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LIETUVIAI
LIEPOJOJE

(LATVIJOS RESPUBLIKA)
E LENA JUREVIÈIENË,

MOKYTOJA

(L IEPOJA )

XIX a. viduryje Lietuvoje buvo sunkmetis. Daugelis lietuviø, vengdami tremties á Rusijà, buvo priversti bëgti ið Lietuvos. Liepoja tuo metu
buvo sparèiai besivystantis pramonës centras, tad lietuviams patrauklus miestas. Jis domino juos ir dël to, kad buvo netoli Lietuvos.
XIX a. pab. – XX a. pr. pasiturintys Lietuvos ûkininkai suprato
mokslo svarbà, todël stengësi iðmokslinti savo vaikus ir kas
kur sugebëdavo leisdavo juos á gimnazijà. Tuo laikotarpiu daug
lietuviø vaikø mokslo siekdavo Liepojoje. Nuo 1895 m. Liepojos gimnazijoje mokësi raðytojai Jonas Biliûnas, Antanas Vienuolis-Þukauskas, gydytojas profesorius Vadas Laðas ir daugelis kitø gabiø, jaunø lietuvaièiø, vëlesniais metais ásijungusiø á

tautiná judëjimà, svarbius Lietuvos valstybës kûrimo darbus.
Tuo laikotarpiu specialistai, aukðtuosius mokslus baigæ Sankt Peterburge ar Maskvoje, á Lietuvà gráþti dirbti negalëdavo (iðimtis buvo tik
gydytojai ir kunigai). Jaunas mokslininkas chemikas Vincas Èepinskis, paþinojæs Mendelejevà ir dirbæs jo laboratorijoje, buvo paskirtas
dirbti Liepojos komercijos direktoriumi. Liepojà jis pasirinko kaip ir
daugelis kitø jo þemieèiø dël to, kad netoli jos – Lietuva. Jis ðiame
mieste greitai ásijungë á lietuviø visuomeniná kultûriná gyvenimà ir
Liepojos lietuviø bendruomenës istorijoje paliko itin ryðkø pëdsakà.
V. Èepinskio ir verslininko Kaminsko rûpesèiu 1904 m. buvo ákurta
Lietuviø labdariø draugija (vëliau jos pavadinimas keletà kartø keitësi).
1915 m. prasidëjæs Pirmasis pasaulinis karas daugelá lietuviø,
taip pat ir gyvenusiø Liepojoje, iðblaðkë po platø pasaulá.
1918 m. vasario 16 d. Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybe.
V. Èepinskis buvo paskirtas diplomatiniu atstovu Anglijoje. Vëlesniais metais á Liepojà gyventi jis nebegráþo. Lietuvoje V. Èepinskis
plaèiai pagarsëjo kaip pirmasis Kaune ákurto Vytauto Didþiojo universiteto rektorius (ðias pareigas ëjo iki Antrojo pasaulinio karo pradþios).
Liepojoje likæ lietuviai po karo vël ëmë burtis draugën. Ði veikla
itin iðsiplëtojo Lietuvai ir Latvijai pradëjus siekti nepriklausomybës.
Po Pirmojo pasaulinio karo Liepojos katalikø baþnyèios vargonininkas buvo muzikas Dominykas Dvarionas. Tuo laiku jo keturiolikmetis sûnus Balys dalyvavo Liepojos lietuviø draugijos veikloje,
ákûrë jaunimo ansamblá. Ilgà laikà mieste veikë lietuviðka mokykla,
sporto bûreliai, dramos kolektyvas. Trûko tik savø namø, kuriuose
Nuotraukoje apaèioje – Liepojos lietuviø jaunimo choras „Kanklës“
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Liepojos lietuviai galëtø rinktis ir bendrauti. 1931 m. vienas vaikø
neturëjæs advokatas lietuvis Liepojos lietuviø draugijai padovanojo
þemës sklypà. Bendruomenë nutarë èia pradëti statyti savo namus.
Iðkilmingai buvo padëtas jø kertinis akmuo ir kapsulë su svarbiausiais duomenimis. Neilgai trukus prasidëjo ir statybos darbai. Praëjus metams, Liepojos lietuviai jau dþiaugësi naujomis, graþiomis ir
gana iðtaigingomis bendruomenës patalpomis. Èia buvo sudarytos
geros sàlygos repetuoti teatrui ir chorui bei plëtoti bendruomenës
sportiná sàjûdá. Liepojos lietuviø bendruomenës gyvenime ðie metai
vadinami „aukso amþiumi“. Tuo laikotarpiu mieste rezidavo ir Lietuvos konsulas (ðias pareigas tada ëjo Juozas Jovarauskas).
1938 m. bendruomenë iðkilmingai paþymëjo Lietuvos nepriklausomybës dvideðimtmetá. Renginio metu salë buvo pilnutëlë. Visi
dþiaugësi, sveikino vieni kitus. Tuo tarpu horizonte jau kaupësi nerimà neðantys debesys – ið Vakarø girdëjosi karo griaustinis.
1939 m. kovo mënesá Hitleris atvyko á Klaipëdà kaip á savo namus. Antrasis pasaulinis karas ëmë ágyti pagreitá. Atsiritusi karo
banga negailestingai nuðlavë daugelá metø puoselëtas viltis, kauptas
vertybes, pareikalavo daugelio þmoniø gyvybiø. Visa tai neaplenkë ir
Liepojos lietuviø. Na o po karo „kas buvo nieks, tas tapo viskuo“.
Tuo metu Liepojos lietuviø gretos jau buvo gerokai praretëjusios. Lietuviø namuose sovietinë valdþia ákûrë kino teatrà. Netekæ
pastogës, bendrauti norintys, senøjø tradicijø neuþmirðæ lietuviai rinkdavosi maþais bûreliais vieni pas kitus, tai vienoje tai kitoje vietoje.
Daugiausia jø tais laikais suburdavo Liepojos katalikø baþnyèia.
Laikas ëjo... Liepojoje buvo pradëta kurti sovietinë sunkioji ir
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lengvoji pramonë – iðkilo fabrikai „Metalurgas“, „Lauma“ ir kt.
Dalis miesto civiliams gyventojams tapo neprieinama – ten ðeimininkavo kariðkiai. Mieste sparèiai daugëjo rusakalbiø. Latviai sovietmeèiu ilgà laikà Liepojoje sudarë tik 46 proc. gyventojø.
Sakoma, kad nieko nëra amþino. Liepojoje ið dalies gyvenimo
ritmà keitë ir lietuviai. Po karo daug jø èia atvyko gyventi bëgdami
nuo kolektyvizacijos, sugráþæ ið tremties.
Buvusioje Sovietø sàjungoje prasidëjus „perestroikai“, Pabaltijo ðaliø
gyventojai sujudo. Lietuva, Latvija, Estija ëmë keltis ir pasauliui vis
garsiau priminti apie save. Tuo laiku sustiprëjo ir Liepojos lietuviø
bendruomenës judëjimas. Ið senøjø liepojiðkiø lietuviø kartos atstovo
inþinieriaus J. Kaupo suþinojome apie prieð Antràjá pasauliná karà Liepojos lietuviø turëtus namus. J. Kaupas ðio namo nuosavybës dokumentus patikëjo Liepojoje gyvenusiam ið Skuodo kraðto kilusiam aktyviam Latvijos lietuviø kultûrinio judëjimo dalyviui Ambraziejui Jankui. Tada J. Kaupui patarus, A.Jankus ir K. Rëpða archyvuose ëmë
ieðkoti kitø svarbiø Liepojos lietuviø teisëtas pretenzijas á buvusius
savo namus turëjusiø juridiðkai pagrásti dokumentø. Du metus prireikë
minti savivaldybës slenksèius, kol pagaliau tie namai buvo sugràþinti
teisëtiems jø savininkams – Liepojos lietuviø bendruomenei. Ðie namai davë impulsà naujam draugijos veiklos etapui. Tuo laiku suburtas
ir „Senoliø ansamblis“ (vadovë Z. Bugavièienë), kuris gyvuoja iki ðiol.
Metams einant Liepojos lietuviø draugijos vadovai keitësi. Kaip ir daug
kur kitur, taip ir èia bûta „pozicijø“ ir „opozicijø“, taèiau net ir sunkiausiais gyvenimo metais draugija savo veiklos nenutraukë ir iki ðiol
(Nukelta á 22 p.)

Liepojos lietuviø draugijos „Rûta“ 6 klasës mokiniai
1925–1926 mokslo metais

(Nukelta á 18 p.)
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Ið kairës: Kalëdinës 2003-øjø metø eglutës ir Kalëdinës 2002-øjø metø eglutës dalyviai Liepojos lietuviø bendruomenës namuose

(Atkelta ið 21 p.)
vis dar buria mieste gyvenanèius lietuvius, kuriø didelæ dalá sudaro
þemaièiai. 2004 m. Liepojos lietuviø draugija iðkilmingai paþymëjo
savo veiklos ðimtmetá. Iki pat ðiol svarbiausias draugijos tikslas –
puoselëti lietuvybæ. Paskutiniuosius 10 metø mieste veikia lituanistinë mokykla. Bendruomenæ, esant galimybei, nuolat remia Tautiniø
maþumø ir iðeivijos depar tamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës. Bendruomenë rengia kultûros, ðvietimo programas, projektus, teikia juos departamentui dël finansinës paramos. Ði parama
jiems daþnai skiriama. Tokios paramos dëka Liepojoje pavyksta iðlaikyti lituanistinæ mokyklà, surengti svarbiausias bendruomenës ekskursijas, iðvykas.

Pastaraisiais metais draugijai vadovauja Irena Þelvë. Jos rûpesèiu parengus keletà paraiðkø, projektø, buvo gauta lëðø Liepojos lietuviø namams suremontuoti. Bendruomenës namai atjaunëjo. Èia vël malonu rinktis á repeticijas, lituanistinæ mokyklà ir kitus
uþsiëmimus, ðventes. Èia visada gera, ðilta ir jauku.
Liepojoje daþnai gali iðgirsti: „Kas bus, kas nebus, bet þemaitis
nepraþus“. Tikime, kad taip ir bus. Tikime, kad Liepojos þemaièiai,
o jie èia, kaip ir po Antrojo pasaulinio karo, sudaro didelæ mieste
gyvenanèiø lietuviø dalá, atlaikys ir krizæ, ir nedarbà.
Publikacijoje panaudotos nuotraukos – ið Liepojos (Latvijos
Respublika) lietuviø bendruomenës archyvo

Lietuvos nepriklausomybës dvideðimties metø minëjimas 1938 m. vasario 16 d. Liepojos (Latvijos Respublika) lietuviø bendruomenëje. Pirmoje eilëje
treèias ið kairës – konsulas Jovarauskas

