų, lietu-
vos istorijos instituto mokslininkai, svečiai 
iš lenkijos – Balstogės, liublino, krokuvos 
aukštųjų mokyklų.

2008 m. spalio 25 d. lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos užsienio politikos ana-
lizės ir planavimo departamento patarėjas 
dr. rimantas morkvėnas perdavė Vytauto 
didžiojo universiteto išeivijos studijų cen-
trui ilgamečio Tautos fondo valdybos pirmi-
ninko juozo giedraičio (1910–2008) archyvą 
(dokumentai, laiškai, kita korespondencija).

2008 m. lapkričio mėn. Vdu išeivijos 
studijų centro archyviniai fondai pasipildė 
režisieriaus Vytauto Valiuko teatro, salomė-
jos Valiukienės muzikos archyvais. austra-
lijoje gyvenantys Vytautas Vaitkus ir nijolė 
jankutė-užubalienė (ilgametė čikagietė) per-
davė archyvinę medžiagą apie australijos ir 
Čikagos skautus. 

2008 m. lapkričio 26–29 d. Vytauto di-
džiojo universiteto išeivijos studijų centro 
mokslo darbuotojai dr. linas saldukas ir dr. 
daiva kristina kuzmickaitė dalyvavo pasau-
lio lietuvių XiV mokslo ir kūrybos simpoziu-
me, vykusiame jaV Čikagos (ilinojaus vals-
tija) priemiestyje lemonte, pasaulio lietuvių 
centre, kur skaitė pranešimus „išeivijos ar-
chyvų reikšmė lietuvos istorijos tyrimams“ 
ir „Vaikų švietimas užsienio šalyje“.

2008 m. lapkričio 27 d. lietuvių išeivijos 
institute vyko mokslinė konferencija „lietu-
viai kariai išeivijoje“. konferenciją organizavo 
lietuvių išeivijos institutas ir Vytauto didžio-
jo universiteto karo istorijos centras, rėmė lie-
tuvių fondas. „lietuvių karių išeivijoje veikla 
iki šiol nebuvo plačiau tyrinėta kaip lietuvos 
kariuomenės istorijos dalis, kaip tautinės ir 
pilietinės pozicijos reiškinys. iki šiol sukaupta 
nemaža atsiminimų bei istorinių tyrinėjimų, 
skirtų išeivijos karybai; jų pristatymas konfe-
rencijoje galbūt paskatins tolesnius šio unika-
laus reiškinio tyrimus“, – teigė viena konferen-
cijos organizatorių, Vdu karo istorijos centro 
jaun. mokslo darbuotoja estela gruzdienė. 

konferencijoje dalyvavo Vytauto didžio-
jo universiteto, lietuvos aviacijos muziejaus, 
Vytauto didžiojo karo muziejaus, lietuvos 
šaulių sąjungos, gen. j. Žemaičio lietuvos 
karo akademijos ir kt. istorikai. nagrinėja-
mos temos savo problematika apėmė opiau-
sius lietuvos istorijos momentus, tokius kaip 
pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, lietu-
vos okupacija, nepriklausomybės atgavimas 
bei su tuo susiję pokyčiai, atskleidė patrio-
tiškus lietuvių išeivių siekius garsinti savo 
tėvynę svetur ir dirbti jos labui.

2008 m. gruodžio mėn. Vdu išeivijos 
studijų centrą pasiekė algimanto gurecko 
archyvo dalis. algimantas gureckas – tei-
sininkas, ekonomistas, išeivijos visuomenės 
veikėjas, aktyviai dalyvavęs pasaulio lietuvių 
bendruomenės veikloje. perduota archyvinė 
medžiaga susijusi su jo veikla plB, pirmiau-
sia skirta plB santykiams su lenkais. Tai ir 
šia tema straipsniai lietuviškoje spaudoje, 
taip pat armiją krajovą, lenkų socialistų 
partiją, lenkų pogrindžio spaudą apžvelgian-
tys dokumentai. archyve yra medžiagos apie 
suvalkų ir seinų krašto problemas, išeivijos 
pastangas siekiant priskirti Vilniaus arki-
vyskupiją lietuvai, apie lietuvos žemėlapių 
leidybą, susirašinėjimą su jaV valstybės de-
partamentu šiuo klausimu.

2009 m. sausio 19–23 d. lietuvių išeivijos 
instituto tyrėja ir Vytauto didžiojo universi-
teto sociologijos katedros doktorantė ingrida 
celešiūtė stažavosi linšiopingo universitete, 
noršiopinge Švedijoje. Tai buvo savaitės tru-
kmės intensyvus kursas, skirtas tarptautinės 
migracijos teorijų studijai ir valstybių migra-
cijos politikos analizei. Šiame kurse dalyvavo 
16 doktorantų iš įvairių šalių (Švedija, nor-
vegija, danija, olandija, meksika, lenkija, 
graikija, lietuva), vykdančių tyrimus ir ra-
šančių mokslinius darbus migracijos srityje.

2009 m. sausio 26–29 d. Vytauto didžio-
jo universiteto išeivijos studijų centro moks-
lo darbuotoja dr. daiva kristina kuzmickai-
tė drauge su Tautinių mažumų ir išeivijos 
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departamento prie lietuvos respublikos 
Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja Vida 
Bagdonavičiene ir ekspertu Bertu Venskai-
čiu dalyvavo airijos nacionalinio meinuto 
universiteto ir nacionalinio regioninės ir 
erdvinės analizės instituto surengtoje tarp-
tautinėje konferencijoje diasporos strategijos 
klausimais, kuriai parengta pranešimo apie 
lietuvos diasporos politiką dalis – „lietuvos 
politinė diaspora“.

2009 m. vasario 15 d. lietuvių išeivijos 
instituto direktorius profesorius egidijus 
aleksandravičius dalyvavo jungtinės kara-
lystės lietuvių jaunimo sąjungos diskusijų 
klubo „lietuvos ateitis“ susitikime, skirtame 
Vasario 16-ajai paminėti. klube e. aleksan-
dravičius skaitė pranešimą „koks lietuvis 
buvo 1918 metų vasario 16-ąją, koks yra dabar 
ir koks bus 2020 metais“.

informacijos šaltiniai:
www.alfa.lt
www.balsas.lt
www.bernardinai.lt
www.delfi.lt
www.lietuviams.com
www.lrs.lt
www.lrt.lt
www.lrv.lt
www.plbe.org
www.president.lt
www.smm.lt
www.tmid.lt
www.ulrc.lt
www.urm.lt

Parengė Kristina Ūsaitė
2009-02-24
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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 kal-
bomis.

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 pridėta 

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, straipsnio 
pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), perio-
dinio leidinio pavadinimas, leidimo metai, 
numeris, puslapis, iš kurio cituojama. 
citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis 

nekeičiant šrifto ir neišskiriant tekste kitaip.

Reikalavimai straipsniams
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lietuviškame tekste nelietuviški asmen-
vardžiai rašomi originalo forma. pirmą kartą 
tekste yra pateikiamas pilnas vardas, pavardė, 
toliau galima rašyti tik to paties asmens pa-
vardę. dažniausiai vartojami vietovardžiai, 
apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose 
enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradi-
ciškai, pagal tarimą. reti ir negirdėti pava-
dinimai, neturintys transliteracijos, rašomi 
originalo rašyba.

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

Oikos 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 daliai kuizinienei el. paštu: 
d.kuiziniene@hmf.vdu.lt

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas 
tarptautinėse eBsco publishing duomenų 
bazėse http://www.epnet.com/ 
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