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ABSTRACT
The article analyzes the extent to which the historiographic topic of the post-World War II settlers of the
Klaipeda region has been studied. Existing research is examined to determine which topics have been researched and which have not yet been studied. The research of the post-World War II settlers of the Klaipeda region is compared to research of the former East Prussian territories including the Kaliningrad region, Varmia and Masovia.
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ANOTACIJA
Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek detaliai pirmj Klaipdos krašto naujakuri, atvykusi po Antrojo
pasaulinio karo, problematika yra pristatoma istoriografijoje, kurie klausimai nagrinjami išsamiau, o kurie dar nesulauk tyrj dmesio. Klaipdos krašto naujakuri tyrim situacija lyginama su kit buvusi
Rytprsi teritorij – Kaliningrado srities, Varmijos ir Mozrijos – naujakuri temos moksliniais tyrimais.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Klaipdos kraštas, Ryt Prsija, naujakuriai, migracija, žodin istorija.
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Naujakuri 1 , atvykusi  Klaipdos krašt po Antrojo pasaulinio karo, tema nra sulaukusi detali mokslini tyrim. Sovietinio laikotarpio istoriografijoje, nagrinjusioje Klaipdos krašto ir
Klaipdos miesto kio raid, apie naujuosius krašto gyventojus buvo užsimenama tik fragmentiškai, kaip apie „mechanin gyventoj prieaug“ arba kaip apie „liaudies kio“ pasiekim vykdytojus 2 , kurie atvyko gaivinti karo suniokoto krašto ir Klaipdos miesto kio 3 . Nuo 1988–1989 m.
gerokai išaugus publikacij Klaipdos krašto pokario tematika skaiiui, ypa daug dmesio buvo
skirta senj Klaipdos krašto gyventoj pokario situacijai analizuoti 4 . Nors pagrindinis dmesys
šiose publikacijose buvo skiriamas vietiniams gyventojams, taiau jose randama informacijos ir
apie naujakurius, kadangi abi šios gyventoj grups pokario metais neišvengiamai kontaktavo.
1

Istoriografijoje paprastai naujakuriais laikomi žmons, kurie keldavosi  Klaipdos krašto kaimo vietoves ir
gaudavo valdžios nustatytas lengvatas. Šiame straipsnyje svoka „naujakurys“ išpleiama ir reiškia kiekvien asmen, kuris atvyko iš kitos vietovs – tiek iš Lietuvos, tiek iš kit Soviet Sjungos region – gyventi  Klaipdos krašt.
2
VALIAUSKAIT, J.; MICKEVI I T, E. Agrarin reforma Klaipdos apskrityje pokario laikotarpiu. In
Lietuva Didžiojo Spalio keliu: respublikins mokslins konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistins
revoliucijos 60-meiui, medžiaga. Ats. red. P. AKSAMITAS. Kaunas, 1977, p. 199–202; KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos kio atkrimas pirmaisiais pokario metais (1945–1946). In Tarybins Klaipdos istorijos
klausimai. Ats. red. M. JU AS, S. OVERAIT. Vilnius, 1977, p. 25.
3
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos pramon ir darbininkai 1945–1960 metais. Vilnius, 1987, p. 69–75.
4
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto gyventoj repatriacija ir jos ypatumai 1945–1950 metais. In Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amži bvyje: konferencijos pranešimai. Klaipda, 1989, p. 35–43; JUŠKA, A.
Mažlietuvi evakuacija ir genocidas 1944–1951 metais. Tiltai, 1998, Nr. 2–3, p. 75–85;
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&+# '$/"". Tiltai, 1998, Nr. 2–3, p. 87–97; HERMANN, A. Klaipdiški likimas Lietuvoje po
1945 met. In HERMANN, A. Lietuvi ir vokiei kaimynyst: straipsni rinkinys. Vilnius, 2000, p. 73–94.
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Vienas darb, detaliau nagrinjusi naujakuri klausim, yra Nastazijos Kairikštyts straipsnis
apie Klaipdos krašto kaimo vietovi apgyvendinim pokario metais 5 . Straipsnyje pristatomos pokario Lietuvos valdžios pastangos apgyvendinti ištuštjusias Klaipdos krašto kaimo vietoves pirmaisiais pokario metais. Darbuose, kuriuose nagrinjami vairs Klaipdos krašto pokario istorijos
klausimai, naujakuri problema taip pat daugiau ar mažiau aptariama 6 . Naujakuri klausimui nagrinti svarbs ir tie darbai, kurie nagrinja atskir Klaipdos krašto gyvenviei pokario laikotarpio
istorij 7 . Nors šie darbai apsiriboja vienu kaimu, miesteliu ar miestu, taiau bent iš dalies padeda
atskleisti to laikotarpio apgyvendinimo, naujakurio socialinio paveikslo, naujakuri ir vietini gyventoj santyki ir pan. klausimus.
Istoriografinio naujakuri vaizdžio formavimuisi takos turi ir amžinink – tiek vietini gyventoj, tiek pai naujakuri – atsiminimai. Rašytojos Ievos Simonaityts 1945 m. rudens kelions po
Klaipdos krašt spdžiai, išdstyti savotiškame memorandume, adresuotame Lietuvos SSR vyriausybei, supažindina ne tik su tuometine krašto situacija, bet ir parodo vietinio gyventojo požir 
šiuos vykius 8 . Kituose skelbtuose vietini gyventoj atsiminimuose, prisimenant pokario metus,
taip pat yra minimi naujakuriai 9 . Naujakuri atsiminimuose randama mažiau informacijos apie
pirmuosius pokario metus, daugiau aprašoma vlesni met kasdien buitis 10 . Santykius su vietiniais gyventojais jie paprastai apibdina teigiamai, nors ir j pai gyvenimo slygos naujame krašte nelepino.
Amžinink, ypa vietini gyventoj, atsiminimas yra naudotasi ne viename moksliniame darbe.
Taiau kai kurie tyrintojai 11 , remdamiesi tik vietini gyventoj atsiminimais, pateik vienpus pokario vaizd. Btina pažymti, kad atsiminimai atskleidžia subjektyv žmogaus požir  vykius.
Juose praeitis gali bti pagražinta tendencingais pasakojimais arba nutyltos kai kurios vyki detals. Žmogaus atmintis nra tobula, kadangi žvilgsn  praeit nulemia šiandienos prizm 12 . Kita vertus, atsiminimai atskleidžia amžinink vyki versij, parodo j pai požir  vykius,  kitus
žmones.
Svarbu pažymti, jog tiek istoriografijoje, tiek pai amžinink atsiminimuose daugiausia kalbama apie situacij kaimo vietovse. Miestuose ir miesteliuose sikrusi naujakuri klausimas
5

KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi apgyvendinimas pokario metais. In Lietuvinink
kraštas. Red. komisijos pirm. N. VLIUS. Kaunas, 1995, p. 339–371.
6
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos kraštas ir jo ypatumai 1944–1947 metais. Lietuvos istorijos metraštis:
2000 metai. Vilnius, 2001, p. 257–276; KIBELKA, R. Memellandbuch. Fünf Jahrzehnte Nachkriegsgeschichte. Berlin, 2002.
7
VAREIKIS, V. Klaipda XX amžiuje. Klaipda, 1993; POCYT, S. Agluonnai. Kaimas istorijos pagairje
(1939–1990). Klaipda, 1994; ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši nerijos gyventoj 1956 met šeimos korteli duomen sociologin analiz. Ms kraštas, 1995, Nr. 1, p. 63–70; ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši
nerijos gyventoj socialiniai-demografiniai pokyiai. In Lietuvinink kraštas..., p. 372–398; Priekul. Mažas miestelis prie didelio kelio. Sud. E. BARAUSKIEN. Kaunas, 2005.
8
SIMONAITYT, I. Mano kelions  Klaipdos krašt spdžiai. Baltija. Vilnius, 1988, p. 13–18.
9
AUGUSTIEN, A. F. Rojus, iš kurio ms niekas neišvarys (Skaitiniai apie Klaipdos krašt, 1 knyga).
Sud. A. L. ARBUŠAUSKAIT. Klaipda, 2003; LACHAUER, U. Rojaus kelias. Rytprsi kininks Lns Grigolaityts prisiminimai. Vilnius, 2001.
10
BALSEVI IEN, A. Juodojo Kranto žmons (Skaitiniai apie Klaipdos krašt, 3 knyga). Sud.
A. L. ARBUŠAUSKAIT. Klaipda, 2008; Neringos veidai / Gesichter der Nehrung. Sud.
R. ERNIAUSKAIT-VIDMANTIEN, J. ANI NAIT. Neringa, 2004.
11
JUŠKA, A. Op. cit., p. 75–85.
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analizuojamas palyginti mažai (išskyrus Vyganto Vareikio darb, skirt Klaipdos miestui XX amžiuje 13 , ir leidin, skirt Priekuls miestelio istorijai 14 ).
Šio straipsnio tikslas – išnagrinti, kiek istoriografijoje ir atsiminimuose yra pristatyta Klaipdos krašto naujakuri tematika. Ši analiz svarbi tuo, kad nustaius „baltas dmes“ Klaipdos krašto pokario istorijoje, bt aiškios galim tyrim kryptys. Todl analizuosime, kokios Klaipdos
krašto pokario naujakuri problemos mokslinje literatroje nagrinjamos detaliau, o kurios dar
nesulauk didesnio tyrj dmesio; kok naujakuri vaizd formuoja vietini gyventoj atsiminimai ir kaip naujakuriai prisimena vietinius gyventojus. Straipsnyje neturime tikslo pateikti vis istoriografijoje panaudot duomen apie Klaipdos krašto naujakurius, o tik siekiame atkreipti dmes  tirtus ar netirtus klausimus.
Klaipdos krašto naujakuri tyrim situacij palyginsime su kit buvusi Rytprsi teritorij 15
– Kaliningrado srities ir Varmijos bei Mozrijos – tyrimais šia tema 16 . Šiose teritorijose pokario
naujakuri tema domisi ne tik istorikai, bet ir sociologai, etnologai, socialiniai geografai, filosofai
bei kit mokslo srii atstovai.
Naujakuri problematikai tirti yra sukurta speciali metodologija. Kaliningrado srityje 1988–
1991 m. buvo organizuotos ekspedicijos siekiant apklausti pirmuosius naujakurius, atvykusius
1945–1950 m., pagal iš anksto parengtas anketas. Ši ekspedicij metu buvo apklausta daugiau nei
320 respondent 17 , o gauti duomenys palyginti su archyviniais dokumentais ir tiriamojo laikotarpio
spauda. Varmijos ir Mozrijos naujakuri (bei kitos šio regiono) problematikos tyrimams, be kit
šaltini, taip pat gausiai naudojami žodiniai duomenys, daug dmesio skiriama naujakuri adaptacijos, identiteto klausimams. Interviu, arba žodins istorijos metodas, tiek Kaliningrado srities, tiek
Varmijos ir Mozrijos moksliniuose tyrimuose taikomas jau ne vien dešimtmet. Reikia pažymti,
kad Klaipdos krašte naujakuri liudijim fiksavimas nra pasiek=s toki apimi kaip kitose buvusiose Rytprsi teritorijose. Nors šiandien dar galima rasti pirmj pokario met amžinink –
tiek naujakuri, tiek vietini gyventoj, taiau j mažja. Straipsnio autors patirtis apklausiant
Lietuvai priklausanios Kurši mari pakrants gyvenviei gyventojus rodo, jog dauguma amžinink, galini papasakoti apie pirmuosius pokario metus, tuo laikotarpiu dar buvo vaikai arba paaugliai, todl  kai kuriuos klausimus atsakyti negali (neprisimena, šeimoje nebuvo apie tai kalbama, pvz., apie priežastis, kodl šeima atvyko  Klaipdos krašt, ir pan.). Nepaisant šio trkumo,
atsiminimai suteikia tokios informacijos, kuri nebuvo fiksuojama dokumentuose, ir parodo pai
žmoni požir  tam tikrus vykius,  kitus, šalia gyvenusius, žmones.
Straipsnio chronologins ribos apima 1944 m. pabaig – 1960 metus. Šis laikotarpis svarbus dl
keli priežasi. Vis pirma vyko intensyvi migracija, tiek iš krašto, tiek  j, pakeitusi etnin=, socialin=, ekonomin= visuomens struktr. Nagrinjamu laikotarpiu krašte dar gyveno palyginti ne13

VAREIKIS, V. Op. cit.
Priekul. Mažas miestelis...
15
Antrajam pasauliniam karui besibaigiant Rytprsi teritorija buvo padalinta taip: Klaipdos kraštas – Lietuvos SSR sudtyje, iš vidurins Rytprsi teritorijos suformuota Kenigsbergo sritis (1946 m. liepos 4 d.
Kenigsbergo miestas ir regionas buvo pavadinti Kaliningrado vardu) buvo RSFSR administracinis vienetas, o pieiausia dalis atiteko Lenkijai (dabar Varmijos ir Mozrijos vaivadija).
16
Straipsnyje nepristatysime vis kaimynini šali mokslinink darb, nagrinjani mus dominani naujakuri tem: to padaryti nemanoma dl ribotos straipsnio apimties, be to, tai nra šio straipsnio tikslas.
Apsiribosime keliais darbais, siekdami pažvelgti, kokiais aspektais ir kokiomis priemonmis yra nagrinjamas naujakuri šiose teritorijose klausimas ir kiek ši tyrim patirt galima pritaikyti Klaipdos kraštui.
17
 
       ..., c. 4–5.
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mažai vietini gyventoj, o atvykdavusiems naujakuriams kraštas buvo mažiausiai pažstamas ir
labiausiai svetimas.
Naujakuri atsiradimo Klaipdos krašte aplinkybs
Tikslios statistikos, kiek Klaipdos kraštas Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais neteko gyventoj, nra. Taiau istoriografijoje pateikiami skaiiai, nors ir nepretenduojantys  absoliut tikslum 18 , rodo, kad 1945 m. Klaipdos kraštui apgyvendinimo klausimas buvo labai aktualus.
Siekdami išsiaiškinti, kiek detaliai istoriografijoje pristatomos naujakuri atsiradimo Klaipdos
krašte aplinkybs, vis pirma turime žinoti, ar buvo ir kaip buvo ištirti šie klausimai: 1. kaip ir iš
kur naujakuriai vyko  Klaipdos krašt? 2. kodl paliko savo gimtuosius namus? 3. kaip buvo organizuojamas verbavimo procesas?
Kaip ir iš kur naujakuriai vyko  Klaipdos krašt? > pirmj klausim atsakyti nra sudtinga, nes istoriografijoje gana detaliai pristatomos pagrindins naujakuri migracijos kryptys. Pagal
atvykimo  Klaipdos krašt aplinkybes naujakurius galime skirstyti  dvi grupes: tuos, kurie atvyko
savo iniciatyva, ir tuos, kurie buvo perkelti pagal LKP(b) Centro komiteto parengtus planus.
Mažiausiai žinome apie atvykusiuosius  Klaipdos krašt savo iniciatyva. Nastazijos Kairikštyts teigimu, jau 1944 m. pabaigoje žmons iš pasienio region atvykdavo  Klaipdos krašt ieškoti, ko prisiplšti likusiose be gyventoj sodybose 19 . Tiktina, kad dalis ši žmoni galjo likti
gyventi Klaipdos krašte. Savo iniciatyva vykusij buvo ir vliau, taiau koki dal jie sudar visame naujakuri sraute, nra tirta.
1945 m. pradžioje LKP(b) Centro komitetas ir Lietuvos SSR Liaudies komisar taryba pradjo
rpintis Klaipdos krašto apgyvendinimu ir organizuotai kelti žmones Klaipdos kraštui apgyvendinti. Šie perklimai istoriografijoje aptarti detaliai, nes yra išlikusi juos liudijani dokument.
Išsamiau ši plan neanalizuodami 20 pažymsime, kad nors iki galo jie nebdavo gyvendinami,
taiau Klaipdos krašte gyventoj spariai daugjo. > Klaipdos krašto kaimo vietoves naujakuriai
intensyviausiai vyko 1945 m. Yra žinoma, kad 1945 m. kovo pabaigoje Klaipdos krašte buvo gyvenama tik apie 1530 ki 21 iš daugiau nei 12 tkst. 22 1945 m. liepos 20 d. Klaipdos krašto kaimo
18

Kiek tiksliai Klaipdos krašte Antrajam pasauliniam karui besibaigiant buvo lik= vietini gyventoj, iš
1939 m. pr. gyvenusi 153,8 tkst. (KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 346), nra žinoma. Manoma, kad kraštas neteko 80% gyventoj (Ibid., p. 348). Yra žinoma, kad 1946 m. pr. sudarant kaimo vietovi gyventoj dokumentacij Klaipdos, Paggi ir Šiluts apskrityse gyveno
6300 vietini žmoni (nuo 16 met amžiaus) (Ibid., p. 350), taiau neaišku, kiek tarp ši žmoni buvo repatriant, o kiek karo metais likusi gimtuosiuose namuose. Skirtingais duomenimis, 1945–1949 m. 
Klaipdos krašt grižo (artjant frontui pasitraukusi iš nam ar išvežt darbams  Vokietij) 6–8 tkstaniai vietini gyventoj (repatriant) (
  , . .   !"...,
c. 93; KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 350). Kaip tiksl skaii galima nurodyti 6156 vietinius Klaipdos krašto žmones, išvykusius  abi Vokietijas 1958–1960 m.
(
  , . .   !"..., p. 96). Dalis krašto senbuvi pasiliko.
19
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos kraštas ir jo ypatumai..., p. 260.
20
Su gyventoj perklim  Klaipdos krašt planais bei j gyvendinimu galima susipažinti šiuose darbuose:
(KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos pramon...; KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi...;
ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši nerijos gyventoj socialiniai-demografiniai pokyiai...;
  , . .   !"...).
21
Nra išskirta, kiek šiuose kiuose gyveno senj gyventoj, o kiek naujakuri.
22
  , . .   !"..., p. 91.
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vietovse gyveno jau 18,1 tkst. naujakuri, sikrusi 3854 kiuose, t pai met lapkriio 15 d.
jau buvo apgyvendinti 5263 kiai 23 . 1948 m. kaimo vietovse gyveno 79 493 žmons (kartu su
senbuviais) 24 .
Yra aiški ir Klaipdos miesto apgyvendinimo dinamika. 1945 m. pabaigoje mieste gyveno
13,5 tkst. gyventoj ( š skaii patenka ne tik naujakuriai, bet ir vietiniai gyventojai), o daugiausia atvyko 1946 m. ir 1947 m. (kasmet po daugiau nei 19 tkst. žmoni). 1948 m. atvyko
13,8 tkst. žmoni, o 1949–1956 m. kasmet atvykdavo po 10–11 tkst. žmoni. 1960 m. Klaipdos
mieste gyveno jau 100 tkst. žmoni 25 .
Taip pat yra nustatyta, iš kur  Klaipdos krašt vyko naujieji gyventojai. Kaimo vietovse ir
miesteliuose daugum sudar atvykusieji iš vairi Lietuvos vietovi, ypa gretim Klaipdos kraštui apskrii: Taurags, Kretingos, Raseini 26 . O Klaipdos mieste pirmaisiais pokario metais daugum sudar iš kit Soviet Sjungos region atvyk= vairi tautybi, ypa rus, žmons: 1947 m.
pr. mieste gyveno 40% lietuvi ir 60% kit tautybi atstov. 1959 m. surašymo duomenimis, Klaipdoje lietuvi jau gyveno 55,2%, 2,9% buvo rus, 3,1% ukrainiei ir 3,1% kit tautybi žmoni 27 .
Miesteliuose ir ypa kaimo vietovse atvykusieji iš kit Soviet Sjungos region paprastai sudarydavo nedideles tautines mažumas (pvz., 1956 m. Paggi apskrityje rus buvo apie 5%, Klaipdos apskrityje – 4% 28 ), taiau daugelis j užimdavo vadovaujanias vietas administracinse, partinse, kinse valdymo struktrose 29 . Esmin priežastis, lmusi tok tautin pasiskirstym, buvo ta,
jog nepasitikta ne tik krašto senbuviais, bet ir daugeliu naujakuri iš Lietuvos, todl darb administracinio valdymo staigose lengviau bdavo gauti atvykliams iš Soviet Sjungos, dažniausiai
rusakalbiams 30 .
Palygin= Klaipdos krašto apgyvendinimo proces su Kaliningrado srities ir Varmijos bei Mozrijos situacija, rasime panašum ir skirtum. Kaliningrado srityje patys pirmieji naujieji gyventojai buvo Raudonosios armijos kariai, kuri dalis po demobilizacijos liko gyventi krašte. Be buvusi
kari, pirmaisiais krašto gyventojais tapo repatriantai 31 , vairi ministerij specialistai, partini ir
sovietini staig tarnautojai 32 . Tuo tarpu Klaipdos krašte ir Varmijoje bei Mozrijoje vieni pirmj atvykli, kartu su Raudonosios armijos kariais, buvo žmons iš pasienio su buvusiomis Rytprsi teritorijomis. Paprastai jie vykdavo ištuštjusi vietini gyventoj sodyb, nam, kito turto
grobimo tikslais, taiau vliau dalis j likdavo gyventi buvusiose Rytprsi teritorijose 33 . Kalining-

23

KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 358.
Ibid., p. 350.
25
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos pramon..., p. 70–71.
26
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 352–362.
27
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos pramon..., p. 72.
28
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 351–352.
29
Ibid.
30
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos kraštas ir jo ypatumai..., p. 274.
31
ia turimi omenyje SSRS repatriantai, karo metu buv= išvežti  Vokietij. Daugelio j kelias namo jo per
Rytprsius. Ne vienas j, ypa negav=s žini iš artimj gimtinje, buvo užverbuotas likti Kaliningrado
srityje ( 
       ..., c. 30–31).
32
 
       ..., c. 28–34
33
SAKSON, A. Stosunki narodowo"ciowe na Warmii i Mazurach. PoznaQ, 1998, s. 107.
24
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rado srityje beveik visi vietiniai krašto gyventojai 1947–1949 m. buvo deportuoti  Vokietij 34 . Kadangi senbuvi nebeliko, o  Kaliningrado srit vyko beveik vien tik rusakalbiai, iš kuri išsiskyr
77% sudar= rusai, 9,4% baltarusiai, 5,8% ukrainieiai 35 , šioje teritorijoje susidar kalbiniu požiriu
homogeniškiausia gyventoj grup. Klaipdos krašte šalia naujakuri, tarp kuri galime išskirti dvi
pagrindines grupes – lietuvius ir rusakalbius, gyveno ir dalis krašte dar likusi vietini gyventoj.
Etniniu požiriu margiausia gyventoj grup susiformavo Varmijoje ir Mozrijoje. J sudar naujakuriai: lenkai, atvyk= daugiausia iš centrins Lenkijos (1950 m. Olštyno vaivadijoje jie sudar
46% vis gyventoj), repatriantai, daugiausia iš Vilniaus ir Volyns krašt (1950 m. sudar apie
26% Olštyno vaivadijos gyventoj), ukrainieiai, iš pietryi Lenkijos deportuoti  š krašt
1947 m. akcijos „Vysla“ metu (1948 m. jie sudar 7,5% vis vaivadijos gyventoj), ir kit tautini
bei etnini grupi atstovai. Šioje teritorijoje taip pat dar gyveno nemažai senj vietini gyventoj
– vokiei 36 , mozr, varmi, kurie 1950 m. sudar 18,5% vis Olštyno vaivadijos gyventoj 37 .
Todl ia buvo itin aktualus naujakuri ir senbuvi santyki klausimas.
Kodl naujakuriai paliko gimtuosius namus? Istoriografijoje pažymima, jog nepaisant intensyvaus Klaipdos krašto apgyvendinimo, žmons ia vyko nenoriai 38 . Istoriografijoje išskiriamos
dvi priežastys, kodl jie vis dlto ryždavosi palikti gimtuosius namus ir vykdavo  kartais visai nepažstam krašt: 1. ieškodami geresnio gyvenimo, kur žaddavo verbuotojai, ir 2. nordami išvengti represij (taip pat dažnai iš verbuotoj sužinojus apie išvykimo  Klaipdos krašt galimyb=) 39 . Patys naujakuriai taip pat prisipažsta, kad  krašt atvyko užverbuoti arba nordami išvengti
trmim 40 .
Nenoras išvykti iš gimtj nam buvo bdingas ir kit buvusi Rytprsi teritorij naujakuriams 41 . Kaip pažymi Kaliningrado srities pokario istorij tiriantys mokslininkai, pagrindinis motyvas, vij=s žmones iš nam, buvo geresnio gyvenimo paieškos, o daugeliui persiklimas atrod lyg
išsigelbjimas 42 . Nustatyta, kad daugelis naujakuri atvyko iš t Rusijos ir Baltarusijos region,
kurie buvo labiausiai nukentj= karo metu 43 . Net atsirado savotiška kategorija naujakuri, vadinam „profesionaliais persiklliais“. Tai buvo žmons, kurie ne kart sudarydavo persiklimo  Ka-

34

ARBUŠAUSKAIT, A. L. Karaliauiaus-Kaliningrado srities gyventoj padtis 1945–1951 metais. In
Klaipdos ir Karaliauiaus krašt XVI–XX a. istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VIII). Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipda, 2001, p. 107–112.
35
GALCOVA, S. Die Neusiedler auf dem Gebiet Ostpreußens (Kaliningrader Oblast). Annaberger Annalen,
1999, Nr. 7: Ostpreussen nach 1945, S. 109; Z[ \, ]. /"!^_# $++ $!/.
     p. #      , `_$. 1. !"", 1998, c. 183.
36
Nors vokiei tautybs asmenys iš Lenkijai po Antrojo pasaulinio karo priskirt Vokietijos teritorij (taip
pat ir buvusi Rytprsi) turjo bti iškeldinti, nedidel dalis liko. Iš 1945 m. gyvenusi 131 tkst. vokiei 1948 m. dar buvo lik= 5,8 tkst. (SAKSON, A. Op. cit., s. 48).
37
SAKSON, A. Op. cit., s. 48.
38
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 363.
39
Ibid., p. 357–358; KIBELKA, R. Op. cit., S. 35; Priekul. Mažas miestelis..., p. 191.
40
BALSEVI IEN, A. Op. cit., p. 35–37; 46–48; Neringos veidai..., p. 30.
41
qUKOWSKI, W. O to{samo|ci mieszkaQców Mazur. Borussia, 1995, Nr. 10, s. 48; }~}`, \.
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  , `_$. 6. !"", 2004, c. 64–65.
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GALCOVA, S. Op. cit., S. 111.
43
Z[ \, ]. Op. cit., c. 183.
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liningrado srit sutartis vien tam, kad gaut naujakuriams priklausiusias lengvatas, ir tokie atvejai
bdavo masiški. Nuvyk=  Kaliningrado srit, po kurio laiko tokie žmons grždavo  gimtin= 44 .
Andrzejus Saksonas (Andrzej Sakson), analizuodamas lenk atvykimo  Varmij ir Mozrij
motyvus 45 , išskyr tris naujakuri tipus. Pirmasis, vadinamasis klasikinis pasienio apgyvendinimo
pavyzdys, pasireišk=s vis pirma vairaus turto vagystmis. Jau minjome, kad vieni pirmj Varmijoje ir Mozrijoje pasirod pasienio su buvusiais Rytprsiais gyventojai, pradžioje tik grobdav=
ir išveždav= vair turt, vadovaudamiesi principu „kas vokiška, tas neturi šeimininko, vadinasi, yra
mano“. Nuo 1945 m. antrosios puss šie žmons sikurdavo vietini gyventoj sodybose, dažnai
išvarydami tikrj šeiminink. Dalis toki žmoni vl išvykdavo nuniokoj= k, dalis likdavo, tapdami vadinamaisiais „normaliais“ persiklliais. Kita nedidel grup naujakuri, vadinamieji „pionieriai“, atvykdavo  krašt sitikin=, kad j sikrimas šiame krašte btinas, sivaizduodami atliekantys savotišk misij. Treiasis, dominuojantis, tipas, vadinamieji „normals“ persiklliai, atvyko vedini vairi motyv, taiau dažnai palik= gimtuosius namus dl vargo ir nepritekliaus 46 .
Palyginus su kitomis buvusi Rytprsi teritorijomis, matyti, kad nors istoriografijoje yra išskirtos pagrindins atvykimo  Klaipdos krašt priežastys, detalesni tyrim apie naujakuri motyvus trksta. Ypa trksta tyrim apie atvykusiuosius iš kit Soviet Sjungos region ir apie tai,
kokios priežastys lm, kad šie žmons pasirinko btent Klaipdos krašt.
Kaip buvo organizuojamas verbavimo procesas? N. Kairikštyts teigimu, „vietini valdžios
organ ir partijos atstov nuolatin agitacija bei persikeliantiems valstieiams taikomos valstybs
lengvatos paskatino ne vien kinink keisti savo gyvenamj viet“ 47 . Taiau kas iš ties yra žinoma apie š proces?
Istoriografijoje gana išsamiai pristatomi valdžios sipareigojimai naujakuriams. Skirtingais
duomenimis, perkeliamiesiems  kaimo vietoves buvo žadama, atsižvelgiant  šeimos dyd, iki
15 ha žems, gyvenamieji pastatai, 2500–3000 rubli pašalpa šeimai, leidimas dvejus metus nemokti mokesi ir neatlikti prievoli (išskyrus pieno prievol=). Kiekviena šeima galjo gauti iki
4000 (8000–10 000) rubli paskol, kuri turjo gržinti per 5 metus, neturintieji gyvuli galjo
nusipirkti nustatytomis kainomis arkli, karvi ir pan., taip pat turjo bti suteiktos darbo priemons, drabužiai ir kita 48 .
Taiau apie tai, kaip buvo organizuojamas pats verbavimo procesas, išsamesni žini trksta.
Remiantis fragmentine informacija, yra žinoma, kad gyventojus iš Lietuvos vykti  tušius Klaipdos krašto kius ragino radijas ir spauda 49 , o tiesiogiai agituoti žmones turjo vietins valdžios atstovai: LKP(b) apskrii komitetai ir vykdomieji komitetai 50 , taiau kokiu bdu jie tai atlikdavo,
netirta.

44

}~}`, \. Op. cit., c. 66.
ia pristatomi tik naujakuri iš Vidurio Lenkijos motyvai. Repatriant iš Vilniaus ir Volyns krašt repatriacijos  Lenkij priežastys šiuo atveju neanalizuojamos. Ukrainieiai buvo perkeliami prievarta.
46
SAKSON, A. Op. cit., s. 113–116.
47
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 357.
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ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši nerijos gyventoj socialiniai-demografiniai pokyiai..., p. 374; HERMANN, A. Op. cit., p. 79; KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 357–358; VALIAUSKAIT, J.; MICKEVI I T, E. Op. cit., p. 200.
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ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši nerijos gyventoj socialiniai-demografiniai pokyiai..., p. 374.
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KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 353.
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Vienas iš istoriografijoje minim kinink atrankos kriterij persiklimui  Klaipdos krašt
buvo j patikimumas 51 . Norintieji išvykti turdavo užpildyti anket-pareiškim, visi darbingi šeimos nariai privaljo bti mediciniškai patikrinti. Valdžios institucijoms patikrinus dokumentus,
tiems, kuriems leisdavo išvykti, teikdavo persikllio biliet, pagal kur bdavo suteikiamos statym numatytos lengvatos 52 . Istoriografijoje nedetalizuojama, kokiais kriterijais vadovaujantis bdavo priimami sprendimai leisti ar neleisti išvykti, taiau 1945 m. pabaigoje ir 1946 m. valstybs
saugumo struktroms pradjus labiau domtis naujakuriais, nustatyta, kad nemaža dalis j yra
„kenksmingi elementai: buožs, spekuliantai ir kiti niekšai, kurie naudojasi naujakuri teismis ir
valstybs parama“ 53 .
Taip pat kyla klausimas, kiek realyb atitikdavo verbuotoj pateikt ar pai naujakuri susikurt Klaipdos krašto vaizd?
N. Kairikštyt pažymjo, kad naujakuriams suteikiant numatytas lengvatas bdavo daug sutrikim 54 . Iki 1945 m. vidurio valdžios atstovai kiekvienam naujakuriui išmokdavo priklausiusias
lšas. Taiau mus j trkti, pašalpas, kreditus pradjo gauti ne visi naujakuriai. Pvz., 1946 m. birželio 1 d. Paggi apskrityje tik 60% atvykusi šeim buvo išmoktos pašalpos ir suteikti kreditai 55 . Jau 1945 m. vasaros pabaigoje dl greitai didjanio gyventoj skaiiaus m trkti ki,
skirt naujakuriams apgyvendinti (pvz., 1945 m. lapkriio 9 d. Klaipdos apskrityje dar buvo 248
tinkami apgyvendinti kiai, o pagal plan reikjo apgyvendinti dar 600 šeim 56 ). Todl likusiuose
kiuose imta apgyvendinti po kelias naujakuri šeimas arba naujakuri viena ar kelios šeimos bdavo kurdinamos senbuvio sodyboje kartu su senuoju šeimininku 57 . 6-ojo dešimtmeio pradžioje
atvyk= naujakuriai pasakoja: „Kai 1952 metais atvykome  Juodkrant=, ia nieko nebuvo – viskas
išdraskyta, išdaužyta, patys turjome visk remontuoti.“ 58 Todl manome, kad dažnai senj krašto
gyventoj atsiminimuose naujakuriai, sikuriantys tvarkingose, turtingose, kartais iš senojo savininko atimtose sodybose 59 , yra tie, kurie atvyko  Klaipdos krašt patys pirmieji, vos išvykus seniesiems gyventojams.
Detaliai, remiantis tiek dokumentais, tiek pai naujakuri liudijimais, ištirtos Kaliningrado srities naujakuri verbavimo aplinkybs rodo, jog valdžios deklaruojamo savanoriškumo principo
vykti  buvusias Vokietijos žemes ne visada buvo paisoma. Jurijus Kostiašovas, nagrindamas gyventoj perklim dokumentus, nustat, kad vietins valdžios atstovai, siekdami gyvendinti perklimo planus ir gauti už užverbuotas šeimas premijas, organizavo ir „savanoriškai priverstin“ perklimo bd, t. y. vietins valdžios atstovai savo nuožira atrinkdavo asmenis perklimui  Kaliningrado srit, ir šiems asmenims buvo pranešama, kad atsisak= vykti jie turs sumokti 2 tkst. rubli
baud ir bus teisiami 60 . Dokumentai rodo, kad vietins valdžios atstovai šiais perklimais sprend
ir savo rajon, kolki problemas. Nors pagal vyriausybs reikalavimus  Kaliningrado srit turjo
bti perkeliami tik patys darbšiausi žmons, vietin valdžia stengsi atsikratyti ne pai geriausi
51

Ibid., p. 353.
ARBUŠAUSKAIT, A. L. Kurši nerijos gyventoj socialiniai-demografiniai pokyiai..., p. 384.
53
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 367.
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Ibid., p. 358.
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Ibid., p. 363–364.
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HERMANN, A. Op. cit., p. 79.
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Neringos veidai..., p. 18.
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AUGUSTIEN, A. F. Op. cit., p. 108–109; SIMONAITYT, I. Op. cit., p. 14.
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darbinink 61 . Tiek agitacins medžiagos analiz, tiek pai naujakuri atsiminimai rodo, kad siekiant suvilioti žmones vykti  Kaliningrado srit buvo kalbama ne tik apie valdžios teikiamas privilegijas 62 , bet ir paiomis gražiausiomis spalvomis pateikiamos gyvenimo srityje slygos, pvz., kad
žiem nebna dideli šali, kad galvij kiai elektrifikuoti, kad kolkiai aprpinti naujausia technika, ir pan. 63 Taiau, kaip rodo pai naujakuri atsiminimai, labiausiai pasisek patiems pirmiesiems naujakuriams, kurie sikr nesugriautuose namuose, su visais baldais. Vliau atvykusiesiems tekdavo sikurti namuose ir be dur, lang, ar net kiauru stogu, o baldus gamindavosi patys
arba ne vienerius metus gyvendavo be j 64 .
Kaliningrado srities naujakuri verbavimo aplinkybs rodo, kad naujakuriai bdavo perkeliami
ir prievarta, o gyvenimo slygos, kurias nupasakodavo verbuotojai, ne visada atitikdavo realyb=.
Klaipdos krašto naujakuri verbavimo proceso tyrimas padt rasti atsakymus  klausimus, kaip
žmons buvo viliojami  Klaipdos krašt, kodl buvo susigundoma šiais pasilymais.
Naujakurio socialinis paveikslas
Detali tyrim, kurie parodyt, kokio amžiaus, šeimynins padties, socialinio sluoksnio, išsilavinimo, konfesijos, darbo patirties žmons keldavosi  Klaipdos krašt, nra atlikta, išskyrus kelias vietoves (tam tikrais aspektais): Kurši nerij 65 ir Klaipdos miest 66 . Amžinink atsiminimai
taip pat nepateikia išsamesni žini apie pokario metais  Klaipdos krašt vykusius žmones. Todl
remiantis šia negausia informacija galima pateikti tik labai fragmentišk naujakurio paveiksl.
Istoriografijoje pažymima, kad  Klaipdos krašt daugiausia klsi jaunos šeimos su vaikais 67 ,
taiau žinoma, kad pasitaikydavo ir atvykdavusi su nusenusiais tvais ar apskritai nedarbing
žmoni, našli su mažais vaikais 68 . Kiek tarp ši jaun žmon buvo vieniš, kiek susituokusi,
kiek vaik bdavo šeimose, koki dal tarp atvykstanij sudar nedarbingi arba senyvo amžiaus
žmons, netirta.
Apie naujakuri socialin= priklausomyb= spr=sti taip pat nra paprasta. Bitn senbuv Ln
Grigolaityt prisimin, kad j kaime pirmieji naujakuriai dažniausiai buvo „buožs, turtingi kininkai, kurie jo prieš režim, bet ir jo bijojo. Todl jie bgo iš tvišks ir slapstsi pas mus. <...> Tie
kininkai buvo geri ir inteligentiški žmons. Mes savo kamp juokais vadinome akademija. Po kiek
laiko, kai jau pavojus, kaip jiems atrod, prajo, kai kurie atvykliai dingo. > j viet atjo kiti, ir jie
jau dažniausiai nebdavo tokie geri. Ne valkatos, bet tarp j visoki pasitaik. Tie žmons anksiau
61

Ibid., c. 65–66.
Naujakuriams buvo žadama ne tik nemokama kelion ir nemokamas turto bei galvij (iki dviej ton šeimai) pervežimas  Kaliningrado srit, namas kaime, 1000 rubli išmoka šeimos galvai ir po 300 rubli
kiekvienam šeimos nariui, karv arba 3000 rubli išmoka jai sigyti, taip pat buvo panaikinamos skolos
valstybei ir 3 metams jie buvo atleidžiami nuo mokesi ir prievoli valstybei. Atvykusi šeima galjo pagal nustatytas kainas nusipirkti: 1 palt, 30 metr audinio, 10 litr žibalo, 10 kg druskos, 40 džui degtuk, ir kiekvienas šeimos narys por bat, 1 galvos apdangal (kepur=, skarel=), po 2 poras kojinaii ir
1 kojini, 2 rites sil, 1 kg kiško muilo ( 
       ...,
c. 38).
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neturjo nieko. Jie man lengvai galsi praturtti“ 69 . Remiantis informacija apie naujakuri palikt
žem= ir kius gimtuosiuose namuose, matyti, kad ne visi jie buvo visiški beturiai. 1948 m. kovo
5 d. Valstybinio fondo duomenimis, iš persiklusij  Klaipdos krašt asmen Lietuvoje buvo
perimti 1658 kiai, turj= 14 tkst. ha žems. Valstybei atitekusi ki skaiiumi ir žems plotu
išsiskyr Taurags, Telši, Kretingos, Raseini apskritys70 .
Patikim žini neturima ir apie persiklusi  Klaipdos krašt naujakuri išsilavinim. Žinoma,
kad 1956 m. Kurši nerijoje vietini gyventoj išsilavinimas buvo du tris kartus (procentais) aukštesnis 71 nei naujakuri 72 . Kokia situacija buvo kitose Klaipdos krašto vietovse, nesant tyrim,
atsakyti sudtinga.
Palyginimui, Kaliningrado srities naujakuri socialinio paveikslo tyrimai, paremti tiek archyvine medžiaga, tiek pai amžinink atsiminimais, rodo ne tik vidutin statistin pirmojo naujakurio
paveiksl (pvz., 1947–1950 m. vidutinis naujakuri amžius siek kiek per 30 met, daugiau kaip
60% jaun žmoni neturjo vaik, daugiau nei puss asmen iki 40 met amžiaus išsilavinimas
siek tik pradins mokyklos klases (66,3%), o tarp vyresni nei 40 met amžiaus du tredaliai buvo
berašiai. 84% ši naujakuri buvo valstietiškos kilms, tik 11,5% kil= iš darbinink ir tik 4,5%
save priskyr tarnautojams 73 ), bet ir atskleidžia žtbtin kai kuri asmen nor pasinaudoti naujakuriams silomomis lengvatomis ir patekti  srit. Kadangi vienas iš reikalavim persiklliams
numat, kad šeimose turi bti ne mažiau kaip du darbingi asmenys, o kas penkta persikelianti šeima
buvo netekusi maitintojo (vyriškio), tai  krašt vykdavo ne tik nepilnos, bet ir „fiktyvios“ šeimos 74 .
Detals Klaipdos krašto naujakurio socialinio portreto tyrimai, paremti archyviniais dokumentais 75 ir pai naujakuri atsiminimais, padt sukurti pirmj Klaipdos krašto pokario naujakuri
paveiksl. Šis tyrimas taip pat padt ir ieškant atsakym naujakuri adaptacijos, mentaliteto ir kitais klausimus.
sitvirtinimas naujoje aplinkoje
Tyrim Klaipdos krašto naujakuri adaptacijos klausimais taip pat nra. Viena iš aplinkybi,
galjusi turti takos naujakuri apsisprendimui likti Klaipdos krašte, yra santykiai su kitais gyventojais, ypa vietiniais. Kaip senieji krašto gyventojai sutiko naujakurius? Kaip naujakuriai žvelg  senbuvius? Istoriografija ir amžininkai šiais klausimais pateikia labai prieštaring vaizd. Vietini gyventoj atsiminimuose naujakuriai paprastai iškyla pasakojimuose apie užimtas senbuvi
sodybas, išvarytus t sodyb šeimininkus, atimam vietini gyventoj turt, vis vietini prilygi69

LACHAUER, U. Op. cit., p. 57–58.
KAIRI KŠTYT, N. Klaipdos krašto kaimo vietovi..., p. 362.
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nim „vokiei agentams“ ir pan. 76 Tokie naujakuri elgesio aprašymai aptinkami ir kai kuriuose
tyrimuose 77 . Kit autori darbuose pateikiami faktai liudija, kad ir naujakuriai nukentdavo nuo
senbuvi: bdavo užpuolami, jiems bdavo grasinama ir pan. 78 Patys naujakuriai savo atsiminimuose vietinius gyventojus paprastai apibdindavo teigiamai: „Pagrindiniai Nidos gyventojai –
kuršiai. Jie buvo labai sžiningi, galdavai namus palikti atlapotomis durimis ir išvažiuoti, niekas
nebt ding=.“ 79
Manome, kad naujakuri ir senbuvi santykiams vertinti svarbi krašto senbuvs Lns Grigolaityts pastaba, kad tuo metu baimje gyveno visi – tiek naujakuriai, tiek autochtonai 80 , todl
tempti ši dviej grupi santykiai neturt stebinti. Taiau analizuojant vietini gyventoj ir naujakuri santyki pobd, svarbu atkreipti dmes  tai, kad tiek istoriografija, tiek patys senieji gyventojai paprastai pristato btent pai pirmj pokario met situacij. Vliau santyki pobdis
keitsi – tai pažymi ir kai kurie tyrintojai 81 , apie tai pasakoja ir naujakuriai 82 . Taiau detalesnio
tyrimo, kaip vystsi šie santykiai vlesniais metais, nra.
Palyginimui, detals, gausiais amžinink liudijimais, paremti gyventoj santyki raidos tyrimai
Varmijoje ir Mozrijoje atskleidžia, kad vietini gyventoj ir naujakuri suartjim skatino ir kultriniai skirtumai. Naujakuriai stengdavosi pasisemti iš mozr vairios patirties, taiau, kaip pažymi Marzanna Kielar, „atvykliai moksi konservuoti ir dirbti žems kio mašinomis, bet aukšta
darbo kultra ar disciplina šalinink nerado“ 83 .
Kaliningrado srities tyrimuose taip pat pažymima, kad tiesioginiai naujakuri kontaktai su vietiniais gyventojais, kuriuos vadino „vokieiais“, koreguodavo išankstin= vien apie kitus nuomon=.
Naujakuriai pasakojo, kaip akl pykt viskam, kas vokiška, keit supratimas, pagarba j kultrai,
gyvenimo bdui, darbui, kaip buvo norima perimti geriausius dalykus, išmokti. Pasakojo, kaip tarp
šioms dviem grupms priklausiusi žmoni užsimegzdavo draugyst, gimdavo meil ir net bdavo
kuriamos šeimos 84 . Todl nekeista, kad dauguma naujakuri savo santykius su vietiniais gyventojais apibdino kaip neutralius (60%) arba draugiškus (37%) ir tik 6% buvo priešiškai nusiteik= 85 .
Kaip rodo kaimynini šali patirtis, Klaipdos krašto pokario istorijos gyventoj santyki raidos tyrimai yra btini, norint sužinoti, kaip vystsi naujakuri ir vietini gyventoj santykiai, koki
ir kaip patirt jie perimdavo vieni iš kit.
Kitas gyventoj santyki aspektas – tai pai naujakuri tarpusavio santykiai. Apie juos nežinome beveik nieko. Varmijos ir Mozrijos problemas nagrinjanioje istoriografijoje pažymima,
jog kultriniai skirtumai, nors iš vienos puss ir skatino pažinim, taiau kartu ir didino distancij
76
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tarp grupi, skatino negatyvi stereotip radimsi. Todl nepaisant laipsniško naujakuri ir autochton suartjimo, stipriausi ryšiai bdavo grupse, susietose bendra kalba ir kilms vieta 86 .
Klaipdos krašte toki tyrim, kurie atskleist, kaip naujakuriams, atvykusiems ne tik iš skirting Lietuvos vietovi, bet ir kit Soviet Sjungos region, seksi tarpusavyje sutarti, neturime.
Kaip naujakuriams seksi adaptuotis naujuose namuose Klaipdos krašte? Rašytojos Ievos Simonaityts nuomone, naujakuriai krašte jautsi „savininkais ir ponais“ 87 . Istorik Ruth Kibelka irgi
tvirtina, kad naujakuriai krsi senj gyventoj sodybose ir namuose nesitikdami, kad grš senieji
šeimininkai 88 . Taiau Silva Pocyt pateik kiek kitok požir pažymdama, kad naujakuriai taip
pat buvo „Klaipdos krašto užmimo aukos, nes buvo išplšti iš sav gimtj nam ir atvežti  nežinom krašt“ 89 . Kaip matome, vertinimai šiuo klausimu prieštaringi, o pai naujakuri iki šiol
niekas nra klaus=s, kaip jie patys jautsi pirmaisiais metais naujuose namuose. N. Kairikštyts
teigimu, nemaža dalis naujakuri netapo nuolatiniais krašto gyventojais 90 . Kad ne visi (greiiau
dauguma) atvykusieji tikjosi krašte pasilikti ilgesn laik, rodo ir tokie pavyzdžiai, kad nebuvo
saugomas vietini gyventoj paliktas turtas: vienam namo gale gyventa, o kitas bdavo ardomas ir
deginamas 91 .
Daug aiškesn vaizd pateikia tiek Kaliningrado, tiek Varmijos ir Mozrijos naujakuri adaptacijos tyrimai. Pirmiausia, tai jau minjome, ši šali mokslininkai pažymi, jog naujakuriai nenoriai
vyko  nežinom krašt ir tikjosi, kad tai laikina, kad greitai grš gimtinn 92 . Antra, tyrimai, daugiausia paremti pai naujakuri atsiminimais, rodo, jog  buvusias Rytprsi teritorijas jie vyko
lydimi baims jausmo, kuris neapleido ir pirmaisiais gyvenimo šioje teritorijoje metais 93 . Baim,
kad grš vokieiai, baim, kad atims gautas sodybas ir butus, baim, kad vl kils karas. Kaliningrado srities ir Varmijos bei Mozrijos naujakuri apklausos rodo, kad jie nesijaut nauj žemi užkariautojais ir ne visada noriai žengdavo  jiems skirtus, taiau svetimus namus 94 .
Pirmj naujakuri adaptacijos ir kiti šiame straipsnyje keliami klausimai neišvengiamai yra
susij= ir su naujakuri palikuoni tapatumo klausimu. Lenk istorikas Januszas JasiQskis (Janusz
JasiQski) pažymi, kad sav=s tapatinimas su tam tikra grupe priklauso ir nuo subjektyvaus apsisprendimo. Pvz., XX a. pirmojoje pusje mozrams buvo imta priskirti ir tikrus vokieius, kaip
nors susijusius su mozr žeme. Todl jis silo išskirti ir „naujuosius mozrus“ – „jaunj lenk
tautos generacij, gimusi ir augusi Mozruose po Antrojo pasaulinio karo“, neatsižvelgiant  tai,
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ar jie katalikai ar evangelikai 95 . Gal galima kalbti ir apie „naujojo klaipdiškio“ svok?
A. Hermannas (A. Hermann) tai vardija kaip „nauj pajrio srities identitet“, kur formuoja tiek
lik= vietiniai gyventojai, tiek naujakuriai 96 , taiau daugiau šiuo klausimu be detali tyrim, kuriuose galt dalyvauti ne tik istorikai, bet ir kit srii mokslininkai, kalbti sudtinga.
Išvados
Istoriografijoje gana išsamiai pristatytos naujakuri migracijos kryptys rodo, kad intensyviausia
migracija  Klaipdos krašt vyko pirmaisiais pokario metais, o daugum naujakuri sudar atvykusieji iš Lietuvos. Kita grup – atvykusieji iš kit Soviet Sjungos region, dažniausiai rusai.
Pagrindins priežastys, kodl naujakuriai ryždavosi palikti namus ir vykti  Klaipdos krašt, istoriografijoje išskiriamos šios: 1. sunki materialin padtis namuose ir 2. noras išvengti represij.
Taiau pasigendama detalesns ši priežasi analizs: kokios aplinkybs nulemdavo (tiek paiame
naujakurio gimtajame krašte, tiek jo šeimoje), kad žmons ryždavosi palikti gimtuosius namus ir
vykti  kartais visai nepažstam krašt. Gana detaliai istoriografijoje pristatyta, kokias lengvatas
valdžia sipareigodavo suteikti  Klaipdos krašt atvykdavusiems naujakuriams, taiau neanalizuojamas pats verbavimo procesas: kokiomis priemonmis žmonms buvo siloma vykti  Klaipdos
krašt, kaip buvo pristatomos valdžios teikiamos lengvatos, koki tak vietin valdžia galjo turti
žmoni apsisprendimui vykti ar nevykti  Klaipdos krašt, kiek realyb= atitikdavo verbuotoj pažadai ir pan. Nra detali tyrim, pristatani socialin Klaipdos krašto naujakurio paveiksl, o
fragmentiškos žinios – tiek istoriografijoje, tiek amžinink atsiminimuose – neleidžia daryti apibendrinim apie naujakuri amži, šeimynin= padt, išsilavinim, socialin sluoksn ir pan. Tiek
istoriografijoje, tiek amžinink atsiminimuose daugiau pristatomi Klaipdos krašto pirmj pokario
met naujakuri ir senj krašto gyventoj santykiai, kurie tuo metu buvo tempti. Kaip šie santykiai vystsi vliau, nra tirta. Naujakuri tarpusavio santykiai apskritai nra sulauk= tyrj dmesio. Nra tirtas ir naujakuri adaptacijos Klaipdos krašte klausimas, taip pat nieko nežinoma ir
apie šiandien gyvenani naujakuri palikuoni identitet.
Klaipdos krašto naujakuri temos tyrimai ne tik padt užpildyti Klaipdos krašto pokario istorijos puslapius. Toki klausim kaip naujakuri socialinis portretas, j adaptacija, gyventoj tarpusavio santyki raidos ir kiti tyrimai gali padti rasti atsakymus  klausimus apie šiandienos Klaipdos krašto gyventoj tapatum, apie tai, kaip jie vertina aplink, kurioje gyvena: ar pripažsta ši
aplink sava ir saugotina; kaip vertina Klaipdos krašto vietini gyventoj sukurt materialj kultros paveld ir pan.
Palyginimas su naujakuri problematikos tyrimais kitose buvusi Rytprsi srityse leidžia daryti išvad, kad vienas iš pagrindini šaltini yra amžinink liudijimai. Taiau kuo daugiau laiko praeina nuo tiriamo laikotarpio, tuo mažiau galima rasti amžinink, tuos vykius prisimenani. Šiandien dar galima rasti pirmj pokario met amžinink – tiek naujakuri, tiek vietini gyventoj,
taiau j mažja.
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THE SETTLERS OF KLAIPDA REGION IN THE POST-WAR PERIOD. WHAT DO WE
KNOW ABOUT THEM?
Daiva Masiliauskien
Klaipda University, Lithuania
Summary

The lives of new settlers of Klaipda region, who arrived here after the Second World War, have not been researched in detail. Contemporary historiography and oral histories provide fragmentary information about the first settlers of the Klaipda region. The situation in rural territories is
described in more detail in both – the scientific literature and the oral histories, but the problems of
the new settlers of towns and settlements have not been analyzed in detail.
Historiography provides the most detail about migration flows – how many (approximately)
and from where people arrived in the Klaipda region. There are two main reasons identified for
the migration: economic hardship and escape from repression, however, the influence of recruitment efforts on decisions to migrate cannot be determined, as this process has not been thoroughly
analyzed. It is also difficult to identify the social status of the new settlers due to lack of information, thus a detailed social picture is not possible. There is some information available about relations between the new settlers and the indigenous inhabitants during the first years of the post-war
period. Detailed research on the development of the relationship between the two groups has not
been researched in detail. The least information is available about the settlement, as well as adaptation and identity issues of the new settlers in the region.
Detailed research and analysis of sociological relationships between the settlers and residents
would reveal important information about the Klaipda region during the post-war period, and it
could be used for analyzing questions relevant to the identity of today’s Klaipeda region residents.
However, contemporary witness accounts are necessary for sociological research. In the experience
of the article’s author, witnesses to the events of the post-war period are an available but quickly
dwindling resource.
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