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Įvadas 
 

Airiai yra viena iš geriausiai žinomų migrantų tautų, kuri savo migraciją pradėjo jau 

merkantiliniu laikotarpiu, bet pačius didžiausius mastus pasiekė XIX a. 

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas yra apžvelgti airių migraciją industriniu laikotarpiu ir 

airių diasporą JAV ir kitose šalyse, kuri susidarė tuo laikotarpiu. 

Darbo uždaviniai. Tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai: 

1. Sužinoti kaip vyko airių migracija industriniu laikotarpiu. 

2. Sužinoti kaip vystėsi airių diaspora JAV ir kitose šalyse. 

Tyrimo metodai. Darbe taikomi analitinis – aprašomasis metodas. 

Istoriografijos ir šaltinių apžvalga. Šiame darbe yra daugiausiai naudojamos šios 

knygos: R. Daniels Coming to America1, R.F. Foster Modern Ireland 1600 – 19722, C, 

Woodham – Smith The Great Hunger3, R. Byron Irish America4, K. Kenny ir W. R. Louis, 

Ireland and the British Empire5, taip dar pora kitų knygų.  R. Daniels knygoje daugiausiai 

skiriama dėmesio airių migracijai į JAV ir airių bendruomenės susikūrimui ten XIX a., be airių, 

šioje knygoje yra pristatomos ir kitos pagrindinės tautos, kurios migravo į JAV. R. F. Foster 

knygoje yra skirtas vienas skyrius airių migracijai XIX a., apžvelgiamos pagrindinės airių 

migracijos kryptys ir kodėl airiai ten migravo ir kaip jiems sekėsi įsikurti ten. C. Woodham – 

Smith knygoje dėmesys skiriamas didžiajam badui, kuris įvyko Airijoje XIX a. viduryje, 

neužmirštant ir dėl to bado įvykusios migracijos svetur. R. Byron knygoje stengiamasi per vieno 

JAV miesto airių bendruomenę ir jos istoriją pažvelgti į JAV airių bendruomenę ir jos istoriją. 

Knygoje Ireland and the British Empire yra apžvelgiama Airijos ir airių santykių istorija su 

Didžiąją Britaniją, apžvelgiamas ir airių vaidmuo Britų imperijoje neužmirštant ir airių migrantų.  

Darbo struktūra. Darbas suskirstytas į įvadinę dalį, du dėstomosios dalies skyrius, 

pirmasis iš jų turi du poskyrius ir į dalį su išvadomis bei literatūros ir šaltinių sąrašą. Pirmajame 

skyriuje apžvelgiama airių migracija į JAV ir kitas šalis (akcentuojant migraciją į JAV) 

industriniu laikotarpiu skiriant dėmesį skirtingiems šio laikotarpio etapams: migracijai iki 

didžiojo bado, migracijai didžiojo bado metu ir migracijai po didžiojo bado. Antrajame skyriuje 

yra aprašoma airių diaspora JAV ir kitose šalyse, kuri susidarė per industrinį laikotarpį. 

 

 
                                                             
1 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990. 
2 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989. 
3 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987. 
4 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005. 
5 Kenny, K., & Louis, W. R., Ireland and the British Empire, Oxford University Press, 2004. 
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1. Migracija iš Airijos industriniu laikotarpiu 
 

Airiai į JAV bei Kanadą (tuometines Anglijos kolonijas)  pradėjo migruoti dar XVII a., 

ieškodami ten geresnio gyvenimo. Nors XVII- XVIII a. airių migracija nebuvo labai didelė, 

palyginus su industrinio laikotarpio migracija, jų išvyko apie 100 tūkst. Tarp jų buvo ir 

nesavanoriškai išvykusių airių – politinių kalinių, kuriuos čia atsiuntė Anglijos valdžia. O 

nemažai airių atvyko  į JAV kaip kontraktuoti darbininkai. Katalikai airiai nebuvo laukiami 

Naujajame Pasaulyje, trys kolonijos – Šiaurės Karolina, Merilendas ir Virdžinija išleido XVII a. 

Pabaigoje įstatymus, kurie ribojo katalikų airių patekimą į jas, nors tie įstatymai tikriausiai 

nebuvo labai sėkmingi6. 

Didžioji airių migracija prasidėjo 1820 m. ir tęsėsi iki 1920 m. Per šį laikotarpį virš 5 

mln. airių paliko Airiją ir atvyko į JAV, Kanadą, Didžiąją Britaniją, Australiją, Naująją 

Zelandiją. Apie 2 mln. airių paliko Airiją per didįjį badą7. Dėl migracijos ir kitų priežasčių, tokių 

kaip badas, vėlyvos vedybos ir pan. Airijos populiacija per šį laikotarpį  sumažėjo nuo 8,5 mln. 

iki 3 mln. Į JAV manoma, kad galėjo atvykti apie 4 mln. airių, nežinoma kiek airių galėjo atvykti 

į Didžiąją Britaniją, nes nemažai atvykusiųjų greitai vėl išvykdavo į kitas šalis. Apie pusę 

milijono airių per šį laikotarpį atvyko į Kanadą8, o apie 350 tūkst. į Australiją ir Naująją 

Zelandiją9. 1820 – 1860 m. laikotarpiu airiai sudarė nemažiau kaip trečdalį visų į JAV atvykusių 

imigrantų, o penktajame dešimtmetyje airiai sudarė beveik pusę (45 %) visų atvykusių imigrantų 

į JAV. 1860 m. buvo JAV apie keturis mln. asmenų gimusių užsienyje iš jų apie 35 procentai 

buvo airiai10. 

Airių industrinio laikotarpio migraciją galima skirstyti į tris dalis: migracija iki didžiojo 

bado (1820 – 1845 m.), didžiojo bado laikotarpio migracija (1845 – 1855 m.) ir migracija po 

didžiojo bado (1855 - 1920). 

1820 – 1845 m. laikotarpio migraciją sukėlė vis didėjantis Airijos gyventojų skaičius ir to 

pasėkoje atsiradęs dirbamos žemės trūkumas bei darbo jėgos perteklius. Šio laikotarpio pradžioje 

emigravo daugiausiai protestantai airiai iš šiaurinių ir rytinių Airijos regionų, jie dažniausiai 

būdavo kilę iš miestų ir keliaudavo į JAV kartu su savo šeimomis11. Bet vėliau, šiame 

                                                             
6 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 76-
77. 
7 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p.323-24. 
8 Verta paminėti, kad nemažai airių atvykusių į Kanadą vėliau atvykdavo į JAV. 
9 Airių migracijos statistika yra labai nepatikima, tai pripažįsta ir istoriografija, kuria yra remiamasi šiame darbe 
autoriai, todėl skirtingoje istoriografijoje gali ženkliai skirtis pateikiama statistika. 
10 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
127. 
11 Cohen, R. (Red.), The Cambridge survey of world migration, Cambridge University Press, 1995, p. 81. 
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laikotarpyje, palaipsniui didėjo migracija iš katalikiškų Airijos regionų ir iš ten migracija buvo 

kitokia: iš ten migruodavo daugiausiai jauni vyrai iš kaimų. Bendrai per šį laikotarpį į Šiaurės 

Ameriką atvyko apie 400 tūkst. airių12.  Airiai tuomet daugiausiai migravo į JAV, Kanadą13 bei 

miestus Didžiojoje Britanijoje, nors britų valdžia jiems trukdė migruoti į JAV, padarydama 

kelionę į JAV kelis kartus brangesnę nei į Kanadą14. Bet Kanadoje buvo menkai išvystyta 

infrastuktūra ir pramonė, todėl ten buvo ne tiek daug darbo vietų kiek JAV15. Ir nepaisant 

Didžiosios Britanijos valdžios pastangų pritraukti airius į Kanadą, nemažai airių vos atvykę į 

Kanadą stengdavosi nukakti į JAV. Manoma, kad iš 120 tūkst. airių kurie atvyko į Kanadą 1816 

– 1828 m. laikotarpiu, net trys ketvirtadaliai apsigyveno JAV16. Nors airiai JAV šiuo laikotarpiu 

dažniausiai dirbdavo sunkų fizinį darbą (daug airių dirbo medienos pramonėje, kasė kanalus, 

tiesė geležinkelius) ir uždirbdavo palyginti nedaug, bet vis tiek siuntė pinigus atgal į Airiją, rašė 

laiškus kviečiančius į JAV bei taip skatino savo artimųjų ir draugų migraciją į JAV17. Šiuo 

laikotarpiu pasitaikė ir gan nemaža airių merginų migraciją į JAV, kurios ten dažnai dirbdavo 

tarnaitėmis. Per visą šį laikotarpį airių migracija vis didėjo, bet dar didesnį didėjimą lėmė 

Airijoje kilęs badas.  

 

1.1.  Airių migracija didžiojo bado metu 
 

Didįjį badą Airijoje sukėlė 1845-46 m. bulvių maras, bet tai nebuvo pirmas bulvių maras 

Airijos istorijoje, per šimtą metų prieš šį marą buvo apie 20 tokių marų ir jie neturėjo tokio 

poveikio Airijai. Šis maras sukėlė katastrofą Airijoje dėl kelių priežasčių: didėjant populiacijai ir 

mažėjant žemės sklypams Airijoje buvo mažiau auginama javų ir labiau auginamos bulvės, nes 

joms auginti reikėjo mažiau darbo ir jų išaugdavo daugiau mažuose plotuose nei javų, todėl kai 

kirto bulvių maras, Airijos smulkioji valstietija daugiausiai augino tik bulves ir jos buvo jų 

maisto raciono pagrindas18.  

Airijoje prieš didįjį badą buvo apie šeši šimtai tūkstančių bežemių žemės ūkio 

darbininkų, kurie dirbo už nedideles algas ir galimybę laikinai įgytame mažame žemės 

                                                             
12 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 39. 
13 Didžiosios Britanijos valdžia buvo suinteresuota airių migracija į Kanadą, nes ji buvo Britanijos kolonija ir ten 
reikėjo daugiau migrantų norint vystyti Kanados pramonę. 
14 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
128. 
15 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 210. 
16 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 211. 
17 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
130 
18 Prie to prisidėjo ir stambūs žemvaldžiai, dažniausiai iš Anglijos ir protestantai, kurie stengdavosi apgyvendinti kuo 
daugiau nuomininkų valstiečių ant savo žemės. 
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sklypelyje pasisodinti bulvių o 400 tūkst. smulkių žemės savininkų galėjo prarasti žemę labai 

greitai dėl jiems nepalankių žemės nuosavybės įstatymų. Šiom gyventojų grupėms bulvių maras 

smogė smarkiausiai, nes pagrindinis jų maisto produktas buvo bulvės19. Manoma, kad Airijoje 

prieš didįjį badą buvo apie trys milijonai žmonių (40 % visos Airijos gyventojų), kurie pagrinde 

mito bulvėmis. 

Maras 1846 m. sunaikino didžiąją dalį pasėlio ir valstiečiai buvo priversti valgyti sėklai 

paliktas bulves, todėl kitais metais buvo pasodinta tik šeštadalis bulvių20. Su badu dažniausiai 

ateidavo ir ligos: iš pradžių badaujančius Airijos valstiečius užklupo šlitinės ir dizenterijos 

epidemija21, o vėliau atėjo ir choleros epidemija. Britų valdžios menka pagalba airiams taip pat 

prisidėjo prie katastrofos, kai kurie britai užuot padėję airiams bent maistu, kaltino airius 

tingumu ir siūlė eiti dirbti, kad užsidirbtų maistui.  

Dėl bado ir ligų Airijoje mirė apie 1 mln. žmonių22, apie 2 mln.  emigravo23. Iš  jų apie 

1.5 mln. išvyko į JAV, po ketvirtį milijono atsidūrė Kanadoje ir Anglijoje ir keliasdešimt 

tūkstančių atsidūrė Australijoje. Bet emigracija nebuvo visiškas išsigelbėjimas nuo to kas vyko 

Airijoje. Užkrečiamomis ligomis sirgę airiai irgi emigravo į užsienį ir jie užkrėsdavo ligomis ir 

kitus keleivius. Vien 1847 m. iš 100 tūkst. emigravusių į Kanadą airių jūroje arba išlipę į krantą 

nuo ligų mirė apie 20 tūkst.24. Taip pat ši migracija skyrėsi nuo pirmosios tuo, kad emigravo 

daugiausiai šeimos, o ne pavieniai asmenys, nors tas šeimas ir išdraskydavo ligos. Airių 

migracija  didžiojo bado metu buvo pirma didėlė katalikų migracijos banga į JAV. Prieš tai 

atvykę katalikai airiai, ypač airiai nuvykę į JAV pietines valstijas, dažnai tapdavo protestantais, 

nes nebuvo tuo metu katalikiškos bendruomenės JAV, o airių katalikiškos bažnyčios atsirado tik 

XIX a. viduryje25. 

1846 m. pradžioje, kai pasirodė pirmieji ženklai, kad šis bulvių maras gali būti rimtas, 

emigracija iš Airijos šiek tiek padidėjo, bet tuometiniai emigrantai amžininkams pasirodė sveiki, 

neturtingi, bet tvarkingi. Situacija pradėjo keistis 1846 m. vasaros pabaigoje, kai jau buvo aišku, 

kad šis bulvių derlius žuvo ir kad laukia badas. Tada airiai pradėjo masiškai emigruoti, ir todėl 

pirmą kartą istorijoje migrantų  laivai plaukė per Atlantą net žiemą, net patys skurdžiausi airiai 

bandė bet kokioms priemonėms pabėgti, prašė savo giminaičių, kad atsiųstų pinigų bilietams. 30 

                                                             
19 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 40. 
20 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
133. 
21Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 188 – 192. 
22 Didžioji dauguma mirė nuo ligų, o iš bado mirė palyginti nedaug žmonių, nedaugiau kaip 100 tūkst. 
23 Istoriogafijoje yra dažnai nesutariama dėl mirusių ir emigravusiųjų skaičiaus. Dažniausiai įvardijamas mirusiųjų 
skaičius yra 1 mln., o emigravusiųjų 1,5 – 2 mln.  
24 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
135. 
25 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 52. 
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tūkstančių airių tą žiemą atvyko į JAV, dauguma jų buvo vargingi. Toks airių antplūdis labai 

nepatiko JAV Kongresui, jis teigė, kad Europa nori atsikratyti savo skurdžiais išmesdama juos į 

JAV krantus. Kongresas 1847 m. pradžioje įvedė įstatymą, kuris pakėlė bilieto kainą į JAV ir 

sumažino leidžiamą vežti keleivių skaičių vienam laivui26. Bet ir padidėjusios kainos nesustabdė 

airių. Airiai norėdami pabėgti sėdo net į perpildytus laivus, plaukiančius iš mažųjų Airijos uostų 

(emigrantai dažniausiai plaukdavo į JAV ar Kanadą per didžiuosius Anglijos ar Airijos uostus), 

tuose laivuose sąlygos buvo siaubingos: juose siautėdavo ligos, trūko maisto, vandens, jie 

būdavo seni ir ne visada pritaikyti keleiviams gabenti. Tuose laivuose mirdavo apie trečdalis 

keliavusiųjų ir tie laivai į Airijos folklorą įėjo kaip laivai – karstai (coffin ships)27.  

Tie laivai atnešdavo ligas ir į  Kanadą, nors ji emigrantus karantinuodavo ir manoma, kad 

keliolika tūkstančių airių migrantų  mirė nuo šiltinės Kanados migrantų sulaikymo centre (buvo 

Grosse Isle saloje Šv. Lauryno upės žiotyse) arba Montrealio mieste. JAV laivų su imigrantais iš 

viso neįsileisdavo jei juose buvo sergančiųjų. Taip pat JAV sustiprino sienos apsaugą su Kanada, 

neleisdami patekti airiams į JAV, nors toks sustiprinimas nebuvo visai sėkmingas, nes nemažai 

airių į JAV patekdavo nelegaliai kirtę sieną.  

Bado metu migravo ir patys skurdžiausieji ir smulkių žemės plotų savininkai, kurie 

nebuvo skurdūs, bet jie buvo neturtingi ir jie gan gerai mokėjo kalbėti angliškai28. Iš šiaurinių ir 

rytinių Airijos regionų emigravo ir katalikai ir protestantai, nors katalikų buvo dauguma. Iš ten 

migravo daugiausiai viduriniosios ir žemutinės viduriniosios klasės valstiečiai, kurie turėjo šiek 

tiek turto su savimi. Dauguma žmonių iš šių kraštų gan gerai mokėjo anglų kalbą ir jie bėgo iš 

Airijos ne todėl, kad jiems grėsė badas, o todėl, kad jie nematė ateities šiame krašte, kur siautė 

ligos ir skurdas. Didysis badas tiesiog pagreitino jų emigracijos procesą, nes dauguma 

migruojančių iš šios grupės būtų anksčiau ar vėliau emigravę29. 

Iš pietinių ir vakarinių Airijos regionų migravo tikrieji pabėgėliai nuo bado, nes didžiąją 

dauguma jų sudarė skurdūs kaimiečiai neturėję savos žemės30, kurių absoliuti dauguma buvo 

katalikai, ir iš kurių daugiau negu pusė kalbėjo angliškai.  

 

1.2. Airija ir migracija po didžiojo bado 
 

                                                             
26 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 214-215. 
27 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 216. 
28 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 53. 
29 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 53. 
30 Jie daugiausiai dirbo tą žemę, kuria jiems vietoj atlygio laikinai duodavo žemvaldžiai arba dirbdavo nederlingą, 
žemę prie jūros kranto. 
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Kai kurie tuometiniai airiai migraciją į užsienį matė kaip būtiną blogį, nes nenorėjo 

palikti savo gimtinės, bet buvo priversti sunkaus gyvenimo. O katalikai nacionalistai airiai XIX 

a. airių migraciją suprato kaip priverstinį pasitraukimą po to kai britai sutrukdė jų gyvenimo 

būdą Airijoje31. Vis neslūgstant migracijai, vis mažiau airių matė migraciją kaip blogį, tai buvo 

priimamas kaip natūralus veiksmas. Nors airiams buvo sunku migruoti, jie buvo įpratę prie savo 

gimtųjų kraštų ir bendruomenės, o didžioji dauguma emigravusių buvo valstiečiai ir jiems buvo 

nelengva prisitaikyti emigravus į JAV ar Didžiosios Britanijos miestus. Tarp airių buvo ir keli 

tūkstančiai sezoninių migrantų, kurie vykdavo uždarbiauti į Kanadą arba Angliją, ir ši migracija 

gyvavo iki XX a. pradžios, bet ji niekada nepasiekė tokių mastų kaip nuolatinė emigracija. Airių 

migracija į JAV pasižymėjo ir tuo, kad dauguma išvykusių į JAV daugiau negrįždavo atgal į 

Airiją, manoma, kad tik kas dvyliktas airis grįždavo iš JAV namo, kai tarp kitų migrantų grupių 

atstovų vidutiniškai grįždavo kas trečias (išimtis buvo žydai, kurių grįždavo dar mažiau nei 

airių)32. 

Airiai ragino savo artimuosius ir draugus vykti į JAV, migracija buvo reklamuojama 

viešai, buvo raginama vykti į galimybių žemę, taip pat buvo viešai skaitomi migrantų laiškai. 

Emigracija kai kuriems žmonėms buvo verslu: įvairūs brokeriai ir agentai, ragino emigrantus 

vykti ir siūlė savo paslaugas airiams norintiems emigruoti. Skyrėsi ir žmonės, kuriuos emigrantai 

kvietė atvykti, Šiaurės Airijos airiai, kurie buvo protestantai, dažniausiai kvietė atvykti savo 

tėvus, o airiai katalikai dažniausiai kvietė atvykti savo bendraamžius giminaičius ar draugus33. 

Bet iki XIX a. pabaigos sąlygos laivuose buvo siaubingos, laivai būdavo dažnai perpildyti, juose 

dažnai siausdavo ligos, tik XIX a. pabaigoje pradėta įstatymais reguliuoti sąlygos laivuose. 

Katalikų bažnyčia kaip institucija irgi prisidėjo prie migracijos, ypač aktyvūs šioje veikloje buvo 

įvairūs vienuolių ordinai iš JAV (Šv. Kryžiaus seserys, dominikonai ir kt.), kurie ieškojo sau 

naujų narių Airijoje34. Nors airiai ir migravo, bet jų migracija neišsprendė mažų žemės sklypų ir 

žemės  trūkumo Airijoje, nes migruodavo, ne žemės savininkai, o kartu su jais gyvenantys 

giminaičiai, kurie padėdavo žemę dirbti. Kita vertus migracija išsprendė ir taip mažų žemės 

sklypų smulkinimo problemą, nes dažniausiai kitiems giminaičiams emigravus žemę 

paveldėdavo tik vienas asmuo, jam nereikėdavo jos dalintis su broliais35. Ir airiai dažniausiai 

migruodavo vieni, nes šeimai surinkti pinigų vienam bilietui buvo lengviau, keliems (jei 

emigruotų visa šeima), o vėliau užsienyje dirbantis asmuo savo pinigais galėdavo padėti atvykti 

kitiems šeimos nariams. Didžioji dauguma airių kalbėjo angliškai arba angliškai ir airiškai ir tik 
                                                             
31 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p.370. 
32 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
129. 
33 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 350. 
34 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 351. 
35 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 351. 
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senesnės kartos atstovai iš Airijos vakarų ir pietų kalbėjo tik airių kalba, todėl jiems nekildavo 

problemų su kalba JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ar Kanadoje. 

Dauguma airių po kurie migravo po didžiojo bado buvo grynai ekonominiai migrantai, jie 

emigravo į JAV trokšdami geresnio gyvenimo, nors Airija ir jau buvo atsigavusi po badmečio. 

Tokie airiai dažniausiai vykdavo pas savo gimines ir jų nuo 1870 iki 1900 m. į JAV emigravo 

apie 1,5 mln.36. O iš viso nuo didžiojo bado laikotarpio pabaigos iki 1924 m. į JAV emigravo 

apie 2,5 mln. airių37. JAV 1924 m. įvedus migracijos kvotas, jos paveikė airių migraciją ir 

Didžioji Britanija vėl tapo airių pagrindine migracijos tikslu38. 

Po bado migracijos banga išsiskyrė tuo, kad moterų emigruodavo beveik tiek pat kiek ir 

vyrų. Tai vyko todėl, kad airėms buvo Airijoje sunku ištekėti, tam kliudė ir prasta ekonominė 

padėtis, kuri trukdė sukaupti kraitį, o jei airės ištekėdavo, tai jos ištekėdavo palyginti vėlai, 

ketvirtis airių moterų iš viso neištekėdavo. Todėl išvykusios airės rašydavo savo pažįstamoms 

namo, kad atvykusios čia jos ras ir darbo ir galės ištekėti. Jos dažniausiai dirbdavo tarnaitėmis. 

Šio laikotarpio migracija pasižymi ir tuo, kad apie pusė emigravusių buvo jauni žmonės, nuo 15 

iki 24 metų amžiaus39. 

Airių industrinio laikotarpio migracija leido Airijai išlikti tokia, kokia buvo. Išsiuntus 

perteklinę darbo jėgą į užsienį ir išnykus žemės ūkio sklypų smulkinimui, Airijos ūkiai šiek tiek 

atsigavo, o užsienio airių siunčiami pinigai rėmė likusius Airijoje artimuosius, dažniausiai tėvus, 

užtikrindavo jiems gan patogią senatvę, bet siunčiami pinigai ir trukdė Airijai, jos žemės ūkiui 

modernizuotis40. Emigrantų siunčiami pinigai dirbtinai palaikė pasenusį ir neefektyvų žemės 

ūkio modelį41, ko pasėkoje Airija toliau liko skurdžiu agrariniu kraštu. Airių emigracija taip pat 

neleido Airijai ir industrializuotis, nes airiai užuot iš savo kaimų važiavę į Airijos miestus ir 

dirbę ten, vyko į kitas šalis ir dirbo fabrikuose esančiuose ten. Kita vertus Airijoje nebuvo tiek 

kapitalo, kad galėtų sėkmingai kurtis fabrikai, ir airiai pasinaudoję atpigusiu transportu vyko ten, 

kur kapitalas buvo ir kur reikėjo jų pigios darbo jėgos. 

 

 

 

 

                                                             
36 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 68. 
37 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
129. 
38 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989,, p. 356. 
39 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
141. 
40 Vien 1852 m. emigrantai atgal į Airiją nusiuntė virš milijono svarų sterlingų. 
41 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p.371. 
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2. Airių diaspora JAV ir kitose šalyse 
 

Airių diaspora anksčiausiai pradėjo kurtis Didžiojoje Britanijoje vėliau, ji kūrėsi kitose 

šalyse, tos šalys tai buvo Didžiosios Britanijos esamos arba buvusios kolonijos. 

Airiai iš vakarinės Airijos dalies dažniausiai migruodavo į JAV, airiai iš šiaurės ir šiaurės 

rytų dažniausiai emigruodavo į Kanadą, nors dauguma jų per Kanadą vis tiek atvykdavo į JAV, 

pietryčių airiai ir vidurio šiaurės airiai turėjo ryšių su Australija ir daugiau airių iš ten negu kitur 

emigruodavo į Australiją42. Protestantai airiai labiausiai emigruodavo į Kanadą (kur jie sudarė 

daugumą tarp airių migrantų), o Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje 

protestantai airiai sudarė mažumą tarp airių migrantų, bet ji buvo ženkliai didesnė mažuma nei 

airių protestantų JAV43. 

Dažnai migraciją į JAV ar Kanadą buvo tik antras žingsnis airio migranto kelionėje, jie 

pirma migruodavo į Škotiją, Angliją ar Velsą, į kur buvo pigiau nuvykti, bet galėjo pakankami 

lengvai rasti darbo, už kurį ir daugiau mokėdavo nei Airijoje, kad užsidirbtų pakankamai pinigų 

kelionei į JAV ir toje tarpinėje stotelėje airiai kartais praleisdavo nemažai laiko44.  

Anglijoje pastoviai didėjo nuolat gyvenančių airių skaičius, jų buvo 1850 m. apie 733 

tūkst., o prieš badmetį, 1836 m., airių buvo apie 419 tūkst., tarp kurių buvo pakankamai daug 

moterų bei vaikų ir tas leido Anglijoje kurtis airių bendruomenėms45. Taip pat airiai vyko ir 

pramonės centrus Škotijoje. Manoma, kad XIX a. pabaigoje Didžiojoje Britanijoje buvo apie 

pusantro milijono airių ir buvo susitelkę pramonės centruose esančiuose pietvakarių Škotijoje, 

Šiaurės vakarų Anglijoje bei Londone. Airiai Didžiojoje Britanijoje dirbo sunkiausius darbus ir 

gyveno gan skurdžiose savo bendruomenėse, bet jie išlaikė savo tapatybę ir ištikimybę gimtajam 

kraštui46. Antros ar trečios kartos airiai nebebuvo tokie uolūs katalikai kaip pirmos kartos 

migrantai, bet katalikybė išliko svarbi airiams ir buvo jų identiteto dalis, o katalikiškos mokyklos 

stengdavosi airišką identitetą ir kultūrą įskiepyti migrantų vaikams. Taip pat nemažai airių 

tarnavo ir Didžiosios Britanijos armijoje ir laivyne, bet joje airiai retai iškildavo, nebent būdavo 

antros ar trečios kartos airiai protestantai gimę Anglijoje47.  

Į Kanadą airiai migruodavo jau nuo XVII a. pabaigos, jie dažniausiai apsigyvendavo 

Niufaunlendo regione ir žvejodavo, bet dauguma jų nepasilikdavo ilgam laikui48. Nuo XVIII a. į 

                                                             
42 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 354. 
43 Kenny, K., & Louis, W. R., Ireland and the British Empire, Oxford University Press, 2004, p. 98. 
44 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 61. 
45 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 345. 
46 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 362. 
47 Kenny, K., & Louis, W. R., Ireland and the British Empire, Oxford University Press, 2004, p. 98. 
48 MacKay, D., Flight from famine: The coming of the Irish to Canada, Dundurn, 2009, p. 17. 
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Kanadą emigruodavo vis daugiau airių, jie būdavo kariais arba darbininkais ir didžioji dauguma 

buvo protestantai iš Airijos šiaurės. Airių migracija tesėsi ir XIX a. tarp migrantų pasitaikydavo 

ir vis daugiau katalikų, jie dažnai dirbdavo prie infrastruktūros kūrimo: tiesdavo kelius, 

geležinkelius, kasdavo kanalus. Airių migracijos į Kanadą XIX a. tendencijos buvo panašios kaip 

ir migracijos į JAV, tik migrantų buvo mažiau ir buvo daugiau protestantų. Airiai Kanadoje 

turėjo savo organizacijas, bet protestantai airiai Kanadoje nerėmė taip Airijos nepriklausomybės 

judėjimo taip smarkiai kaip airiai katalikai Kanadoje arba airiai JAV, taip pat protestantai airiai 

Kanadoje labiau tapatinosi su Didžiąją Britanija, negu su Airija. Katalikai airiai nors jų yra 

mažiau jie labiau išlaikę savo airišką identitetą, tuo tarpu protestantai yra labiau asimiliavęsi49. 

Airių JAV buvo ir iki industrinio laikotarpio, bet jų buvo palyginti nedaug – apie 100 

tūkst. Didžioji airių migracija į JAV ir diasporos formavimasis prasidėjo tik industriniu 

laikotarpiu. Atvykę į JAV airiai dažniausiai apsigyvendavo Naujosios Anglijos regione, o 

Bostono miestas tapo vienu iš pirmųjų jų centrų, jame apie 1850 m. airių buvo virš 30 tūkst. ( iš 

130 tūkst. gyventojų). Daugiausiai airių migrantų dėka Naujoji Anglija iš homogeniško regiono 

tapo regionu, kuriame JAV tuo metu buvo daugiausiai užsienyje gimusių asmenų. Airiai 

dirbdavo sunkius fizinius darbus: jie dirbo medienos pramonėje, kasė kanalus, tiesė 

geležinkelius, gatves, kanalizacijos sistemas50. Airiai šiuo laikotarpiu, prieš didįjį badą, 

daugiausiai kūrėsi miestuose ir retai dirbdavo žemės ūkyje. Airiai iš pradžių buvo suvokiami 

kaip žemiausios klasės darbininkai, kuriems reikia duoti pavojingiausius darbus, pvz. JAV 

pietuose buvo manoma, kad yra geriau kai dirbant miršta airių migrantas, negu juodaodis vergas, 

nes vergas buvo vertingesnis51. Airiai JAV gyventi ir dirbti mieste rinkosi ne todėl, kad to 

norėjo, jie rinkosi todėl, kad mieste atvykėliai galėjo gan greitai rasti darbą, tuo tarpu įsigyti 

žemę ir ją kultivuoti reikėjo ir pinigų ir laiko. Nors airiai JAV  iš pradžių ir buvo beraščiai 

juodadarbiai, bet XIX a. antroje pusėje tai pradėjo keistis: jie tapo labiau raštingi, pradėjo palikti 

darbus kasyklose ir fabrikuose bei dirbti daugiau valdžios aparate, jie galėjo lengviau įsigyti 

žemę nei kitos imigrantų grupės, praturėjusius airius JAV verslo pasaulis priėmė kaip savus52. 

Jiems pritapti padėjo ir tai, kad dauguma į JAV atvykusių airių jau mokėdavo anglų kalbą ir tai 

leido airiams JAV greičiau kilti socialiniais laiptais nei tiems migrantams iš Europos, kurie 

nemokėjo anglų kalbos53. 

                                                             
49  Group Identity From: The Encyclopedia of Canada's Peoples/Irish Protestants/Bruce S. Elliott 
http://multiculturalcanada.ca/Encyclopedia/A-Z/i9/9 Aplankyta 2013 11 20. 
50 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
130 
51 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
137. 
52 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 358. 
53 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 61. 



12 
 

Bet tas pritapimas JAV visuomenėje iš pradžių buvo sudėtingas, nes  į JAV atvykę 

katalikai airiai jau gan greitai susidūrė su protestantiškos visuomenės nepakantumu jiems ir jau 

1830 m. dideliuose miestuose buvo darbo skelbimų, kuriuose buvo rašoma, kad airiai dėl šio 

darbo nesikreiptų, nors mažesnėse gyvenvietėse tokia problema buvo mažesnė. Taip pat 

protestantai puldinėdavo katalikų bažnyčias, vienuolynus sumušė keletą katalikų kunigų54. 

Airiai daugiausiai gyveno Naujosios Anglijos regione, Niujorko ir Niudžersio valstijose. 

Apie 1850 m. apie du trečdaliai visų airių  Bostone dirbo kaip juodadarbiai darbininkai arba kaip 

tarnai, po trisdešimt metų situacija pasikeitė nedaug ir tuomet apie pusę visų airių dirbo kaip 

juodadarbiai darbininkai arba tarnai, panaši situacija buvo ir kituose JAV rytinės pakrantės 

miestuose kur gyveno airiai. Kitokia situacija buvo JAV vakaruose, San Francisko mieste, kur 

dauguma airių buvo žemesniosios vidurinės klasės atstovai, o ne paprasti darbininkai ar tarnai, 

kurie priklausė žemiausiajai socialinei klasei. Nors San Franciskas buvo ir bene vienintelis 

miestas JAV vakaruose, kuriame gyveno airiai55. 

Airių migracija į JAV pakeitė ir Katalikų bažnyčią JAV, beveik vien airių dėka apie 1860 

m. JAV buvo apie 3,5 mln. katalikų. O prieš industrinio laikotarpio airių migraciją buvo 

priskaičiuojama JAV tik apie 100 tūkst. katalikų. JAV katalikų bažnyčią dar apie  1830 m. valdė 

daugiausiai prancūzai, bet per trisdešimt metų tai pasikeitė ir airiai pradėjo užimti 

dominuojančias pozicijas bažnyčioje. Niujorke XIX a. viduryje iš 35 parapijų viena buvo 

prancūzų, 7 vokiečių, o likusios 27 buvo airių. Taip pat Niujorke iki 1825 m. buvo tik dvi 

katalikiškos bažnyčios, per ateinančius keturiasdešimt metų buvo įsteigta dvidešimt bažnyčių. 

Kita vertus ne visi airiai buvo labai uolūs katalikai, dauguma airių atvykusių į JAV  laikė save 

katalikais todėl, kad buvo pakrikštyti katalikais, nors dauguma nebuvo priėję pirmosios 

Komunijos, taip pat dauguma nemokėjo pagrindinių dogmų56. Bet airiai rėmė katalikų bažnyčią, 

plėtė jos švietimo tinklą, o airių dvasininkų dėka katalikų bažnyčia tapo JAV kasdienybės dalim, 

ji nebebuvo maža ir nematoma. 

XIX a. antroje pusėje dauguma airių vis dar gyveno Naujosios Anglijos regione, 

Niujorko, Niudžersio valstijose. Bet vis daugiau airių pradėjo vykti ir į Čikagą, kur XX a. 

pradžioje gyveno dvigubai daugiau airių negu Bostone. Taip pat tarp airių, o ypač antros kartos 

airių atsirado daugiau darbininkų kurie buvo kvalifikuotais darbininkais, vadovavo kitiems 

migrantams dirbantiems nekvalifikuotą fizinį darbą (dažniausiai tie migrantai būdavo iš Pietų ar 

Rytų Europos) ar dirbo policijos ar gaisrinės pajėgose. Taip pat airiai dažnai dalyvaudavo 
                                                             
54 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
267. 
55 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
142. 
56 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
139. 
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darbininkų profsąjungų veikloje ir nemažai airių buvo tokių profsąjungų lyderiai. Deja, 

dažniausiai tik vyrams pasisekdavo gauti kvalifikuotų darbininkų darbus, o airės vis dar dirbo 

tuos pačius nekvalifikuotus darbus kaip anksčiau, nors ištekėjusios airės dažniausiai galėdavo 

likti namuose ir auginti vaikus, nes šeimai išlaikyti užtekdavo ir vyro atlyginimo, jei jis turėdavo 

pakankamai gerą darbą57. Airių bendruomenė JAV XIX a. pabaigoje buvo jau gan didelė ir 

įskaičiuojant JAV gimusius airius, joje buvo apie penki milijonai žmonių. 

Gyvendami JAV, toli nuo savo gimtinės, airiai savo tapatybės neprarado ir domėjosi 

Airijos reikalais. Jų bendruomenės Bostone ir Niujorke išliko stiprios, solidarios ir 

airiocentriškos, bet jos nebuvo visiškai uždaros, vedyboms su kitom etinėm grupėms nebuvo 

prieštaraujama. Airiai nepamiršo savo gimtinės, jie domėjosi Airijos politiniais reikalais, šelpė 

Airijos gyventojus didžiojo bado metu. JAV airiai stengėsi padėti badaujantiems Airijos airiams 

siųsdami jiems paramą maistu ar pinigais. Labiausiai tuo užsiėmė kvakeriai, vedami Jacob 

Harvey, žymaus Niujorko airio58. Airiai ir be tokių organizacijų stengėsi padėti tėvynėje 

likusiems tautiečiams persiųsdami jiems 1847 m. apie milijoną JAV dolerių. Prie pagalbos 

prisidėjo ir JAV katalikų bažnyčia persiųsdama per 150 tūkstančių JAV dolerių. Taip pat JAV 

airiai rėmė Airijoje judėjimą, kuris reikalavo unijos su Didžijąją Britanija atšaukimo59.  

Amerikos airių respublikoniškos organizacijos (tokios kaip „Clan na Gael“)  rėmė Airijos 

respublikoniškas organizacijas. O airių organizacija „Irish National League of America“ XIX a. 

9 dešimtmetyje Airijos respublikonų judėjimą rėmė ir pinigais, finansiškai airiai rėmė Airijos 

žemės lygą (Land League), o po Pirmojo pasaulinio karo Airijai kovojant su Didžiąją Britanija 

dėl nepriklausomybės, JAV airiai suaukojo dešimt milijonų JAV dolerių, vieno iš Airijos 

nepriklausomybės judėjimo lyderių Éamon de Valera įkurtai organizacijai „American 

Association for the Recognition of the Irish Republic“60. 

Badmečiu į Niujorko miestą atvyko apie 848 tūkst. airių, bet Niujorke pasiliko tik apie 

134 tūkst. Visi kiti patraukė į kitus miestus ar miestelius JAV. Ir yra manoma, kad dideliuose 

miestuose (tokiuose kaip Bostonas, Filadelfija ar Niujorkas) gyveno tik apie penktadalis visų 

JAV airių, o visi kiti gyveno mažesniuose miestuose, miesteliuose ar kaimuose. Ir tų airių kurie 

gyveno miestuose patirtis JAV buvo skirtinga nuo tų kurie gyveno mažuose miestuose ar 

miesteliuose. Tie airiai, kurie negyveno dideliuose miestuose nedalyvavo taip gausiai darbininkų 

judėjimuose, nepalaikė taip smarkiai Airijos respublikonų judėjimų, nepatyrė tokios 

                                                             
57 Daniels, R., Coming to America: A history of immigration and ethnicity in American life, HarperCollins, 1990, p. 
143. 
58 Woodham-Smith, C., The Great Hunger, Hamish Hamilton, 1987, p. 241. 
59 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p. 358. 
60 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p.360. 
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diskriminacijos kaip tie airiai, kurie gyveno dideliuose miestuose61. Nedidelių gyvenviečių 

airiams nebuvo toks svarbus jų religingumas ar savitų kultūrinių tradicijų išsaugojimas, taip jie 

nesijautė ištremti ar kad jie buvo priversti pabėgti taip kaip manė miestuose gyvenę airiai, jie ir 

nedemonizavo taip anglų ir nelaikė, kad jie sugriovė Airiją kaip nacionalistinių pažiūrų airiai 

miestuose62. Vien tas faktas, kad Anglija buvo pagrindinė airių emigrantų šalis ilgą laiką, 

išskyrus industrinį laikotarpį, kada ją aplenkė JAV ir nustūmė į antrąją vietą, rodo, kad tik 

mažuma airių nekentė britų. 

Dabar JAV gyvena trečios ketvirtos, penktos ar šeštos kartos palikuonys tų airių, kurie 

emigravo per industrinį laikotarpį. „Irish America“ knygos autorius apklausė apie 500 airių 

kilmės žmonių, kurių protėviai atvyko į JAV per didžiojo bado laikotarpį ir atvykę į JAV 

apsigyveno Olbanio mieste. Apklausos ir kita informacija rodo, kad tarp airių buvo daug 

socialinio, profesinio ir geografinio mobilumo. Tarp apklaustų JAV airių tik apie penktadalis 

galėjo tiksliai pasakyti kada jų protėviai atvyko į JAV63. Nors dauguma galėjo pasakyti kokios 

kilmės buvo jų tėvai, seneliai ar proseneliai. Nors tokių atsakymų išsamumas priklausė ir nuo 

pačių apklaustųjų domėjimosi apie protėvius lygio. Taip pat dauguma apklaustųjų nelaikė savo 

protėvių emigracijos blogu dalyku, jie manė, kad visai gerai protėviai padarė emigruodami ir 

išvengdami skurdo, ir tik labai maža dalis manė, kad protėvių emigracija buvo prievartinis 

išvykimas. Taip pat apklaustieji nejautė jokio noro grįžti atgal į Airiją, bet dauguma jų jautė 

trauką jai, teigė, kad yra ją aplankę ar ją domėjasi, skaitę apie ją knygas64. 

Olbanio (Albany) miestas Niujorko valstijoje buvo vienas iš airių centrų šiaurinėje JAV, 

nes jį buvo palyginti patogu pasiekti net ir patiems skurdžiausiems emigrantams iš Airijos, kurie 

atvyko į Kanadą ir iš kokio tai Monrealio keliavo į pietus, kad pasiektų JAV. Ten vietinė airių 

bendruomenė padėjo tiems, airiams, kurie atvyko į JAV per Kanadą bado metais. Taip pat ten 

airių bendruomenė buvo gan stipri, apie 1870 m. maždaug trečdalis airių šeimų turėjo 

nekilnojamo turto ir nemažai iš Olbanyje gyvenančių airių buvo galima laikyti juo vidurinės 

klasės atstovais65. 

Kitos šalys į kurias gan gausiai migravo airiai buvo Australija ir Naujoji Zelandija, bet į 

jas migracija buvo ženkliai mažesnė nei į JAV, Didžiąją Britaniją ar Kanadą. Viena iš to 

priežasčių buvo gan akivaizdi: tai nuotolis tarp Airijos ir Australijos ar Naujosios Zelandijos, ko 

pasėkoje kelionė į šiuos kraštus kainavo keturis kartus daugiau nei kelionė per Atlantą. Į 

Australiją airių migrantų buvo palyginti nedaug, bet net apie 35 tūkst. airių kalinių buvo 

                                                             
61 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 55. 
62 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 58. 
63 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 81. 
64 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 83. 
65 Byron, R., Irish America, Oxford University Press, 2005, p. 66-67. 
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nugabenti į Australiją per XIX a. pirmą pusę66, todėl airiai sudarė nemažą dalį Australijos 

gyventojų. Naujoji Zelandija sulaukė  šiek tiek daugiau airių migrantų (kurie atvyko 

savanoriškai) nei Australija, prie to prisidėjo Naujoje Zelandijoje XIX a. antroje pusėje įvykusi 

aukso karštinė. Airiai daugiausiai kūrėsi Naujosios Zelandijos vakarinėje pakrantėje, ten dėl 

palyginti nedidelio vietinių gyventojų skaičiaus airiams buvo lengviau kilti socialinės 

hierarchijos laiptais ar tapti politine jėga67. Airiai Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje kaip ir 

JAV veikė katalikų bažnyčioje, taip pat buvo svarbi darbininkų profsąjungų dalis. O airių moterų 

ir vyrų vienuolynai kūrėsi Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Australijos ir Naujosios 

Zelandijos airiai palaikė airių nacionalistinį judėjimą, bet jie taip pat buvo lojalūs ir Didžiajai 

Britanijai, per Šv. Patriko dienos šventes pagerbdavo ir karalių68.  

Pagal R. Coheno nustatytus diasporos bruožus galima sakyti, kad airiai turi savo 

diasporą. Trauminis įvykis, po kurio airiai pasklido po pasaulį buvo XIX a. vidurio didysis 

badas, po kurio virš pusantro milijono žmonių paliko Airija ir vyko į JAV, Didžiąją Britaniją, 

Kanadą ir kitas šalis. Ir į airių folklorą yra įėję laivai-karstai, kuriuose mirdavo žmonės nuo ligų 

bėgdami nuo Airiją užklupusios nelaimės, taip pat airių atmintyje yra įsirėžę britų valdymo metai 

ir skriaudos, kurias jie padarė.  Bet šis požiūris skiriasi tarp katalikų airių ir protestantų airių, 

katalikų akyse britai padarė daug skriaudų, tuo tarpu protestantai airiai taip nemanė. Ir airiai 

būdami užsienyje prisidėjo prie savo šalies, jie siuntė pinigus į Airiją, bet  parama airių 

nacionalistų siekiams, kad Airija būtų nepriklausoma buvo nevienoda, katalikai airiai šį siekį 

rėmė daugiau. Nors airiai emigravę į JAV, Kanadą ar dar toliau negrįždavo į Airiją, bet kai kurie 

iš jų (daugiausiai JAV)  lanko ir domisi ja. Amerikos airių atmintyje yra įsirėžę laikai, kada į 

airius buvo nepalankiai žiūrima, o miestuose buvo skelbimai su užrašu: „No Irish need apply“., 

jie savo identitetą išlaikė ir vis tiek laiko save airiais ar airių kilmės, nors kartais tik vienas iš jų 

senelių buvo airis. Deja, tik JAV airiai yra iš laikę tokį stiprų identitetą, kitose šalyse airių 

identitetas yra silpnesnis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Kenny, K., & Louis, W. R., Ireland and the British Empire, Oxford University Press, 2004, p. 98. 
67 Foster, R. F., Modern Ireland, 1600-1972, Penguin Group USA, 1989, p.369. 
68 Kenny, K., & Louis, W. R., Ireland and the British Empire, Oxford University Press, 2004, p. 99. 
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Išvados 

 
1. Apie 5 mln. airių paliko Airiją industrinio laikotarpio migracijoje. Didžioji 

dauguma jų išvyko į JAV, kiti į Didžiąją Britaniją, Kanadą, Australiją ir Naująją 

Zelandiją. Skirtingos tikybos airiai rinkosi ir skirtingas šalis emigracijai katalikai 

labiau emigravo į JAV, protestantai į Kanadą ar Didžiąją Britaniją. Taip pat airių 

migracijos mastai buvo nevienodi XIX a. pradžioje prasidėjusi migracija po 

truputį vis didėjo, išimtis buvo didžiojo bado laikotarpis, kada apie 2 mln. airių 

bėgdami nuo bado per gan trumpą laikotarpį paliko Airiją. 

2. Airių diaspora skirtingai kūrėsi skirtingose šalyse, vienose ji buvo sėkmingesnė, 

kitose netiek sėkminga. Airiai dažniausiai iš pradžių dirbo sunkius darbus, bet 

daugelių anglų kalbos mokėjimas jiems gerinti savo socialinę padėtį ir gauti 

geresnius darbus. Airiams katalikams katalikų bažnyčia buvo neatskiriama jų 

identiteto dalis, airiai prisidėdavo prie jos plėtros tose šalyse į kurias migruodavo. 

JAV airių diaspora  - didžiausia ir sėkmingiausia iš visų diasporų, ji labiausiai 

išlaikiusi savo identitetą. 
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