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Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų pažintis su JAV gyve-
nančia Gilvydžių šeima užsimezgė 2012 m. rudenį. Tąkart muziejuje 
buvo pristatyta Alfonso Gilvydžio (1895–1987) autobiografinė atsimini-
mų knyga „Nuo Kikonių iki Detroito“ (Vilnius, 2012), pasakojanti apie 
spalvingą bei sudėtingą autoriaus gyvenimo kelią. A. Gilvydis – kupiš-
kėnas, agronomas, 1919–1936 m. gyveno Panevėžyje, dirbo įvairiose 
srityse, aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, 1936 m. Panevėžio 
apskrities rinkėjų išrinktas į Lietuvos Respublikos IV Seimą, kur dirbo 
jo vicepirmininku, ilgametis lietuvių išeivių telkėjas emigracijoje, De-
troito kultūros klubo pirmininkas. Minėtos knygos  išleidimą finansavo 
A. Gilvydžio artimieji. Jos pristatyti iš JAV į Lietuvą atvyko sūnus 
Jaunutis su žmona Dalia. Pabendravus su p. Gilvydžiais paaiškėjo, kad 
jų šeima yra sukaupusi turtingą lituanistinę biblioteką, kurią ketina pa-
dovanoti Lietuvai. Sutarėme, kad dovana atkeliaus į Panevėžį. Netru-
kus Panevėžio muziejų pasiekė keliolika dėžių su lietuvių emigrantų 
1946–1985 m. Vokietijoje bei JAV išleista literatūra1 – enciklopedijos, 
knygos istorine ir politine tematika, grožinė literatūra, vadovėliai, 
spauda. Su šia siunta į muziejų atkeliavo 37 Bostone išleistos „Lietuvių 

1 Gaidelienė J. Pratarmė. Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos. XIV ir XV konferencijų 
pranešimai. Panevėžys: 2013. P. 4.
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enciklopedijos“ tomai, 1946–1948 m. emigracijoje Vokietijoje spaus-
dintų lietuviškų knygų ir periodikos ryšulėlis. Visa tai – istoriniu ir 
bibliografiniu požiūriu itin įdomi ir vertinga medžiaga, kurią reikia 
tyrinėti, įvertinti jos unikalumą, palyginti su kitų Lietuvos muziejų, 
bibliotekų kolekcijomis.

Neužilgo užsimezgė susirašinėjimas su kitu A. Gilvydžio sūnumi – 
Jaunučio broliu dvyniu Mindaugu. Jis papasakojo apie šeimos archyvą, 
daugelį metų kauptą ir saugotą tėvo Alfonso. Po jo mirties archyvo 
tvarkymą perėmė sūnus Mindaugas. Bendraujant elektroniniais laiš-
kais, buvo užsiminta apie šeimos ketinimą perduoti dokumentus „į 
patikimas rankas“. 2013 m. M. Gilvydis Panevėžio muziejui padova-
nojo kokybišką spalvotą archyvo kopiją – 270 vnt. A4 formato lapų su 
fotografijomis, dokumentais, laiškais, schemomis ir kita informacija. 
Perduotas archyvinis palikimas sūnaus Mindaugo buvo itin kruopščiai 
sutvarkytas, suskirstytas temomis ir laikotarpiais, su tiksliais bei iš-
samiais aprašais bei paaiškinimais. Archyvo turinys ne tik džiugino 
įvairove, bet ir stebino surinktų bei išsaugotų kasdienybės atspindžių 
gausa. Prieš mūsų akis išsirikiavo ne tik svarbiausi šeimos narių asme-
niniai dokumentai ir nuotraukos, bet ir organizacijų susirinkimų proto-
kolai, pluoštas laiškų, dienoraštis, pažymių knygelės, mokslo baigimo 
pažymėjimai, kelionių bilietai, kvitai ir kitos šeimos kasdienybės isto-
rijos detalės. Jų chronologija – nuo 1911 iki 1950 m. pabaigos.   

Tolesnis bendradarbiavimas, kruopštus muziejininkų darbas pa-
skatino Gilvydžių šeimos norą perduoti Panevėžio kraštotyros muzie-
jui glaudžiai su Lietuva besisiejančią originalią šeimos archyvo me-
džiagą. Suskirstęs į keturias siuntas, M. Gilvydis originalus muziejui 
persiuntė 2015 m. pavasarį. 

Straipsnio tikslas – aprašyti A. Gilvydžio ir jo šeimos archyvo iš-
skirtinumą bei svarbą šeimos, kaip socialinio instituto, kasdienybės is-
torijoje. Išsikėliau 3 uždavinius. Aptarsiu, kas paskatino iš valstiečių 
šeimos kilusį jaunuolį subrandinti tokį stiprų savivertės pajautimą, 
tiek dėmesio, laiko paskirti šeimos kronikai – savajai „Silva Rerum“? 

Įvairiais aspektais pristatysiu aptariamo archyvo turinį, apžvelgsiu, ar 
panašaus pobūdžio archyvai saugomi kitų Panevėžio apskrities saugy-
klų fonduose, asmeninėse kolekcijose.

Perduoto archyvo medžiaga apima 1911–1968 m. laikotarpį (bet 
vėlesniųjų, po 1950 m. rašytų dokumentų, itin nedaug). Archyvo tu-
rinys teikia informacijos apie A. Gilvydžio mokslus Rusijos imperijos 
laikotarpiu, supažindina su agronomo, politiko, visuomenės veikėjo 
ir jo gausios šeimos gyvenimu Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
atskleidžia pasikeitusią asmens / šeimos situaciją okupacijų metu, pri-
verstinę Gilvydžių emigraciją į Vakarus su viltimi netrukus sugrįžti į 
savo šalį. Ir fotografijos, ir dokumentai atspindi asmenybės / šeimos 
gyvenimą Lietuvos Respublikoje ir visaapimantį situacijos pasikeitimą 
valstybei praradus nepriklausomybę. Šios kolekcijos turinys aprėpia 
gana plačią geografinę teritoriją: gimtasis Kupiškis, mokslas Vilniuje ir 
Maskvoje, darbas, visuomeninė veikla, šeimos gyvenimas Panevėžyje, 
politinė karjera Kaune, darbo vizitai į Suomiją, JAV – Čikagą, pirmoji 
sovietų okupacija Deltuvoje, nacistinės Vokietijos okupacijos metai Vil-
kaviškyje, emigracija į Vakarus, įsikūrimas Grace (Austrija), gyvenimas 
DP stovyklose Jėnoje, Hanau (Vokietija), išvykimas į JAV. Muziejui per-
duoto archyvo didžioji dokumentų dalis siekia iki 1950 m. pabaigos. Ši 
data sutampa su Gilvydžių šeimos įsikūrimu Detroite. Minėtose ketu-
riose siuntose į Lietuvą sugrįžo 1944 m. vasarą iš mūsų krašto iškelia-
vęs archyvinis palikimas, papildytas DP stovyklų Austrijoje ir Vokie-
tijoje gyvenimo atspindžiais. Amerikietiškojo šeimos gyvenimo etapo 
medžiaga liko Detroite.  

Trumpai supažindinsiu su pagrindiniu archyvo „veikėju“. Sūnaus 
Mindaugo parengtoje archyvo pratarmėje apie tėvą rašoma: „Alfonsas 
Gilvydis iš profesijos kaip agronomas, baigęs Maskvos žemdirbystės 
mokyklą 1917 m., yra sukrovęs neišdildomus pėdsakus atbundančios 
Lietuvos gyvenime. Jo tikslas buvo padėti Lietuvos žmonėms, o ypač 
ūkininkams, ką tik išsilaisvinusiems iš caristinės Rusijos vergijos. 
Mažai, mažai buvo to laiko Lietuvoje žmonių, įsivėlusių į tokį platų 
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ir skirtingą darbo veiklą. Ir kur Alfonso Gilvydžio nebūta, ir kas jo 
nenuveikta!“2 Nuo 1919 m. rudens A. Gilvydis mokytojavo Panevėžio 
valstybinėje gimnazijoje, kiek vėliau įsidarbino ir iki 1927 m. pavasario 
dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Panevėžio apskrities agronomas 
1923–1936 m., Panevėžio žemės ūkio draugijos valdybos pirmininkas 
1921–1931 m., Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko valdybos 
pirmininkas 1923–1940 m.3, Lietuvos agronomų sąjungos narys, o vė-
liau jos vicepirmininkas, Panevėžio miesto tarybos narys 1934–1936 m., 
sporto organizacijos „Sveikata“ steigėjas. 1936 m. išrinkus į Lietuvos 
Seimą, A. Gilvydis su šeima persikėlė gyventi į Kauną. Laikinojoje 
sostinėje 1937–1940 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjun-
goje („Lietūkyje“). 1940 m. birželio 15 d. A. Gilvydis dalyvavo tautinės 
dienos minėjime Kupiškyje. Dar prieš iškilmes per radiją išgirdo apie 
Raudonosios armijos įvedimą į Lietuvą. Šventė tapo liūdna. Jos metu 
Seimo vicepirmininkas A. Gilvydis pasakė sveikinimo kalbą, tapusią 
paskutine jo viešąja kalba nepriklausomoje Lietuvoje4.

„Atmintis yra gyvenimas“, – teigė amerikiečių rašytojas ir intelek-
tualas, Nobelio literatūros premijos laureatas Saulas Bellow. Ji sukuria 
dvasines atramas žmogui ir kultūrai, įprasmina individualius gyveni-
mus, sutvirtina istorinę savimonę ir tapatumą5. Susipažįstant su A. Gil-
vydžio archyviniu palikimu, kyla klausimas: kas ugdė atminties sau-
gojimo poreikį, atminties kaip vertybės suvokimą iš valstiečių šeimos 
kilusiam jaunuoliui? 

Atsigręžiant į XIX a. pab.–XX a. pr. metą matome, kad iš vals-
tietiškos aplinkos kilusiems kunigams, gydytojams, studentams, 
moksleiviams tapo gan įprasta perimti ankstesniais amžiais buvusią 
tik socialinio elito tradiciją – rašyti dienoraštį ar atminimų albumą, 

2 Panevėžio kraštotyros muziejus (toliau – PKM) 7732p. Alfonso Gilvyžio (1895–1987) ir jo 
šeimos archyvas. Kopija. 1 dalis (1895–1936 metai). L. 2. 
3 Gilvydis A. Nuo Kikonių iki Detroito. Vilnius: 2012. P. 112.
4 Ten pat, p. 132. 
5 Pratarmė. Lietuvos kultūros tyrimai, 6: Atmintis, Vaizdas, Kultūra. Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas, Vilnius: 2015. P. 8.

popieriaus lape dalintis prisiminimais, nuostatomis, mintimis, domėtis 
savo giminės praeitimi. Tai – visuomenės modernėjimo ženklai6. XIX a. 
pab.–XX a. pr. vyko nepaprastai intensyvus atminties prikėlimo ir for-
mavimo darbas, skleidžiant tautą vienijantį, jos istoriškumą ir europinę 
reikšmę liudijantį, taip pat gimtąją lietuvių kalbą iškeliantį istorinį pa-
sakojimą7. Suprantama, A. Gilvydžio sąmoningumą palaipsniui forma-
vo tėvų nuostatos, vyresnio brolio kunigo Juozapo įtaka, mokslas pas 
korepetitorius Vilniuje 1911–1912 m. ir šio miesto visuomeninis gyve-
nimas. Žingeidus jaunuolis ne tik mokėsi, bet ir lankė lietuviškus ren-
ginius, parodas, bažnyčias, dalyvavo lietuvių moksleivių aušrininkų 
kuopelės veikloje, lankėsi Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės lietuviška-
me knygyne, skaitė knygas ir spaudą, lankė Juozo Balčikonio lietuvių 
kalbos pamokas8. Naujas žinių, pažinimo ir bendravimo erdves atvėrė 
mokslas Maskvos žemės ūkio mokykloje 1912–1917 m. Miesto ener-
gija, Didžiojo karo įtampa, politinės permainos, įgimtas A. Gilvydžio 
asmens vidinis subtilumas formavo kitokį, modernų asmenybės savi-
vertės bei laiko pajautimą. Brendo naujos kartos inteligentijos atstovas, 
augęs pasiturinčių ūkininkų namuose, pajautęs darbo ir vargo skonį. 
Kylant pamatiniam klausimui, kas aš esu, atsakymai vedė į asmeninės/ 
kolektyvinės atminties apmąstymus. Formavosi žinojimas, ką ir kaip 
saugoti, nuovoka, kad dokumento nevalia susukti ar perlenkti, supra-
timas, jog norint tiksliai atkurti praeities įvykius, būtina užrašyti kas, 
kada, kaip vyko. Užrašyti netrukus, nes vėliau pasimirš ir tikrai neat-
siras daugiau laiko. Visuomenėje ryškėjo išsilavinusio žmogaus, kaip 
modernios visuomenės atstovo, vaidmuo puoselėjant atminties kultū-
ros gyvybingumą. Tapo svarbu puoselėti ir skleisti ne tik giminės, bet 
ir gyvenamosios vietos, krašto istoriją. 

6 Asmeninių dokumentų formavimosi problema Lietuvoje XVI–XX amžiuje aptariama straips-
nių rinkinyje  Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje. Sud. Arvydas Pace-
vičius. Vilnius: 2013.
7  Rubavičius V. Lietuvybė ir Kitas kultūroje ir kultūrinėje atmintyje.  Lietuvos kultūros tyri-
mai, 6: Atmintis, Vaizdas, Kultūra. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius: 2015. P. 24.
8 Gilvydis A. Nuo Kikonių iki Detroito. Vilnius: 2012. P. 74–75.
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Gyvenimo, veiklos, šeimos istoriją A. Gilvydis fiksavo per savo 
regos ir patirties prizmę. Mokslus baigusiam jaunuoliui padėtį ir visuo-
menės pripažinimą teko užsitarnauti pačiam. Tam reikėjo įdėti daug 
darbo, asmeninių pastangų. Kiekviena pakopa visuomenės elito link 
tapdavo tam tikru laimėjimu. Asmeniniai / giminės  pasiekimai atsi-
spindėjo kaupiamame archyve. A. Gilvydis norėjo savo atžaloms pa-
pasakoti ir ranka braižytame plane parodyti tėvų valdyto ūkio ribas, 
papasakoti apie seseriai atidalintą kraitį, apie savo mokslo metus ir 
bendramokslius Maskvoje, išsaugoti šeimai pastatyto dviaukščio gy-
venamojo namo Panevėžyje projektą, parodyti iš banko paimtos pasko-
los dokumentą, supažindinti su pareigomis, kurias reikėjo atlikti dir-
bant LR Seimo vicepirmininku. Padėtį visuomenėje A. Gilvydis įgijo 
kruopščiu darbu, gabumais, organizuotumu. Archyvo kaupimas atliepė 
norą apsaugoti giminės / šeimos / asmeninius pasiekimus visuomenėje.  

1931 m. pastatytas Gilvydžių šeimos namas Panevėžyje, 
Januškevičiaus g. 1 (dabar Berčiūnų g.). Prieangyje stovi 
Alfonsas Gilvydis. Nuotrauka iš PKM fondų.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir prie Lietuvos artėjant 
sovietinei kariuomenei, Gilvydžiai, kaip nemaža dalis lietuvių inteli-
gentų, pasitraukė į Vakarus. Vaizdžiai A. Gilvydžio asmenybę, kaip 
atminties sergėtoją, pristato informacija, kad 1944 m. liepos 31 d. su 
žmona Elena ir šešiais vaikais Aldona, Algimantu, Jaunučiu, Mindau-
gu, Maryte ir Antanu traukdamasis iš Lietuvos savo lagamine sutalpi-
no didelį pluoštą šeimos fotografijų ir dokumentų. Kaip pasakoja tos 
kartos emigrantai, kiekvienas jų į Vakarus atvyko su dviem lagami-
nais, t. y. kiek galėjo panešti dviejose rankose. Didelei jaunai šeimai 
reikėjo visokių daiktų, drabužių, maisto, tačiau šeimos istorija buvo 
tokia svarbi, kad rado saugią vietą viename iš A. Gilvydžio lagaminų. 
Jis gabeno svarbią gyvenimo dalį – portretines ir grupines šeimos 
narių fotografijas, įvykių, įvairiapusės veiklos, kelionių nuotraukas, 
šūsnį dokumentų, tarp kurių buvo statyto namo projektas 1930 m., 
paskolos dokumentas, 1931 m. surengtos ūkininkų ekskursijos afiša, 
A. Gilvydžio straipsnių nuo 1913 iki 1936 m. bibliografija, Lietuvos 
geležinkelių nuolatinis I klasės bilietas tautos atstovui, mokslo baigimo 
pažymėjimai ir kiti dokumentai. Visa tai, kaip brangiausią šeimos tur-
tą, jis išgabeno į naują gyvenimo etapą. Bėgant laikui, šeimos archyvas 
pildėsi. A. Gilvydis turėjo sukaupęs nemenką politinę, visuomeninę, 
organizacinę patirtį, buvo gyvybingas, pareigingas, turėjo oratorinių 
sugebėjimų, tad daugelyje gyvenimo situacijų tapdavo lyderiu. Tik pra-
dėjęs įsikurti Jėnoje, o paskiausiai Hanau, jis telkė lietuvius bendrai 
veikti. Jo darbų ir šeimos kasdienybės istorija nuolat pildėsi, archyvas 
gausėjo, nauji dokumentai buvo kruopščiai sudedami, saugomi ir kelia-
vo drauge su šeima.  

Panevėžio kraštotyros muziejui perduotą A. Gilvydžio šeimos ar-
chyvą sudaro 161 fotografija (142 originalai ir 19 kopijų), 185 dokumen-
tai (184 originalai, 1 kopija), 9 periodiniai leidiniai (originalai). Pagal 
apimtį, pusė archyvinės medžiagos pristato įvykius iki 1944 m. vasa-
ros, o antroji dalis – nuo 1944 m. rudens iki 1968 m. 

Išsaugotos fotografijos yra vienos iš svarbiausių to meto įvykių 
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liudininkių. Aptariant A. Gilvydžio archyvo fotovaizdus, pažymėtina, 
kad Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo akimirkos sudaro didžiąją jų 
dalį (114 vnt.), 19 vnt. nuotraukų perduota iš Rusijos imperijos laikotar-
pio, dvi šeimos nuotraukos mena vokiečių okupacijos metus, kai šeima 
glaudėsi Vilkaviškyje, 1941 m. birželio 14 d. į Sibirą ištremtų gimi-
naičių namuose, ir 26 vnt. fotografijų atsispindi DP lietuvių stovyklų 
gyvenimą. 

Besimokydamas Maskvos žemės ūkio mokykloje, A. Gilvydis 
įsiamžino net devyniose portretinėse ir keturiose grupinėse nuotrauko-
se su lietuviais moksleiviais. Ši 1912–1916 m. ikonografinė medžiaga 
pristato A. Gilvydį kaip išvaizdų susipratusį lietuvį studentą, turintį ne-
mažai bičiulių, rodo jo sugebėjimą gražiai rengtis, pomėgį fotografuo-
tis ir, be abejo, galintį tam skirti lėšų. Tai – besiformuojančio naujos 
kartos lietuvių inteligento portretas. Keliose senosiose fotografijose įam-
žinta būsimoji A. Gilvydžio žmona – Elena Jablonskytė (1897–1976), 
kalbininko Jono Jablonskio dukterėčia. Vienoje jų – E. Jablonskytės 
portretas, fotografuotas vienoje iš Maskvos ateljė, priklijuotas ant kar-
tono, kurio antrojoje pusėje jos ranka įrašyta „Sužiedotiniui – Aliutė. 
Ar manęs neužmirši? Maskva 1916-V-31“. Ši nuotrauka buvo dovanota 
būsimam vyrui A. Gilvydžiui.

1919–1940 m. fotografijų pluoštas gausus ir įvairus temomis: nuo 
šeimos ir giminės nuotraukų iki A. Gilvydžio pedagogo, agronomo, 
banko valdybos pirmininko, valstybės veikėjo veiklą atspindinčių fo-
tovaizdų. Nuotaikingose šeimos nuotraukose įamžinta A. Gilvydis su 
vyriausiąja dukrele Aldona prie bičių avilio, Aldona su tėčiu drauge 
žingsniuojantys šaligatviu Panevėžio gatve, besišypsanti žmona Ele-
na su dukromis Aldona, Maryte ir sūnumis Algimantu, Mindaugu ir 
Jaunučiu Berčiūnų kurorte, šeimos namas Panevėžyje, šalia namų durų 
išsirikiavę mažieji Gilvydžiai. Iškalbingi Gilvydžių vaikų portretai, foto-
grafuoti 1934 ir 1935 metais Jono Žitkaus ateljė Panevėžyje bei B. Sav-
senavičiaus ateljė Kaune 1937 m. Kolekcijoje net dešimt A. Gilvydžio 
portretų (fotografai I. Fridas, J. P. Šukys, J. Žitkus, dalies nuotraukų – ne-

žinomi) iš 1919–1931 m. laikotarpio. Iš jų žvelgia galantiškos išvaizdos 
mokytojas, agronomas, visuomenininkas. Minėta ikonografinė me-
džiaga atspindi lietuvių šeimos transformaciją iš kaimo į miestą / nuo 
valstiečio ūkininko į miestietį inteligentą.     

Agronomo veiklą iliustruojančiose nuotraukose įamžinta Pane-
vėžio žemės ūkio parodos akimirkos 1926 m., agronomai apžiūrintys 
laukus, kelionės į Suomijos-Pabaltijo agronomų kongresą 1935 m. mo-
mentai, tarp jų ir maišą žemės tyrimams tempiantis profesorius Vik-
toras Ruokis, Pabaltijo agronomų kongresas Kaune 1936 m. Istoriniai 
momentai užfiksuoti fotografijose: LR IV Seimo prezidiumas 1936 m., 
žurnalistai LR IV Seimo posėdžio metu Kaune 1936 m., LR IV Seimo 
atstovai prie Seimų rūmų 1937 m. ir kt. Kolekcijoje nemažai nuotraukų 
iš Seimo vicepirmininko A. Gilvydžio bei Seimo prezidiumo sekreto-
riaus Mečislovo Kviklio 1937 m. liepos mėn. vykusios kelionės į JAV. 

Alfonsas Gilvydis su vaikais. Iš kairės: Mindaugas, Marytė, Aldona, Jaunutis ir 
Algimantas. Kaunas, 1937 m. B. Savsenavičiaus nuotrauka iš PKM fondų.
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Šie politikai į Ameriką keliavo kaip Lietuvos sportininkų globėjai. Ke-
lionės vaizduose įamžinta plaukimas per Atlantą prancūzų laivu „Ile de 
France“, A. Gilvydžio ir M. Kviklio susitikimai su Čikagos lietuviais, 
sporto varžybų tarp Lietuvos ir Amerikos sportininkų stebėjimas, ap-
silankymas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse, kur buvo pagerbtas 
knygnešio, švietėjo, publicisto, leidėjo Juozo Adomaičio-Šerno atmi-
nimas. Dar viena nuotraukų grupė supažindina su Panevėžio ūkininkų 
smulkaus kredito banko interjeru ir darbuotojais, kooperatyvų veikla 
ir jų parduotuvėmis, skautų sąskrydžiu Palangoje 1933 m. rugpjūčio 
17 d., kai čia lankėsi anglų karinis veikėjas, skautų judėjimo įkūrė-
jas Robertas Baden-Powellas su žmona Olave ir 650 anglų skautų ir 
skaučių. Šiame archyve ir fotografijos iš Lietuvos darbininkų ir tarnau-
tojų sporto sąjungos (LDTSS), įkurtos 1936 m. ir vienijusios Kauno 
bei provincijos fabrikų, gamyklų, dirbtuvių sporto komandas, varžybų 
akimirkos. Šios organizacijos pirmininkas buvo A. Gilvydis.  

Gilvydžių šeima Vilkaviškyje šalia namo, kuriame 
gyveno 1941–1944 m. Nuotrauka iš PKM fondų.

Pirmoji Komunija. Jauniausias Gilvydžių sūnus Antanas su Hanau 
lietuvių parapijos kunigais. 1946 m. Nuotrauka iš PKM fondų.
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Nuotraukų iš lietuvių emigrantų gyvenimo Hanau mieste 1945–
1948 m. – nedidelė krūvelė. Nedidelio formato mėgėjiškose nuotraukose 
įamžinta kooperacijos ir žemės ūkio kursų klausytojai su dėstytoju A. 
Gilvydžiu 1946 m., Hanau lietuvių gimnazijos mokiniai su mokytojais 
prie mokyklos pastato 1948 m., Hanau lietuvių gimnazijos baigiamoji 
8-oji klasė su auklėtoju kunigu Jankausku 1948 m., gimnazistų ekskur-
sija Reino upe 1947 m., berniukų gimnazistų būrelis 1946 m., lietuvių 
skautų renginiai, lietuvių skautų jubiliejinės stovyklos Alpėse 1948 m. 
akimirkos, Hanau lietuvių stovykloje veikę siuvimo kursai ir kt. Ko-
lekcijoje ir lietuvių pabėgėlių bendruomenės Hanau apylinkės komiteto 
narių (tarp jų ir A. Gilvydis) fotografija 1948 m. 

Panevėžio kraštotyros muziejui perduotos A. Gilvydžio šeimos ar-
chyvo nuotraukos informatyvios, rekonstruoja pasiturinčios ir visuo-
menėje žinomos šeimos gyvenimą, kasdienybės akimirkas Nepriklau-
somoje Lietuvoje, pristato Lietuvos politiko veiklą, atspindi pokyčius 
valstybės ekonominiame gyvenime, iliustruoja lietuvių emigrantų šei-
mos gyvenimą DP stovyklose. 

A. Gilvydžio šeimos archyvo dokumentinis palikimas pagal chrono-
logines ribas pasiskirsto taip: Gilvydžių šeimos genealoginis medis nuo 
XVIII a. I pusės iki 2014 m. (kopija), 1 dokumentas iš Rusijos imperijos 
laikotarpio (Maskvos žemės ūkio baigimo pažymėjimas 1917 m., origi-
nalas), 16 dokumentų originalų priklauso Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės laikotarpiui, 8 dokumentų originalai iš pirmosios sovietų 
okupacijos metų, 5 dokumentų originalai iš 1941–1944 m., 11 originalių 
dokumentų iliustruoja lietuvių emigrantų gyvenimą Austrijoje (Grace 
ir Klein-Pėchlarne) nuo 1944 m. rugpjūčio pab. iki 1944 m. gruodžio 
16 d., 58 dokumentai originalai iš DP stovyklos Jėnoje (Tiuringija, 
Vokietija), 83 vnt. originalių dokumentų pristato lietuvių emigrantų 
gyvenimą Hanau (Vokietija) DP stovykloje nuo 1945 m. rudens iki 
1949 m. sausio 23 d., 2 dokumentai originalai iš XX a. 7 deš. (Al-
fonso sūnaus Algimanto Gilvydžio Detroito technologijos instituto 
civilinės inžinerijos mokslų bakalauro diplomas 1963 m. ir laiškas 

A. Gilvydžiui nuo buvusio kaimyno gimtuosiuose Kikonyse 1968 m.).     
Pasitraukiant į Vakarus, Gilvydžiai išsivežė pačius reikšmingiausius 

dokumentus, tarp kurių buvo A. Gilvydžiui Panevėžyje 1920-06-16 
išduotas Lietuvos Respublikos pasas, Naujokų rezervo liudijimas 
1925 m., Tautos atstovo liudijimas 1936 m., Lietuvos Respublikos di-
plomatinis pasas 1937 m., A. Gilvydžio vizitinės kortelės, E. Gilvy-
dienės LR pasas 1925 m. ir asmens liudijimas 1938 m. Tarp ilgiausiai 
šeimos saugotų dokumentų – ir Žemės ūkio liaudies komisaro 1941 m. 
sausio 6 d. įsakymas dėl agronomo Alfonso Gilvydžio, kaip buvusio 
aktyvaus tautininkų veikėjo, atleidimo iš tarnybos, raudonarmiečio 
kupiškėno skundas 1940 m. lapkričio 7 d. dėl A. Gilvydžio ir kitų 
asmenų veikimo 1919 m. pavasarį prieš Raudonąją armiją; vokiečių 

Tautos atstovo Alfonso Gilvydžio pažymėjimas. 1936 m. Dokumentas iš PKM fondų.
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Motinos kortelė, išduota Elenai 
Gilvydienei. 1942 m. Dokumentas iš 
PKM fondų.

okupacijos laikmetį iliustruojantys kvitai už dukros Aldonos moks-
lą Vilkaviškio gimnazijoje, A. Gilvydžiui priklausiusi Socialinio 
draudimo įstaigos įnašų knygelė, Elenai Gilvydienei išduota Motinos 
kortelė ir kt.    

Kelionė į Vakarus gausiai šeimai buvo sudėtinga ir varginanti. Gil-
vydžių šeima 1944 m. rugpjūčio pab. apsistojo Graco pabėgėlių lage-
ryje Austrijoje. Pažįstamų lietuvių padedamas, A. Gilvydis įsidarbi-
no plytų ir koklių fabrike Klein-Pėchlarno miestelyje. Netrukus į šį 
miestelį persikėlė gyventi visa Gilvydžių šeima. Fabrike darbas buvo 
fiziškai sunkus, A. Gilvydis nepajėgė išlaikyti reikiamo darbo tempo. 
Vietos gydytojui davus atleidimą nuo darbo kelioms savaitėms, A. Gil-
vydis ėmė rūpintis persikėlimu į Jėną9. Iš šio pirmojo ilgesnio šeimos 

9 Ten pat, p. 146–148.

sustojimo Vakaruose yra išlikę keletas dokumentų – A. Gilvydžiui 
1944 m. rugpjūčio 23 d. išduotas Graco policijos viršininko liudiji-
mas, vaistų receptas, pažyma dėl Aldonos Gilvydytės mokslo, 2 laiš-
kai siųsti A. Gilvydžiui į Klein-Pėchlarną, A. Gilvydžiui ir E. Gilvy-
dienei valdžios išduoti kelionės dokumentai vykti iš Klein-Pėchlarno 
(Austrija) į Jėną (Vokietija).  

Jėnos laikotarpio dokumentai yra ne tik informatyvūs, bet ir uni-
kalūs. Čia Gilvydžių šeima gyveno nuo 1944 m. gruodžio 24 d. iki 
1945 m. birželio pab. Muziejui perduoti Jėnos lietuvių komiteto (pir-
mininkas A. Gilvydis) 23-jų susirinkimų protokolai, komiteto rūpesčiu 
parengtas 6 lapų memorandumas Jėnos karinei vadovybei, komiteto 
susirašinėjimas su Lietuvių sąjungos centro valdyba, Nuostatai Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos darbininkams, Jėnoje ir jos apylinkėse 1945 m. 
gyvenusių lietuvių sąrašai. Nemažas nuo prietėlių ir kitų pažįstamų 
A. Gilvydžiui į Jėną siųstų laiškų pluoštelis (15 vnt.). Juose atsispindi 
lietuvių pabėgėlių kasdienybė, rūpesčiai, naujos patirtys. Tuokart kitų 
bendravimo galimybių beveik nebuvo. Šiuose egodokumentuose dali-
namasi informacija apie sudėtingą politinę situaciją, žinias iš Lietuvos, 
karo pabaigą, rašoma apie sovietų valdžios baimę, gyvenimo sąlygas, 
dirbamus darbus, galimybes, perduodami pažįstamų adresai, siunčiami 
linkėjimai ir kt. 

Minėti dokumentai atspindi 3 mėnesius veikusio Jėnos lietuvių ko-
miteto aktyvumą. Politinė situacija buvo įtempta, tad kas 3–4 dienos 
komitetas rinkosi aptarti per radiją išgirstų politinių žinių, užmezgė 
ryšius su JAV komendantūra, aiškinosi pabėgėlių, Pabaltijo valstybių 
ateities klausimus, pagal galimybes pabėgėliams talkino maitinimo, gy-
dymo klausimais, teikė informaciją apie Sovietų Sąjungai perleidžiamą 
Vokietijos teritorijos dalį, pabėgėlių pasitraukimo gilyn į Vakarus ga-
limybes, tvarką ir kt. 

Tolesnė Gilvydžių šeimos apsistojimo vieta buvo Hanau DP stovy-
kla, įkurta buvusiose vokiečių kareivinėse. Šioje stovykloje gyveno per 
3500 lietuvių, veikė kelios švietimo įstaigos, katalikų parapija, skautų 
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organizacija, vyko įvairūs kursai, repetavo ansamblis, dramos būrelis, 
veikė sporto klubas ir kitos įstaigos. Gilvydžiai čia gyveno ir aktyviai 
veikė apie tris su puse metų (nuo 1945 m. rudens iki 1949 m. sausio pa-
baigos), tad šio laikotarpio dokumentų šeimos archyve buvo sukaupta 
gana gausi grupė.   

Išeivių kasdienį gyvenimą iliustruoja, įvairią informaciją teikia su 
A. Gilvydžio veikla Hanau DP stovykloje susiję dokumentai. Tai – Lietu-
vių tremtinių bendruomenės Hanau apylinkės komiteto nario A. Gilvydžio 
(jis kurį laiką vadovavo komitetui) parengti, jo ranka rašyti keturių 
susirinkimų informaciniai pranešimai. Juose aptariami įvairūs eina-
mieji, socialiniai, organizaciniai reikalai, moralės dalykai, pvz.: darbo 
prievolės įvedimas, darbo sąlygų gerinimas, butų, kuro klausimai, rūbų 
išdavimo tvarka, moralinis žmonių pailsimas, nesutarimai ir kiršini-
mai, daugelis kitų klausimų. 

Hanau nuo 1945 m. lapkričio 30 d. veikė ir Agronomų-ekonomis-
tų valdyba, kurios pavedimu A. Gilvydis organizavo paskaitas žemės 
ūkio tema. Archyve išsaugotas numatytų paskaitų planas, A. Gilvy-
džio ranka rašyta paskaita „Lietuvos žemės ūkio pokarinės aktua-
lijos“. Be anksčiau minėtos veiklos, A. Gilvydis vedė kooperacijos 
kursus. 1948 m. spalio 11 d. išduotas liudijimas skelbia, kad prekybos 
ir kooperacijos mokymus Hanau DP stovykloje jis vedė nuo 1945 10 01 
iki 1946 11 01. Išlikusi ir jo parengta kooperacijos mokymų programa. 
A. Gilvydis dalyvavo Lietuvių tremtinių žemės ūkio darbuotojų sąjun-
gos veikloje, dirbo jos centro valdyboje. A. Gilvydžio parengtoje šios 
sąjungos veiklos apžvalgoje aptariama sąjungos įsteigimas 1946 m. 
kovo 25 d., vykusi veikla, surengti 3 sąjungos atstovų suvažiavimai bei 
sąjungos veiklos likvidavimas apie 1949 m. dėl žemės ūkio darbuotojų 
emigravimo į JAV arba Kanadą. Šioje dokumentų grupėje ir 1948 m. 
birželio 12–13 d. vykusiame visuotiniame lietuvių tautinio sąjūdžio 
atstovų suvažiavime priimta deklaracija, kurios pagrindinė idėja – ne-
priklausomos, demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimas. 

A. Gilvydžiui į Hanau siųstoje korespondencijoje (22 vnt. laiškų) 

atsispindi to meto išeivių realybė: prašymai padėti, patarti, suteikti 
informacijos, apgailestaujama dėl neaiškios Lietuvos padėties, siunčia-
mi kalėdiniai ir velykiniai sveikinimai bei linkėjimai. Šeimos archyve 
išsaugoti ir trys „Hanau lietuvių tremtinių bendruomenės komiteto in-
formacijos biuletenio“ numeriai (Nr. 799, 814, 823), atspindintys DP 
stovykloje vykusį gyvenimą, naujienas.  

Iškalbingi vaikų mokymąsi, jaunimo veiklą emigracijoje liudijan-
tys dokumentai. Tai – Hanau lietuvių gimnazijos mokslo pažymėjimai, 
išduoti Aldonai, Algimantui, Jaunučiui, Mindaugui Gilvydžiams pa-
baigus tam tikrą klasę. Išsaugotos Algimanto, Jaunučio ir Mindaugo 
pažymių knygelės su įrašais, kad mokslą nutraukė 1949 01 21 dėl emi-
gravimo į JAV. Knygelės pagamintos lietuvių tremtinių bendruomenės 
spaustuvėje ir leidykloje „Aistia“. Tarp jų ir Hanau lietuvių gimnazijoje 
1–8 klasėse mokytų dalykų ir jiems skirtų pamokų skaičiaus per savai-
tę sąrašas 1949 m., spausdintas anglų k. 

Gilvydžių vyriausioji dukra Aldona (g. 1930 m.) 1949 m. sausio 
pab. baigė paskutiniąją 8-ąją klasę  Hanau lietuvių gimnazijoje. Ji buvo 
aktyvi skautė, dalyvavo skautų renginiuose bei stovyklose. 1948 m. 
vasarą Alpėse vyko Lietuvos skautų jubiliejinė stovykla, skirta šios 
organizacijos judėjimo Lietuvoje 30-čiui paminėti. Yra išsaugoti uni-
kalūs Lietuvos skautų tautinės stovyklos laikraštėliai „30 metų“ (Nr. 1, 
2, 3, 6, 9, 10), leisti stovyklaujant kiekvieną darbo dieną (mašinraštis 
daugintas rotaprintu). Laikraštėliai geros būklės – nebuvę perlenkti, be 
dėmelių. Iškalbingas ir specialiai šiai sukakčiai išleistas atvirlaiškis su 
skautų simbolika. Šiuose atvirlaiškiuose jaunieji skautai rašė laiškelius 
namiškiams, draugams. Išsaugotas Aldonos 1948 m. rugpjūčio 6 d. ra-
šytas ir artimiesiems į Hanau siųstas atvirlaiškis. Laikmetį ir jaunimo 
lūkesčius atspindi A. Gilvydytės dienoraštis su jos ranka rašytais įra-
šais nuo 1948 10 03 iki 1950 01 08. Dalis įrašų puošta  sudžiovintais 
lapeliais, gėlėmis. Dienoraščio knygelėje saugomi ir Aldonos draugių 
per pamokas rašyti ir siųsti rašteliai, Kūčių išvakarėse 1946 ir 1947 m. 
klasės draugų rašyti sveikinimai su jaunatviškais linkėjimais.
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Sveikinimas Gilvydžių šeimai su Šv. Velykomis, siųstas į Hanau 
nuo Antano Augustino, buvusio kaimyno Kikonių kaime. 1947 m. 
Dokumentas iš PKM fondų.

Dvidešimtmetė A. Gilvydytė, sutikdama Naujuosius 1950-uosius 
metus, savo dienoraštyje įrašė: „Ak, būčiau laimingiausias vaikas pa-
sauly, jei mano mažutė tėviškė taptų laisva, ir aš vėl po šešerių metų, 
klajūniškų metų galėčiau pajust po kojom gimtą žemę. Amerikos aš 
niekad nepamilsiu. Čia man niekad taip linksmai nežais snieguolės 
kaip ten, ir pavasario vėjas nebus toks gaivus. Leisk Viešpatie, kad šie 
metai būt paskutinieji tremty. Suteik ko trokštam mes visi išeiviai, visi 
už gimtą šalį kovoją partizanai ir Sibiro taigose kenčią išvežtieji.“10

Šeimos archyve išsaugoti ir Gilvydžių vykimo į JAV dokumentai. 
Tarp jų – DP Hanau stovyklos Nr. 554 policijos vadovo J. Matiuko 1948 
07 02 patvirtinimas, kad A. Gilvydis nebuvo prasižengęs, Gilvydžių 
vaikams 1949 m. išduoti pažymėjimai anglų k. apie baigtą tam tikros 
klasės kursą Hanau lietuvių gimnazijoje, tarpinės stotelės – Bucbacho 
atvykėlių centro bilietai visiems šeimos nariams, laivo „General Stur-
gis“ bilietai, bagažo čekiai, kiti išvykimo iš Vokietijos ir atvykimo į 
Naująjį Orleaną dokumentai.  

Apibendrinimas. Nors Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomi 
gausūs ir informatyvūs  memorialiniai palikimai – pedagogės, rašy-
tojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943), 
Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjo, visuomenės veikėjo, gydy-
tojo Andriaus Domaševičiaus (1865–1935), muziko, pedagogo, choro 
dirigento Mykolo Karkos (1892–1984), skulptoriaus Bernardo Bučo 
(1903–1979), kompozitoriaus ir pedagogo Antano Belazaro (1913–
1976), istorikės Onos Maksimaitienės (1902–1999) – jų turinys labiau 
siejasi su personalijų veikla, o ne šeimos paveikslu, skiriasi jų kaupimo 
aplinkybės, jie nebuvo „nukeliavę“ iki Amerikos, o perimti tiesiai iš 
namų mūsų krašte. A. Gilvydžio šeimos archyvas Panevėžio muziejuje 
yra vienintelis gausus archyvinis paveldas, atspindintis lietuvių išeivių 
gyvenimą.

Pažvelkime kokie išeivių emigrantų archyvai saugomi kitose Pane-

10 PKM 7734 p. Alfonso Gilvyžio (1895–1987) ir jo šeimos archyvas. Aldonos Gilvydytės die-
noraštis 1948–1950 m. L. 42–43. 
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vėžio apskrities saugyklose? Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bi-
tės viešojoje bibliotekoje saugomas rašytojo, redaktoriaus, leidėjo Ka-
zimiero Barėno (1908–2006) gausus archyvas – kaupti rankraščiai, 
dokumentai, fotografijos bei ypač vertinga ir išsami korespondencija. 
Archyvo apimtis didelė, vien laiškų yra per 7000 vnt. Ši kolekcija į 
Panevėžį atgabenta iš Londono, padovanota paties rašytojo ir jo žmo-
nos Marijos. Su Panevėžio krašto išeivija susijusios medžiagos gausiai 
sukaupta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejuje. 
Ilgamečio šios mokyklos direktoriaus, kraštotyrininko Vytauto Baliū-
no pastangų dėka į mokyklą iš įvairių pasaulio kampelių grįžo buvusių 
mokinių ir mokytojų kultūrinis ir istorinis palikimas. Gausiausi vaikų 
rašytojos Vandos Tomašauskaitės-Frankienės-Vaitkevičienės, diploma-
to Stasio Antano Bačkio bei JAV lietuvių visuomenės ir skautų veikėjo 
Zenono Dučmano fondai.

Itin vertingas Z. Dučmano „Karo meto dienoraštis“, atspausdintas 
mašinėle, jame autorius aprašo gyvenimą Vokietijoje, lietuvių namų 
veiklą Klivlande bei daugybės mokyklos mokinių ir mokytojų, pasi-
traukusių į Vakarus, likimus11. 

Negalima nepaminėti kalbininko, tautotyrininko, vertėjo, pedago-
go Petro Būtėno (1896–1980) archyvo, po jo mirties saugoto Putname, 
Amerikos lietuvių kultūros archyve. Jame atsispindi karo pabėgėlių sto-
vyklose Vokietijoje P. Būtėno redaguoto kultūros žurnalo „Žingsniai“ 
leidybinė veikla, darbas mokytojų kursuose, Bostone leistos Lietuviš-
kos enciklopedijos kalbos redaktoriaus darbas, bendradarbiavimas lie-
tuvių išeivių spaudoje, susirašinėjimas su lietuviais karo pabėgėliais ir 
kt.12 Gausus ir įvairus P. Būtėno archyvinis palikimas sūnaus Donato 
rūpesčiu ir lėšomis 1998 m. pargabentas Į Lietuvą ir saugomas Būtėnų 
namuose (A. Jakšto g. 3, Panevėžys).

11 Dranseikaitė L. Į gimnaziją grįžta atsiminimais. Prieiga per internetą:  https://naujienos.alfa.
lt/leidinys/sekunde/gimnazija-grizta-atsiminimais/. Žiūrėta: 2019 10 17.
12 Petro Būtėno archyvas. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/petro-bt-
no-archyvas. Žiūrėta:  2019 10 14.

Rokiškio krašto muziejui 1994 m. buvo perduotas rašytojo, pe-
dagogo, vertėjo, lietuvių kalbos tyrinėtojo Juozo Tininio (1907–1971) 
archyvas. Jame sukaupta gausi korespondencija, vertimai, straipsniai, 
recenzijos, kelionių įspūdžių, graikų-lotynų ir lietuvių kalbų palygina-
mosios studijos metmenys ir kita medžiaga. Šį palikimą po J. Tininio 
mirties daugiau nei 20 metų saugojo ir muziejui perdavė jo draugas 
poetas Bernardas Brazdžionis.  

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka saugo 
amerikietiškojo avangardo kino kūrėjo, menininko Jono Meko (1922–
2019) archyvą. Jį bibliotekai nuo 2017-ųjų vasaros „po gabaliuką“ iš Niu-
jorko siuntė pats menininkas. Didžiausia šio palikimo vertybė – J. Me-
kui įvairiausiomis temomis rašyti laiškai, siųsti Lietuvos elito – rašytojų, 
meno kūrėjų, politikų. Be korespondencijos, J. Mekas perdavė jo paties 
surinktas laikraščių iškarpas, kur minėta Lietuva po 1989-ųjų. 

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomas inžinieriaus, išradėjo, 
lietuvių tautinei kultūrai remti fondo įkūrėjo Jono Suveizdžio-Suvio 
(1916–1981) archyvas. JAV gyvenusio inžinieriaus archyvinį palikimą 
(60 dokumentų, 137 fotonuotraukos) muziejui 1994 m. perdavė brolis 
Adomas Suveizdis. Čia saugomas ir Martyno Yčo (1885–1941) – žy-
maus teisininko ir politiko, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, 
pirmojo nepriklausomos Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos 
ir pramonės ministro, Lietuvos bankininkystės ir pramonės kūrėjo ar-
chyvas (dauguma kopijos), atsiųstas paštu 2010 m. iš JAV jo sūnaus 
Martyno F. Yčo. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka ne tik saugo, bet ir 
rengia edukacijas, pristatančias Lietuvos išeivijos rašytoją Marių Ka-
tiliškį (1914–1980). Bibliotekoje įrengtas M. Katiliškio atminimo kam-
barys lankytojus supažindina su rašytojo gyvenimu, kūryba, veikla. 
Iš JAV atgabentame M. Katiliškio archyviniame palikime – kūrybos 
rankraščiai, laiškai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos ir svarbiau-
sias rankraštinis dokumentas – rašytojo dienoraštis, pasakojantis apie 
emigracijos iššūkius 1946–1952 m. 
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Kupiškio etnografijos muziejus saugo  Lietuvos savanorio, šaulio, 
Čikagos lietuvių veikėjo Broniaus Tubelio (1892–1994) ir jo žmonos vi-
suomenininkės, meno kūrėjos Viktorijos archyvą (135 vnt.), į muziejų 
perduotą 1994 m. 

Susipažinus su Panevėžio apskrities saugyklose esančių lietuvių 
emigrantų archyvais matyti, kad tai – personaliniai, o ne šeimos isto-
rijos „liudininkai“, didžioji jų dalis yra sukaupta gyvenant emigracijo-
je ir tik viena kita nuotrauka ar dokumentas pasiimti pasitraukiant iš 
Lietuvos 1944 m. Palyginus Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomą 
A. Gilvydžio ir jo šeimos archyvą su aukščiau išvardytu archyviniu 
palikimu, kyla klausimas, ar A. Gilvydžio poelgis į Vakarus su savimi 
išsigabenti svarbiausią šeimos archyvą yra tipiška lietuvių inteligenti-
jos elgsena, ar Gilvydžių atvejis yra išskirtinis? Tačiau tai – jau kitų 
tyrinėjimų objektas. 

Išvados

Gilvydžių šeimos archyvas – unikalus istorinis šaltinis, rekons-
truoja pasiturinčios ir visuomenėje žinomos šeimos gyvenimo kasdie-
nybę XX a. 3–4 dešimtmečiais, atspindinti lietuvių šeimos transfor-
maciją iš valstietiškos į miestiečių inteligentų, yra bendrai lietuviškos 
šeimos socialinės padėties kaitos atvejis. Archyvinis palikimas pristato 
ir lietuvių šeimos prisitaikymą prie emigracijos sąlygų, parodo kokias 
vertybes jie puoselėjo ir skleidė DP stovyklose. Šis archyvas išsiskiria 
ir kaupimo bei saugojimo ypatybėmis – pradėtas kaupti Lietuvoje, kaip 
didžiausias šeimos turtas išvežtas į Vakarus, emigracijoje kruopščiai 
šeimos pildytas, saugotas, aprašytas ir grąžintas Lietuvos visuomenei.

Įvadas

Pagrindiniu ir tiksliausiu informacijos šaltiniu apie gyventojų 
skaičių ir struktūras iki šiol buvo gyventojų surašymai. Surašymai 
teikia populiacijos vaizdą tam tikram konkrečiam momentui – 
surašymo datai. Gaunami duomenys leidžia „pjaustyti“ populiaciją 
pagal įvairius struktūrinius požymius, o lyginant su ankstesnių 
surašymų duomenimis – vertinti įvairių demografinių procesų kaitos 
poveikį populiacijos skaičiui ir struktūroms beveik šimto metų  
periodu. Gyventojų surašymai yra svarbiausias informacijos šaltinis ir 
apie populiacijos sudėtį pagal santuokinį statusą, teikiantys duomenų 
apie šeimos formavimą ne tik momentinei – surašymų datai, bet ir 
ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Kokios yra pagrindinės Lietuvos 
populiacijos struktūros pagal santuokinį statusą žymės, fiksuotos per 
paskutinį, 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymą? Kokius 
populiacijos santuokinio statuso pokyčius rodo per pastaruosius šimtą 
metų Lietuvoje atliktų gyventojų surašymų duomenys? Šis straipsnis 
skirtas bent iš dalies aptarti Lietuvos populiacijos santuokinio statuso 
kompozicijos pokyčius kintant šeimos formavimo modeliams šimto 
metų periodu. Analizei naudojami įvairių metų Lietuvos gyventojų 

Lietuvos populiacijos santuokinio 
statuso kaita XX–XXI a.

Prof. habil. dr. V l a d a  S t a n k ū n i e n ė 
Vytauto Didžiojo universitetas 
A s t a  S t a n k ū n a i t ė
Vilniaus universitetas


