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LENKIJOS LIETUVIØ VISUOMENINË-KULTÛRINË
VEIKLA LJDP POLITINIO REÞIMO SÀLYGOMIS
Lietuviø visuomeninës-kultûrinës draugijos veikla
Lietuviø bendruomenës padëtis Lenkijoje 19441951 m. buvo gana komplikuota. Ðiuo laikotarpiu lietuviai neturëjo galimybiø tenkinti tautiniø poreikiø, buvo varþomas religinis jø gyvenimas. Tokià padëtá lëmë valstybinë politika tautiniø maþumø atþvilgiu.
Ið dalies lietuviø padëtis pasikeitë XX a. 6-ojo deðimtmeèio pradþioje, kai
susidarë sàlygos pradëti mokymà gimtàja kalba. Galimybës tenkinti kultûrinius poreikius susidarë dar vëliau, kai prasidëjo ðalies politinio gyvenimo liberalëjimas. Taèiau kultûrinis tautiniø bendruomeniø gyvenimas buvo kontroliuojamas ir varþomas.
Lenkijos jungtinë darbininkø partija siekë padidinti savo átakà tautinëms
maþumoms. Vienas ið bûdø buvo leidimas tautinëms maþumoms steigti organizacijas. Taèiau buvo galima ákurti tik po vienà, pavadinus jà visuomeninekultûrine draugija.
Lietuviai draugijà ákûrë 1957 m. kovo pabaigoje, bene paskutiniai. Jos ákûrëjai Juozas Degutis, Juozas Grigutis, Juozas Jakimavièius, Viktoras Jankauskas, Antanas Judickas, J. Maksimavièius, Bronius Mickevièius, A. Moliuðis,
J. Stoskeliûnas, Jonas Ðliauþys, J. Vaina, Vincas Valinèius1 buvo lietuviø pripaþinti, autoritetingi þmonës. Visi parengiamieji darbai, ástatai, suvaþiavimo
data turëjo bûti suderinti su atitinkamomis partinës valdþios institucijomis.
Tvarkant organizacinius reikalus, rengiant ástatus daug nuveikë B. Mickevièius.
Draugijos ásteigimas turëjo átakos lietuviø bendruomenës tolesniam gyvenimui. 19571989 m. draugija buvo lietuviø visuomeninio-kultûrinio gyvenimo koordinatorë. Daugeliu atvejø lietuviai, prisidengdami draugijos vardu, pozityviai iðsprendë nemaþai svarbiø lietuviðkumo iðlaikymo klausimø. 1957 m.
ir vëliau pirmoji draugijos valdyba kelis kartus raðtu kreipësi á LJDP CK dël
spaudinio lietuviø kalba leidimo. Jis pasirodë 1960 m. Kiek anksèiau draugijos vadovybë kartu su Punsko lietuviø kultûros namø darbuotojais surengë ðio
kraðto lietuviðkø ansambliø sàskrydá. Antra vertus, per ðià draugijà lietuviø
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bendruomenë buvo ideologiðkai veikiama, savotiðkai prieðinama. Uþbëgant
ávykiams uþ akiø galima pasakyti, kad vietinë partinë administracija, veikdama per lietuvius LJDP narius, stengësi paðalinti arba bent jau apriboti tautinës
veiklos ðalininkø átakà. Pirmaisiais draugijos gyvavimo metais buvo savotiðka
trintis tarp pirmosios valdybos nariø (J. Maksimavièiaus, Liucijaus Konstantinavièiaus ir kt.) ir naujai paskirtø draugijai vadovauti asmenø. Bûtent pirmieji
stengësi iðlaikyti didesná organizacijos savarankiðkumà. Nebûdami kompartijos nariai, jie prieðinosi primetamiems sprendimams. Kaip neparankûs LJD
partijai jie buvo nuðalinti, taèiau norëdami apsaugoti draugijà nuo LJDP átakos buvæ vadovai agitavo þmones nestoti á draugijà. Antra vertus, vietinë partinë vadovybë taip pat ëmësi stiprinti draugijos kontrolæ. LJDP Seinø komiteto
nurodymu visi LJDP lietuviai nariai turëjo tapti draugijos nariais, todël su jais
lenkø partieèiai surengë susitikimà Seinuose2. Partijos átakai padidinti LVKD
Seinuose buvo ákurtas draugijos ratelis. Jo nariais tapo ir LJDP Seinø komiteto
lenkø aktyvas3. Tokiu bûdu lietuviø draugija tapo LJDP politikos árankiu. Taèiau tolesnë draugijos veikla parodë, kad bendruomenës gyvenime ji nuveikë
nemaþai pozityvaus.
Draugijos struktûra
LVKD struktûra buvo panaði á kitø tautiniø maþumø, valdþios sankcionuotø
organizacijø struktûrà. Draugijai vadovavo Centro valdyba, ið jos nariø buvo
renkamas prezidiumas. Draugijos veiklos kryptá, programà nustatë, vadovybæ
rinko ir jos veiklà nagrinëjo, ástatus keitë, nario mokesèio dydá numatë ir kt.
sprendimus tvirtino kas dveji metai vykstantis suvaþiavimas4. 3-iajame suvaþiavime, ávykusiame 1962 m. birþelio mën., pakeitus ástatus buvo numatyta, jog
suvaþiavimai vyks kas treji metai, o 7-ajame (ávyko 1976 m. geguþës mën.)  kas
ketveri. Draugijos darbui vadovavo Centro valdyba ið 1921 nario, renkama 2
metams. Centro valdyba rinko prezidiumà ið 7 asmenø, o ið jø buvo renkamas
pirmininkas, vicepirmininkas, generalinis sekretorius ir iþdininkas. Centro valdybos sudëtis buvo padidinta iki 3335 (7-ajame suvaþiavime), o vëliau (8-ajame suvaþiavime) sumaþinta iki 3033 nariø. Revizijos komisija ið 5 nariø kontroliavo finansinæ draugijos veiklà. Maþiausias organizacinis vienetas  ratelis.
Jis steigiamas ten, kur susirenka ne maþiau kaip 5 nariai. Ratelio struktûra buvo
analogiðka draugijos struktûrai: jo nariai rinkosi á visuotinius susirinkimus, darbui vadovavo Centro valdyba, sudaryta ið pirmininko, pirmininko pavaduotojo,
sekretoriaus ir iþdininko5. Vëliau didesni, aktyvesni rateliai buvo pavadinti skyriais, kaip antai Varðuvos, Vroclavo, Suvalkø ir kt.
Draugijos ástatai buvo pakeisti 12-ajame suvaþiavime, ávykusiame 1992 m.
Tuo metu buvo pakeistas draugijos pavadinimas á Lenkijos lietuviø draugijà,
vadovavimo grandys pavadintos taryba (vietoj Centro valdybos) ir valdyba
(vietoj Centro valdybos prezidiumo). Taip pat vietoj maþiausiø organizaciniø
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vienetø  rateliø ávestas skyriø pavadinimas. Paskutiniai pakeitimai atlikti 1999 m.
per 14-à draugijos suvaþiavimà.
Pirmasis draugijos suvaþiavimas buvo neeilinis ávykis visos lietuviø bendruomenës gyvenime. Jis ávyko 1957 m. pavasará Punske. Jame dalyvavo 83 lietuviai
delegatai ið visos Lenkijos, kitø tautiniø maþumø draugijø, vietinës partinës vadovybës atstovai. Ðtai kaip apibûdinama suvaþiavimo pradþia: Suvaþiavimas vyko
prieðkarinëje sinagogoje ... Po karo èia buvo kino salë. Jà ðventiðkai puoðë lietuviðkos lovatiesës, rankðluosèiai ir juostos. Vyravo rimta, pakili nuotaika. Þmoniø
viduj kimðte prisikimðæ, kadangi be delegatø ir sveèiø buvo dar daug norinèiø
pasiklausyti apie kà èia bus kalbama6 . Taèiau neiðliko nei pirmojo suvaþiavimo
protokolas, nei ástatø projektas, nei dalyviø sàraðai. Svarstyti suvaþiavime klausimai ið dalies atsispindi vëlesniuose dokumentuose. Pirmininkas J. Maksimavièius
tuoj po suvaþiavimo LJDP CK Tautybiø komisijos Balstogës skyriaus posëdyje,
ávykusiame 1957 m. balandþio 25 d., paþymëjo, kad buvo kalbama lietuviams aktualiais klausimais: ûkiniai reikalai  lietuviams ûkininkams rûpëjo þemës klasifikacijos klausimas, nes mokesèiai buvo renkami ne pagal kokybæ, o pagal kiekybæ;
rûpëjo lietuviø ðeimø, iðkeldintø á vakarinës Lenkijos dalies vaivadijas, gráþimas;
gvildentos lietuviðkø mokyklø problemos, svarstyta prieðiðka lietuviø atþvilgiu lenkø
pozicija vietinëse partijos grandyse, kitose ástaigose7.
Pirmuoju draugijos pirmininku buvo iðrinktas J. Maksimavièius (ið Oþkiniø k.), jo pavaduotojais  J. Jakimavièius (ið Ðlynakiemio k.) ir J. Vaina
(ið Punsko), sekretorius  J. Stoskeliûnas (ið Punsko), iþdininkas  V. Valinèius (ið Valinèiø k.)8. Iðrinkus pirmàjà valdybà ir pradëjus draugijai veikti
pasirodë, kad jos veikla ágijo kitoká pobûdá, negu tikëjosi partinës administracijos atstovai. Draugijai vadovavæ þmonës plëtojo tautinæ veiklà, palaikë
ryðius su Vakarø lietuviø organizacijomis. Partinës institucijos tokios veiklos netoleravo. Joms nepageidaujamas ir smerktinas draugijos vadovø veiklos
elementas buvo ir siuntiniø ið Vakarø gavimas. Ið pirmininko ir kitø prezidiumo nariø buvo pareikalauta daryti viskà, kad ði akcija bûtø nutraukta. Galima
teigti, kad J. Maksimavièiaus vadovavimo draugijai laikotarpiu (19571958)
ji stengësi iðlaikyti savarankiðkumà, rûpintis ðvietimo, spaudos gimtàja kalba, ekonominio gyvenimo gerinimu, vengë politinës veiklos. Todël þinant to
meto sàlygas buvo aiðku, kad partijai neparankius ir politiðkai nepatikimus
þmones bus stengtasi sukompromituoti ir paðalinti ið draugijos. Iðlikusiame
LJDP Seinø komiteto darbo plane matyti, kaip imtasi taisyti padëtá LVKD:
pirmiausia laikraðtyje Gazeta biaùostocka turëjo bûti iðspausdinta kompromituojanti LVKD Centro valdybos narius J. Maksimavièiø,
L. Konstantinavièiø ir kt. asmenis medþiaga, pakeisti kai kuriø rateliø vadovai. Padëèiai taisyti buvo numatyta surengti suvaþiavimà, todël reikëjo
pasirûpinti, kad á já bûtø iðrinkti tinkami kandidatai, partijos komitete surengti susitikimà su lietuviais, LJDP nariais.
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Nuðalinus nepageidaujamus asmenis, pirmininku buvo paskirtas J. Savickis, LJDP narys. Taèiau po metø, matyt, kaip nepateisinæs á já dëtø vilèiø jis
nuðalintas nuo vadovavimo. 1959 m. spalio 25 d. ávyko 2-asis draugijos suvaþiavimas. Jame pagal partijos scenarijø pirmininku buvo iðrinktas Algirdas
Skripka. Lietuvos ypatingajame archyve yra iðlikusi draugijos vadovybës politiniø paþiûrø charakteristika: pirmininkas A. Skripka ideologiniu atþvilgiu
paþangus, jo pavaduotojas Antanas Èaplinskas turás ðiek tiek nacionalistiniø
nuotaikø, sekretorius J. Kmieliauskas  visiðkai palankus, patikimas10. Tai rodo, kad draugijos vadovais paskirti lenkø kompartijai priimtini asmenys. Naujoji valdyba pagal partijos nurodymus daugiau dëmesio skyrë SSSR ir LSSR
pasiekimø propagavimui11.
Be vadovybës pakeitimo, nuspræsta valdybos bûstinæ perkelti ið Punsko
á Seinus, arèiau vietinës lenkø partinës vadovybës.
Draugijos suvaþiavime priimtuose nutarimuose kaip svarbiausias jos veiklos uþdavinys ávardyta kova su nacionalizmu ir lietuviø separatizmu, nenukrypstant nuo partijos nubrëþtos linijos ásijungti á socializmo kûrimà Lenkijoje12. Taigi akivaizdu, kad draugija turëjo bûti LJDP árankis stiprinant jos átakà
lietuviø bendruomenëje. Taèiau draugijos suvaþiavimo nutarimø vienareikðmiðkai vertinti negalima. Be privalomø, ideologiniais ðtampais grástø ðûkiø,
buvo keliami ir praktiðkai sprendþiami lietuviðko ðvietimo, saviveiklos, leidinio gimtàja kalba klausimai. Draugijoje buvo þmoniø, kuriems rûpëjo
bendruomenës ateitis, lietuvybës iðsaugojimas. Jø pozicijà ir veiklos taktikà
trumpai galima apibûdinti taip: prisidengiant partiniais ðûkiais rûpintis bendruomenës gyvenimui svarbiais klausimais.
Draugijos nariø skaièius. Aktyvesni rateliai
Draugijos gyvybingumas, darbo formø ávairumas ir veiksmingumas visø pirma priklausë nuo nariø skaièiaus, iðsilavinimo. Pagal ástatus nariais galëjo bûti pilnameèiai asmenys, taip pat jaunimas, sulaukæs 16 m. amþiaus ir
sutikus tëvams arba globëjams. Draugijos veikla apëmë ne tik kompaktiðkai
gyvenanèius lietuvius Punsko-Seinø kraðte, bet ir didesniuose Lenkijos miestuose: Balstogëje, Bydgoðèiuje, Gdanske, Lodzëje, Olðtyne, Slupske, Suvalkuose, Ðèecine, Varðuvoje, Vroclave gyvenanèius lietuvius.
Draugijos nariai  ávairaus amþiaus, socialinës padëties, skirtingø paþiûrø
þmonës. Tarp nariø buvo nemaþai lenkø tautybës asmenø. Tai visø pirma miðriø
lietuviø ðeimø nariai (vyras ar þmona), lenkai, kurie per repatriacijas atvyko ið
Lietuvos, taip pat besidomintys ar jauèiantys sentimentus Lietuvai asmenys (tokiø asmenø daugiau buvo tarp vakarinës Lenkijos dalies draugijos rateliø nariø).
Ávairiuose ðaltiniuose nurodomas skirtingas rateliø ir skyriø skaièius. Autorës sudarytoje 5 lentelëje atsispindi draugijos tinklo plëtimasis, rateliø ásikûrimo datos.
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5 lentelë. LVKD rateliai ir skyriai 19571988 metais
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ákûrimo data
1957 01 04
1957 08 04
1957 11 24
1957 12 02
1957 12 15
1957 12 29
1958 01 01
1958 01 04
1958 02 06
1958 02 07
Iki 1958 02 pabaigos
1958 03 01
1958 03 12
1958 03 17
1958 03 26
1958 03 28
1958 04 21
1958 04 30
1958 05 01
1958 05 01
1958 05 09
1959 02 17
1959 01 03
1959 10 08
1959 10 13
1959 10 21
1959 11 03
1960 09 27
1960 10 22
1961 11 04
1962 03 02
1962 04 11
1962 05 02
1962 05 05
1962 05 12
1962 05 14
1962 05 21
1962 12 28
1962 12 30
1963 05 22
1966 12 31
19661967
1968 02 02
1971 10 21
1971 10 29
1972 10 09
1988 05

Rateliø ir skyriø pavadinimas
Vaitakiemio
Vaièiuliðkës
Paliûnø
Kampuoèiø
Varðuvos skyrius
Raistiniø
Burbiðkiø
Kreivënø
Klevø
Peleliø
Navininkø*
Sankûrø
Þvikeliø
Agurkiø
Pristavoniø
Burokø
Rimkaþeriø
Juodeliðkës
Paseiniø (sen. Þagariø)
Dusnyèios
Vilkapëdþiø
Seinø
Radziûèiø
Vidugiriø
Skarkiðkiø
Punsko
Didþiuliø
Ðlynakiemio
Lumbiø
Bûda (sen.Uþvidugiriø Bûda)
Valinèiø
Aradnykø
Vroclavo skyrius
Suvalkø
Oþkiniø
Jonaraisèio
Taurusiðkës
Gdansko**
Slupsko
Balstogës
Ðèecino***
Lodzës****
Rakelijos
Kalinavo
Trakiðkiø
Punsko licëjaus
Olðtyno*****
Bydgoðèiaus******
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* Ið archyviniø ðaltiniø aiðkëja, kad tarp 1957 03 311958 02 24 veikianèiø rateliø yra ir Navininkø ratelis. (1958 02 24 ataskaita apie LVKD veiklà, NAA, LJDP CK 237/XIV/148, l. 16).
Tuo paèiu laikotarpiu kaip veikiantys yra nurodyti ir Þvikeliø, Agurkiø, Pristavoniø, Þagariø,
Vilkapëdþiø, Radziûèiø, Vidugiriø, Punsko, Ðlynakiemio, Valinèiø rateliai. Ten pat, l. 16.
** Ratelis Gdanske buvo ákurtas 1962 m. pabaigoje, bet miesto Vidaus reikalø skyrius jo neregistravo. Realiai jis veikti pradëjo tik 1977 11 26 d. (LVKD IV suvaþiavimo Seinuose
1965 10 31 protokolas LII RS, f. 30, b. 29, l. 84).
*** Ðèecino ratelis ásteigtas 1966 12 31, nors kituose ðaltiniuose nurodomi 1960 m. Taèiau
praktiðkai veikti pradëjo 1970 m.
**** Lodzëje veikë lietuviø ratelis. Tiksliai nustatyti jo ásteigimo datà sunku, nes trûksta duomenø. Yra þinoma, kad 1966 m. pabaigoje jis jau veikë, nors 1963 m. tarp veikianèiø draugijos
rateliø jis neminimas. (LVKD Varðuvos sekretoriaus Liudviko Skrebutëno 1966 12 08 laiðkas LVKD CV sekretoriui E. Petruðkevièiui, Varðuvos lietuviø archyvas; 1963 05 05 LVKD
CV plenumo nutarimai, 1967 m., ten pat). Lodzës ratelis turëjo apie 50 nariø (LVKD Varðuvos
skyriaus pirmininko Mykolo Kmitos 1967 10 02 raðtas Lodzës miesto tarybos prezidiumui,
ten pat).
***** Olðtyne ratelis buvo ákurtas 1988 m. geguþës pabaigoje (LVKD pirmininko kalba
10-ajame suvaþiavime, dokumento kopija autorës asmeniniame archyve).
****** Lietuviø ratelis veikë ir Bydgoðèiuje, nors áregistruotas nebuvo. Auðra, 1996, Nr. 24, p. 18).
Lentelë sudaryta remiantis: Varðuvos, Suvalkø, Gdansko lietuviø archyvø medþiaga; Centro
valdybos atsakaita, kaip buvo vykdoma LVKD VII-ojo suvaþiavimo nuotarmë, LII RS, f. 30,
b. 16, l. 81; J. Karèiauskas, Kada ásikûrë LVKD skyriai ir rateliai, Auðra, 1977, Nr. 1, p. 2;
V. Ilgevièiûtë, Lenkijos lietuviø draugijos kultûrinë veikla. Slupsko ir Ðèecino skyriai, Voruta,
1998, Nr. 5, p. 2, 3.

Kaip matyti 5 lentelëje, anksèiausiai susikûrë Vaitakiemio ratelis, dar prieð
draugijos ásikûrimà. Sparèiai rateliai kûrësi 19571958 m., kai draugijai vadovavo J. Maksimavièius. Jis ir kiti nariai lankësi savo kaimuose, ragino stoti á
draugijà. Per 30 veiklos metø joje susibûrë ávairiose Lenkijos vietose gyvenantys lietuviai, veikë 46 rateliai ir skyriai (1996 m. draugijà sudarë 48 skyriai).
Pirmiausia draugijos tinklas apëmë Punsko valsèiø, vëliau rateliai kûrësi didesniuose Lenkijos miestuose, kur buvo kiek daugiau lietuviø. Draugijos vadovo
J. Maksimavièiaus 1957 liepos mën. LJDP CK Tautybiø reikalø komisijai raðytame laiðke dël lietuviðko leidinio galimybiø nurodoma, kad toká leidiná skaitytø
14 miestø lietuviai: Balstogëje, Bydgoðèiuje, Gdanske, Katovicuose, Koðaline,
Krokuvoje, Liubline, Lodzëje, Olðtyne, Poznanëje, Ðèecine, Varðuvoje, Vroclave, Zeliona Guroje13. Praktiðkai Lenkijoje lietuviø buvo nepalyginti daugiau negu draugijos nariø, ypaè ten, kur ilgà laikà neveikë draugijos skyriai. Taigi galima teigti, kad draugijos nariais tapo nedidelë lietuviø bendruomenës nariø dalis.
Nariais nenorëta bûti dël ávairiø prieþasèiø: vieniems atrodë, kad neverta dalyvauti komunistø kontroliuojamos organizacijos veikloje, kiti nesidomëjo jos veikla, treti dël psichologiniø prieþasèiø (bijojo, kad gali nukentëti). Antra vertus,
buvo asmenø, kurie pasisakë uþ dalyvavimà draugijoje, nors ir kontroliuojamoje
LJDP, nes tokiu bûdu buvo galima atlikti daug darbø, stiprinanèiø lietuviðkumà.
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Sunku nustatyti, kurie rateliai egzistavo tik formaliai ir buvo neveiklûs. Kaip tokius XX a. 7-ojo deðimtmeèio pirmoje pusëje LJDP Balstogës
tautybiø reikalø komisija ávardijo Kampuoèiø, Vilkapëdþiø, Rimkaþeriø,
Ðlynakiemio14. Taèiau tokiu vertinimu galima suabejoti, nes apie jø veiklà
buvo sprendþiama ið ávykusiø susirinkimø skaièiaus. Reikëtø pabrëþti ir
dar vienà momentà. Tautinë LVKD nariø veikla partiniuose dokumentuose
neatsispindëjo. Kita vertus, nuðalinus pirmàjà draugijos valdybà, kai kurie
buvæ jos nariai stengësi apriboti LJDP átakà lietuviams. Ðlynakiemio ratelio darbui átakà darë èia gyvenæs, bet partieèiø nuo aktyvios veiklos nuðalintas J. Jakimavièius. Suprantama, kad vietinës partinës vadovybës
poþiûriu toks ratelis buvo neaktyvus. Nestebina ir minëtos komisijos nariø
priekaiðtai LVKD nariams, esà draugija neaktyvi, rateliø valdybos tik formaliai veikianèios.
Antra vertus, vertinant daugiau kultûriná darbà, aktyvesni buvo tø kaimø
rateliai, kuriuose veikë saviveiklos ansambliai: Vidugiriuose, Valinèiuose, Burbiðkëse, Punske.
Archyviniuose ðaltiniuose randame skirtingus duomenis apie LVKD nariø
skaièiø. 1959 m. nurodoma, kad draugija turëjo 680 nariø, 1964 m.  1300,
1979 m.  1756, 1994 m.  2556 nariø15. Kai kuriø ðaltiniø duomenimis, draugija
vienijo tik 10 proc. Lenkijos lietuviø16. Ðis faktas atrodo patikimas. Pavyzdþiui, Vaitakiemyje gyveno daugiau kaip 250 þmoniø, o draugijai priklausë tik
apie 30, Suvalkø mieste gyveno apie 1000 lietuviø, o draugijos miesto skyriuje
buvo apie 100 þmoniø.
Apie rateliø nariø skaièiø ið dalies galima spræsti ir pagal jø atstovø draugijos suvaþiavimuose skaièiø. Vienas ratelio delegatas á suvaþiavimà paprastai
buvo renkamas nuo 10 ratelio nariø. Pagal ðá rodiklá po penkeriø draugijos
veiklos metø gausiausi buvo Varðuvos skyrius (daugiau kaip 90), Klevø  daugiau kaip 60, Seinø, Vidugiriø  daugiau kaip po 50, Punsko, Þagariø  daugiau kaip po 40 nariø17.
Laikui bëgant rateliø ir skyriø skaièius didëjo. Antai Varðuvos skyrius vienijo daugiau kaip 220 asmenø18. Realiai nariø buvo dar daugiau, nes nariø sàraðai
yra nepilni, juose nëra kituose ðaltiniuose minimø nariø, pvz., B. Mickevièiaus,
S. Krakauskaitës-Kustosz ir kt. (nariø sàraðuose nëra duomenø apie pirmus kelerius veiklos metus, jie geriau atspindi skyriaus veiklà 19601971 m.).
Kitas didesnis draugijos skyrius veikë Vroclave. Ðiame mieste, kaip ir Varðuvoje, ásikûrë nemaþai repatriantø ið Lietuvos, kurie formaliai á ðalá atvyko
kaip lenkai, taèiau save laikë lietuviais. Ðio skyriaus dokumentacija rodo, jog
kasmet nariø gausëjo, buvo priimami nauji nariai (tik 1982; 1987 m. jø nebuvo
priimta). Per visà skyriaus gyvavimo laikotarpá nariø sàraðuose buvo 170 lietuviø ir lenkø tautybës asmenø pavardþiø. Daugiausia naujais nariais skyrius
pasipildë 1965 m., kai susikûrë ansamblis Vilnelë.
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Slupske, Ðèecine ir Gdanske rateliai pagal nariø skaièiø buvo kelis kartus
maþesni negu Varðuvos ar Vroclavo skyriai. Ðiems rateliams buvo bûdinga,
kad jie jungë narius, gyvenanèius toli nuo centrø (kartais net 100 km). Ðèecino
skyriui priklausë 73, Slupsko  63, Gdansko  56 asmenys.
Pastebima, kad minëti centrai visuomeninëje-kultûrinëje veikloje aktyviausiai reiðkësi XX a. 6-ojo deðimtmeèio antroje pusëje7-ajame deðimtmetyje.
Tuo metu jie vienijo nemaþai þmoniø. Taèiau palaipsniui dël natûraliø prieþasèiø lietuviø centrai pradëjo maþëti, veikla silpnëjo. Pabrëþtina, kad èia lietuvybæ puoselëjo vyresnioji karta. Jaunesnës (antros) kartos atstovai dar dalyvavo
lietuviø veikloje, mokëjo lietuviø kalbà, kai kurie jø lankësi Lietuvoje ar èia
studijavo, bet dël miðriø santuokø, lenkiðkos aplinkos ir kitø prieþasèiø jie
lenkëjo. Treèioji karta praktiðkai nutautëjusi.
Vienas ið didesniø rateliø veikë Suvalkuose. 1962 m. steigiant èia LVKD
ratelá, pirmaisiais nariais tapo 16 lietuviø, o 1967 m. skyrius vienijo 35 narius19. Ið viso ðio skyriaus nariø sàraðe áraðytos 245 pavardës20.
Draugijos veikla, jos formos
Lietuviø bendruomenë Lenkijoje pasiþymëjo stipria tautine savimone, solidarumu, aktyvumu, todël ir kultûrinë veikla buvo ávairi.
Atsiþvelgiant á to meto politinius reikalavimus, draugijai oficialiai buvo
keliami tokie tikslai: 1. Suaktyvinti lietuviø tautybës gyventojus bendraliaudinei socializmo statybai Lenkijoje ágyvendinti; 2. Populiarinti bendrà lietuviølenkø darbo masiø kovà; 3. Skleisti visapusiðkai objektyvias þinias apie TSRS,
ypaè Tarybø Lietuvà, apie tarybinës liaudies gyvenimà, darbà ir nepalenkiamà
kovà uþ taikà ir draugystæ tarp tautø; stiprinti broliðkus ryðius tarp lietuviø ir
lenkø dirbanèiøjø; 4. Supaþindinti lietuviø visuomenæ su paþangia lenkø tautos kultûra ir lenkø visuomenæ su paþangia lietuviø tautos kultûra; 5. Ugdyti
lietuviø kultûrà  tautinæ savo forma ir socialistinæ turiniu; organizuoti ir remti
lietuviø meninæ ir mokslinæ veiklà; 6. Puoselëti lietuviø tautosakà, globoti lietuviø mokyklas, kultûros namus, skaityklas, bibliotekas, klubus, organizuoti
lietuviø kalbos kursus, meno saviveiklà ir kt.21
Vëlesnëse ástatø redakcijose draugijos tikslai liko tie patys, atsisakyta tik
kai kuriø politiniø fraziø. Antai 1976 m. ástatø redakcijoje nekalbama apie
lietuviø ájungimà á visaliaudinæ socializmo statybà, apie nepaliaujamà kovà
uþ taikà ir draugystæ ir pan22 . Nenuostabu, kad anksèiau buvo numatyti tokie
tikslai ir tokia jø formuluotë, nes veiklà kontroliavo partinë vadovybë, jà reikëjo
derinti su VRM. Akivaizdu, kad draugija turëjo padëti Lenkijos kompartijai
spræsti ideologinius uþdavinius, nes tik tokiomis sàlygomis ji galëjo veikti.
Draugijoje buvo nemaþai iniciatyviø ir kûrybingø þmoniø. Atmetus privalomus ideologinius ðtampus, jos veikloje daugiausia dëmesio buvo skiriama ir
prioritetinëmis sritimis tapo lietuviðko ðvietimo rëmimas, lietuviø meno savi50
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veiklos skatinimas, parama meno kolektyvams, leidyba, lietuviø kultûros paminklø Lenkijoje globa. Ðie darbai vykdyti ávairiomis formomis ir bûdais. Neabejotina, kad daug darbø buvo atlikta visø lietuviø vieningomis, atkakliomis
pastangomis.
Toliau bus apþvelgtos atskiros veiklos kryptys.
Punsko-Seinø kraðtas nuo seno puoselëjo turtingas saviveiklos tradicijas.
Jas po Antrojo pasaulinio karo buvo stengiamasi tæsti. Saviveiklinë kûryba
(vieðai nedemonstruojama) 1944  1952 m. vaidino svarbià reikðmæ lietuviø
gyvenime. Tuo laikotarpiu nebuvo lietuviðkø mokyklø, organizacijø, po truputá buvo naikinamos pamaldos baþnyèiose. Todël liaudies daina ar ðokis lietuviams buvo tas veiksnys, kuris juos bûrë ir siejo.
Pirmaisiais pokario metais buvo nelengva organizuoti didesnius lietuviø
susibûrimus. Tarp lietuviø, vietinës valdþios ir kitø lenkø struktûrø atstovø
pasitaikydavo konfliktø. Kaip prisimena Adelë Pauliukonytë-Samulevièienë,
rengiant koká nors lietuviðkà susibûrimà reikëjo saugotis, kad apie tai nesuþinotø Pasienio apsaugos kariuomenës (WOP) tarnyba. Jai suþinojus, WOP kariai gaudydavo lietuvius, suimdavo juos ir ávairiausiais bûdais ið jø tyèiodavosi23. Tokius pareigûnus sudrausminti nebuvo ko tikëtis. Pirmasis vieðas lietuviðkas saviveiklos renginys buvo suorganizuotas tik 1951 m. Oþkiniø kaime.
Jo metu pasirodë V. Valinèiaus vadovaujamas choras, buvo deklamuojami eilëraðèiai, ðokami lietuviø liaudies ðokiai24. Tais paèiais metais buvo ákurtas ir
Jotvos ansamblis, vadovaujamas J. Maksimavièiaus. Tuo metu beveik kiekviename didesniame kaime veikë saviveiklos kolektyvai, vadovaujami kurio
nors kaimo ðviesuolio.
XX a. 6-ajame deðimtmetyje keièiantis valstybinei politikai tautiniø maþumø atþvilgiu, gerëjo sàlygos plëtoti visuomeninæ-kultûrinæ veiklà. Taèiau nuo
pat pradþiø ji buvo kontroliuojama. Saviveiklinæ kûrybà pasistengta suinstitutinti 1956 m. atidarius Punsko kultûros namus. Ruoðiant koká nors renginá,
reikëjo tai suderinti su atitinkamomis institucijomis, pateikti joms visas programas, iðverstas á lenkø kalbà. Taèiau pradëjus kultûros namams veikti, saviveiklinis darbas labai sustiprëjo. 19571967 m. Punsko-Seinø kraðte
vidutiniðkai veikë 17 ansambliø, kuriuose dalyvavo apie 400 þmoniø25. Ásteigus draugijà, jos vadovai atkreipë dëmesá á saviveikliná darbà. Buvo stengiamasi suaktyvinti esamus meno kolektyvus, kurti naujus, kelti jø meniná lygá.
Bene populiariausias renginys  1959 m. draugijos suorganizuotas lietuviðkø
saviveiklos kolektyvø sàskrydis. Nuo tada tokie sàskrydþiai tapo kasmetiniai,
ði tradicija tæsiama ir ðiandien.
Nuo pat savo veiklos pradþios draugijos vadovai stengësi gauti ansambliams instrumentø, tautiniø drabuþiø ir kt. Ansambliø darbà sunkino profesionaliø vadovø trûkumas, todël draugijos vadovai ne kartà kreipësi á LSSR
valdþià praðydami atsiøsti instruktoriø ar priimti ansambliø vadovus á tobulini51
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mosi kursus. Pirmaisiais ansambliø vadovais tapo labiau iðsilavinæ kaimo þmonës, vëliau juos pakeitë mokytojai.
Lietuviðkø ansambliø repertuaro turinys lenkø valdþios ne kartà buvo kritikuojamas. Vietiniai partiniai atstovai smarkiai kritikavo LVKD pirmàjà valdybà, jog ði nepasirûpino, kad ansambliø repertuaruose atsispindëtø partijos
linija26. Mat ansambliø vadovai pasirinkdavo lietuviø liaudies kûrinius, kuriuose nebuvo politikos. Ypaè jos vengë 19571958 m. draugijai vadovavæs
J. Maksimavièius. Taèiau grieþtinant draugijos kontrolæ, tai atsispindëjo ir saviveikloje. Lietuviðki saviveiklos ansambliai buvo átraukti á sovietiniø ðvenèiø
ir kitø valstybiniø iðkilmiø minëjimus. Antai geguþës 1-osios, Spalio revoliucijos metiniø progomis rengiamuose minëjimuose dalyvavo kolektyvai Punia, Klumpë ir kt.27
Be ansambliø Punsko-Seinø kraðte, meno saviveiklos kolektyvai susikûrë
Vroclave ir Suvalkuose. Vroclave 19651979 m. veikë Vilnelës ansamblis,
Suvalkuose nuo 1985 m.  vyrø choras Suvalkø vyrai.
Palaipsniui maþëjo centriniø valdþios institucijø domëjimasis tautiniø maþumø gyvenimu. Jos vieðajame ðalies gyvenime tapo bemaþ nematomos, labiau pastebimos tik regioniuose. Vaivadijos mastu daþnai buvo rengiami ávairûs konkursai, kuriuose dalyvavo ir tautiniø bendruomeniø atstovai. Vieðai
buvo demonstruojamas tautiniø maþumø kultûrinis gyvenimas, bet suschemintas. Valdþia tautines maþumas pasitelkdavo norëdama parodyti, kokias galimybes valstybë sudaro kitø tautybiø þmonëms, pademonstruoti, kokia ávairi ir
nevarþoma jø veikla. O tai lengviausiai buvo galima pasiekti naudojantis saviveikla.
Vieni lietuviðki ansambliai veikë labai trumpai, kiti  keletà deðimtmeèiø.
XX a. 8-ojo deðimtmeèio viduryje meno kolektyvai veikë Vaitakiemyje, Burbiðkëse, Þvikeliuose, Klevuose, Vidugiriuose, Þagariuose, Pristavonyse, Agurkiuose, Peleliuose, Punske (keli), Kampuoèiuose, Valinèiuose ir Vroclave28.
Ilgainiui ansambliai Jotva, Klumpë ir kiti pradëjo atstovauti lietuviø tautinei maþumai Lenkijoje ir uþsienyje.
Kita svarbi draugijos veiklos kryptis  lietuviø kultûros paminklø Lenkijoje globa. VII draugijos suvaþiavime priimtuose ástatuose buvo áraðyta, kad bûtina organizuoti lietuviø kultûros paminklø globà 29. Tam tikslui 1978 m. buvo
ákurta Lietuviø kultûros paminklø Lenkijoje globos komisija ið 17 asmenø,
vadovaujama Romo Vitkausko 30. Komisijos veikla apëmë visà Lenkijà. Buvo
nutarta, kad darbas bus efektyvesnis padalijus Lenkijos teritorijà á Suvalkø ir
Varðuvos bei likusios dalies regionus. Komisija ëmë ieðkoti, registruoti, apraðyti ir tvarkyti lietuviø kultûros paminklus (buvo stengiamasi árengti PunskoSeinø kraðto muziejø, áamþinti ðio kraðto áþymius þmones, uþfiksuoti LVKD
skyriø istorijà, priþiûrëti atmintinas lietuviams vietas ir kt.). Taip pat pagal
iðgales buvo stengtasi apraðyti esamus paminklus, juos restauruoti.
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Praktiðkai lietuviø kultûros paminklais Lenkijoje buvo pradëta rûpintis jau
XX a. 6-ojo deðimtmeèio pradþioje. 1953 m. Vroclave gyvenantis lietuvis kunigas Alfredas Rûkðta kreipësi á Ðèecino miesto partinæ vadovybæ praðydamas leisti
pritvirtinti prie S. Dariaus ir S. Girëno paminklo (Pðèelnike, netoli Mysliboþo)
naujà uþraðà31. Kurá laikà ðá paminklà tvarkë Ðèecine gyvenantis Feliksas Ðvagþdys32. Vëliau (maþdaug nuo 1960 m.) paminklu rûpinosi Viktoras Malaðevièius33. 1965 m. LVKD Vroclavo skyriaus vadovybë kreipësi á JAV gyvenantá
lietuvá J. Ðalèiø praðydama lëðø tam paminklui sutvarkyti 34. Ilgainiui
tapo tradicija, kad dalis Lenkijos lietuviø kasmet surinkdavo prie paminklo
pagerbti tragiðkai þuvusiø lakûnø. Lenkijos ir Vakarø lietuviø lëðomis 1983 m.
S. Dariaus ir S. Girëno paminklas buvo restauruotas, sutvarkyta aplinka.
Globojant, registruojant ir apraðant naujus paminklus daug nusipelnë
A. Surauèius, ilgametis LVKD Slupsko ratelio sekretorius.
Varðuvos skyrius taip pat ásijungë á ðá darbà. Paminëtina, kad 1968 m. jo
nariø pastangomis buvo ámûrytos paminklinës lentos prie M. K. Èiurlionio
namø Varðuvoje ir mirties vietoje. Vykdant ðá projektà, buvo stengtasi, kad
viena ið Varðuvos mokyklø bûtø pavadinta M. K. Èiurlionio vardu. Taip pat
paminëtina, kad Lenkijos lietuviø pastangomis buvo surastas ir nupirktas
M. K. Èiurlionio fortepijonas, kuris ðiuo metu yra M. K. Èiurlionio muziejuje
Druskininkuose.
Gdanske gyvenantys lietuviai tvarkë Ðtuthofe kalintø lietuviø kunigo Alfonso Lipniûno ir inþinieriaus Antano Ðapalo kapus Pucke. Vëliniø dienà ant
jø kapø buvo áþiebiamos þvakutës, padedamos puokðtës gëliø.
Suvalkø skyrius taip pat ásijungë á lietuviams atmintinø vietø prieþiûros
darbus. Èia gyvenantys lietuviai nuolat tvarko lietuviø antisovietinio pogrindþio partizanø Jurgio Krikðèiûno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Þaibo kapus.
Per visà draugijos veiklos laikotarpá ðvietimo klausimai uþëmë svarbià vietà
tarp ávairiø veiklos srièiø. Galima teigti, kad jie tapo viena ið prioritetiniø draugijos darbo krypèiø (iki pat ðiø dienø).
Draugijos veiklos programoje buvo numatyta remti lietuviðkas mokyklas,
padëti joms35. Draugijos vadovai tiek vaivadijos, tiek centrinës partinës vadovybës lygiu këlë opius lietuviðko ðvietimo klausimus. Pirmajame draugijos
suvaþiavime (1957) buvo kalbëta, jog bûtina plëtoti mokyklø statybà, spræsti
mokytojø trûkumo problemà, susirûpinta vadovëliais. Tuoj po suvaþiavimo
draugijos vadovai kreipësi á LJDP CK Tautybiø reikalø komisijà dëstydami
aktualius lietuviø ðvietimo klausimus ir teikdami pasiûlymus36. Taèiau realiai
situacija negerëjo. Todël 1959 m. vykusiame 2-ajame draugijos suvaþiavime
vël gráþta prie tø paèiø klausimø 37. Lietuviø ðvietimo problemos buvo nagrinëjamos kiekviename draugijos suvaþiavime, ieðkoma bûdø, kaip jas paðalinti.
Ne kartà draugijos vardu buvo kreiptasi á partinæ ðalies vadovybæ dël investicijø lietuviðkoms mokykloms padidinimo, mokyklø tinklo gerinimo. Bet lietu53
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viø pastangos Lenkijos valdþios buvo kritikuotos tvirtinant, jog tai neatitinka
tikrosios padëties. Antai Balstogës vaivadijos tarybos ðvietimo skyriaus pareigûnø nuomone, lietuviø siekis turëti vidurinæ mokyklà gimtàja kalba yra ne
kas kita, kaip dalies lietuviø inteligentø nacionalizmo iðraiðka 38.
1980 m. geguþës mënesá vykusiame 8-ajame draugijos suvaþiavime buvo
pasiûlyta surengti lietuviø ðvietimo Lenkijoje 25 metø sukakties minëjimà. Ta
paèia proga iðkelta idëja Seinø valsèiaus mokyklose ávesti privalomas lietuviø
kalbos pamokas. Taèiau ðis pasiûlymas nebuvo ágyvendintas. Ðiuo sumanymu
buvo siekta bent ið dalies padidinti lietuviø kalbos besimokanèiø mokiniø skaièiø, kuris ryðkiai sumaþëjo po 1978 m. ávykdytos mokyklø reformos. Galima
konstatuoti, kad lietuviðko ðvietimo padëtis Seinø valsèiuje buvo blogesnë negu Punsko.
Siekiant geriau spræsti ðvietimo problemas, 1980 m. buvo ákurta LVKD
Ðvietimo komisija. Jai vadovavo Alfonsas Marcinkevièius. Bene svarbiausias
jos atliktas darbas  kasmetiniø lietuviø mokytojø konferencijø organizavimas39.
Apie draugijos vadovø pastangas gerinti lietuviðkø mokyklø darbà, teikti
joms paramà liudija jø susiraðinëjimas su sovietinës Lietuvos institucijomis
ir ástaigomis. Remiantis LSSR ir LLR Ðvietimo ministerijø susitarimu, Lenkijoje dirbanèiø lietuviðkø mokyklø mokytojai turëjo galimybæ dalyvauti Lietuvoje rengiamuose vasaros kursuose, gauti èia iðleistus vadovëlius 40. Todël
draugijos vadovai ne kartà dël to kreipësi á ávairias sovietinës Lietuvos institucijas. Þinoma, pavieniai mokytojai irgi rodë iniciatyvà. Bene visi kontaktai ëjo per LDKRUÐD, nors tai nebuvo pagrindinis ðios draugijos veiklos
tikslas. Jos archyve gausu iðlikusiø LVKD vadovø laiðkø, kuriuose daþnai
kelti lietuviðko ðvietimo klausimai41. Remiantis jais, galima teigti, kad LVKD
ieðkojo ávairiø bûdø gerinti lietuviø ðvietimo padëtá Lenkijoje. Dalá klausimø pavyko iðspræsti.
Galima kelti klausimà, kodël ið Lietuvos plaukë parama lietuviø kultûros,
ðvietimo sritims. Neabejotina, jog tarp Lenkijos lietuviø buvo siekiama skleisti komunistinæ propagandà, izoliuoti Lenkijoje gyvenanèius lietuvius nuo tautiniø, demokratiniø idëjø ið Vakarø. Antra vertus, Lenkijos lietuviø draugijos,
mokyklø vadovai turbût nelabai turëjo ið ko rinktis: tiek mokymo priemoniø
leidybai, tiek mokytojø kvalifikacijai Lenkijoje nebuvo skirta deramo dëmesio. Todël bene vienintelis kelias  siuntos ið sovietinës Lietuvos. Þinoma,
vadovëliai dël skirtingø mokymo programø tiko tik ið dalies. Atmetus ideologinius dalykus, dalykine prasme juos galima buvo naudoti. Panaði padëtis buvo ir mokytojø tobulinimosi srityje.
Draugijos darbo planuose buvo numatyta nemaþai renginiø mokyklinio
amþiaus vaikams ir jaunimui. Tai visø pirma ávairûs konkursai (gimtosios
kalbos ir literatûros, geografijos, istorijos). Jø metu buvo gilinamos þinios,
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skatinama domëtis gimtojo kraðto istorija, tradicijomis. Konkursuose aktyviai dalyvaudavo VVIII klasiø mokiniai. Tradiciniu draugijos renginiu tapo
mokykliniø ansambliø sàskrydþiai ant Punios eþero kranto, rengiami birþelio 1 d.42
Nuo pat draugijos gyvavimo pradþios jos nariai stengësi turëti leidiná gimtàja kalba. Jos vadovai 1957 m. kreipësi á LJDP centrinæ valdþià praðydami
leidimo lietuviðkam leidiniui. Pirmieji bandymai buvo be rezultatø. Tik 1960 m.
buvo gautas sutikimas iðleisti vienà Auðros laikraðèio numerá. Ji tapo draugijos
leidiniu. (Apie ðá ir kitus leidinius bus kalbama skyriuje apie spaudà.)
Kalbant apie LVKD ratelius Punsko-Seinø kraðte ir veikianèius Lenkijos
didesniuose miestuose, galima rasti ir bendrø, ir specifiniø bruoþø. Ir vienos, ir
kitos grupës rateliams buvo bûdingos panaðios veiklos formos, taèiau Punsko
-Seinø kraðte jos ávairesnës ir turtingesnës. Visiems bûdinga bendra darbo forma  nariø susirinkimai ta proga rengiant ir kultûrinæ-meninæ programà. Tai
buvo Lenkijos didesniuose miestuose veikianèiø rateliø ir skyriø svarbiausia
veikla. Tuo tarpu Punsko-Seinø kraðte dar veikë kultûros namai, saviveiklos
kolektyvai, lietuviðkos mokyklos, kurios dalyvavo kultûriniame gyvenime, organizavo ávairius renginius. Èia palankiai veikë pati aplinka. Ji buvo etniðkai
vienodesnë, lietuviai sudarë didelæ gyventojø dalá. Tuo tarpu diasporoje lietuviai sudarë maþumà tarp lenkø, kai kur gyveno labai nutolæ nuo ratelio bûstiniø, o kartais jø visai neturëjo. Todël lietuviðkumui palaikyti esminë forma
buvo susirinkimai klubø ar kitose patalpose, susitikimai, parodos ir kt.
Gana tvirtas buvo 1957 m. pradëjæs veikti Varðuvos skyrius. Jis visoje
draugijos veikloje uþëmë iðskirtinæ vietà dël palankios politinës-kultûrinës padëties. Ðtai kaip apibûdintas Varðuvos skyriaus vaidmuo: LVKD Varðuvos
skyrius tarytum lietuviø tautos ambasada Lenkijos sostinëje, atstovaujanti tautinæ maþumà gyvenanèià LLR 43 Varðuvoje, ðalies sostinëje, veikë centrinës valstybinës institucijos, èia daþniausiai lankydavosi kultûros atstovø delegacijos: raðytojai, menininkai, mokslininkai, taip pat kiti þmonës ið LSSR,
Vakarø ðaliø. Organizuojant skyriø daugiausia nuveikë B. Mickevièius44. Panaðiai kaip ir kituose lietuviø rateliuose, veikianèiuose diasporoje, Varðuvoje
nemaþà nariø skaièiø sudarë repatriantai ið Lietuvos. Tikriausiai dël sentimentø Lietuvai á veiklà ásijungë ir ið Vilniaus atvykæ lenkai. Todël apie tikrai lietuviðkà veiklà pirmaisiais skyriaus gyvavimo metais kalbëti sunku. Vëliau, kai
nariais tapo nemaþai Punsko-Seinø kraðto jaunimo, studijavusio Varðuvos aukðtosiose mokyklose (S. Krauþlys, Kristina Karèiauskaitë, Jurgis Paransevièius,
Gintautas Radzevièius, Juozas Vaina, Rûta Maksimavièiûtë, Juozas Jonuðka,
Leonardas Jonuðka ir kt.), pakito veiklos pobûdis: daugiau plëtojamas kûrybinis darbas, apie draugijà suþinojo Lenkijos mokslo atstovai, su garsiais istorikais  P. Losovskiu (Piotr Ùossowski), Henryku Visneriu (Henryk Wisner) ir
kitais buvo palaikomi asmeniniai ryðiai.
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Palaipsniui vadovavimà skyriuje perëmë jaunesnës kartos atstovai. Ilgameèiai nariai Janina ir Mykolas Kmitos, Bronislava ir Juozas Markûzos, Marija ir Antanas Janikai, Jurgis Kievliðas ir kiti, 1976 m. ákûrë vadinamàjá senjorø
ratelá45.
Skyriaus nariø gretos kasmet plëtësi. 1960 m. pirmaisiais nariais tapo 30
asmenø. Panaðiai nariø skaièius augo ir 19621963 m., taèiau vëliau stojanèiøjø á draugijà sumaþëjo. Nuo XX a. 7-ojo deðimtmeèio pradþios Varðuvos aukðtosiose mokyklose pradëjo studijuoti Punsko-Seinø kraðto lietuviai jaunuoliai.
Jie ásiliejo á skyriaus veiklà. 1969 m. kilæ nesutarimai tarp Varðuvos centro
valdybos sekretoriaus Kazimiero Ðvainausko ir kitø nariø parodë, kad sekretorius stengësi kai kuriuos klausimus spræsti nederindamas jø su valdybos nariais46. Skaldytojiðkà, silpninusià skyriø K. Ðvainausko veiklà liudija tai, kad
jis stengësi apriboti akademinio jaunimo lankymàsi skyriaus patalpose (pakeitë skyriaus patalpø uþraktà, darbo valandas)47, raðë laiðkus á ávairias LSSR
organizacijas ir skundësi Varðuvos skyriaus vadovybe, kad neávertino nuopelnø skyriui.
Kitas didesnis LVKD skyrius veikë Vroclave. Èia ratelis ákurtas 1962 m.
geguþës 2 d., nors jo pradþia siekia 1957 m., kai Vytautas Markavièius, Èeslovas Bankauskas subûrë grupæ þmoniø, kilusiø ið Lietuvos48. Á pirmàjà valdybà
buvo iðrinkti V. Markavièius, Marija Trumpauskienë, Leokadija Rudkauskienë49, susirinkime dalyvavo apie 20 asmenø. Iki 1964 m. spalio mën. skyrius
neturëjo patalpø. Jas iðsinuomojus, veikla ágijo tvirtesná pagrindà, pradëjo gausëti nariø. 1965 m. naujais nariais tapo 29 asmenys. Tais paèiais metais susikûræs Vilnelës dainø ir ðokiø ansamblis turëjo vietà repeticijoms. Pirmas vieðas koncertas ávyko tø paèiø metø rugsëjo 3 d.; jame pasirodë dainininkai ir 4
ðokëjø poros50. Ansamblis gyvavo 19651979 m. Per tà laikà jame buvo 27
dainininkai ir 126 ðokëjai51. Jis ið dalies iðiro dël natûraliø prieþasèiø (pirmieji
ansamblio dalyviai paseno, jaunimas á jø vietà neatëjo).
Skyriaus patalpose buvo ákurta lietuviðkø knygø biblioteka. 1965 m. joje
buvo sukaupta apie 500 knygø, daugiausia lietuviø kalba 52. Èia vyko lietuviø
kalbos kursai. Juose lietuviø kalbos mokë Anastazija Dambrauskienë, Stasys
Þvirëla, Pranas Ðarlonas.
Vroclavo lietuviai kasmet minëjo Vasario 16-osios ðventæ. Kad nenukentëtø nuo valdþios, ðventæ vadindavo cepelinø vakaru 53.
Lyginant Varðuvos ir Vroclavo lietuviø skyrius, iðryðkëjo panaðûs procesai: palaipsniui jauni lietuviai tarsi atsiribojo nuo vyresnio amþiaus nariø. Ðis
atsiskyrimas gali bûti aiðkintinas interesø skirtumu. Vroclave savotiðkas skilimas ávyko 1975 m., kai susibûrë jaunimo grupë, vadovaujama Onos Voroneckaitës-Staúiak54. Taèiau padëtis èia nebuvo visiðkai panaði á padëtá Varðuvoje:
pastarojoje lietuviø jaunimas, kilæs ið Punsko-Seinø kraðto, ëmë plëtoti tautiðkesnæ veiklos kryptá. Vienas po kito ið skyriaus vadovø pareigø pasitraukë se56
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nieji nariai. Vroclave buvo kiek kitaip. Jaunimo grupæ sudarë vyresniøjø nariø
vaikai, kuriems labiau rûpëjo priartinti renginius prie nûdienos aktualijø. Taèiau tai nekeitë veiklos pobûdþio, juo labiau kad skyriui ir toliau vadovavo
vyresniosios kartos atstovai.
Slupsko, Ðèecino ir Gdansko rateliai veikë sudëtingesnëmis sàlygomis negu rateliai Punsko kraðte ar Varðuvos ir Vroclavo skyriai (ilgà laikà minëti
rateliai neturëjo patalpø, o tai, be abejo, turëjo átakos jø veiklai). Dar viena
veiklà sunkinanti aplinkybë buvo ta, kad lietuviðkumà èia iðlaikë tik vyresnioji
karta, ið dalies jø vaikai, taèiau treèioji karta praktiðkai yra nutautëjusi. Ðá procesà smarkiai veikë tautiðkai svetima aplinka, miðrios santuokos.
Ðèecine LVKD ratelis nuo pat pradþiø susidûrë su sunkumais. Aktyvesniam
darbui trukdë tai, kad neturëta patalpø, todël nebuvo kur rinktis didesniam skaièiui
þmoniø. Vadovavimà perëmus Jonui Þelepieniui, ratelio veikla suaktyvëjo. Be pirmininko, aktyvûs nariai buvo J. Þelepienienë, Jonas Senvaitis, Janina ir Antanas
Marcinkevièiai. Bene pagrindinë ratelio veikla  S. Dariaus ir S. Girëno paminklo
Pðèelnike (prie Mysliboþo) prieþiûra, ðalia esanèio muziejaus árengimas.
Slupske ratelis pradëjo oficialiai veikti 1962 m., nors èia gyvenantys lietuviai Jonas Ðumskis, Jonas Narkevièius, Bernardas Dzikevièius ir Teresë Lubinskaitë dalyvavo dar pirmajame LVKD suvaþiavime 1957 m.55 Be minëtø
þmoniø, aktyvesni nariai buvo A. Surauèius, Stasys Kelmickas, Viktoras Þadeika, Joana Jurevièienë, Danutë Moðèinskienë ir kt. Bene bûdingiausias ðio
ratelio renginys  nariø susirinkimø metu skaitytos ávairios tematikos paskaitos, kaip antai apie Antanà Baranauskà, M. K. Èiurlioná, 1863 m. sukilimà,
LLR 30-metá56. Ið Lietuvos ypatingajame archyve iðlikusios medþiagos, kurioje kalbama apie lietuviø kalbos vartojimà vieðame Lietuvos gyvenime, Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes Lietuvai ir kita, neabejotina, kad ðio skyriaus veikla domëjosi ir lenkø, ir LSSR saugumas.
Gdanske ratelá ásteigti norëta dar 1962 m. Tuomet 13 asmenø iðrinko valdybà: pirmininkà  Kazá Vasiliauskà, sekretoriø  Meèislovà Maþeikà, iþdininkà  Voitekà Druetà57. 1964 m. buvo 26 nariai58. Taèiau Gdansko miesto
Vidaus reikalø skyrius jo neáregistravo. Atkurtas, tiksliau sakant, oficialiai áregistruotas Gdansko ratelis 1977 m. pabaigoje. Pirmininku buvo iðrinktas
J. Uzdila, sekretore  G. Valinèienë, iþdininku  Juozas Èernelis59. Gdansko
lietuviø veikla daugiausia reiðkësi nuolat organizuojamais susirinkimais, kuriø metu buvo skaitytos paskaitos, rengti minëjimai, susitikimai ir kt. 1979 m.
viename ið susirinkimø buvo paminëta Vilniaus valstybinio universiteto 400
metø sukaktis, kitame J. Uzdila skaitë praneðimà Kristijonas Donelaitis60.
Ratelis Suvalkuose susikûrë 1962 m. geguþës 5 d61. Ákuriant ratelá daug
nuveikë Goberienë, o pirmininku buvo iðrinktas Juozas Kajackas62. Be jo, skyriui vadovavo Sigitas Vailionis, Jonas Zimnickas, Vitalis Tumelis, Kazimieras
Baranauskas, Èeslovas Vaicekauskas, Kostas Leonèikas, Albertas Þardeckas,
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Gintautas Marcinkevièius, Vytautas Senda ir Teresë Uzdilaitë 63.
Kaip ir kituose draugijos skyriuose, Suvalkuose lietuviai rengë literatûrinius vakarus, skirtus lietuviø raðytojams Maironiui, Kristijonui Donelaièiui,
Þemaitei, Antanui Baranauskui, dailininkui K. M. Èiurlioniui paminëti64.
Populiaria Suvalkø miesto skyriaus veikla tapo kelionës po Suvalkø kraðtà. 1968 m. buvo keliaujama marðrutu SuvalkaiAugustavasSeinaiPunskas
Suvalkai65. Tokios iðvykos tapo tradicinëmis. Jose dalyvaudavo ávairaus amþiaus nariai, jos skatino domëtis gimtojo kraðto istorija, tradicijomis.
1985 m. 11 Suvalkø lietuviø vyrø susivienijo á chorà Suvalkø vyrai. Ansamblá suburti paskatino kasmet rengiami lietuviðkø ansambliø sàskrydþiai prie
Galadusio eþero. Kolektyvo vadovu tapo G. Marcinkevièius, nariais  J. Degutis, Silvestras Babkauskas, Algirdas Grigutis, Juozas Vaznelis, Julijonas Grigutis, Vitas Valenskas, K. Baranauskas, Bronius Puniðkis, Pijus Krakauskas,
Juozas Jalauskas66. Jø repertuare dominavo Suvalkø kraðto dainos. Be ðio ansamblio neávykdavo në vienas svarbesnis skyriaus renginys.
Ðio skyriaus nariai organizuodami veiklà vadovavosi ðûkiu: Nëra gëda
bûti lietuviu. Ðis ðûkis, matyt, kilo ið to, jog dalis lietuviø dël èia gana stipriai
pasireiðkusiø antilietuviðkø nuotaikø, kuriø iðraiðka buvo lietuvius áþeidþiantys uþraðai ant sienø, uþgaulûs þodþiai gatvëse, moralinis spaudimas, gaji
lenkø nuostata èia Lenkija, todël kalbëkite lenkiðkai, slëpë savo tautybæ ir
vengë prisipaþinti esà lietuviai. Todël skyriaus veiklos tikslas buvo stiprinti
lietuviðkà savimonæ ir savigarbà.
Kalbant apie draugijos vaidmená visuomeniniam-kultûriniam lietuviø gyvenimui, tenka atsiþvelgti á realijas ir gana prieðtaringas veiklos aplinkybes.
LVKD buvo svarbus veiksnys, skatinæs ir puoselëjæs kultûriná lietuviø gyvenimà. Komunistinio reþimo metais tai buvo vienintelë lietuviðka organizacija
Lenkijoje, á kurià susibûrë ávairios socialinës, visuomeninës, politinës, kultûrinës ir kitokios orientacijos lietuviai. Antra vertus, draugija buvo politiniuideologiniu poþiûriu kontroliuojama, finansuojama, o jos vadovø pozicija (bent
jau oficialiai) atitiko LJDP pozicijà. Taèiau reikia pripaþinti, kad, veikiant
riboto lojalumo erdvëje, bent ið dalies buvo galima rûpintis svarbiais lietuviðkumo iðlikimo Lenkijoje reikalais. Dalis draugijos nariø plëtojo tautinës
demokratinës veiklos kryptá, kuri padëjo demokratinëms idëjoms ið Vakarø
valstybiø skverbtis á Lenkijà, ið dalies ir á Lietuvà, organizuoti kai kuriuos
kontaktus tarp tautieèiø, buvusiø uþ geleþinës uþdangos.

Lietuviø spauda: valstybinë Auðra ir alternatyva Varsnos
Lietuviø bendruomenës gyvenime spaudai teko gana svarus vaidmuo stiprinant tautiná tapatumà. Negausià lietuviðkà spaudà galima vadinti bendruomenës gyvenimo, jos pozicijos ávairiais klausimais atspindþiu.
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Tarpukariu lietuviø tautinë maþuma Seinø kraðte neturëjo spaudos gimtàja
kalba. Visos lietuviðkø laikraðèiø redakcijos, spaustuvës, lenkams uþëmus ðá
kraðtà, buvo uþdarytos. Ðio kraðto lietuviø kultûrinis gyvenimas tuo laikotarpiu buvo apskritai varþomas: uþdrausta veikusiø Þiburio, blaivybës,
Ðv. Zitos, dailës draugijø ir kitø organizacijø veikla, uþdarytos mokyklos, uþdrausta gatvëse kalbëti lietuviðkai ir t. t.67
Nagrinëjamu laikotarpiu (komunistinio reþimo metais) lietuviø spauda buvo ribojama, kontroliuojama, nebuvo sàlygø tæsti XX a. pradþios lietuviø spaudos tradicijas. Spaudà galima suskirstyti á valstybës dotuojamà periodiná leidiná Auðrà ir savotiðkà alternatyvà jai Varsnas (tautinës pakraipos) bei
neperiodinius leidinius: Susitikimai, Vingis, Vroclavo lietuvis ir informacinius LVKD skyriø biuletenius.
Reikia pabrëþti, kad iki pirmojo Auðros numerio pasirodymo 1960 m. rugsëjo mënesá netrûko pastangø turëti leidiná lietuviø kalba. Dar 1957 m. prieð
ákuriant LVKD buvo pradëta rûpintis spaudinio lietuviø kalba leidimu. Projekto
sumanytojas ir rengëjas J. Maksimavièius kreipësi á partinæ ðalies vadovybæ praðydamas sutikimo leisti savaitraðtá Parama68 10 tûkstanèiø egzemplioriø tiraþu. Taèiau teigiamo atsakymo nesulaukta. Kiek vëliau, tais paèiais metais, draugijos vadovybë vël kreipësi á LJDP CK praðydama leidimo 2 kartus per mënesá
spausdinti leidiná Dainava69. Tai turëjo bûti leidinys, informuojantis apie lietuviø visuomeninius, ûkinius bei kultûrinius reikalus. Matyt, ðiam sumanymui bûtø pritarta, taèiau pagal rengiamà projektà lietuviai ið redakcinio komiteto bûtø
buvæ eliminuoti. Þinoma, su tuo lietuviø atstovai nesutiko. LJDP CK Tautybiø
komisija lietuviø praðymà buvo linkusi patenkinti dël ideologiniø motyvø: buvo
tikimasi, kad leidinys lietuviø kalba padës partijai stiprinti átakà tarp vietos lietuviø (tarp jø LJDP pozicijos labai silpnos). Taèiau siûlomas paèiø lietuviø variantas netiko, nes bûtø skatinæs tautinæ savimonæ. Tai nesiderino su LJDP vykdoma
asimiliacinio pobûdþio politika Lenkijos tautiniø maþumø atþvilgiu. Draugija
praðymà leisti leidiná gimtàja kalba pakartojo ir 1958 metais70.
Patenkinti lietuviø praðymà átakos turëjo ir ta aplinkybë, kad lietuviðkas
leidinys, LJDP CK Tautybiø komisijos sekretoriaus A. Slavo nuomone, galëtø bûti atsvara Vakarø lietuviø spaudai ir knygoms, kurias gauna Lenkijos lietuviai71. Ádomu, jog LJDP dël Lenkijos lietuviø kreipësi á Lietuvos komunistø
partijà, ir ði sutiko padëti. Todël Auðrai buvo skirtas uþdavinys  didinti
politinæ LJDP átakà tarp lietuviø formuojant tinkamas politines paþiûras. Jis
pradëtas ágyvendinti nuo pat laikraðèio pasirodymo. 1960 m. iðleistame pirmajame Auðros numeryje buvo raðoma, kad Auðra prisidës prie Lenkijos lietuviø vienijimo ir mobilizavimo kovoje dël socializmo72. Jau sakëme, jog to
meto sàlygomis kitaip raðyti, nepaminëjus socializmo ar komunizmo, nebuvo
galima. Todël tokie straipsniai buvo ideologinë priedanga norint aptarti lietuviø maþumos pasiekimus ar sunkumus.
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1960 1972 metais Auðra leista kaip neperiodinis leidinys. Ðiuo laikotarpiu ji ëjo labai nereguliariai  po vienà du numerius per metus. 6 lentelëje
matyti laikraðèio periodiðkumas.
6 lentelë. Auðros leidimas 19601972 metais
Laikraðèio numeris

Pasirodymo metai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1960 m. rugsëjo mën.
1961 m. rugsëjo mën.
1961 m. gruodþio mën.
1962 m. balandþio mën.
1962 m. spalio mën.
1963 m. gruodþio mën.
1964 m. spalio mën.
1965 m. sausio mën.
1965 m. geguþës mën.
1966 m. rugpjûèio mën.
1966 m. gruodþio mën.
1967 m. rugpjûèio mën.
1968 m. rugsëjo mën.
1969 m. balandþio mën.
1969 m. spalio mën.
1970 m. spalio mën.
1971 m. rugsëjo mën.
1972 m. liepos mën.

Lentelë sudaryta remiantis 19601972 m. Auðra.

Taigi ðiuo laikotarpiu pasirodë tik 18 Auðros numeriø. Kiekvienam numeriui reikëjo gauti Spaudos kontrolës tarnybos leidimà, todël visà skelbiamà
medþiagà reikëjo iðversti á lenkø kalbà. Visa tai uþimdavo nemaþai laiko. Ið
pradþiø Auðra buvo leidþiama Varðuvoje. Pirmieji jos redaktoriai buvo
Z. Stoberskis ir K. Ðvainauskas73.
Kaip minëta, tarp Lenkijos ir Lietuvos SSR politinës vadovybës buvo susitarimas dël paramos lietuviams kultûriniam darbui tinkamomis priemonëmis. Lietuvoje tuo rûpinosi Draugystës ir kultûriniø ryðiø su uþsienio ðalimis
draugija, Kultûriniø ryðiø su tautieèiais uþsienyje komitetas (vëliau pasivadinæs Tëviðkës draugija). Viena ið numatytø paramos srièiø  Auðros leidyba. Galima teigti, kad kontaktai su ðiomis organizacijomis turëjo átakos Auðros turiniui. Ne kartà á minëtas draugijas buvo kreiptasi dël medþiagos apie
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LSSR praðant leidimo redakcijos nariams apsilankyti Lietuvoje74. Lietuvos partinë vadovybë turëjo savità poþiûrá á Auðrà ir apskritai á Lenkijos lietuvius.
Buvo siekiama politiðkai veikti lietuviø paþiûras, atriboti juos nuo tautiniø
idëjø, ateinanèiø ið Vakarø. Todël tam tikslui á Lenkijà buvo siunèiama propagandinio turinio lietuviðka literatûra, parenkami atitinkamo pobûdþio straipsniai á Auðrà, rengiami atitinkamø Lietuvos organizacijø veikëjø susitikimai
su Lenkijos lietuviais.
Auðros laikraðtá kontroliavo LJDP, todël jis turëjo atitikti nustatytà ideologinæ pakraipà. Laikraðtyje turëjo atsispindëti LJDP politika, lietuviø vieta kuriant socialistinæ Lenkijà, aukðtinami ekonominiai ir kultûriniai Lenkijos LR
ir Lietuvos SSR pasiekimai. Bûtent 19601972 m. laikotarpio Auðros numeriuose gausu straipsniø apie SSSR pagalbà Lenkijai, tvirtà jø sàjungà, buvo
propaguojama socialistiniø ðaliø vienybë kaip vienintelis bûdas siekti ekonominës ir kultûrinës paþangos75. Tokio ir panaðaus turinio straipsniø galima rasti kiekviename numeryje. Atitinkama linkme veikti lietuviø nuostatas buvo
skirti straipsniai apie vis stiprëjanèius lenkø ir lietuviø santykius, gerëjanèià
lietuviø padëtá Lenkijoje. Medþiaga tokioms publikacijoms buvo gaunama ið
Lietuvos.
1972 metais uþdarius Varðuvoje ëjusias Varsnas, buvo duotas sutikimas
leisti Auðrà vienà kartà per ketvirtá. 19731989 m. ji taip ir ëjo. 1972 m.
Auðros redakcija buvo perkelta ið Varðuvos á Punskà, o netrukus  á Seinus.
Tuometiniu Auðros redaktoriumi tapo Jonas Karèiauskas. Tuo laikotarpiu
Auðroje daugiau dëmesio buvo skirta apskrities ir vaivadijos partiniø struktûrø darbo apþvalgai. Antai 1973 m. Nr. 20 raðoma apie LVKD atstovø susitikimà su LJDP Balstogës vaivadijos komiteto pirmuoju sekretoriumi Zdislavu
Kurovskiu (Zdisùaw Kurowski), LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Snieèkaus vizità Seinuose ir pan. XX a. 8-ajame deðimtmetyje, ypaè antrojoje jo
pusëje, Auðros turinys keitësi kiek palankesne kryptimi. Nuo politiniø straipsniø apie padëtá ðalyje ir SSSR buvo pereita prie aktualesniø lietuviams klausimø  ðvietimo gimtàja kalba, saviveiklos, gyvenamojo regiono istorijos ir etnografijos temø gvildenimo. J. Pajaujis raðë apie Punsko valsèiaus lietuviðkus
kaimus, pvz., 1976 m. Nr. 2 apie Kreivënus, 1977 m. Nr. 1  apie Oþkinius.
Dideli straipsniai buvo skirti artëjanèiam Punsko lietuviø licëjaus 20-meèio,
LVKD 20-meèio minëjimams.
1978 m. buvo pakeistas Auðros formatas, apipavidalinimas. Ji tapo ádomesnë, patrauklesnë. Tuometiniai Auðros autoriai J. Maksimavièius, J. Vaina, J. Stoskeliûnas (aktyvûs lietuviø visuomenininkai, kurie dël savo paþiûrø,
tautinës orientacijos buvo iðstumti ið LVKD vadovybës), J. S. Paransevièius,
A. Surauèius76 ir kiti dëmesá sutelkë á lietuviø gyvenamojo kraðto problematikà. Daþnas Lenkijos lietuviø kultûros, meno renginys rado atgarsá skyreliuose
Kronika, LVKD gretose. Atsargiai kritikuota vietiniø LJDP institucijø po61
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litika lietuviø atþvilgiu, áþvelgiant blogesnæ jø padëtá negu kitø tautiniø maþumø77.
Didëjo leidinio tiraþas: nuo 1600 egzemplioriø 1960 m. iki 4000 egzemplioriø 1978 m. Vëliau jis sumaþëjo iki 3000 egzemplioriø.
Auðra stengësi suburti visus lietuvius, neatsiþvelgiant á jø gyvenamà vietà
ir amþiø. Vaikams buvo skirtas Auðrelës skyrelis. Jame publikuojama jø kûryba, spausdinamos pasakos, ádomûs atsitikimai ir kitokia medþiaga. Kartkartëmis pasirodydavo informacija apie Lenkijos gilumoje gyvenanèius lietuvius,
jø veiklà. Apie LVKD Vroclavo, Slupsko, Ðèecino skyriø ádomesnius renginius, susitikimus informuodavo tø skyriø nariai. XX a. 9-ojo deðimtmeèio
pradþioje pastebëta, kad Lenkijos gilumoje gyvenantiems lietuviams reikëtø
skirti daugiau dëmesio. Ið esmës ðis tikslas nebuvo ágyvendintas. 1992 m. tuometinë Vroclavo skyriaus pirmininkë I. Ignatavièienë skundësi, jog suvaþiavimuose (LVKD.  V. S.) agituojama, kad raðytume á Auðrà straipsniø. Kai
nariai raðydavo, tai nebûdavo iðspausdinta ir net nepraneðta kodël.
Jauèiamës atstumti. Nariai (skyriaus.  V. S.)
sako tai jø (Punsko kraðto.  V. S.)
regioninis laikraðtis78.
Auðroje buvo galima rasti ádomiø teminiø straipsniø, paraðytø Lietuvos
autoriø (pvz., V. Miliaus, Zigmo Zinkevièiaus), o nuo XX a. 9-ojo deðimtmeèio pradþios jø dar padaugëjo (raðë Algirdas Patackas, Libertas Klimka ir kiti).
Nors labai priþiûrëta Auðra, bet joje galëjo pasirodyti atviresni straipsniai negu Lietuvos spaudoje (apie lietuviø tautinio atgimimo veikëjus Vincà
Kudirkà, Jonà Basanavièiø, Jurgá Baltruðaitá ir kt.).
Galima bûtø pasvarstyti, kodël po daugiau kaip 10 metø trukusios leidybos
Auðra tik kartà per metø ketvirtá pasiekdavo skaitytojus. Oficialûs valdþios
atstovø aiðkinimai neva leidybai trûkæ popieriaus, lëðø, neatrodo átikinami ir
buvo formalûs. Prieþastis buvo kita. Spausdintas lietuviðkas þodis stiprino valdþiai nepageidaujamà tautinæ savimonæ. Þinoma, leidinyje buvo spausdinama
ir tai, kas tiko tuometinei komunistinei vadovybei. Taèiau greta bûdavo ir labiau tautinæ pozicijà atspindinèios informacijos. Kadangi Auðra buvo platinama ir Lietuvoje, todël tokio tipo straipsniai sulaukdavo LKP funkcionieriø
kritikos, buvo reiðkiamas nepasitenkinimas. Antai visi 1983 m. Auðros numeriai buvo skirti J. Basanavièiaus Auðros 100-osioms metinëms paminëti.
Netrukus jos redaktorius E. Petruðkevièius gavo laiðkà ið LSSR, kuriame buvo
raðyta:  Todël að (autorius neávardytas.  V. S.) asmeniðkai suabejoèiau
tokios gausybës straipsniø, kuriuos Jûs uþsimojote skelbti, tikslingumu 79
Leidinys ne kartà buvo kaltintas nacionalistiniais polinkiais.
Aktyvesni lietuviø bendruomenës nariai dëjo daug pastangø, kad Auðra
taptø kas mënesá einanèiu leidiniu. Lietuviðkos spaudos klausimas ne kartà
buvo keliamas ávairaus lygio susitikimuose su lenkø valdþios atstovais. Daug
dëmesio jam buvo skirta LVKD 9-ajame suvaþiavime, vykusiame 1984 m. Tai
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buvo palanki proga, nes kiekviename suvaþiavime dalyvaudavo lenkø partiniø
ir valstybiniø struktûrø atstovai. Diskusijø metu kalbëjæs LJDP CK atstovas
Vojciechas Klimekas (Wojciech Klimek) pareiðkë, kad valdþia nemato jokiø
kliûèiø, kad leidinys eitø vienà kartà per mënesá80. Lietuviai ðia proga pasinaudojo ir á nutarimus átraukë punktà apie tai, kad, atsiþvelgiant á partinës ir administracinës valdþios atstovø patikinimà, jog nëra jokiø kliûèiø Auðrà paversti mënraðèiu, ápareigojo redaktoriø imtis ðioje srityje bûtinø þingsniø81. Deja,
Auðra mënraðèiu tapo tik po ðeðeriø metø, 1990 m. Tokià padëtá bent ið
dalies lëmë naujos redaktorës Valdos Malinauskaitës paskyrimas Auðros vyresniàja redaktore. Ji dirbo 19841988 m. Tuo metu tarp jos ir redakcinës tarybos bei LVKD vadovybës buvo kilæ nesutarimø. Redaktorës veikla, ignoruojanti redakcinæ tarybà, Auðroje spausdinami kontroversiðki straipsniai
(antai Petro Rolofo  (Lenkijoje jis gyveno 19541956 m.) straipsnis Prieðauðrio metai (Auðra, 1987, Nr. 14), jo atsiliepimas apie J. Maksimavièiaus
straipsná Ar yra lietuviðka problema (1986, Nr. 3), kuriame gvildentas nutautëjimo procesas, raðë  lietuviðkos problemos nëra ir tai tikrai taip, nes
jos socialistinëje santvarkoje, kur, jeigu ágyvendintas pilieèiø lygiateisiðkumas, ir bûti negali82 sukëlë prieðtaravimus, neigiamai veikë bendruomenës vieningumà. Konfliktas baigësi redaktorës pakeitimu.
Vakarø ðaliø lietuviai nevienareikðmiðkai vertino Auðrà. Vieniems atrodë, kad joje per daug informacijos apie sovietinæ Lietuvà (ið tikrøjø joje, ypaè
pirmuosiuose numeriuose, daug vietos skirta LSSR pasiekimams propaguoti), o apie Lenkijos lietuviø reikalus maþai raðyta83, kitiems gi  kad ið jos
galima susidaryti apypilná Lenkijos lietuviø veikimo vaizdà84. Taèiau dël Auðros reikalingumo nebuvo abejojama.
Apþvelgus Auðros keliø deðimtmeèiø leidybà, iðryðkëja keli momentai. Ilgà
laikà ji buvo vienintelis oficialus lietuviø leidinys, kuriame buvo raðoma artima
LJDP dvasia. Taèiau þinant to meto politines sàlygas, kitaip bûti negalëjo. Tai
akivaizdþiai parodë Varsnø likimas. Ðalia privalomø straipsniø Auðroje buvo
gvildenami lietuviø bendruomenei svarbûs klausimai: ðvietimo gimtàja kalba, ûkinës, kultûrinës Punsko-Seinø kraðto problemos. Ðiuo poþiûriu Auðros leidinys
prisidëjo prie svarbiausio bendruomenës tikslo  lietuviðkumo puoselëjimo.
Varðuvoje, kur buvo susibûræ nemaþai lietuviø inteligentijos, 1971 m. pabaigoje  1972 m. buvo leidþiamos Varsnos. Jas galima vadinti tautinës pakraipos kultûriniu-moksliniu leidiniu, savotiðka alternatyva Auðrai. Mintis leisti
mënraðtá kilo èia gyvenantiems B. Mickevièiui ir R. Vainai. Lietuviø draugijos
Varðuvos skyriaus vardu (taip pat buvo gautas bûtinas LVKD CV pritarimas)
pirmininkas M. Kmita ir sekretorë Eleonora Pykytë kreipësi á Spaudos kontrolës
tarnybos vadovà praðydami paremti Varsnø leidinio iniciatyvà. Gavus neigiamà
atsakymà, buvo kreiptasi pakartotinai85. Neigiamas atsakymas buvo argumentuojamas tuo, kad neva trûksta popieriaus, be to, jau eina Auðros laikraðtis.
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Taèiau Varðuvos lietuviai nenuleido rankø. Kaip prisimena R. Vaina, jie kreipësi
á lenkø raðytojà Jeþá Putramentà (Jerzy Putrament) (jis buvo LJDP CK Politinio
biuro nario Stanislavo Jendrychovskio (Stanisùaw Jendrychowski) pavaduotojas), kad padëtø teigiamai iðspræsti ðá klausimà86. Varðuvos skyriaus narë
S. Krakauskaitë-Kustosz, bendradarbiavusi su minëtu raðytoju, savo ruoþtu taip
pat praðë atsiþvelgti á ðià lietuviø iniciatyvà. J. Putramentas organizavo R. Vainos ir B. Mickevièiaus susitikimà su Lenkijos Ministrø Tarybos viceministru
Vincentu Kraðko (Wincenty Kraúko). Susitikimo metu buvo praðoma palaikyti
iniciatyvà leisti lietuviðkà leidiná. Tokiu bûdu, veikiant netradiciðkai, su centrinës partinës vadovybës pritarimu buvo gautas leidimas leidybai. Buvo pradëta
rûpintis leidybiniais reikalais: reikëjo surinkti lëðø, gauti popieriaus. Lëðø Varsnø leidybai skyrë Vakaruose gyvenantys tautieèiai87. Sunkiau buvo su popieriumi. Tuo reikalu R. Vaina nuvyko á Vilniø ir ten jo gavo. Dar vienas ádomus
momentas. Buvo sudarytas tinklas Varsnø platintojø, ëjusiø per kaimus ir suraðinëjusiø prenumeratorius. Todël jau kità dienà po leidinio pasirodymo visas
tiraþas (2000 egzemplioriø) buvo iðplatintas88. Toks operatyvumas labai nustebino lenkø cenzûrà. Smalënø apylinkëse platino Kostas Sidaris, Juodeliðkiø  Gediminas Krauþlys, Aradnykø  Sigitas Krakauskas.
Varsnos buvo kitokios pakraipos negu Auðra. Redakcinæ tarybà sudarë jauni, kûrybingi þmonës, tvirtai reiðkiantys savo nuomonæ (o pirmøjø
Auðros redaktoriø lojalumu komunistinei vadovybei abejoti netenka).
Varsnø redakcija uþsibrëþë tikslà ugdyti lietuviø tautinës maþumos kûrybines galimybes ðvietimo, mokslo ir kultûros srityse. Leidinyje vyravo istorinës,
kultûrinës, etnografinës, religinës tematikos straipsniai. Per kelis numerius buvo
raðomi straipsniai ið LDK istorijos, prisiminti vyskupo A. Baranausko nuopelnai lietuviø kultûrai. Lenkijoje tokie straipsniai, anot R. Vainos, buvo balansavimas tarp to, kas leista, ir to, kas drausta89. Varsnø leidinys buvo þinomas ir
lenkø mokslininkams. Istoriko Jeþio Ochmanskio (Jerzy Ochmañski) straipsniai apie Lietuvos istorikà Zenonà Ivinská, lietuviðkà istoriografijà liudijo apie
leidinio lygá. Taèiau visiðkai atsisakyti LJDP pozicijas remianèiø straipsniø
nebuvo ámanoma. Todël buvo iðspausdinti keli tokio pobûdþio straipsniai, pvz.,
G. Marcinkevièiaus Vykdant partijos suvaþiavimo nutarimus, kuriame paþymëta, kad lietuviai ásijungë á socialistinës Lenkijos kûrimà, arba E. Petruðkevièiaus LLR 28 metai 90, kurio pagrindinë mintis  Lenkijos paþanga tapo
ámanoma po SSSR iðvadavimo. Leidinyje vengta politinio pobûdþio straipsniø, skirtingai negu Auðroje, nieko neraðyta apie LSSR pasiekimus. Todël
straipsniø tematika, ypaè leidinio iliustracijos (religinës tematikos), valdþios
pareigûnø buvo kritikuojamos ir tai buvo pretekstas sustabdyti Varsnø leidimà. 1973 m. pasirodæs Vingio leidinys, matyt, buvo bandymas tæsti Varsnø tradicijas, tik kitu pavadinimu. Taèiau ðios tradicijos pratæsti nepavyko.
Vis dëlto leidybinis darbas Varðuvoje buvo tæsiamas toliau.
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Atskirà grupæ sudaro neperiodiniai leidiniai. Pirmiausia paminëtini Susitikimai (redaktorius Antanas Venclauskas). Juos leido Varðuvoje studijavæ
lietuviai studentai, todël labiau atspindëjo jaunimo reikalus. Pirmas numeris
pasirodë 1981 m. Leidinys leistas ir baltarusiø bei ukrainieèiø kalbomis.
19831988 m. iðëjo 8 Susitikimø numeriai. Ið pradþiø buvo spausdinami
1500 egzemplioriø tiraþu, o 1988 m.  700. Savo turiniu jie buvo panaðûs
á Varsnas. Ðio leidinio autoriai buvo A. Venclauskas, Rûta Burdinaitë, Irena
Aleksaitë, Zita Vaznelytë ir kt. Susitikimø numeriuose skelbti istorinio, etnografinio pobûdþio straipsniai, skyriuje ir Punsko kraðte svarbesniø ávykusiø
renginiø kronika, jaunøjø literatø kûryba. 1988 m. numeris buvo skirtas Lietuvos krikðto 600-osioms metinëms paminëti. Numerio virðelá puoðë skulptoriaus Vytauto Kaðubos ið JAV Lietuvos krikðèionybës jubiliejinio medalio atvaizdas. LSSR saugumas Susitikimus ávertino kaip ðovinistines nuotaikas
skleidþiantá leidiná91.
Atskiri LVKD skyriai leido informacinius biuletenius. Vroclave gyvenantys lietuviai 1970 m. lietuviø ir lenkø kalbomis iðleido proginá leidiná Vroclavo lietuvis. Jo iðleidimà finansavo Vroclavo miesto kultûros skyrius. Ið dalies
tai paaiðkina, kodël jame dëmesys sutelktas á LLR ir LSSR pasiekimø propagavimà. 3-ioje dalyje Dirbam, judam, krutam buvo raðoma apie Vroclavo
lietuviø skyriaus susikûrimà, jo veiklà 19621970 m. Leidybines tradicijas
bandyta pratæsti leidþiant informaciná biuletená tokiu paèiu pavadinimu. Pirmas jo numeris pasirodë 1981 m.92 Kiek vëliau buvo iðleisti dar keli numeriai,
kuriø vienas buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybei paminëti.
Slupsko skyriuje taip pat buvo leidþiamas raðomàja maðinële spausdintas
biuletenis. Jis pasirodë 1974 m., o iki 1987 m. jø buvo iðleista apie 50. Daugiausia prie jø dirbo ðio skyriaus sekretorius A. Surauèius. Èia dominavo informacija apie skyriuje vykusius renginius. Skirtingai negu Vroclavo lietuviø biuleteniuose, Slupsko informaciniame leidinyje buvo pateikta trumpa kitø skyriø
veiklos apþvalga. Tai, matyt, sietina su tuo, kad jø leidëjas asmeniðkai daug
bendravo su kitø lietuviø skyriø nariais, juos daþnai lankë.
Ðèecino LVKD skyriaus biuletená, pavadintà Ðèecino lietuvis, leido
J. Þelepienis. Pirmas numeris pasirodë 1981 m., ið viso jø iðleista apie 15.
Taèiau ðis leidinukas nebuvo aukðto lygio. Matyt, trûko jëgø, galinèiø prisidëti
prie leidybinio darbo ir leisti geresná leidiná.
Kalbant apie ðiø trijø skyriø informacinius leidinius, galima teigti, kad didesnës reikðmës jie neturëjo, nors skyriaus gyvenimà kiek pagyvino.
Punske buvo leidþiamas Dzûko informacinis biuletenis. Pirmasis jo numeris buvo iðleistas 1980 m. Jis buvo skirtas 550-osioms Vytauto Didþiojo
mirties metinëms paminëti. Kitas numeris pasirodë 1981 m. Jame dalis straipsniø
buvo skirta lietuviø raðytojo Juozo Këkðto gyvenimo ir kûrybos apþvalgai.
Kita dalis medþiagos  1980 m. pirmojo pusmeèio kultûriniø ávykiø kronika.
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19761980 m. Varðuvoje buvo leidþiamas Varðuvos lietuvis. Jo leidëjai,
be skyriaus veiklos apþvalgos, numatë publikuoti Lenkijos spaudos informacijà apie Lietuvà ir apraðyti renginius, skirtus Lietuvos kultûriniam, moksliniam
gyvenimui93. 19761979 m. pasirodë 6 ðio leidinio numeriai. Kitais metais dar
buvo iðleistas L. Jonuðkos ir B. Makausko parengtas kalendorius. Jame iðspausdintas straipsnis apie tarpukario Punsko-Seinø kraðto lietuviø gyvenimà.

Lenkijos lietuviai: tarp sovietinës Lietuvos ir lietuviø iðeivijos
Vakaruose
Kalbant apie Lenkijos lietuviø bendruomenës ryðius su sovietine Lietuva
ir lietuviø iðeivija Vakaruose galima akcentuoti, kad ðiuo poþiûriu jai teko savotiðkas tarpininkës vaidmuo. Reikia paþymëti, kad Lenkijos lietuviø bendruomenës padëtis buvo specifinë. Lenkijos lietuviai gyveno uþ geleþinës uþdangos, nors nereikia pamirðti, kad Lenkija buvo SSSR satelitinio lagerio
dalis. Vis dëlto Lenkijoje, skirtingai negu Lietuvoje, buvo laisvesnës gyvenimo sàlygos ir didesnës galimybës jos pilieèiams lankytis Vakaruose, palaikyti
ryðius su ten gyvenanèiais tautieèiais, ir atvirkðèiai,  pastariesiems apsilankyti Lenkijoje. Kita vertus, pati lietuviø bendruomenë nebuvo vienalytë. Dalis
jos nariø pasisakë uþ kuo glaudesnius ryðius su sovietine Lietuva, kiti ragino
nepalaikyti su ja jokiø ryðiø, glaudþiau kontaktuoti su lietuviais Vakarø valstybëse. Todël kalbant apie Lenkijos lietuviø santykius su sovietine Lietuva bûtina akcentuoti, kad nagrinëjamu laikotarpiu buvæ ryðiai vertintini nevienareikðmiðkai. Jie buvo dvejopi: palaikomi oficialûs kultûriniai ryðiai, apëmæ ir
ðvietimo sritá, buvo kontroliuojami ir varþomi. Antra vertus, per oficialius kontaktus buvo plëtojama tautinës veiklos kryptis, kurià stengësi kontroliuoti sovietinis ir lenkø saugumas. Ðie nevieðinami kontaktai apëmë ne tik kultûrinæ,
bet ir politinæ sritá.
Oficialûs santykiai tarp lietuviø Lenkijoje ir sovietinës Lietuvos organizacijø buvo uþmegzti 1957 m. Kontaktai tarp sovietinës Lietuvos ir Lenkijos LR
atstovø pagyvëjo tik XX a. 6-ojo deðimtmeèio antroje pusëje (iki tol, iðskyrus
su repatriacijos procesu susijusiais klausimais, tiesioginiø ryðiø nebuvo).
1956 m. surengus lenkø kultûros dekadà LSSR ir lietuviø  LLR, prasidëjo
intensyvesnis bendradarbiavimas kultûros srityje. Per oficialius ryðius Lenkijos lietuviø bendruomenë buvo politiðkai ir ideologiðkai veikiama. Teikiant
vadinamàjà kultûrinæ paramà (LSSR leidþiamus literatûros ir spaudos, muzikos áraðø siuntas ir kt.) kryptingai buvo siekiama lietuvius Lenkijoje pozityviai
nuteikti sovietinës Lietuvos atþvilgiu. Antra vertus, siunèiama lietuviðka literatûra, muzikos áraðai bei instrumentai ir kt. ávairino bei aktyvino kultûrinæ
lietuviø Lenkijoje veiklà. Kai kuriais atvejais, ypaè diasporoje veikiantiems
66

Lietuviø visuomeninë-kultûrinë veikla LJDP politinio reþimo sàlygomis

lietuviø centrams, ðios priemonës buvo svarbios kultûriniam gyvenimui. Ið dalies oficialûs ryðiai buvo priedanga Lenkijos lietuviø tautinei veiklai plëtoti.
Susitikimuose su tautieèiais ið Lietuvos arba lankantis joje þodine forma buvo
perduodama politinio pobûdþio informacija ið Vakarø lietuviø centrø, platinama ten spausdinta literatûra, daugiausia istorinës ir religinës tematikos. Lietuviðkos knygos ir spauda Lenkijà pasiekë per siuntinius. Knygos ir spauda buvo
atsiunèiama dalimis, á kiekvienà siuntiná ádedant po kelis puslapius. Ið Lenkijos lietuviðka literatûra ávairiais bûdais keliavo á Lietuvà. Vienas jø  specialus
gabenamø knygø apiforminimas. Jø virðelis, keli pirmieji ir paskutiniai puslapiai buvo iðspausdinti kaip LSSR Vagos ar Minties leidyklø knygos, tuo
tarpu kituose puslapiuose buvo tikrojo leidinio tekstas. Tokiu bûdu Lietuvà
Meèislovo Gedvilo knygos Lemiamas posûkis pavidalu pasiekë Juozo Brazaièio Vienø vieni94. Kitas lietuviðkos literatûros gabenimo bûdas buvo per
Lenkijos lietuvius, studijavusius Lietuvoje, ar asmenis, atvykstanèius á komandiruotes. Kaip prisimena K. Krauþlienë, studijavusi Lietuvoje, po vieðnagës
namuose atsiveþdavo á Vilniø draudþiamø knygø95.
Tuo paèiu keliu á Vakarus keliavo þinios ið sovietinës Lietuvos. Pokario
metais per Lenkijà ir èia gyvenanèius lietuvius Lietuvos ginkluoto antisovietinio pogrindþio dalyviai susisiekdavo su Vakarais. Jø ryðiai ëjo per Punsko kraðtà,
Varðuvà, Gdynæ, Gdanskà96. Taigi dalis lietuviø Lenkijoje buvo lyg tarpininkai
tarp sovietinës Lietuvos ir lietuviðkos iðeivijos Vakaruose. Dël ðitokios veiklos ir kontaktø su Vakarø lietuviais Lenkijos lietuviø bendruomenë tapo sovietinës Lietuvos saugumo struktûrø domëjimosi objektu. Taèiau paminëtina, kad
nenatûralûs, savotiðkai iðkreipti ir riboti kontaktai su sovietine Lietuva suformavo lietuviø bendruomenëje romantiná (idealistiná) Lietuvos vaizdà. Dauguma bendruomenës nariø apie Lietuvà þinojo ið Vakaruose leistos lietuviðkos
literatûros ar vyresniøjø þmoniø prisiminimø apie jà. Sovietinëje Lietuvoje
apsilankë palyginti nedaug bendruomenës nariø.
Siekdamos ágyvendinti lietuviø perorientavimà á LSSR, abiejø ðaliø komunistø partijos susitarë veikti bendrai. Seinø apskrities partinë vadovybë
kreipësi á LKP CK praðydama, kad èionykðèiams lietuviams bûtø skirta daugiau dëmesio97. Ið Lietuvos komunistø buvo gautas pritarimas. Apskritai reikia
pabrëþti, kad Lenkijos lietuviø klausimas buvo gvildentas aukðèiausiu partiniu
lygiu. LKP CK pirmasis sekretorius A. Snieèkus ir LJDP CK pirmasis sekretorius V. Gomulka laiðkuose aptarë pasienio rajonø bendradarbiavimo svarbà
plëtojant Lenkijos ir Lietuvos ryðius 98. Á pasienio rajonø bendradarbiavimà
áëjo Punsko-Seinø kraðto lietuviø ryðiai su Lietuvos pasienio rajonais. Ávairiapusæ paramà numatyta teikti daugiausia per LDKRUÐD ir Lietuvos kultûriniø ryðiø su tautieèiais uþsienyje komitetà (vëliau  Tëviðkës draugijà). Pirmoji jø buvo ákurta 1956 m. Jau steigiamajame suvaþiavime buvo pasiûlyta,
kad reikia ákurti sekcijà ryðiams su Lenkija, antra sekcija apimtø visas kitas
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socialistinio bloko ðalis. Panaðias funkcijas vykdë Tëviðkës draugija. Tarp
jos pasiûlymø LKP CK propagandos tikslais buvo numatyta iðplësti leidybiná
darbà, pagerinti spaudos, kino filmø ir kt. siuntimà uþsienio lietuviams 99. Nors
ðiø draugijø pagrindinis dëmesys buvo skiriamas Vakarø demokratiniø valstybiø lietuviø iðeivijai, didesná jø dëmesá lietuviams Lenkijoje rodo tokie pavyzdþiai. LDKRUÐD pirmininkas Laurynas Kapoèius 1963 m. vasarà kreipësi á
LSSR Ministrø Tarybà praðydamas skirti lëðø Z. Stoberskio (Auðros vyresniojo redaktoriaus) komandiruotës iðlaidoms Vilniuje apmokëti 100. Kitais metais vël buvo kreiptasi dël paramos Lenkijos lietuviams. Kiek vëliau Tëviðkës draugijos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kazakevièius kreipësi á LKP
CK, kad iðimties tvarka organizuotø LVKD aktyvo ekskursijà á Lietuvà101. Informacijos apie Lenkijos lietuviø bendruomenæ teikë draugijø vadovø korespondencija. V. Kazakevièius laiðke LVKD Vroclavo skyriaus pirmininkui
V. Markavièiui praðë iðsamios informacijos apie ávykusá LVKD suvaþiavimà
(1968 12 01 ávyko draugijos 5-asis suvaþiavimas)102. Tëviðkës draugija palaikë tiesioginius ryðius bene su visais didesniais Lenkijos lietuviø centrais.
LSSR uþsienio reikalø ministerija (URM) nurodë Tëviðkës draugijai rinkti
ir apibendrinti informacijà apie uþsienio pilieèiø atvykimà á Lietuvà ir delegacijø bei pavieniø nariø iðvykas á uþsiená 103. Be to, valstybiniø ástaigø atstovai
(Mokslø akademijos, Valstybinës konservatorijos ir kt.) prieð iðvykdami á uþsiená privalëjo apsilankyti Tëviðkës draugijoje. Ten jie gaudavo nurodymø,
su kuriais lietuviais toje ðalyje reikëtø susitikti ar bendrauti 104. Tokiu bûdu
draugija siekë gauti informacijos ir paveikti lietuvius uþsienio ðalyse. Minëtas
dokumentas ið dalies paaiðkina, kodël buvo domëtasi aktyvesniø lietuviø centrø veikla, ypaè Varðuvoje, kur buvo susibûræs aktyvus lietuviø centras, vienijæs nemaþai inteligentijos. Dalis jø palaikë ryðius su Vakarø valstybiø lietuviais iðeiviais. Su Varðuvos lietuviais ne kartà buvo susitikæ tautieèiai ið
Australijos, Kanados, Vakarø Vokietijos, Brazilijos ir kt. Ðiuos kontaktus sekë
sovietinës Lietuvos ir lenkø saugumo institucijø darbuotojai. Ið Varðuvos lietuviø skyriaus archyvinës medþiagos galima spræsti, kad tarp skyriaus nariø
buvo þmoniø, kurie prieðiðkai vertino ryðius su Vakarø lietuviais, apie tai informavo atitinkamas Lenkijos institucijas105. Bûtent ðis lietuviø skyrius ir kai
kurie jo nariai (R. Vaina, B. Makauskas ir kt.) ypaè domino LSSR saugumieèius: per savo agentus aiðkinosi, su kuo ið Vakarø jie palaikë ryðius, kokiais
bûdais gaudavo ið ten literatûrà, koks jø poþiûris ir ryðiai su Solidarumo
lyderiais ir pan. Tautinë veikla tiesiogiai paveikë minëtø þmoniø likimà. Ne be
saugumo pagalbos B. Makauskui nebuvo leista iðvykti dirbti á Vasario 16osios gimnazijà, R. Vaina ne kartà saugumieèiø buvo tardomas, jam buvo grasinama106.
Be Varðuvos lietuviø, buvo domëtasi Punsko kraðto, Gdansko ir kitø lietuviø centrø veikla107.
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Sovietinës Lietuvos draugijos pagalbà Lenkijos lietuviams teikë dviem
bûdais. Visø pirma buvo kvieèiami lietuviø draugijos vadovai, Auðros redakcinës kolegijos ir kiti Lenkijos lietuviø atstovai á LSSR organizuojamus
renginius. Pirmoji aðtuoniø asmenø grupë Lietuvoje lankësi 1958 m. vasarà108.
Bûtent ðie þmonës galëjo bendruomenëje formuoti palankià pozicijà LSSR
atþvilgiu. Tai aiðkiai matyti ið Auðros laikraðèio, ypaè ið pirmøjø jo numeriø.
Taip pat netenka abejoti, kieno uþsakymu 1968 m. Auðroje pasirodë Vlado
Niunkos straipsnis Marksistø ir katalikø dialogas.
Á Lietuvà taip pat buvo kvieèiami lietuviðkø mokyklø Lenkijoje mokytojai,
jiems organizuojami vasaros tobulinimosi kursai. Pirmieji jø ávyko 1958 m.
vasarà109. Tiesa, ne visi mokytojai galëjo á juos atvykti. Kaip prisimena ilgametë mokytoja P. Jakimavièienë, ðvietimo vadovybë jos neiðleido á kursus dël
vyro tautinës veiklos, jo paramos Lietuvos partizanams110. Þinoma, svarbu buvo gilinti profesines þinias, patirtá. Bet kita vertus, tokiu bûdu buvo stengtasi
paveikti dalyviø nuostatas LSSR atþvilgiu, brukti jiems socialistinæ kultûrà.
Kaip þinoma, sveèiams buvo organizuojama kultûrinë programa, kurios metu
jie buvo supaþindinami su aukðtais Lietuvos pasiekimais. Ið archyviniø ðaltiniø matyti, kad buvo sudarytas uþsienieèiø lankytinø vietø sàraðas. Á já pateko
Vilnius, Kaunas, Trakai, du kolûkiai  Pravienos (Kaiðiadoriø r.) ir Salomëjos Nëries (Kauno r.)111.
Antras Lenkijos lietuviø poveikio bûdas  lietuviðkos literatûros siuntimas
á Lenkijà. Kasmet á jà lietuviams buvo nusiunèiama knygø uþ 10 tûkst. rubliø,
daugiausia propagandos tikslais. Tà faktà patvirtina 1958 m. LDKRUÐD pirmininko Povilo Rotomskio praneðimas LKP CK sekretoriui V. Niunkai112.
Jame pabrëþiama siunèiamos literatûros svarba veikiant ir formuojant tinkamas Lenkijos lietuviø politines paþiûras ir uþkertant kelià tautiniø idëjø plitimui ið Vakarø. Todël lietuvius Lenkijoje buvo siûloma knygomis aprûpinti
sistemingai.
Kaip svarbi minëtø draugijø kultûrinio darbo tarp Lietuvos ir Lenkijos
forma buvo delegacijø ið Lietuvos vieðnagë Lenkijoje, apsilankant pas tenykðèius lietuvius. Bene pirmasis po Antrojo pasaulinio karo, 1954 m.,
Punsko kraðte apsilankë Teofilis Tilvytis (nors raðytojai ið Lietuvos á Lenkijà vyko nuo 1948 m.). Atstovai ið Lietuvos daþniausiai lankësi Varðuvoje, kiek reèiau  Vroclave. LLR ir LSSR kultûrinio bendradarbiavimo
pagrindu pas Lenkijos lietuvius ne kartà (1977, 1979 m.) lankësi kompozitorius Benjaminas Gorbulskis su dainininkais Stasiu Liupkevièiumi, Nijole Tallat-Kelpðaite ir kt. Galima sakyti, kad á uþsiená (ir á Lenkijà), galëjo
vykti ne visi norintys asmenys ar jø grupës. Lietuvos archyvuose pavyko
rasti tinkamø LSSR uþsienyje atstovauti kolektyvø sàraðà. Á já, be kitø
kolektyvø, pateko dainø ir ðokiø ansamblis Lietuva, M. Melnikaitës kolûkio (Lazdijø r.) ansamblis 113.
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Tuo tarpu Lenkijos lietuviø saviveiklos kolektyvas á Lietuvà pirmà kartà
atvyko tik 1972 m.114 Tai buvo Dzûkijos ansamblis, koncertavæs Lazdijø
rajone. Pagal LKP ir LJDP susitarimà buvo numatytas pasienio rajonø gyventojø bendradarbiavimas (jis prasidëjo 1962 m.). Viena ið jo formø buvo
keitimasis delegacijomis. Taigi Seinø apskritis draugavo su Lazdijø
rajonu, Kaunas  su Balstoge, Vilkaviðkio rajonas  su Olecko apskritimi ir t. t. Antrà kartà Lenkijos lietuviø saviveiklos kolektyvai á Lietuvà
atvyko po penkeriø metø, t. y. 1977 m. Vroclave veikiantis ansamblis
Vilnelë stengësi, kad galëtø dalyvauti Dainø ðventëje 115. Ðios pastangos nebuvo sëkmingos. Antras bandymas Lenkijos lietuviø saviveiklos
kolektyvams dalyvauti LSSR respublikiniuose renginiuose taip pat baigësi nesëkme. 1983 m. nepasisekë gauti sutikimà Punsko lietuviø vidurinës mokyklos ansambliui Ulbuonëlës dalyvauti tø metø Dainø
dainelës konkurse.
Tautinë Lenkijos lietuviø bendruomenës veikla sovietinës Lietuvos
ir Lenkijos saugumo struktûras domino visà komunistinio reþimo laikotarpá. Pirmaisiais pokario metais dalis lietuviø bendruomenës nariø
vienokia ar kitokia forma palaikë ir rëmë Lietuvos antisovietinio ginkluoto pogrindþio kovotojus ið Tauro apygardos: jie Punsko kraðte rasdavo prieglobstá. Per Punsko kraðtà ir kitus Lenkijos miestus (Varðuvà,
Gdynæ, Gdanskà) ëjusius Lietuvos ginkluoto pogrindþio ryðiø su Vakarø lietuviø centrais kelius stengësi nustatyti sovietinis saugumas. Ði
aplinkybë, anot B. Makausko, turëjo átakos visos lietuviø bendruomenës gyvenimui 116. Kaip minëta, 19441946 m. vyko repatriacija ið Lietuvos á Lenkijà ir ið Lietuvos á Lenkijà. Lenkø vietinë partinë valdþia
darë spaudimà Suvalkø kraðto lietuviams, kad ðie iðsikeltø. Taèiau tai
nesiderino su sovietinio saugumo interesais  pasinaudojant vietiniais
lietuviais susekti Lietuvos ginkluoto pogrindþio ryðius su Vakarais ir já
sunaikinti. Todël saugumo vadovybë buvo suinteresuota lietuviø Suvalkø kraðte buvimu.
Kai kurie Lietuvos ginkluoto antisovietinio pogrindþio dalyviai Punsko kraðte turëjo giminiø ar paþástamø. Antai partizanas Antanas Sniþevièius turëjo giminiø Romanovo k., Vincas Kibildis  Punske, Alfonsas Alenskas  Kreivënø k., Albinas Kliuèinskas  Punske, Juozas Bendorius 
Kampuoèiø k. 117 Lietuvos partizanams padëdavo O. ir V. Pauliukoniø ðeima ið Vaièiuliðkiø k., P. ir A. Valinèiai ið Ðlynakiemio k., A. Mikalauskas
ið Bubeliø k., Pijus Paznëkas ið Vaiponës k., R. Januðonienë ið Þvykeliø
k., A. Kalesinskas ið Ramoniðkës k. ir kt. Uþ tai nukentëjo ne vienas partizanø rëmëjas. 1949 m. uþ paramà partizanams Pauliukoniø ðeima buvo
iðtremta á vakarinæ Lenkijà, kitiems neleista apsigyventi pasienio valsèiuose, A. Valinèiaus brolis Sigitas buvo kalintas, o vëliau iðtremtas á Sibirà 118.
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Informacija apie Lenkijos lietuvius, jø politines paþiûras buvo pradëta rinkti tuoj po karo. Vietinë partinë administracija fiksavo lietuviø
nuotaikas, jø ryðius su Lietuvos partizanais ir informacijà siøsdavo á Varðuvà. 1948 m. centrinë ðalies vadovybë ëmësi iniciatyvos iðsiaiðkinti lietuviø teritoriná iðsidëstymà, jø skaièiø, poþiûrá á ðalies vadovybæ. Dël to
kreipësi á Balstogës vaivadà. Ðis informacijoje á Varðuvà lietuvius ávardijo kaip labai prieðiðkus lenkø atþvilgiu, antisovietiðkai nusiteikusius 119.
Didelá LJDP aukðèiausios vadovybës nepasitikëjimà ir nepasitenkinimà lietuviais këlë pastarøjø ryðiai su lietuviais iðeiviais Vakaruose. Kontaktai su jais buvo ávertinti kaip kenkiantys Lenkijos interesams 120.
Todël buvo tikëtasi, kad tokià situacijà pakeis lietuviø visuomeninëskultûrinës draugijos ásteigimas. Manyta, kad per jà bus galima padidinti
politinæ LJDP átakà tarp lietuviø. Taèiau á 1957 m. ásteigtà draugijos centro
valdybà áëjo tautinës orientacijos þmonës, buvæ prieðkario laikø lietuviðkø organizacijø nariai. J. Maksimavièius ir kt. pasisakë uþ nepriklausomà Lietuvos valstybæ 121, ðiuo klausimu orientavosi á Vakarø lietuviø pozicijà. Jie stengësi iðlaikyti organizacijos savarankiðkumà, neprisidëjo
prie partijos numatytø uþdaviniø ágyvendinimo. Draugijos vadovai ir toliau palaikë ryðius su lietuviais Vakaruose, gavo ið ten materialinës paramos. JAV veikæs Bendras Amerikos Lietuviø Fondas (BALF) lietuviams
Lenkijoje siuntë drabuþiø, avalynës, vaistø, maisto produktø, lietuviðkos literatûros. Ði pagalba tapo ámanoma suðvelnëjus politiniam reþimui
Lenkijoje XX a. 6-ojo deðimtmeèio antroje pusëje. BALF`o þiniomis,
paramos reikëjo 4556 lietuviø ðeimoms, ið kuriø didþioji dalis (2677)
gyveno Lenkijoje 122. Iki 1962 m. á Lenkijà buvo iðsiøsta apie 10 tûkst.
tokiø siuntiniø. Ið tikrøjø galima teigti, kad jø nusiøsta dar daugiau, nes
oficialioje BALF`o statistikoje neatsispindëjo individualûs á Lenkijà giminaièiams skirti siuntiniai. Vëliau, Lenkijoje ávedus grieþtesnius apribojimus, siuntiniø skaièius sumaþëjo. 19621968 m. á Lenkijà nukeliavo
4710 siuntiniø123.
Lietuviø tarpusavio ryðius siekta stiprinti tiesioginiais kontaktais.
Buvo stengtasi pakviesti lietuvius ið JAV, Kanados á S. Dariaus ir
S. Girëno 25-øjø mirties metiniø minëjimà 1958 m., iðsiøsti lietuviðkà
saviveiklos kolektyvà koncertuoti á Kanadà 124. Taèiau nesëkmingai. Lenkø partinë vadovybë, pasitelkusi saugumo institucijas, pasistengë ðiuos kontaktus suvarþyti. Lenkø saugumieèiai sekë aktyvesnius lietuvius,
tikrino jø korespondencijà, konfiskavo jø laiðkus, jiems skirtus siuntinius, kuriuose buvo kokios nors lietuviðkos literatûros 125. Á LVKD centro
valdybà áëjæ lietuviai buvo ávardyti kaip prieðiðki SSSR, vokieèiø agentai, á Vakarus siunèiantys politinæ informacijà126. Todël Lenkijos partinë
vadovybë nuðalino nuo vadovavimo draugijai nepatikimus asmenis.
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J. Maksimavièiui atsistatydinus ir jo vietà uþëmus LJDP nariui J. Savickiui, LVKD 2-ajame suvaþiavime (1959) nauja draugijos vadovybë, laikydamasi lenkø komunistø nurodymø, nutarë nutraukti ryðius su Vakarø lietuviais, bendradarbiauti su LSSR127. Tuo pat metu uþsimota visiðkai nutraukti
materialinæ paramà ið Vakarø. Regioninëje Lenkijos spaudoje buvo pradëta
kompromitacinë akcija, nukreipta prieð siuntiniø gavimà. Partinëje spaudoje pasirodë straipsniai 128, smerkiantys siuntiniø akcijà, neigiamai, net
áþeidþiamai atsiliepiantys apie paramà teikusius þmones.
XX a. 78-ajame deðimtmetyje, kaip ir anksèiau, lenkø saugumieèiai
fiksavo visus Vakarø lietuviø apsilankymus Lenkijoje ir susitikimus su èia
gyvenanèiais tautieèiais. Jiems pavyko iðsiaiðkinti, kad ne kartà su Punsko
kraðto lietuviais buvo susitikæs Arvydas Þygas ið JAV, kunigai Vytautas
Kazlauskas, Ladas Tulaba ið Romos ir kiti 129. Ypaè buvo domëtasi Varðuvos lietuviø ryðiais su tautieèiais ið Vakarø.
XX a. 9-ojo deðimtmeèio pradþios ávykiai áneðë pokyèiø á Lenkijos
lietuviø gyvenimà. Tuo metu Lenkijoje kilæs galingas opozicinis valdanèiajai LJDP judëjimas, þinomas Solidarumo vardu, turëjo átakos ir Lenkijos lietuviø pozicijai. To meto korespondencijoje tarp kai kuriø
Lenkijos lietuviø (J. Vainos, J. Narkevièiaus) ir Tëviðkës draugijos
pastebimas pasikeitæs jos turinys. Laiðkuose reiðkiamas susirûpinimas
dël Lietuvos rusifikacijos, diskutuojama apie Molotovo-Ribbentropo paktà ir jo pasekmes Pabaltijo ir Lenkijos valstybëms. Kita vertus, tuo laikotarpiu pastebimos LSSR ir LLR represiniø struktûrø pastangos labiau
domëtis lietuviø bendruomenës nuotaikomis, jos ryðiais su Vakarø valstybiø lietuviais. 1981 rugsëjo mënesá ávyko LSSR ir LLR saugumo atstovø susitikimas Suvalkø vaivadijoje 130. Jo metu buvo ieðkoma bûdø, kaip
panaudojant Lenkijos lietuvius sekti Vakarø lietuviø centrus. Todël per
agentø tinklà buvo ypaè domëtasi Varðuvos lietuviais R. Vaina, S. Krauþliu, B. Makausku, kurie agento Vyto buvo priskirti prie átakingø ir svarbiø Lenkijos lietuviø bendruomenëje asmenø 131. Jie ávardyti kaip
lietuviø nacionalistai, antisovietiðkai nusiteikæ asmenys. LSSR VSK labiausiai domino Vyriausiojo Lietuvos iðlaisvinimo komiteto (VLIK), Pasaulio lietuviø bendruomenës (PLB), BALF`o, Santaros-Ðviesos veikla ir jø ryðiai su Lenkijoje gyvenanèiais tautieèiais. Matyt, geriausiai
saugumo struktûroms buvo þinoma BALF`o veikla, nes ji Lenkijoje reiðkësi ne vienà deðimtmetá.
Kaip jau buvo minëta, ávairios Vakarø lietuviø organizacijos rëmë Lenkijoje gyvenanèius lietuvius. Vakarø Vokietijoje veikianti Labdaros organizacija, vadovaujama Jono Glemþos, nuo 1976 m. palaikë ryðius su
Punsko lietuviø gimnazija, materialiai rëmë jos mokinius ir kai kuriuos
studentus132. Taip pat buvo palaikomi ryðiai su Vasario 16-osios gimnazija.
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Siekdami pakenkti Lenkijos ir Vakarø lietuviø organizacijø ryðiams, lenkø
saugumieèiai inicijavo gandus apie neva pasisavintas Vakarø lietuviø lëðas, skirtas lietuviø ðvietimui Lenkijoje remti133. Tokiu bûdu, matyt, siekta
kai kuriuos asmenis iðeliminuoti ið aktyvios veiklos. Tokios kompromitacinës akcijos turëjo átakos lietuviø bendruomenës vienybei (kai kurie þmonës
tuo patikëjo ir ëmë nepasitikëti pinigus skirsèiusiais þmonëmis).
Vakarø valstybiø lietuviai rëmë Lenkijoje gyvenanèiø tautieèiø kai kuriuos
projektus. Paminëtina, kad 19841988 m. jie paaukojo daugiau kaip 13 tûkstanèiø doleriø Punsko kultûros namø statybai134.
Lenkijos lietuviai nuosekliai gynë Lietuvos interesus. Solidarumo judëjimas iðkëlë tautinius siekius. Svarstant Molotovo-Ribbentropo pakto panaikinimo klausimà Lenkijoje, be kita ko, buvo reiðkiamos pretenzijos á Vilniø ir Pietryèiø Lietuvà. Lenkijos lietuviø bendruomenës atstovai gynë
Lietuvos teritorijø vientisumà teigdami, kad Pietryèiø Lietuva buvo istorinë
etninë lietuviø þemë. Jie susitikimuose su Solidarumo lyderiais Adamu
Michniku (Adam Michnik), Jaceku Kuroniu (Jacek Kuroñ) stengësi apginti
Lietuvos teises ðiuo klausimu. 19871988 m. Solidarumo judëjimas ágijo
vis didesná svorá ðalies politiniame gyvenime. Tuo metu buvo tæsiamos diskusijos dël bûsimø Lenkijos ir Lietuvos santykiø. Bene daugiausia kalbëta
apie Molotovo-Ribbentropo pakto slaptøjø protokolø padariniø anuliavimà.
Lietuvos teises nuosekliai ir tvirtai gynë Varðuvos lietuviai R. Vaina, B. Makauskas. 1988 m. pabaigoje buvo uþmegzti pirmieji ryðiai tarp Solidarumo
ir Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio atstovø. Ryðius atnaujinti padëjo ir Lenkijos lietuviai. Paþymëtina, kad jø delegacija (J. S. Paransevièius, B. Makauskas, Algirdas Nevulis, R. Vitkauskas, A. Skripka, Vytautas Peèiulis) 1988 m.
spalio 2223 d. dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio steigiamajame
suvaþiavime135. Uþbëgant ávykiams uþ akiø galima pasakyti, kad Lenkijos
lietuviø bendruomenë gynë Lietuvos interesus Lenkijoje iki diplomatiniø Lenkijos ir Lietuvos santykiø atkûrimo, besàlygiðkai rëmë Lietuvà kovoje dël
nepriklausomos valstybës atkûrimo.

Lenkijos lietuviø religinio gyvenimo raiðka
Lenkijoje katalikø Baþnyèia nagrinëjamu laikotarpiu turëjo didelá autoritetà visuomenëje, vienijo opozicines valdanèiajai partijai jëgas. Istoriðkai susiformavo, kad lenkiðkumas ir katalikybë buvo neatskiriami dalykai. Ði pozicija aiðkiai reiðkësi ir nagrinëjamu laikotarpiu. Todël lietuviø pastangos turëti
religines apeigas gimtàja kalba nesulaukë Baþnyèios vadovø pritarimo, tam
prieðinosi vietiniai lenkø dvasininkai, remiami tikinèiøjø lenkø.
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Lietuviø religinis gyvenimas tuo laikotarpiu klostësi gana sudëtingai. Tarpukariu lietuviams teko atkakliai kovoti dël pamaldø gimtàja kalba. Po Antrojo pasaulinio karo Lenkijos Baþnyèios vadovø pozicija lietuviø atþvilgiu në
kiek nepakito.
Punsko-Seinø kraðto lietuviai turëjo ribotas galimybes atlikti apeigas gimtàja kalba. (Lenkijos gilumoje gyvenantys lietuviai ilgà laikà arba visai neturëjo tokiø galimybiø.) Pastangos varþyti arba naikinti galimybæ atlikti apeigas
gimtàja kalba këlë átampà bei konfliktus ðiame kraðte.
Didelë Lenkijos lietuviø dalis yra tikintys. Ðá faktà patvirtino dalyvavimas religinëse apeigose. 1994 m. atlikus etnosociologiná tyrimà PunskoSeinø kraðte paaiðkëjo, kad daugiau kaip 70 proc. apklaustøjø lietuviø lanko baþnyèià kiekvienà arba beveik kiekvienà sekmadiená 136.
Tuo tarpu diasporoje gyvenantys lietuviai nedaug turëjo galimybiø atlikti apeigas gimtàja kalba. Tokià galimybæ turëjo tik Vroclavo bei Varðuvos lietuviai. Nuo 1972 m. Vroclave kiekvienà sekmadiená (vëliau  kartà
per mënesá) vyko lietuviðkos pamaldos. Jas organizuoti palengvino palanki aplinkybë. Á ðá miestà atsikëlë du lietuviai kunigai  A. Rûkðta ir Klemensas Jurkûnas: jie laikydavo miðias ar teikdavo kitus sakramentus lietuviø kalba. Kituose lietuviø centruose  Ðèecine, Slupske, Gdanske, Lodzëje ir kitur, nesant lietuviø kunigø, nebuvo galimybiø laikyti lietuviðkas
pamaldas. Èia tik iðskirtiniais atvejais, minint jubiliejinius renginius, atnaðaudavo ðventines miðias atvykæ lietuviai kunigai ið Vroclavo ar kitur.
1984 m. vasario mënesá Ðèecino bazilikoje buvo atnaðautos miðios ðv. Kazimiero 500-osioms mirties metinëms paminëti137. Tai buvo pirmos po Antrojo pasaulinio karo lietuviðkos pamaldos ðiame mieste.
Varðuvoje, kur buvo stiprus lietuviø centras, lietuviðkos pamaldos pirmà kartà laikytos 1957 m. Iðvykus kunigui, galinèiam patarnauti lietuviams
gimtàja kalba, tokiø pamaldø ilgai nebuvo.
Pastaruoju metu Varðuvoje vël vyksta lietuviðkos pamaldos. Èia jas
atnaðauja kartà per mënesá kunigas Robertas Furmanas (Robert Furman).
Daugiausia tikinèiøjø lietuviø gyvena Punsko valsèiaus kaimuose (80
proc. visø valsèiaus gyventojø  lietuviai). Punsko parapija turi gilias tradicijas. Ji ásteigta XVI a. pabaigoje. Nuo tada parapijoje ásigaliojo tokia
taisyklë: kunigas turi bûti lietuvis arba asmuo, mokantis lietuviø kalbà.
Ðis principas iðliko ir mûsø nagrinëjamu laikotarpiu, todël jo paþeidimas
sukeldavo átampà tarp dvasininkø ir tikinèiøjø lietuviø.
Po Antrojo pasaulinio karo lietuviðkos pamaldos vyko Punsko, Seinø
ir Smalënø parapijø, priklausiusiø Lomþos kurijai, baþnyèiose. Bet greitai
padëtis pasikeitë lietuviams nenaudinga linkme: buvo panaikintos lietuviðkos pamaldos Seinø ir Smalënø parapijose. Lietuviø tikintieji ëmë protestuoti, susidarë prieðprieða tarp jø ir lenkø dvasininkø bei tikinèiøjø. To74
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kià padëtá atidþiai stebëjæ vietiniai partiniai funkcionieriai pasitaikius progai
stengësi ja pasinaudoti. Ið katalikø dvasininkø buvo reikalaujama nevykdyti prieðiðkos veiklos esamai valdþiai, ne kartà buvo tikrinamas jø lojalumas. Todël neatsitiktinai lietuviai kunigai Antanas Þievys, Vaclovas Budrevièius prieðingai negu lenkai kunigai J. Zlotkovskis, Feliksas Èaikovskis (Feliks Czajkowski) buvo ávardyti nelojaliais ir prieðiðkais esamai
valdþiai ir santvarkai138. Vienas ið lietuviø kunigø ir visø lietuviø apskritai
prieðiðkumo valdþiai poþymiø buvo lietuviø kalbos vartojimas.
Á vietinës partinës vadovybës reikalavimà panaikinti lietuviðkas pamaldas buvo sureaguota, nors ir ne ið karto. Lomþos vyskupas nedarë þygiø
tuoj pat pakeisti padëtá, bet laukë tinkamo momento. Netrukus tokia proga
atsirado. 1946 m. Lomþos vyskupas Stanislovas Lukomskis (Stanisùaw
Ùukomski), mirus lietuviui kunigui Vincentui Astasevièiui, panaikino pamaldas lietuviø kalba Seinø parapijoje, á jà paskyrë prieðiðkà lietuviams
kunigà J. Zlotkovská. Pastarasis teigë vadovausiàsis geros valios principais, taèiau lietuviams jie negaliojo. Kunigo pozicijà lietuviø atþvilgiu atspindi pasakyti grasinantys þodþiai: Sëdëkite tyliai, nes galite bûti iðveþti  139 Jokie lietuviø praðymai ir kreipimaisi á ávairias baþnytines
instancijas padëties nepakeitë.
Netrukus toks pats sprendimas buvo priimtas ir dël lietuviðkø pamaldø
Smalënø parapijoje. Nors èia gyveno nemaþai lietuviø, jø poreikiø nebuvo
paisoma. 1946 m. Lomþos vyskupas Smalënø parapijoje uþdraudë pamaldas lietuviø kalba. Ten klebonavæs V. Budrevièius nepritarë tokiam sprendimui teigdamas, jog vyskupas blogai elgësi panaikindamas pamaldas, nors
èia gyveno daug lietuviø, apgailestavo, kad lietuviø negynë nei baþnytinë,
nei valstybinë valdþia 140.
Punsko parapijoje, kur absoliuti dauguma tikinèiøjø lietuviai, atkakliø
pastangø dëka iðliko lietuviðkos pamaldos. Taèiau vëlesniais metais buvo
stengiamasi jas panaikinti. Tai buvo daroma skiriant á Punskà kunigà, nemokantá lietuviø kalbos, kaitaliojant pamaldø laikà ir pan. XX a. 6-ojo
deðimtmeèio antroje pusëje, kai Lenkijoje prasidëjo visuomeninio-politinio gyvenimo liberalëjimas, átampa tarp lietuviø tikinèiøjø Punsko parapijoje ir Lomþos vyskupijos neatslûgo. Vyskupas Èeslavas Falkovskis
(Czesùaw Falkowski) neatsiþvelgë á lietuviø praðymus paskirti kunigà, mokantá lietuviðkai, netgi grasino Punsko parapijos lietuviams, esà jeigu ir
toliau bus eskaluojamas konfliktas, jie galá bûti iðkeldinti ið gimtøjø vietø141 .
Apskritai bûdinga, kad lietuviai kunigai, galëjæ patarnauti tautieèiams,
daþniausiai buvo skiriami á lenkiðkas parapijas. Toks nusistatymas ágalino
atmesti lietuviø praðymus skirti á jø parapijas kunigus lietuvius arba mokanèius lietuviø kalbà argumentuojant, kad tokiø kunigø nëra (todël nenuo75
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stabu, kad ir XX a. paskutinio deðimtmeèio viduryje Smalënuose, Seinuose
nebuvo laikomos miðios lietuviø kalba).
Religiná lietuviø gyvenimà stebëjo ðalies ir sovietinës Lietuvos saugumo struktûros. Mat Seinø bazilikoje LSSR saugumo darbuotojai áþiûrëjo
bûsimà dvasiná centrà, kuris ateityje plëstø savo átakà ne tik Lenkijoje, bet ir
Lietuvoje142. Dël liberalesnio gyvenimo Lenkijoje á Punsko kraðtà daþniau
atvykdavo lietuviai kunigai ið Vakarø (L. Tulaba, V. Kazlauskas, Vaiðnora
ir kt.). Jie kreipdavosi á vietinius katalikø Baþnyèios vadovus praðydami
patenkinti tautieèiø praðymus. Apie tikinèiøjø lietuviø padëtá Lenkijoje
jie informavo Vatikanà. Bene labiausiai jiems nerimà këlë Seinø lietuviø
tikinèiøjø teisiø suvarþymai 143. Reikia pabrëþti, kad Vakaruose gyvenantys lietuviai rëmë tikinèiøjø tautieèiø Lenkijoje pastangas kovojant dël galimybës atlikti apeigas gimtàja kalba plaèiai apie tai informuodami savo
spaudoje, raðydami protesto laiðkus Lenkijos katalikø Baþnyèios hierarchams. Savo ruoþtu LSSR saugumo darbuotojai stebëjo abipusius kontaktus, fiksavo lietuviø kunigø ið Vakarø susitikimus su Lenkijos lietuviais144.
Ðiuo poþiûriu buvo ádomi lietuviø ûkininko Jono Jankausko pozicija: kovojant dël lietuviðkø pamaldø Seinuose, akcijø iniciatoriai turëtø bûti ûkininkai, nes valdþia negalës lengvai juos nubausti. Tuo tarpu dirbanèius
valstybinëje tarnyboje gali atleisti ir trukdyti kitur ásidarbinti145.
Kaip jau minëta, lietuviðkos pamaldos Seinø bazilikoje vyko iki 1946 m.
Po to nei Seinø bazilikos klebonas, nei Lomþos vyskupas á lietuviø praðymus gràþinti lietuviðkas pamaldas neatsiþvelgë. Todël lietuviai ne kartà
raðë Lenkijos kardinolui Stefanui Vyðinskiui (Stefan Wysziñski). Bet nesëkmingai.
J. Jankauskas, Jonas Kulieðius, Petras Dapkevièius ir kiti negailëjo laiko
ir jëgø rinkdami lietuviø paraðus, kuriø tikslas  atgauti lietuviðkas pamaldas Seinø bazilikoje. Lietuviai tikintieji paramos ir uþtarimo ieðkojo pas
aukðèiausius Lenkijos katalikø Baþnyèios hierarchus, kreipësi á Vatikanà.
Bet padëtis nesikeitë, nes Lomþos vyskupas su jam pavaldþiais dvasininkais laikësi savo pozicijos ir nëjo á jokius kompromisus. Prireikë beveik
keturiø deðimtmeèiø, kol Seinø bazilikoje vël buvo iðtartas lietuviðkas þodis. 1983 m. naujai paskirtas Lomþos vyskupas Juljuðas Pecas (Juljusz
Paetz) patenkino lietuviø praðymà.
Religiniu bendruomenës gyvenimu rûpinosi ir vienintelë komunistiniu
laikotarpiu veikusi lietuviø draugija. 1957 m. LVKD organizacinis komitetas paraðë laiðkà Lenkijos kardinolui S. Vyðinskiui praðydamas gràþinti
lietuviðkas pamaldas Seinuose ir Smalënuose146. Ne kartà draugijos vadovai kreipësi á partinæ, administracinæ vietos ir centro valdþià, kad bûtø atsiþvelgta á lietuviø tikinèiøjø praðymus. Taèiau uþ ðias pastangas jie buvo kritikuojami.
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