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PRATARMË
Lenkijos lietuviø istorinæ bylà praturtina dar viena, ðákart Lietuvoje,
jos svariausiame istoriniø tyrimø þidinyje  Lietuvos istorijos institute parengta dr. Vitalijos Stravinskienës monografija. Tatai liudija, kad ði problematika
neantraeilë ir Lietuvos mokslui, kad ji tampa sudëtine lietuviø etnoso tyrimø
dalimi.
Lenkijos skaitytojai ðioje monografijoje lietuviø bendruomenës vaizdà
ir vertinimà suras kiek kitoká negu buvo ápratæ matyti lenkiðkoje literatûroje.
Tai ir yra orginalus autorës ánaðas á mûsø kraðto lietuviø praeities paþinimà ir
visapusiðkesná atskleidimà.
Reikia pripaþinti, kad, gyvenant Lietuvoje, imtis ðios temos, kur tokie
tyrimai dar tik pradedami, nebuvo nei lengvas, nei dëkingas, be to, reikalaujantis didesnio áþvalgumo ir stropumo dalykas. Autorei aprëpti teko ne tik
istoriná, lengviau tiriamà klodà, bet taip pat pasinerti á ðios bendruomenës gyvenimà, kur slypi daugiau metodologiniø pavojø, kur perprasti bei vertinti vykstanèius, neiðbaigtus reiðkinius yra nepaprastai sudëtinga ir sunku. Gyvieji
istorijos kûrëjai ir liudytojai istorikams paprastai kelia daugiausia problemø,
nes èia susiduriama su objektyviai ribotomis tyrëjo galimybëmis ir plaèiu istorijos subjektø interesø diapazonu, kuriuos tirti ir objektyviai vertinti yra be
galo sunku. Todël kiekvieno istoriko darbas pirmiausia yra artëjimas prie tos
seniai nusakytos, vienø istorijos tyrinëtojø giriamos, kitø peikiamos metodologinës nuostatos  kaip ið tikrøjø buvo ir kodël bûtent taip ávyko.
Akivaizdu, kad, laikantis vien ðio kanoninio istorikui keliamo reikalavimo, imantis tirti ne visà gyvosios bendruomenës praeitá, juolab populiariai
suprastà dabartá, pavyksta ðá darbà atlikti patenkinamai.
Dr. Vitalijai Stravinskienei teko patirti ir áveikti nemaþai minëto pobûdþio
kliuviniø. Svarbu, kad bendras Lenkijos lietuviø padëties, pristatomos monografijoje, vaizdas yra objektyvus, pagrástas labai gausiais ir ávairiais, orginaliais, vertingais, pirmà kartà naudojamais ðaltiniais. Tai yra pagrindinë ðio
darbo vertë. Bûsimieji ðios temos tyrinëtojai ágyja vertingà monografijà, be
kurios neámanoma aiðkintis daugelio dar neatskleistø, èia vos paliestø problemø.
Monografijos autorë formuluoja argumentuotà, kiek skirtingà nuo lenkø
istorikø nuostatà, jog lietuviø tautinës maþumos padëtis tiek sovietmeèiu, tiek
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atkurtos nepriklausomos Lenkijos valstybës laikotarpiu turëjo savo specifikà
ir labai aiðkiai nubrëþiamas ið virðaus leistinos veiklos gaires, jø ágyvendinimo sàlygas, kuriose matyti sovietinës imperijos, o vëliau lenkiðkas tautinis
motyvas. Labai svari yra autorës iðvada, jog Lenkijos lietuviai, kad ir patirdami gyvenamojoje valstybëje nuolatiniø nuoskaudø, iðlaikë pavyzdingà jos
atþvilgiu pilietiná lojalumà, gyvà ryðá su dvasinës tëvynës kalbos ir kultûros
klodais. Tà procesà skatino lietuviø politinë emigracija po Antrojo pasaulinio
karo, susitelkusi Vakarø demokratinëse valstybëse.
Bene sunkiausia yra vertinti paèius naujausius pokyèius Lenkijos lietuviø gyvenime, kylanèius ið naujø tarpvalstybiniø Lietuvos ir Lenkijos santykiø
nepriklausomybës sàlygomis. Èia autorë, remdamasi gausia faktine medþiaga,
kai kuriomis Lenkijos valstybiniø organø nuostatomis, vertina esamà padëtá,
lygina jà su praeityje vykusiais procesais, daro palyginimø su Lietuvoje gyvenanèia lenkø tautine maþuma. Akivaizdu, jog pasikeitë lietuviø tautinës maþumos gyvenimo Lenkijoje sàlygos, ypaè jos etnografiniame areale. Ligðiolinë
statistika rodo, kad ið virðaus reglamentuojamà padëties modelá keièia dinamiðkas tarvalstybiniø ir tautiniø interesø kuriamas modelis, pagal Europos Sàjungoje tautiniø maþumø saviraiðkos standartus.
Ðià reikalingà ir ádomià monografijà paávairina gausios iliustracijos, kurios patrauks platesnës visuomenës dëmesá. Jos atspindi bendruomenës veiklà
19552003 m.
Bûtø naudinga, kad ðia knyga susidomëtø ne tik specialistai, bet ir platûs skaitytojai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje.
Autorei dr. Vitalijai Stravinskienei priklauso padëkos þodþiai uþ monografijà, Lietuvos istorijos instituto vadovybei  uþ temos ávertinimà ir moksliná paskatinimà, Auðros leidyklai  uþ knygos iðleidimà á savarankiðkà gyvenimà.
dr. Bronius Makauskas
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ÁVADAS
Lenkijos lietuviø bendruomenës istorija maþai tyrinëta. Tiktai atsitiktinai 
daþniausiai jubiliejinëmis progomis pasirodydavo apþvalginiai straipsniai, kai
kurie á studijas pretenduojantys leidiniai, kai kas glaustai atsispindëdavo enciklopediniuose leidiniuose, þinynuose ir t. t.
Apie dabartiná tautieèiø gyvenimà Lenkijoje lietuviai neblogai þino ið daþnø iðvykø á kompaktiðkas lietuviø gyvenamàsias vietas  Punskà ir Seinus, ið
Lietuvos Respublikos ambasados ir konsulato Lenkijoje veiklos, tiesioginiø
tautieèiø kontaktø abiejose demokratinëse ðalyse. Taèiau kitokia buvo lietuviø
bendruomenës praeitis komunistinëje (satelitinëje) Lenkijoje, kur valstybës
kontrolë, komunistinë cenzûra varþë ne tik tiesioginius tëvynainiø ryðius su
Lietuva, bet ir objektyvià informacijà, tarpusavio susiþinojimà. LSSR beveik
niekuo negalëjo padëti Lenkijos lietuviams, bendravimas buvo ideologizuotas, Valstybës saugumo komiteto struktûrø kontroliuojamas. Lenkijos lietuviai
nedaug turëjo galimybiø imtis savarankiðkø iniciatyvø, ypaè tautinëje srityje.
Knygoje nagrinëjamas naujausiøjø laikø lietuviø bendruomenës tarpsnis
(19442000), visiðkai nepretenduojant nuðviesti ankstesnæ istorijà ar bent apibûdinti bûdingus Lenkijos lietuviø bendruomenës raidos bruoþus. Lenkijoje
gyvenanèiø lietuviø padëtis gana specifiðka. Lietuviø diaspora Lenkijoje
realia padëtimi skyrësi nuo laisvojo pasaulio ðalyse veikusiø organizuotø lietuviðkø bendruomeniø. Nors Lenkijos lietuviai nebuvo sovietinëje uþdaroje
erdvëje geleþine uþdanga izoliuoti þmonës, taèiau tiek sanacinis reþimas tarpukario Lenkijoje, tiek satelitinis Lenkijos Liaudies Respublikos statusas nesudarë normaliø (natûraliø) tautinës kultûrinës autonomijos raidos galimybiø,
jas varþë. Kita vertus, Lenkijos lietuviø bendruomenë skiriasi savo kilme 
daugiausia tai ne lietuviø iðeivija, o autochtonai, dël sudëtingø tarpvalstybiniø
santykiø iðlikæ etninëse, uþ Lietuvos valstybës sienø atsidûrusiose teritorijose.
Chronologiniai rëmai
Darbo chronologinës ribos sàlyginës  neturëtø bûti kvestionuojamas iðeities taðkas 1944 m. (pokario skiriamoji riba), taèiau tik sàlygiðkai galime
atsiremti á 2000 metus, nes lietuviø bendruomenës gyvenime dar neávyko radikaliø permainø, juolab nepasiekta didesniø pozityviø rezultatø. Tiesa, komunistinio reþimo suponuotos problemos bent ið dalies atkrito, bet dël dinamiðkø
procesø demokratinëje visuomenëje iðkilo naujø sudëtingø etniniø problemø,
kuriø sprendimà koreguos laikas ir patirtis. Ðiuo metu apie tai galima kalbëti
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tik apytikriai, nes neturima galimybiø pasikliauti analizës metodu. Tiriamàjá
laikotarpá galima suskirstyti á du maþesnius: 19441989 (komunistinio reþimo
metai) ir 19892000 m. (pokomunistinis laikotarpis).
Knygoje visai neketinama politizuoti kai kuriø aktualijø, taèiau stengiamasi konstatuoti akivaizdþius istorijos faktus ir jø pagrindu pateikti apibendrinimus. Reikia pridurti, kad Lenkijos lietuviø padëtis nëra deramai iðspræsta ir
iðlieka nors ir ne valstybine, taèiau visuomenine problema. Kai kada neatsakingi abiejø pusiø  Lietuvos ir Lenkijos  politikø pareiðkimai sukeldavo neigiamas tautines emocijas, tam tikrà trintá.
Tyrimo objektas
Monografijos autorës pasirinktas tyrimo objektas  Lenkijos lietuviø bendruomenë  savitas socialinis organizmas su ryðkiais tautiniais bruoþais, artima
Lietuvai etnokultûra ir sàsajomis su istorine Tëvyne. Nepaisant komunistinës
sistemos Lenkijoje ir Lietuvoje deformacijø, tautinë raiðka ir etninë savastis
iðliko, nors abiejuose kraðtuose komunistinës politikos pragaiðtingi padariniai
buvo skirtingi. Lietuviø socialinë situacija, visuomeninë-kultûrinë veikla, demografiniai pokyèiai bei kiti bendruomenæ saistantys ryðiai sovietmeèiu nebuvo tiriami, tenkintasi pavirðutiniðkomis apþvalgomis, pavieniais reportaþais,
negausia Auðros laikraðèio medþiaga.
Imtis ðio darbo autoræ paskatino kardinaliai pasikeitusi Lietuvos ir Lenkijos padëtis, kai abi tautos atkûrë nepriklausomybæ moderniojo (demokratinio)
valstybingumo forma. Praeities nuosëdos dar kurá laikà kliudë tinkamai valstybiniu, juolab tautiniu atþvilgiu sureguliuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius.
Ilgainiui susiformavo neadekvatus Lietuvos lenkø ir Lenkijos lietuviø bendruomeniø padëties vertinimas. Paþymëtina, jog ir ðiuo metu pastarosios bendruomenës padëtis nëra tinkamai sutvarkyta.
Sàvokos ir terminai
Áprasta istorinio pobûdþio tyrimuose, kad sàvokos ir terminai ágyja skirtingà prasmæ, todël pasitaiko neaiðkiø teiginiø, dviprasmiðkø vertinimø ir pan.
Knygoje yra vartojamos tautiniø maþumø ir tautiniø bendruomeniø sàvokos. Toká pasirinkimà lëmë tai, kad bûtent jos geriausiai atspindi kultûrinius,
sociologinius, teisinius ir istorinius aspektus.
Tautinës maþumos sàvoka vartojama ðia prasme: asmenys, priklausantys jai, sudaro maþumà pagrindinës tautybës gyventojø atþvilgiu, yra valstybës, kurioje gyvena, pilieèiai; juos vienija kultûros, tradicijø ir paproèiø,
kalbos, religijos bendrumas. Jie siekia individualiai ar su kitais savo tautybës
asmenimis laisvai reikðti, saugoti ir puoselëti savo tapatumà. Ðis terminas labiau akcentuoja tam tikros grupës þmoniø teisiná-politiná statusà ðalyje, santykius su valstybine valdþia.
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Kitas vartojamas terminas  tautinë bendruomenë (arba Lenkijos lietuviø bendruomenë). Jis labiau apibûdina dvasiná (moraliná) tarpusavio jungiamàjá tam tikros grupës þmoniø ryðá. Taigi tautinë bendruomenë suprantama
kaip ilgameèiais istoriniais ar prigimtiniais ryðiais  kalba, paproèiais, kultûra,
tikëjimu susijæs þmoniø kolektyvas. Bendruomenë apima visà tokio kolektyvo
gyvenimà. Ji gyvuoja tol, kol egzistuoja jos narius jungiantys ryðiai.
Taip pat reikëtø apibûdinti Lenkijos lietuvio sàvokà. Juo bus ávardijamas asmuo, èia nuolat gyvenantis, mokantis lietuviø kalbà ir puoselëjantis savo tapatumà.
Istoriografija ir ðaltiniai
Komunistinio laikotarpio Lenkijos istoriografija Lenkijos lietuviø benduomenës klausimu nëra gausi. Joje lietuviø padëtis atsispindëjo bendrame tautiniø maþumø kontekste. Tik keletas straipsniø buvo skirta lietuviø tematikai.
1959 m. pasirodæs Lenkijos jungtinës darbininkø partijos (LJDP) Centro komiteto (CK) Tautybiø komisijos sekretoriaus Aleksandro Slavo (Aleksander
Sùaw) straipsnis1, kuriame apibûdinama Seinø apskrityje gyvenanèiø lietuviø
padëtis ið komunistiniø partijos pozicijø. Neabejotina, kad straipsnio autorius
siekë pagrásti ir propaguoti komunistinës valdþios vykdomà politikà tautiniø
maþumø atþvilgiu. 1965 m. Vlada Pajaujienë paskelbë straipsná apie kultûriná
lietuviø gyvenimà 19521964 m.2 Jame buvo aptarta ðvietimo padëtis PunskoSeinø kraðte, saviveiklinis darbas, lietuviø visuomeninës-kultûrinës draugijos
(toliau  LVKD, kalbant iki 1992 m., ir LLD  po 1992 m. reorganizacijos)
veikla. Anot autorës, aktyvesnæ lietuviø veiklà lëmë XX a. 6-ojo deðimtmeèio
viduryje prasidëjæs politinio gyvenimo liberalëjimas3 . Tiesa, atsiþvelgdama
á tuometines realijas, autorë paþymëjo, kad teigiami poslinkiai ávyko socializmo Lenkijoje dëka.
Tautiniø maþumø problematika labiau susidomëta XX a. 9-ajame deðimtmetyje. Tai sietina su opozicinio valdanèiajai partijai Solidarumo judëjimo
atsiradimu. Paminëtina Solidarume dalyvavusio Bohdano Skaradzinskio
(Bohdan Skaradziñski), raðiusio Kazimiero Podlaskio slapyvardþiu, monografija4, kurioje kalbama apie lenkø ir kaimyniniø tautø  ukrainieèiø, baltarusiø
bei lietuviø santykius, atkreipiamas dëmesys ir á ðalyje gyvenanèius jø tautieèius. Autorius pripaþino, jog Suvalkø kraðto lietuviø ir lenkø santykius komplikavo netolima praeitis, neslëpë, jog lenkai padarë skriaudø lietuviams.
Matyt, Solidarumo paveikti tautinëmis bendruomenëmis susidomëjo ir
lenkø mokslininkai. Suvalkø kraðto lietuviø istorijai, kultûrai, tradicijoms bei
paproèiams buvo skirtas 1987 m. pasirodæs leidinys Punsko kaimo kultûra
(Kultura wsi Puñskiej). Jame daugiausia dëmesio skirta lietuviðkai kultûrai,
kuri, anot Januðo Gajdos (Janusz Gajda), yra lietuviø tautinæ savimonæ puoselëjantis ir juos vienijantis veiksnys 5.
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Tais paèiais metais pasirodë rinkinys6 , á kurá ádëta dar 1981 m. rugpjûèio
2930 d. ávykusios pirmosios lituanistinës konferencijos Punske medþiaga.
Nors jis iðëjo praëjus ðeðeriems metams po konferencijos, taèiau kai kurie praneðimø aspektai vis dar buvo ádomûs skaitytojams. Rinkinyje nagrinëjama
Suvalkø kraðto istorija, lietuviø kultûra, ekonominë padëtis ir raidos perspektyvos. Ádomu paþymëti, kad Lietuvos istorikams Antanui Tylai, Vytautui Merkiui, etnologams Irenai Reginai Merkienei, Vaclovui Miliui ir kitiems nebuvo
leista dalyvauti konferencijoje, o jos organizatoriai susilaukë priekaiðtø 7.
Naujas etapas tautiniø bendruomeniø gyvenime prasidëjo 1989 m. Pasirodë nemaþai darbø (daugiausia straipsniø) ðia tematika8. Lietuviðko ðvietimo
situacija, lietuviø teritoriniu iðsidëstymu, jø skaièiumi domëjosi Cezaris Þolendovskis (Cezary Ýoùædowski), paskelbæs keletà straipsniø ðia tematika9. Jo
skaièiavimu, Lenkijoje gyveno apie 9 tûkstanèius lietuviø. Taèiau reikia pasakyti, jog ðis skaièius neatitiko tikrovës.
Dëmesio vertas Kðyðtofo Tarkos (Krzysztof Tarka) darbas10 apie Lenkijos
lietuviø XX a. II pusës politinæ, kultûrinæ, religinæ padëtá. Ðá darbà vertëtø
pristatyti plaèiau. Tai pirmas platesnis istorinis tyrimas ið naujausiosios Lenkijos lietuviø bendruomenës istorijos. Darbas paraðytas remiantis vien Lenkijos
archyviniais ðaltiniais, todël jame labiau atsispindëjo lietuviø oficialusis gyvenimas, jos santykiai su valdþios institucijomis ir daug maþiau nuðviesta vieðai
nedeklaruota lietuviðka veikla.
Autorius dëmesá sutelkë á Punsko-Seinø kraðto lietuvius ir per daug nesigilino á kituose centruose gyvenanèiø lietuviø statistinæ apskaità, veiklos apibûdinimà. Viena sudëtingø tyrimo problemø buvo tikslaus Lenkijos lietuviø skaièiaus nustatymas. K. Tarkos skaièiavimu, lietuviø bendruomenæ sudarë apie
10 tûkst. þmoniø. Taèiau sulyginus ávairius ðaltinius pasirodë, kad tiek lietuviø
gyvena vien Punsko-Seinø kraðte. Kai kurie kiti autoriaus teiginiai taip pat
ginèytini. Antai neatitinka tikrovës autoriaus tvirtinimas, esà pokarinë lietuviø
evakuacija ið Lenkijos buvo savanoriðka. Reikia pasakyti, jog ji apëmë tik nedidelá skaièiø þmoniø, nors vietinë valdþia visokiomis priemonëmis siekë atsikratyti lietuviø. Tokia padëtis susidarë dël to, jog sovietinis ir lenkø
saugumas nerëmë ðios akcijos, turëdamas tikslà sekti ir likviduoti Lietuvos ir
Lenkijos antisovietiná pogrindá. Negalima sutikti ir su K. Tarkos tvirtinimu
apie lietuviðko ðvietimo pradþià 1944 m. Lenkiðkuose ir lietuviðkuose ðaltiniuose nurodoma, jog tik 1952 m. pradëjo veikti lietuviðkos mokyklos Punske,
Vaitakiemyje, Vidugiriuose ir Navininkuose. Taèiau net ir tuo metu visø ðiø
mokyklø pavadinti tikrai lietuviðkomis negalima. Antai Vaitakiemio, Vidugiriø ir Navininkø mokyklose dauguma dalykø lietuviø kalba pradëta dëstyti tik
nuo 19541955 mokslo metø.
Negalima pritarti ir dar vienam K. Tarkos teiginiui. Jo tvirtinimu,
19901991 m. Lietuvos lenkai siekë kultûrinës autonomijos. Jø veiklà auto9
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rius ávertino grynai ið lenkiðkø pozicijø, prisilaikydamas lenkø spaudoje vyravusio vertinimo. Reikia pabrëþti, jog Lietuvoje dalis lenkø tuo metu siekë ne
kultûrinës autonomijos, o kûrë valstybæ valstybëje.
Sovietinës Lietuvos istoriografijoje lietuviai kaimyninëje Lenkijoje nesulaukë didesnio dëmesio. Keletas straipsniø spaudoje buvo skirta lietuviø
Lenkijoje ðvietimui11. Kiek plaèiau apie lietuvius Lenkijoje raðë Mykolas Poþarskas12, tyrinëjæs LSSR ir LLR santykius. Pabrëþtina, jog ðioje knygoje neatsispindëjo reali lietuviø bendruomenës padëtis.
19601985 m. laikotarpiu Lietuvoje pasirodë keliolika straipsniø Lenkijos lietuviø tematika. Daugiausia dëmesio juose skiriama kultûriniam gyvenimui13. Paminëtinas 1986 m. Gimtajame kraðte pasirodæs liberalesnis ir
atviresnis straipsnis apie Lenkijos lietuvius. Tai sietina su naujo redaktoriaus (Algimanto Èekuolio) atëjimu. Tø paèiø metø pabaigoje paskelbtas
straipsnis  Þidinys, kuris þëri nuðvietë Suvalkø kraðto lietuviø visuomeniná ir kultûriná gyvenimà. Jame Lietuvos raðytojai Juozas Baltuðis, Marcelijus Martinaitis, Mykolas Karèiauskas ir kiti dalijosi mintimis apie tautieèius
kaimyninëje ðalyje. Jie palankiai atsiliepë apie lietuvius Lenkijoje, gerai ávertino jø ûkininkavimo bûdus. Dël ðio straipsnio LKP ideologai priekaiðtavo
laikraðèio redaktoriui. Algimantas Stankevièius piktinosi, kad laikraðtyje
esà pilna liaupsiø, klausë, kam naudinga, kad pasirodo tokie straipsniai kaip
ðis14.
Prasidëjus atgimimui Lietuvoje 19881989 m., jos respublikinëje ir regioninëje spaudoje pasirodë daugiau publikacijø apie lietuvius Lenkijoje15. Taèiau ið esmës situacija pasikeitë tik atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ. Tuomet spaudoje pasirodë straipsniø apie Lietuvos ir Lenkijos santykius, giliau
analizuota lietuviø padëtis. Dauguma straipsniø autoriø tautieèius Lenkijoje
vertino moraliniu-emociniu poþiûriu.
Atskirai minëtinas 1995 m. pasirodæs sociologinis tyrimas16 lietuviø Lenkijoje ir lenkø Lietuvoje palankumo kitoms ðalims ir tautoms, tautinio identiteto iðlaikymo galimybëms, socialinei-ekonominei padëèiai nuðviesti. Taèiau
Lenkijos Respublikos statistikos valdybos ir Lietuvos Respublikos statistikos
departamento atliktame tyrime dalyvavo tik nedidelë Punsko ir Seinø valsèiø
gyventojø dalis (kiek daugiau negu 2500 þmoniø), ið kuriø lietuviø buvo maþiau negu pusë. Todël apklausos rezultatai apie Lenkijos lietuvius vertintini
sàlygiðkai, kaip nepakankamai reprezentatyvûs. Vis dëlto leidinyje yra ádomiø
statistiniø duomenø apie lietuviðkus valsèius ir jø gyventojus.
1998 m. pasirodë Juozo Banionio straipsnis apie Lenkijos lietuviø bendruomenës veiklà XX a. 9-ajame deðimtmetyje 17. Naudodamasis LSSR VSK
dokumentais, autorius apibûdino politiná Lenkijos lietuviø gyvenimà minëtu
laikotarpiu. Vis dëlto reikia pabrëþti, kad straipsnyje panaudoti saugumieèiø
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surinkti duomenys nevisiðkai atitiko tikrovæ. Taip atsitiko todël, kad sekami
áþvalgesni lietuviai paþinojo kai kuriuos saugumieèiø agentus, tad kalbëdamiesi su jais sàmoningai nurodydavo klaidingà informacijà.
Lenkijos lietuviø draugijai ásteigus Auðros leidyklà, pasirodë rinkiniai
apie Lenkijos lietuviø praeitá, kultûrinæ padëtá, ðvietimo gimtàja kalba raidà,
lietuviðkas tradicijas ir paproèius. Dëmesio vertas leidinys Ið Punsko kraðto
praeities ir dabarties (1995), kuriame apþvelgta ðio kraðto istorija, dabartinë
jo gyventojø socialinë-ekonominë, kultûrinë padëtis, jø veikla. Tais paèiais
metais pasirodë informacinis leidinys Lietuviai Lenkijoje (Litwini w Polsce), suteikiantis bendro pobûdþio þiniø apie bendruomenæ.
Vienintelës Lenkijoje lietuviðkos vidurinës mokyklos 40-meèiui paminëti
buvo iðleistas rinkinys Punsko Kovo 11-osios gimnazija. Ypaè vertinga leidinio dalis  buvusiø mokytojø ir kitø kultûros þmoniø prisiminimai apie ðá
regionà ir jo gyventojus.
Paminëtinas ðios mokyklos absolventës Onutës Burauskaitës darbas Suvalkø kraðto lietuviø trëmimai (1997). Joje pasakojama apie 1941 m. pradþioje vykusius daugumos Suvalkø kraðto lietuviø trëmimus á Lietuvà, aptariamas
tolesnis jø likimas.
Pagrindiniai pirminiai ðaltiniai  archyvinë medþiaga, saugoma Lenkijos
ir Lietuvos valstybiniuose archyvuose ir rankraðtynuose (tiesa, ne visi Lenkijos archyvai prieinami Lietuvos istorikams). Pagal dokumentø kilmæ ir pobûdá
juos galima suskirstyti á keletà grupiø. Pirmàjà sudarytø Lenkijos valdþios institucijø, nustaèiusiø ir vykdþiusiø tautiniø maþumø politikà (jie saugomi Lenkijos naujøjø aktø, Lenkijos Respublikos Seimo, Balstogës valstybiniame archyvuose) dokumentai. Tai LJDP Centro komiteto Tautybiø komisijos ir jos
poskyrio Balstogës vaivadijoje archyvinë medþiaga (protokolai, darbo planai,
ataskaitos, informacijos bei kt.), kurioje atsispindi tiek bendra lietuviø padëtis
ir veikla, tiek specifiniai lietuviø reikalai. Ðiai archyviniø ðaltiniø grupei priskirtina vietiniø partiniø struktûrø (Balstogës vaivados, Seinø apskrities partijos sekretoriaus) dokumentacija. Knygoje panaudoti Ðvietimo bei Vieðosios
administracijos ministerijø, kuravusiø atskiras visuomenës gyvenimo sritis,
archyviniai fondai. Pokomunistinio laikotarpio valstybës politikà atspindëjo
Lenkijos Respublikos Seimo tarptautiniø ryðiø biuro bei Tautiniø ir etniniø
maþumø komisijos dokumentai. Kità archyviniø ðaltiniø grupæ sudaro Lenkijos lietuviø organizacijø dokumentai, visø pirma Lietuviø visuomeninës-kultûrinës draugijos ir jos skyriø Seinuose, Suvalkuose, Varðuvoje, Vroclave (ðio
skyriaus archyvas saugomas Lietuvos istorijos instituto Rankraðèiø skyriuje),
Slupske, Gdanske bei Lenkijos lietuviø bendruomenës (LLB) veiklos medþiaga, apimanti 19532000 m. Treèiajai dokumentø grupei priskirtini sovietinës
Lietuvos saugumo struktûrø (LSSR VSK), sekusiø Lenkijos lietuviø bendruo-
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menæ, dokumentai: agentø praneðimai, Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo paþymos, LSSR VSK skyriaus ataskaitos, informacijos ir kt., saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Jame iðliko lietuviø, XX a. 69-ajame deðimtmetyje atvykusiø á Lenkijà, sàraðai. Ðiai ðaltiniø grupei priskirtini ir kai kuriø
LSSR organizacijø, palaikiusiø oficialius ryðius su Lenkijos lietuviais (Lietuvos kultûriniø ryðiø su uþsienio ðalimis ir Tëviðkës draugijø) veiklos dokumentai. Jie atspindi sovietø pastangas kontroliuoti lietuviø veiklà, palankiai
nuteikti sovietinës Lietuvos atþvilgiu. Ketvirtàjà ðaltiniø grupæ sudaro Lietuvos Respublikos valstybiniø institucijø, vykdþiusiø santykiø su uþsienio lietuviais politikà, dokumentai (Lietuvos Respublikos Seimo Uþsienio reikalø, Ðvietimo, mokslo ir kultûros, Þmogaus ir pilieèiø teisiø bei tautybiø reikalø, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie LR Vyriausybës, Lietuvos mokslo
ir studijø departamento prie Lietuvos ðvietimo ministerijos veiklos dokumentai). Ðios grupës archyvine medþiaga daugiausia naudotasi raðant paskutinæ
knygos dalá. Paþymëtina, jog nemaþa dalis archyvinës medþiagos panaudota
pirmà kartà.
Svarbus ðaltinis yra Lenkijos lietuviø spauda. Visø pirma paminëtinas
Auðros leidinys. Pirmasis jo numeris pasirodë 1960 m. rudená ir iki 1972 m.
ëjo nereguliariai, po vienà ar du numerius per metus. Tuometiniuose Auðros
numeriuose buvo daug straipsniø, skirtø Lenkijos jungtinës darbininkø partijos politikai pozityviai nuðviesti, ekonominiams ir kultûriniams LLR pasiekimams teigiamai vertinti. Tai nekelia nuostabos. Tokie straipsniai buvo privalomi, nes leidiná finansavo Lenkijos vidaus reikalø ministerija (VRM), todël ji
kontroliavo jo turiná. Lietuviø tautinës veiklos krypèiai atstovavo vos ilgiau
negu metus gyvavusios Varðuvoje leistos Varsnos. Jø numeriuose randame
ádomiø straipsniø apie Lietuvos istorijà, Lenkijos lietuviø ðvietimà, kultûrà.
Tokie liberalesnio turinio straipsniai pasirodë neatsitiktinai. Ðis leidinys, palyginti su ankstesniu, buvo maþiau priklausomas nuo valdþios. Taèiau po Lietuvos komunistø partijos atitinkamø struktûrø ásikiðimo (kreipimosi á LJDP dël
leidinio þalingumo) jis buvo uþdraustas. Ið dalies jo tradicijas tæsë Varðuvoje 1981 m. pradëti leisti Susitikimai.
Vertingas ðaltinis yra Lenkijos lietuviø prisiminimai, kuriuos surinko knygos autorë (jie uþfiksuoti garso kasetëse bei laiðkuose). Kalbinti aktyvûs veikëjai: Irena Gasperavièiûtë, Stasë Krakauskaitë-Kustosz, Kristina ir Sigitas
Krauþliai, Vytautas Liðkauskas, Bronius Makauskas, Juozas Sigitas Paransevièius, Teklë Pauliukonytë-Kalvinskienë, Antanas Surauèius, Juozas Uzdila,
Juozas Vaina, Rimas Vaina ir kt., pateikë ádomiø, oficialiuose ðaltiniuose neuþfiksuotø veiklos detaliø, pastebëjimø ir vertinimø apie organizacinæ, kultûrinæ, politinæ bendruomenës veiklà nagrinëjamu laikotarpiu.
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Knygos autorë dëkoja visiems, padëjusiems autorei renkant medþiagà, rengiant knygà spaudai ir ypaè dr. Broniui Makauskui bei recenzentams dr. Arûnui Bubniui ir doc. dr. Juozui Skiriui.
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LENKIJOS LIETUVIØ BENDRUOMENËS
POLITINË PADËTIS KOMUNISTINËJE LENKIJOJE
Lenkijos tautiniø maþumø padëtá ir Lenkijos valstybinæ politikà jø atþvilgiu lëmë po Antrojo pasaulinio karo pasikeitæs Lenkijos valstybinis statusas,
tuojau prasidëjæ politiniai, ekonominiai pertvarkymai, pavertæ jà viena ið socialistinio lagerio ðaliø. Valdanèia, dominuojanèia jëga tapo Lenkijos darbininkø partija, kitaip tariant, komunistai, priþiûrimi sovietiniø globëjø1. Komunistai, ásitvirtindami valdþioje, siekë sunaikinti opozicijà, besiprieðinusià
naujos politinës santvarkos ávedimui, taip pat pajungti visuomenæ partijos
ideologijai. Taikliai pastebi lenkø istorikas Andþejus Paèkovskis (Andrzej Paczkowski): Lenkijos visuomenë iðgyveno ávairius teroro etapus ir formas: ðnipinëjimo manijà, iðbuoþinimà, kovà su religija ir tautinëmis maþumomis,
didájá valymà, lageriø uþpildymà nemokama darbo jëga, pasienio regionø valymà2.
Ðios radikalios permainos ðalyje kardinaliai pakeitë ir tautiniø maþumø
gyvenimà. Tautiniø bendruomeniø gyvenimà paveikë Lenkijos valstybës teritorijos ir sienø pokyèiai. Kai kuriø tautiniø bendruomeniø padëèiai, matyt,
lemiamà átakà turëjo sprendimai, priimti Maskvoje 1944 m. vasarà. Tada, Stalinui kurstant, buvo ákurtas Lenkijos tautinio iðsivadavimo komitetas (LTIK),
1944 m. paskutinæ dienà performuotas á Laikinàjà vyriausybæ. 19441946 m.
buvo vykdoma politika, siekianti tautiniø maþumø atstovus perkelti á tautines
valstybes. Tam tikslui 1944 m. vasarà ir rudená tarp Ukrainos, Baltarusijos ir
Lietuvos sovietiniø vyriausybiø ir LTIK buvo pasiraðyti susitarimai dël ukrainieèiø, baltarusiø ir lietuviø evakuacijos ið Lenkijos teritorijos ir Lenkijos
pilieèiø  ið minëtø respublikø teritorijø3 (ádomu, kad sumanymas perkelti lietuvius á Lietuvos teritorijà buvo kilæs Lenkijos emigracinei vyriausybei Londone dar karo metais4). Nors Lenkijos tautinëms maþumoms buvo palikta tariamo apsisprendimo iðvykti ar neiðvykti teisë, praktiðkai, ypaè lenkø vietinës
valdþios institucijos, darë spaudimà, naudojo kitas prievartos priemones, siekdamos priversti ne lenkø tautybës þmones repatrijuoti. Buvo ieðkoma ávairiø
pretekstø lietuviø prieðiðkumui parodyti ir pateisinti savo veiksmus. Antai
Balstogës vaivada Stefanas Dybovskis (Stefan Dybowski) 1945 m. vasarà
raðë:  Suvalkø apskrityje lietuviø netenkino trys mokyklos lietuviø dëstomàja kalba, jie reikalavo viduriniø  5 Toks vaivados pareiðkimas neatitiko
tikrovës. Tuo metu mokyklose nebuvo dëstomas lietuviø kalbos dalykas, jau
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nekalbant apie lietuviðkas mokyklas. Lietuviai nenorëjo keltis ið gimtøjø vietø, todël naujoji vietos administracija, pirmiausia Balstogës vaivada, darë jiems
spaudimà, o savo praneðimuose á Varðuvà nuolat pabrëþdavo, esà lietuviai
prieðiðkai nusiteikæ naujos valdþios ir apskritai lenkø atþvilgiu 6, skundësi, kad
vietiniø lenkø saugumo institucijø vadovai yra abejingi ir nesiima jokiø priemoniø7. Ypaè neigiamai buvo þiûrima á lietuvius, 1941 m. vokieèiø iðkeldintus
á Lietuvà ir vël sugráþusius á Lenkijà. Remiantis 1941 m. sausio 10 d. SSSR ir
Vokietijos susitarimu dël Vokietijos pilieèiø ir vokieèiø tautybës asmenø perkëlimo ið Lietuvos SSR á Vokietijà, taip pat dël lietuviø, rusø ir baltarusiø
tautybës asmenø perkëlimo ið Vokietijos (Suvalkø kraðtas pagal SSSR susitarimà su Vokietija atiteko pastarajai) á Lietuvà, buvo perkelta daugiau kaip 11
tûkst. lietuviø8. Lietuvoje jie buvo apgyvendinti vokieèiø paliktuose ûkiuose, o
po metø perkelti á Rytø Lietuvà, á buvusius lenkø ûkius. Taèiau jau nuo 1943 m.,
dar nepasibaigus karui, iðtremtieji lietuviai stengësi gráþti á buvusius savo ûkius,
kuriuose jau ðeimininkavo lenkai. Nëra tiksliø duomenø apie tai, kiek lietuviø
gráþo: lietuviai autoriai nurodo 3580 proc. iðtremtø asmenø9, lenkø ðaltiniai
kalba apie beveik pusës iðtremtøjø sugráþimà10. Realiai pasitraukusiø á Lenkijà
lietuviø buvo daugiau, nes dalis jø traukësi ið Lietuvos tikëdamiesi, jog ið Lenkijos bus lengviau patekti á Vakarus. Vietos lenkø administracija, saugumo
skyrius ragino gráþusius lietuvius sulaikyti, nugabenti prie sienos kaip nusikaltëlius ir perduoti SSSR pareigûnams 11.
Galima tvirtinti, kad lietuviø perkëlimas á LSSR nepavyko: 19441945 m.
á Lietuvà persikëlë tik 14 asmenø (13 lietuviø ir 1 rusas)12, vëliau  dar keletas
asmenø. Panaðûs procesai vyko Lietuvos lenkø bendruomenëje. Remiantis jau
minëtais susitarimais, lenkai ir þydai turëjo teisæ repatrijuoti á Lenkijà. Taèiau
susiklostë sudëtinga situacija. Tuo metu dar buvo nenustatyta rytinë Lenkijos
siena, dauguma lenkø puoselëjo viltá, kad Vilniaus kraðtas priklausys Lenkijai.
Todël Lenkijos repatriacijos ástaigos atstovai Lietuvos lenkus agitavo pasilikti
ir neskubëti repatrijuoti. Bet paaiðkëjus tolesnei ðio kraðto valstybinei priklausomybei, pradëta raginti, kad repatrijuotø kuo daugiau asmenø. Juo labiau kad
paèioje Lenkijoje demografiniai nuostoliai buvo didþiuliai, reikëjo þmoniø apgyvendinti tuðèius, anksèiau Vokietijai priklausiusius vakarinius rajonus. Repatriacijos procesus tyrinëjusios Nastazijos Kairiûkðtytës duomenimis, ið Lietuvos iðvyko 171,2 tûkst. þmoniø13, nors lenkø ðaltiniai nurodo dar didesná
skaièiø (nuo 178 ar 180 tûkst. iki 197,2 tûkst.)14.
Pokario metais Suvalkø kraðte susidarë sudëtinga situacija. Naujos komunistinës administracijos struktûros tik kûrësi, jø pozicijos buvo silpnos,
ypaè kaime. Ðiame kraðte veikë lenkø tautinis pogrindis, aktyviai reiðkësi
Wolnoúã i Niezawisùoúã (WIN) struktûros. Èia taip pat prasiverþdavo Lietuvos partizanai, kuriems padëdavo vietiniai lietuviai (Onos ir Vinco Pauliukoniø ðeima ið Vaièiuliðkiø k., Petronëlë ir Alfonsas Valinèiai ið Ðlynakie15
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mio k., Angelë ir Èeslovas Vavokai ið Ðilainës, Marytë ir Vincas Judickai ið
Budzisko ir kt.). Lenkijos ðaltiniø duomenimis, Lietuvos partizanus rëmë
daugiau kaip 80 ðio kraðto lietuviø ûkininkø. Stengdamiesi iðgyventi ðá sunkø laikà ir nepatekti á iðtremiamøjø þmoniø sàraðus, lietuviai skelbdavosi esà
lenkai, kai kurie jø tapdavo Lenkijos darbininkø partijos nariais. Kaip prisimena S. Krauþlys, laikas buvo labai sudëtingas: lietuviai buvo palikti likimo
valiai, galëjo pasikliauti tik patys savimi 15. Kodël á vietinës valdþios skundus
dël prieðiðkai nusiteikusiø lietuviø nebuvo reaguojama, kur slypëjo lenkø
saugumo neveiklumo prieþastis? Ðiuos procesus tyrinëjæs istorikas B. Makauskas padarë iðvadà, jog lenkø saugumieèiai turëjo savø, vietinei partinei
administracijai neþinomø tikslø  kovoti su savu tautiniu ir Lietuvos antisovietiniu pogrindþiu. Sovietinis saugumas ðiame kraðte taip pat turëjo panaðiø
tikslø: stengësi nustatyti per Lenkijà ëjusius Lietuvos antisovietinio ginkluoto pogrindþio ryðius su Vakarais16. Todël suprantama, kad, iðkeldinus lietuvius, bûtø sunkiau sekti pogrindþio veiksmus.
Pasibaigus repatriacijos laikui pasirodë, jog nepavyko visiðkai iðkeldinti
tautines maþumas. Bandymai iðstumti jas sukëlë pasiprieðinimà Lenkijos valdþiai. Nepasiekus norimo rezultato, siekiant palauþti ðá pasiprieðinimà, buvo
griebtasi represijø, pradëta vykdyti politika, turinti tikslà asimiliuoti Lenkijoje
likusius ne lenkø tautybës asmenis. Represinës priemonës ir jø taikymas tautinëms maþumoms nebuvo vienodas, ypaè þiaurios buvo prieð ukrainieèiø ir
vokieèiø bendruomenes. 1947 m. buvo ávykdyta vadinamoji Vyslos operacija, per kurià daugiau kaip 140 tûkst.17 ukrainieèiø tautybës asmenø buvo perkelti á vakarinæ Lenkijos dalá ir apgyvendinti tarp etniniø lenkø.
1949 m. 21 lietuviø ðeima (87 asmenys)18 susilaukë panaðaus á ukrainieèius likimo: jie turëjo persikelti á naujai gautàsias þemes (þr. priedà Nr. 1). Á
ðiuos sàraðus pateko stambesni ûkininkai ið Seivø, Þabariðkiø, Krasnavo valsèiø (Suvalkø apskritis). Tik 1956 m. prasidëjus liberalëjimo procesui Lenkijoje lietuviams buvo leista sugráþti á ankstesnes gyvenamàsias vietas.
Taigi matome, jog Lenkijos komunistinë vadovybë tautiniø maþumø atþvilgiu vykdë represinæ, asimiliacinæ politikà. Ji buvo diferencijuota, nevienoda. Iki XX a. 6-ojo deðimtmeèio pradþios tautiniø bendruomeniø organizacinis
gyvenimas buvo varþomas, jø kultûrinis-visuomeninis aktyvumas slopinamas.
Partinë ðalies vadovybë savo 1952 m.19 nutarimu sudarë galimybæ tautinëms
maþumoms pradëti mokytis gimtàja kalba, leisti tinkamo turinio leidinius. LLR
komunistinë vadovybë  Lenkijos darbininkø partija, o nuo 1948 m. Lenkijos
jungtinë darbininkø partija, laikësi politinës nuostatos, kad Lenkijoje vyrauja
visø tautybiø lygybë, akcentavo, jog tautinës maþumos yra visateisës visuomenës narës ir turi visas sàlygas laisvai reikðtis, prieðingai negu buvo tarpukario
Lenkijoje, kai jos buvo diskriminuojamos20. Tokie teiginiai nors ir atspindëjo
tam tikrus teigiamus poslinkius, bet toli graþu neatitiko realybës.
16

Lenkijos lietuviø bendruomenës politinë padëtis komunistinëje Lenkijoje

Padëtis labiau pradëjo keistis tik nuo 1956 m., kai prasidëjo ðalies politinio
gyvenimo liberalizavimas. Be abejo, tam átakos turëjo SSKP XX suvaþiavimas. Iki tol Lenkijos politiniame gyvenime stipriai buvo juntamas Maskvos
diktatas ir dirigavimas. Permainos prasidëjo nuo politinës vadovybës pasikeitimo: pirmuoju sekretoriumi vël tapo Vladyslavas Gomulka (Wùadysùaw Gomuùka), kuris 1948 m. buvo paðalintas ið sekretoriaus posto, atsistatydino kiti
stalininio tipo politinio biuro nariai. Tuo metu buvo prabilta apie lenkiðkàjá
socializmo kelià, nacionalinius Lenkijos interesus. Taèiau tai buvo neesminiai
pertvarkymai, nes nebuvo ámanomos esminës, svarbios permainos  vienpartinës sistemos, LJDP valdþios monopolio panaikinimas, ûkio reformos, jau nekalbant apie Lenkijos savarankiðkà uþsienio politikà, pasitraukimà ið socialistiniø ðaliø bloko.
Vis dëlto vykstanèios permainos ðalies vidaus gyvenime paveikë valstybës
politikà tautiniø maþumø atþvilgiu. Iðaugæs lenkø nacionalizmas, demokratëjimo procesai suaktyvino ir tautines maþumas.
Oficialø centrinës valdþios poþiûrá ir susidomëjimà tautiniø maþumø problematika rodo LJDP CK VII ir VIII plenumø, ávykusiø 1956 m., nutarimai.
Juose pasisakyta prieð nacionalizmà ir ðovinizmà, bet kokià pilieèiø, priklausanèiø tautinëms maþumoms, diskriminacijà, uþ rûpinimàsi ðvietimu ir kultûra
tautiniø maþumø kalbomis, jø nevarþomu vystymusi ir dalyvavimu politiniame bei visuomeniniame valstybës gyvenime21. Taèiau ið tikrøjø tai tebuvo
ideologiniai ðtampai, maþai keitæ realià padëtá.
Vykstant liberalizacijai, 1957 m. prie LJDP CK buvo ákurta Tautybiø komisija, kuri turëjo koordinuoti politikà Lenkijos tautiniø maþumø atþvilgiu.
Komisijos skyriai veikë 11-oje vaivadijø22 (tuo metu Lenkijoje buvo 17 vaivadijø), á jø darbà buvo átraukiami ir tautiniø maþumø atstovai. Viename ið centrinës komisijos posëdþiø buvo siûloma bûtinai suaktyvinti ideologiná darbà
tarp tautiniø maþumø, átraukiant jø atstovus á partines organizacijas 23. Buvo
skundþiamasi, kad tarp lietuviø praktiðkai nëra, o atskiruose èekø, slovakø ir
ukrainieèiø draugijø skyriuose trûksta partijos nariø. Paþymëtina, kad apskritai LJDP pozicijos buvo silpnos kaime, kur gyveno ir vertësi þemës ûkiu dauguma lietuviø. Todël bandyta tokià padëtá taisyti. Vienas ið bûdø LJDP átakai
stiprinti buvo leidimas tautinëms maþumoms steigti draugijas. Manyta, kad
per jas bus galima kontroliuoti tautines maþumas. Lietuviai savo organizacijà 
Lietuviø visuomeninæ-kultûrinæ draugijà  ásteigë 1957 m. kovo mënesá, vieni
ið paskutiniø.
Pradëtos reformos ir tautiniø maþumø ðvietimo srityje. Laisvesnës veiklos
sàlygos ðalyje pagyvino kultûriná-visuomeniná tautiniø maþumø gyvenimà. Taèiau veiklos ribos buvo grieþtai apibrëþtos. Antai visos tautinës maþumos
galëjo turëti tik po vienà organizacijà, jø struktûra ir veiklos formos buvo vienodos iki pat 1989 m. Ádomi situacija susiklostë lietuviø draugijoje. Iðrinkus
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pirmàjà valdybà ir pradëjus draugijai veikti, pasirodë, kad jos veikla tapo kitokia, negu tikëjosi partinës administracijos atstovai. Á valdybà iðrinkti Juozas
Maksimavièius, Jonas Stoskeliûnas, Juozas Vaina ir kiti buvo þinomi ðio kraðto veikëjai, prieðkario lietuviø organizacijø nariai, lietuviø bendruomenëje turëjæ autoritetà. Jie ëmësi tautinës veiklos, palaikë ryðius su Vakarø lietuviø
organizacijomis. J. Maksimavièiaus vadovavimo draugijai laikotarpiu (1957
1958) ji stengësi iðlaikyti savarankiðkumà. Taèiau, þinant to meto sàlygas, buvo aiðku, kad neparankûs LJDP þmonës vadovauti draugijai negalës. Prieð lietuviø draugijos Centro valdybos narius buvo imtasi kompromituojanèiø priemoniø: spaudoje pasirodë ðmeiþikiðki straipsniai, net grasinta iðsiøsti juos á
SSSR24. Neabejotina, kad ðie þmonës buvo sekami. Komunistø parengtame
LVKD pirmosios valdybos nariø apibûdinime skaitome: J. Maksimavièius 
aktyvus Ðv. Kazimiero draugijos veikëjas, vokieèiø okupacijos metais veikë
prieð SSSR, J. Vaina palaiko ryðius su uþsieniu, teikia politinæ informacijà,
Jonas Pajaujis pavadintas vokieèiø agentu25. LVKD vadovybë buvo kaltinama
nestiprinusi pasitikëjimo partija, neaiðkinusi jos politikos tautiniø maþumø klausimu, vengusi palaikyti ryðius su LSSR institucijomis. Pirmininkà J. Maksimavièiø vietos partinë vadovybë apkaltino ryðiø su Vakarø lietuviø organizacijomis palaikymu, prieðiðka partijai veikla ir privertë atsistatydinti ið LVKD
vadovo pareigø. Jo vietà uþëmë patikimas partijai þmogus Juozas Savickis.
Taip pat uþsimota paðalinti ið lietuviø mokyklø mokytojus J. Stoskeliûnà,
J. Pajaujá, Petronelæ Jakimavièienæ ir kitus, kurie neuþtikrina atitinkamo jaunimo auklëjimo26. Siekiant izoliuoti Lenkijos lietuvius nuo Vakarø lietuviø
átakos, buvo imtasi priemoniø nutraukti siuntiniø siuntimà lietuviams, apie kiekvieno lietuvio ið Vakarø atvykimà buvo informuojamas saugumas27.
Tautybiø komisijos skyriai veikë Balstogës, Liublino, Þeðuvo, Olðtyno,
Gdansko, Koðalino, Ðèecino, Zeliona Guros, Vroclavo, Krokuvos vaivadijose28. Á Balstogës komisijos sudëtá buvo átraukti ir 2 lietuviø atstovai: Antanas
Moliuðis ir Juozas Nevulis, vëliau  Jonas Kmieliauskas, Eugenijus Petruðkevièius. Joje daugiausia dëmesio skirta lietuviø draugijos veiklai.
1960 m. tautiniø maþumø reikalø prieþiûrà perëmë VRM. Su ja reikëjo
derinti draugijø veiklà, kiekvieno renginio turiná, pateikti jai atlikto darbo ataskaitas. Taip pat tautiniø maþumø draugijø ir jø skyriø veiklà tikrino atitinkamø
miestø vidaus reikalø skyriai. Antai LVKD Varðuvos skyriaus veiklà 1973 m. kovo 10 ir 12 d. tikrinæ Varðuvos miesto tarybos vidaus reikalø skyriaus pareigûnai Maronèykas (Maroñczyk) ir V. Viniarskis (W. Winiarski), paþeidimø nerado, o ðtai Gdansko miesto tarybos vidaus reikalø skyrius 1964 m. neleido áregistruoti LVKD Gdansko ratelio motyvuodamas tuo, kad èia gyvena nedaug
lietuviø. 1966 m. pabaigoje Suvalkø lietuviø rateliui po patikrinimo buvo nurodyta susirinkimø protokolus siøsti á miesto vidaus reikalø skyriø 29.
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Ilgainiui tautiniø maþumø problemoms centrinë valdþia skyrë vis maþiau
dëmesio, Tautybiø komisija palaipsniui visiðkai prarado jai skirtà vaidmená ir
nustojo veikti.
XX a. 6-ojo deðimtmeèio II pusës  8-ojo deðimtmeèio pradþios laikotarpis vertintinas nevienareikðmiðkai. Laisvëjant visos visuomenës gyvenimui,
laisvëjo ir tautiniø maþumø gyvenimas: jos galëjo kurti draugijas, leisti spaudà, plëtoti saviveiklà. Taèiau per ákurtas organizacijas ir leidinius jos buvo
atidþiai kontroliuojamos.
19701980 m. tautiniø maþumø klausimas sulaukë vis maþiau dëmesio.
Lenkijos centrinë valdþia tautiniø maþumø gyvenimu nelabai domëjosi. 1976 m.
LJDP CK plenume buvo priimtas nutarimas dël visuomenës politinës-moralinës vienybës. Tai lëmë, kad apie tautines maþumas platesnë visuomenë menkai nutuokë. Ið esmës joms paliekama tik ribota galimybë veikti kultûros
srityje, plëtoti savàjá folklorà. Ðvietimo srityje taip pat buvo keliami grieþtesni
reikalavimai. Lietuviø mokiniø tëvai kasmet privalëjo raðtu pareikðti norà mokytis gimtàja kalba.
XX a. 9-ojo deðimtmeèio pradþioje Lenkijoje pradëjo klostytis nauja politinë situacija. 1980 m. ásikûrë opozicinis valdanèiajai partijai Solidarumo
judëjimas. Jis pabandë patraukti á savo pusæ tautiniø maþumø atstovus. Pirmajame suvaþiavime buvo priimtas nutarimas dël tautiniø maþumø30, kuriame
deklaruotos galimybës nevarþomai plëtoti tautiniø maþumø kultûras. Bet áraðytas teiginys  judëjimas (Solidarumas.  V. S.) prieðinasi bet kokiems
skirstymams á tautybes  skambëjo nesuprantamai ir neigë prieð tai iðsakytus
teiginius. Dël Solidarumo judëjimo iðkeltø tautiniø ir katalikiðkø vertybiø,
svarbiausia dël stipraus lenkø nacionalizmo reiðkimosi Solidarume, vël atgijusiø revanðistiniø nuotaikø Vilniaus kraðto valstybinës priklausomybës
klausimu lietuviai laikësi rezervuotai ir á já neásitraukë. Kai kurie vietiniai Solidarumo nariai lenkai reikalavo paðalinti lietuvius ið visø partiniø, administraciniø postø ir apskritai visus lietuvius perkelti á SSSR31.
Lietuviø ir Solidarumo judëjimo atstovø santykiais, apskritai lietuviø
bendruomenës pozicija vykstanèiø procesø atþvilgiu domëjosi tiek lenkø, tiek
LSSR saugumas. 1981 m. rugsëjo mënesá surengtame bendrame saugumo institucijø atstovø susitikime buvo konstatuota, jog lietuviai laikosi nuoðalyje ir
Solidarumo judëjimo neremia32. Suprantama, saugumieèius domino Lenkijos lietuviai, kurie laiðkuose këlë Molotovo-Ribbentropo pakto átakà Baltijos
ir Lenkijos valstybëms, kalbëjo apie vykdytus masinius areðtus ir trëmimus33.
Politiniam gyvenimui liberalëjant, kai kuriø tautiniø maþumø, visø pirma
vokieèiø, baltarusiø, atstovai bandë ákurti nepriklausomas nuo Lenkijos politinës vadovybës organizacijas, leisti valdþios nekontroliuojamus leidinius34. Buvo
jauèiamas lietuviø akademinio jaunimo suaktyvëjimas. Lietuviai studentai kartu
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su baltarusiø ir ukrainieèiø studentais, naudodamiesi palankiomis aplinkybëmis,
ásteigë jaunimo sàjungà. Taèiau ji nebuvo áregistruota ir veikë nelegaliai. Toks
pat likimas iðtiko lietuviðkà Susitikimø leidiná. 19831988 m. pasirodë 8 jo
numeriai. Jie LSSR saugumo darbuotojø buvo ávertinti kaip skleidþiantys ðovinistines nuotaikas35. Ðalies LJDP vadovybë ëmësi radikaliø priemoniø (1981 m.
gruodþio 13 d. buvo ávesta karo padëtis, nutrauktas ávairiø organizacijø, þiniasklaidos darbas, suimti Solidarumo lyderiai ir aktyvesni nariai) ir nuslopino opozicijà. Pasibaigus karo padëèiai (1981 m. gruodþio 131983 m. liepos
21 d.), tautiniø maþumø gyvenimas praktiðkai gráþo á ankstesnæ vagà. Tiek
centrinë, tiek vietinë partinë vadovybë akcentavo, kad tautinës maþumos áneða
indëlá á bendrà kultûrà ir uþ tai turi bûti gerbiamos, kad valstybinë valdþia ir
toliau rems jas bei uþtikrins sàlygas jø kultûros plëtrai 36. Tam tikslui LJDP
sekretorius Vojciechas Jeruzelskis (Wojciech Jeruzelski) pasiûlë ásteigti komisijà tautiniø maþumø reikalams, kurioje bûtø ir lietuviø atstovai 37. Matyt, ði
komisija bûtø buvusi panaðaus pobûdþio kaip ir ásteigtoji 1957 m. Taèiau nepavyko rasti duomenø apie ðios komisijos veiklà. Gali bûti, kad ji nebuvo ákurta ir liko popieriuje.
Oficialioji lietuviø veikla derinosi prie partinës valdþios pozicijos. Tai suprantama, nes, anot J. Vainos, norint veikti, reikëjo naudotis esamomis galimybëmis ir kartu nuveikti daug svarbiø darbø38. Taèiau kai kurie lietuviai veikëjai plëtojo tokià tautinës veiklos kryptá: buvo stengtasi prisidëti perkeliant á
Lietuvà Vakaruose puoselëjamas tautiðkumo, nepriklausomos Lietuvos atkûrimo idëjas, ten leidþiamà lietuviðkà literatûrà, ypaè istorine, religine tematika,
rengti bendrus susitikimus su tautieèiais Punsko kraðte ir kt. Viso to partinë
ðalies vadovybë netoleravo. Paminëtinas atvejis, kai 1972 m. pabaigoje buvo
uþdrausta tautinës pakraipos Varsnø leidyba (jos pradëtos leisti tø paèiø metø pradþioje; ið viso pasirodë 12 leidinio numeriø).
19871988 m. tautiniø maþumø klausimas tapo svarbesnis Lenkijos politiniame gyvenime. Baþnyèios iniciatyva 1987 m. pabaigoje ávyko diskusija apie
tautines maþumas Lenkijoje. Lodzëje surengtame seminare Lietuviai, baltarusiai, ukrainieèiai ir lenkai  susitaikymo prielaidos tautiniø maþumø padëtis buvo ávertinta kaip taisytina 39. 1988 m. prie Solidarumo buvo ásteigtas
Ðalies pilieèiø komitetas, kurio sudëtyje veikë Tautiniø maþumø komisija40.
Joje buvo ir lietuviø atstovas R. Vaina. Be abejo, tautiniø maþumø problemø
svarstymas ðalyje turëjo átakos jø aktyvumui. Taip pat reikëtø paþymëti, kad
tuo metu sparèiai kito politinë situacija paèioje SSSR, ypaè okupuotose Baltijos valstybëse. Ðie procesai, be abejo, buvo atidþiai stebimi kaimyninëje Lenkijoje. Iðryðkëjo ávairiø politiniø paþiûrø á pertvarkos procesus ir rytinius kaimynus. Netrûko þmoniø, simpatizavusiø laisvës siekianèiai Lietuvai, bet buvo
ir tokiø, kurie, keldami Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo pasekmiø klausimà,
vis daþniau kalbëjo apie Lenkijos rytinës sienos perþiûrëjimà. Èia svarbus vaid20
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muo teko Lenkijos lietuviams. Jie stengësi ðiuo klausimu paveikti diskusijas
Lietuvai palankia linkme, nuolat gynë lietuviø pozicijas Lenkijoje41. Ir vëliau
Lenkijos lietuviai nuosekliai rëmë Lietuvà.
1989 m. birþelio mënesá Lenkijoje ávyko pirmieji po keliø deðimtmeèiø
demokratiniai rinkimai. Juose átikinamai nugalëjo antikomunistinës jëgos. Tautiniø maþumø klausimui buvo skirta daugiau dëmesio, jo svarstymas perkeltas
á aukðèiausiø ðalies institucijø lygá.
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