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LENKIJOS LIETUVIØ BENDRUOMENËS
ORGANIZACINIAI FORMAVIMOSI IR RAIDOS
ASPEKTAI
Lenkijos lietuviø bendruomenë  viena ið maþesniø ðalyje. Þymiai didesnës yra vokieèiø, ukrainieèiø bei baltarusiø tautinës bendruomenës. Bene visose ðalies vaivadijose gyvena tautiniø maþumø nariai. Didþioji dalis Lenkijos
lietuviø gyvena kompaktiðkai Punsko-Seinø kraðte, ðiaurës rytinëje ðalies dalyje. Po 1999 m. administracinës reformos lietuviø valsèiai tapo priskirti Palenkës vaivadijai. Èia gyvenantys lietuviai yra autochtonai. 19181920 m. Lietuvai kovojant su Lenkija dël etniniø þemiø vientisumo Lietuvos valstybëje,
1 þemëlapis. Lietuviø centrai Lenkijoje
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dalis lietuviø þemiø buvo Lenkijos uþimtos ir liko pastarosios teritorijoje.
Daugiausia tai pasienio þemës.
Apþvelgiant Lenkijoje gyvenanèiø lietuviø teritoriná iðsidëstymà, galima
pastebëti, kad, be kompaktiðkai gyvenanèios lietuviø bendruomenës PunskoSeinø kraðte, kitur jie pasklidæ tarp etninës lenkø daugumos. Didesnë lietuviø
koncentracija buvo 12-oje ið 49 vaivadijø (po 1999 m. administracinës reformos Lenkijoje liko 16 vaivadijø ir 9 ið jø gyveno lietuviai). Visø pirma tai
centrinës ir ypaè vakarinës Lenkijos rajonai: Olðtynas, Varðuva, Lodzë, Vroclavas, Slupskas, Ðèecinas, Gdanskas. Lietuviø taip pat buvo Poznanës, Bydgoðèiaus, Koðalino, Valbþycho vaivadijose. Nemaþai lietuviø gyveno Balstogëje ir Suvalkuose (þr. 1 þemëlapá Lietuviø centrai Lenkijoje). Taèiau
nustatyti tikslø jø skaièiø sunku. Pietinëse Lenkijos vaivadijose lietuviø beveik nëra. Taèiau sprendþiant ið Lietuvos archyviniø ðaltiniø galima teigti, kad
nedidelis jø skaièius buvo ir ten1.
Formuojantis lietuviðkiems centrams, dël ávairiø prieþasèiø lietuviai slëpë savo tautybæ, pradëjus organizacinæ kultûrinæ veiklà neásitraukë á jà, nors
ja domëjosi. Kaip liudijo Stasys Bartulis, prie Vroclavo gyvenantis lietuvis
Pacevièius nepriklausë Vroclavo lietuviø skyriui, taèiau domëjosi jo veikla.
Pradëta kultûrinë veikla Punsko-Seinø kraðte buvo postûmis lietuviø centrams diasporoje formuotis. S. Bartulis, ilgametis Vroclavo lietuviø LLD skyriaus narys, specialiai persikëlë ið Valbþycho á Vroclavà, kad galëtø dalyvauti lietuviðkoje veikloje2. Panaðiai liudijo ir kita Vroclave gyvenanti lietuvë
Elena Þukauskienë. Anot jos, paskelbus lenkø spaudoje apie lietuviø skyriaus organizavimà, á Vroclavà atsikëlë naujos lietuviø ðeimos3. Matyt, lietuviø susibûrimui átakos turëjo ir psichologinës prieþastys (su tautieèiais jautësi saugiau ir dràsiau).
Taèiau apie minëtø centrø organizavimosi ir veiklos aspektus galime kalbëti tik nuo XX a. 6-ojo deðimtmeèio antros pusës. Praktiðkai iki tol beveik
nëra þiniø apie lietuvius diasporoje.
Kalbant apie centrinëse ir vakarinëse Lenkijos teritorijose ásikûrusià lietuviø dalá, pabrëþtina, kad èia po Antrojo pasaulinio karo liko kai kurios ið Suvalkø apskrities iðtremtos lietuviø ðeimos (pvz., ið Þvikeliø k. 19441945 m.
buvo perkeltos keturios ðeimos, ið kuriø tik vienà gráþo atgal4), taip pat ásikûrë
lietuviai, per lenkø repatriacijà ið Lietuvos 19441946 ir 19561957 m. atvykæ
á Lenkijà. Pirmosios repatriacijos metu ið Lietuvos iðvyko 171,2 tûkst. þmoniø, ið jø apie 10 proc. (1718 tûkst.)  lietuviai5. Ði repatriacija Lenkijoje
buvo skatinama (paaiðkëjus, kad Vilnius ir Vilniaus kraðtas neáeis á Lenkijos
valstybës sudëtá) ir jai naudinga: po karo Lenkijai trûko darbo rankø, iðtisi
rajonai buvo menkai apgyvendinti. Todël atvykæ repatriantai buvo siunèiami á
naujus, daþniausiai anksèiau Vokietijai priklausiusius, vakarinius menkai apgyvendintus ðalies rajonus. Tai paaiðkina lietuviø centrø susiformavimà vaka24
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rinëje ir centrinëje ðalies dalyje. Kaip prisimena S. Bartulis,  repatriantai
buvo aprûpinti gyvenamu plotu ir darbu pagal tuometines galimybes. Darbo
buvo pakankamai, bet jis buvo labai menkai apmokamas6.
Antroji repatriacija buvo sunkesnë: reikalauta árodyti anksèiau turëtà Lenkijos pilietybæ. Toks reikalavimas sumaþino galimybes iðvykti á Lenkijà.
Minëtuose miestuose ásikûrë ir Lietuvos pabëgëliai, kurie traukësi á Vakarus, taèiau fronto linijos atkirsti ir priversti likti sovietø kontroliuojamose teritorijose. Taèiau dauguma jø vëliau iðvyko á Vakarus. Minëtø centrø lietuviø
bendruomenes vëliau papildë kai kurie lietuviai tremtiniai, atvykæ á Lenkijà
(jie skelbdavosi esà lenkai arba atvykdavo kaip ðeimos nariai asmenø, turëjusiø Lenkijos pilietybæ). Kaip prisimena Julija Þelepienienë, 1956 m. gráþus ið
tremties á Lietuvà, buvo sunku ásikurti, rasti darbà. Todël pasinaudojo proga
iðvykti á Lenkijà (á Ðèecinà), nes vyro motina turëjo Lenkijos pilietybæ7.
Dar viena gyventojø kategorija, ásikûrusi ðiuose miestuose ir apylinkëse,
tai Punsko-Seinø kraðto þmonës (daugiausia lietuviø jaunimas), kurie studijavo tø miestø aukðtosiose mokyklose arba atvyko dirbti ir liko visam laikui.
Pvz., Gdanske apsigyveno ilgametis lietuviø LLD skyriaus vadovas J. Uzdila
ið Kreivënø kaimo, Algis Grëbliûnas ið Burbiðkiø kaimo.
Kiek vëliau minëtø centrø lietuviø skaièiø papildë asmenys, atvykæ á Lenkijà XX a. 69-ajame deðimtmetyje. Tai daugiausia moterys, iðtekëjusios uþ
lenkø. Dalis jø ásijungë á lietuviðkà veiklà (nustatyti tikslø jø skaièiø sunku).
Antai Irena Degutienë 1978 m. apsigyveno Suvalkuose ir dalyvavo LVKD Suvalkø skyriaus veikloje, 1969 m. Gdanske apsigyvenusi Genovaitë Valinèienë
taip pat ásijungë á LVKD. Vroclavo lietuviø skyriaus veikloje aktyviai reiðkësi
Ilona Ignatavièienë8. Tokiø asmenø buvo ir daugiau.
Sunku nustatyti tikslesná lietuviø skaièiø Lenkijoje. Per visà nagrinëjamà
laikotarpá Lenkijos statistiniuose ðaltiniuose nebuvo fiksuojama gyventojø tautinë priklausomybë ir sudëtis. Tik pirmame (1946 02 14) po Antrojo pasaulinio karo ávykusiame gyventojø suraðyme buvo fiksuojama tautybë9. Tokia situacija iðliko iki pat komunistinio reþimo þlugimo Lenkijoje (1989), taèiau ir
vëlesniu laikotarpiu nebuvo atlikta iðsamiø statistiniø tyrimø ðiuo klausimu.
Tokià padëtá lëmë valstybinë politika tautiniø maþumø atþvilgiu. Buvo skelbiama, kad Lenkijoje gyvena tik lenkø tautybës asmenys, nes kitø tautybiø
þmonës ið ðalies iðvykæ per repatriacijas. Be to, Balstogës vaivadijoje (jai priklausë lietuviø gyvenami valsèiai) pirmaisiais pokario metais gana stipriai reiðkësi lenkø tautinis pogrindis, antra vertus, prasidëjo represijos prieð kai kurias
lietuviø ðeimas. Todël lietuviai dël asmeninio saugumo ir kitø prieþasèiø slëpë
savo tautybæ, dalis jø slapstësi.
Lenkijoje buvo laikomasi nuostatos, kad sàvokos tautybë ir pilietybë
turëjo identiðkà reikðmæ. 1946 m. Emilis Stanislovas Rapaportas (Emil Stanisùaw Rappaport) raðë:  nuo dabar sàvoka lenkas ir Lenkijos pilietis
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mums ir kitiems turi sinonimiðkà reikðmæ 10 Todël galima teigti, kad dël
politiniø ar ideologiniø motyvø Lenkijos tautinë gyventojø struktûra per visà
nagrinëjamà laikotarpá nebuvo fiksuojama. Tas pat pasakytina ir apie baþnytinius duomenis. Antai Smalënø parapijoje, kurioje gyveno nemaþai lietuviø,
1946 m. jø uþfiksuota tik 43 (parapijieèiø buvo apie 1300)11. Vietinës lenkø
baþnytinës vadovybës pozicija lietuviams buvo nepalanki. Tai liudijo lietuviðkø pamaldø minëtoje parapijoje 1946 m. likvidavimas, Seinø kunigo Juzefo
Zlotkovskio (Józef Zùotkowski) grasinimai lietuviams, esà jie bûsià iðtremti ið
ðalies. Tuo metu vieðai prisipaþinti esant lietuviu buvo nesaugu. 1949 m. daugiau kaip 20 lietuviø ðeimø (ið esmës tai buvo stiprûs ûkininkai, tautiðkai nusiteikæ lietuviai) buvo iðtremta á vakarinës Lenkijos dalá, o kai kurioms lietuviø
ðeimoms buvo uþdrausta gyventi pasienio kaimuose (Vaitakiemio, Budzisko,
Þabariðkiø, Kreivënø ir kt.), kitaip tariant, jie privalëjo apleisti savo namus12.
Dar XX a. 6-ojo deðimtmeèio antroje pusëje uþ lietuviðkà veiklà Lietuviø visuomeninës-kultûrinës draugijos vadovams grasinta juos iðsiøsti á SSSR, todël
apie ankstesná laikotarpá netenka net kalbëti.
Vis dëlto valdþios institucijos stengësi susiorientuoti demografinëje situacijoje. Todël partinës vadovybës nurodymu vietinë administracinë valdþia turëjo iðsiaiðkinti ir praneðti, kiek jø kompetencijai priklausanèiose vaivadijose
yra ne lenkø tautybës asmenø, kokie centrai ir kaip jie iðsidëstæ, kuo pasireiðkë
jø veikla, nustatyti aktyvesnius tø bendruomeniø narius. 1944 m. pabaigoje
Balstogës vaivadijoje buvo pradëti registruoti gyventojai. Seivø valsèiuje, kur
daugiausia gyveno lietuviø, jø buvo suskaièiuota 1612 asmenø ir atskirai suskaièiuoti atvykæ ið LSSR 175 asmenys13. Daugiausia lietuviø gyveno Ðlynakiemio kaime  373 (èia dar gyveno 25 lenkai), Þvikeliuose  361 (19 lenkø),
Vaitakiemyje  219 (13 lenkø), Oþkiniuose  151 (67 lenkai). Taèiau tai tik
apytikslis skaièius, rodantis bûtent tada suraðytus gyventojus. Jau kitais, 1945
metais suregistravus gyventojus pasirodë, kad minëtuose kaimuose gyveno maþiau gyventojø14. Tø paèiø metø vasarà Balstogës vaivada nurodë, kad Seinø
apylinkëse esà apie 5000 nelegaliai (suprasti: perëjæ Lenkijos sienà, kuri tuomet dar nebuvo nustatyta) atvykusiø lietuviø15. Vëlesniuose vietinës lenkø valdþios dokumentuose taip pat randame labai skirtingus ir gana prieðtaringus
skaièius: 1947 m. pradþioje Suvalkø apskrityje buvo suskaièiuota 5500 lietuviø16, 1948 m. lietuviø buvo rasta 334417, tuo tarpu 1949 m. pradþioje nurodyta 419018, o po keliø mënesiø  tik 200019. Todël neaiðku, kokiais kriterijais
vadovautasi suraðant lietuvius. Be to, perþiûrëjus lietuviø ûkiø, likusiø be ðeimininkø, sàraðus 19471948 m., galima teigti, kad lietuviai gyveno ir tuose
kaimuose, apie kuriuos visai nekalbama registruojant lietuvius (pvz., Borysuvkos k. (Krasnavo vls.), Grigaliðkiø k. (Kadariðkiø vls.) ir kt.). Galima sakyti, kad 19441949 m. vietiniø partiniø pareigûnø pateikiami duomenys toli
graþu neatitiko tikrovës ir buvo labai apytiksliai. Varðuvos archyvuose iðlikæ
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XX a. 5-ojo deðimtmeèio pabaigos statistiniai duomenys (surinkti Balstogës
vaivados) rodo, kad tuo metu Lenkijoje gyveno apie 10 tûkst. lietuviø. Taèiau
jie atspindi tik kompaktiðkai Punsko-Seinø kraðte gyvenanèiø lietuviø skaièiø.
Bet jais galima suabejoti, nes juos renkant nebuvo aiðkios metodikos, kaip
juos rinkti, taip pat nëra net uþsiminta, kad lietuviø gyveno ir diasporoje (turima omenyje lietuvius, kurie èia gyveno tarpukariu).
Todël remiantis oficialiais ðaltiniais neámanoma nustatyti tikslaus lietuviø
ir kitø tautiniø maþumø atstovø skaièiaus. Galima nustatyti tik apytikslá tautiniø maþumø þmoniø skaièiø, nes jis labai ávairuoja. Lenkø ðaltiniuose ir istoriografijoje pastebima tendencija maþinti lietuviø (ir kitø tautiniø maþumø)
skaièiø. Andþejus Kvileckis (Andrzej Kwilecki) (juo rëmësi dauguma vëlesniø lenkø autoriø) nurodë, kad XX a. 7-ojo deðimtmeèio pradþioje lietuviø
buvo 10 tûkst. Autorius vokieèiø surado tik 3 tûkst. 20 (nors ið tikrøjø jø buvo
nepalyginti daugiau). Kitas lenkø autorius  Kazimieþas Vasiakas (Kazimierz
Wasiak) XX a. 8-ojo deðimtmeèio pradþioje konkreèiai nurodë tik baltarusiø
(145 tûkst.), slovakø (apie 18 tûkst.), ukrainieèiø (apie 150 tûkst.) ir þydø (apie
20 tûkst.) skaièiø, o èekø, lietuviø, vokieèiø ir kitas tautines maþumas tik paminëjo kaip tokias21. Didesná lietuviø bendruomenës nariø bendrà skaièiø Lenkijoje nurodë lenkø autoriai, tyrinëjæ tautiniø maþumø problematikà ir paskelbæ duomenis XX a. paskutinio deðimtmeèio pradþioje22. Lenkijos autoriai, tyrinëjæ lietuviø politinæ-socialinæ padëtá, lietuviø skaièiø taip pat sumaþino23.
LSSR istoriografijoje Lenkijos lietuviø nariø skaièius taip pat svyravo. M.
Poþarskas, tyrinëjæs LSSR ir LLR santykius, nurodë 30 tûkst. lietuviø24. Toks
lietuviø skaièius nurodytas ir Maþojoje lietuviðkoje tarybinëje enciklopedijoje25. Taèiau neaiðku, kokiais ðaltiniais buvo remtasi apskaièiuojant lietuvius.
Þinoma, negalima vienpusiðkai teigti, kad tautiniø maþumø atstovø pateikiami
duomenys nëra kiek padidinti, taèiau paèiø tautiniø maþumø atstovø pateikiami duomenys atrodo patikimesni, nes jie geriau þino esamà situacijà: teritoriná
iðsidëstymà, rinkdami duomenis nesusiduria su kitiems tyrëjams bûdingu psichologinio pobûdþio motyvu (nuo jø neslepiama tautybë) ir pan. Bendras tautiniø maþumø skaièius Lenkijoje svyruoja nuo 1,5 iki 4 proc. Lietuviø skaièius
lenkø autoriø darbuose svyruoja nuo 7 tûkst. iki 20 tûkst.
Negalima sutikti su lenkø tyrinëtojo K. Tarkos nuomone, kad Lenkijoje
gyvena 10 tûkst. lietuviø26. Jo manymu, ðiaurës rytinëje buvusios Suvalkø vaivadijos dalyje gyvena 7 tûkst., Lenkijos gilumoje  3 tûkst. lietuviø. Antai
autorius nurodë, kad Suvalkuose gyvena apie 500 lietuviø (ið tikrøjø jø yra
daugiau), o apie gyvenanèius Poznanëje, Lodzëje, Olðtyne net neuþsimenama.
J. S. Paransevièiaus, vieno aktyviausiø Lenkijos lietuviø bendruomenës
veikëjø, nuomone, Lenkijoje gyvena 15 tûkst. lietuviø (10 tûkst. Suvalkø kraðte, 5 tûkst. ávairiuose Lenkijos miestuose). Kito bendruomenës aktyvaus nario
istoriko B. Makausko manymu, lietuviø yra daugiau: diasporoje jø gyvena maþ27
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daug tiek, tiek Suvalkø-Seinø-Punsko kraðte, taigi apie 20 tûkst. þmoniø27. Lenkijos lietuviø istoriografijoje yra ásitvirtinusi nuomonë, kad komunistiniu
laikotarpiu veikusi vienintelë lietuviø draugija vienijo apie deðimtadalá visø
Lenkijos lietuviø. (Ðis tvirtinimas realus.) Dar 1957 m. draugijos pirmasis pirmininkas J. Maksimavièius savo laiðke LJDP CK dël lietuviðko leidinio nurodë, kad lietuviø ðalyje yra daugiau kaip 30 tûkst.28, o toká leidiná skaitytø apie
3000 þmoniø. Tai yra deðimtadalis visø lietuviø. Nagrinëjamo laikotarpio pabaigoje draugija turëjo apie 1600 nariø. Taigi iðeitø, kad Lenkijoje gyvena
1516 tûkst. lietuviø.
Kompaktiðkai gyvenanèiø lietuviø teritorija Punsko-Seinø kraðte nagrinëjamu laikotarpiu visà laikà maþëjo ir traukësi Lietuvos sienos link. Nagrinëjamo laikotarpio pradþioje tokiuose kaimuose kaip Ðlynakiemis, Þvikeliai,
Oþkiniai dominavo lietuviai, o laikotarpio pabaigoje jie jau buvo smarkiai aplenkëjæ. Pastebima, kad Punsko valsèiaus pietvakarinë dalis yra sulenkëjusi
(Smalënø, Naujø Bokðø, Senø Bokðø, Ðlynakiemio, Ðaltënø, Seivø kaimai).
Lietuviðki kaimai yra valsèiaus centrinëje ir ðiaurës vakarinëje dalyje (Valinèiai, Kampuoèiai, Vaitakiemis, Agurkiai, Navininkai, Giluiðiai ir kt.).
Seinø valsèius yra dar labiau sulenkëjæs. XX a. 9-ojo deðimtmeèio pradþioje lietuviðki kaimai buvo Rakelija, Dusnyèia, Þagariai, Radziûèiai, Burbiðkës, Rimkaþeriai, Klevai29, o tiriamojo laikotarpio pabaigoje visi jie aplenkëjo ir tapo miðrûs. Panaði situacija susiklostë ir kituose valsèiuose. 1949 m.
Berznyko, Viþainio, Krasnapolio valsèiuose dar gyveno nemaþai lietuviø30, o
nagrinëjamojo laikotarpio pabaigoje jø beveik nebeliko.
Sparèiam nutautëjimo procesui átakos turëjo kelios prieþastys. Viena jø 
miðriø ðeimø kûrimas. Paprastai tokiose ðeimose bûdavo ðnekama lenkiðkai, ir
vaikai jau neiðmokdavo kalbëti lietuviðkai. Kita prieþastis  lenkø rodomas
nepakantumas lietuviams. Jis ypaè matomas Seinø kraðte. Èia ryðkios antilietuviðkos tendencijos, pasireiðkianèios uþraðais ant sienø Mirtis lietuviams
ir pan., tendencingais straipsniais vietos lenkø spaudoje, vietinës lenkø valdþios pastangomis blokuoti lietuviø projektus. Todël nesunku ásivaizduoti, jog
nuolatinis moralinis spaudimas, panieka, tyèiojimasis verèia lietuvius slëpti
savo tautybæ, vengti deklaruoti esant lietuviu. Ðio kraðto spartesniam lenkëjimui átakos turëjo ir tai, kad nemaþai jaunø lietuviø iðvykdavo studijuoti arba
persikeldavo gyventi á didesnius ðalies miestus ir nesugráþdavo. Dalis jø naujoje vietoje iðtirpdavo tarp lenkø.
Pabandykime apskaièiuoti lietuviø skaièiø Punsko-Seinø kraðte. Punsko
valsèiuje 1995 m. gyveno 4550 þmoniø. 2000 m. spalio mën. Punsko valsèiaus
virðaièio Vytauto Liðkausko duomenimis, valsèiuje gyveno daugiau kaip 80
proc. lietuviø. Taigi jø bûtø apie 3800. Paèiame Punske yra apie 1000 gyventojø. Seinø valsèiuje 1995 m. gyveno 4416 þmoniø. Jame lietuviai sudaro apie
40 proc., taigi apie 1800 þmoniø. Seinø mieste ið 6030 gyventojø lietuviai
28
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lietuviø kilmës asmenø, skaièius Lenkijoje.
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