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s„Sykį Tamsta nesi rezignavęs <...> Tamstai privalu tas 
pareigas eiti efektingai ir rūpestingai ir žiūrėti tvarkos, 
ypač šiuo sunkiu laikotarpiu. Tą aš pabrėžiau po įvy-
kusios katastrofos.“

Povilas Žadeikis

✳ ✳ ✳

„Kantrybe mums privalu apsišarvuoti tiek, kad jos pa-
kaktų iki Lietuvos laisvės aušros. Jei Lietuvos priešui 
netrūksta ryžto lietuvių tautą engti, mums neturi pri-
trūkti ryžto bei kantrybės ją laisvinti.“

Juozas Kajeckas
✳ ✳ ✳

„Lietuvos diplomatinė tarnyba <...> rūpinosi, kad Lie-
tuvos laisvės byla būtų gyva ir kad Vakarų pasaulis 
nepripažintų prievartinės Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą.“

Dr. Stasys Antanas Bačkis

✳ ✳ ✳

„Ar nereikia vėl kartot ir kartot, kad mes esame vienas 
iš tų judėjimų, kuris kovojo faktiškai nepakeldamas 
rankos prieš okupantą. Tokiu būdu laimėjome psicho-
loginį karą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kituose 
Vakarų kraštuose. <...> Laisvė yra kaip grynas oras.“

Stasys Lozoraitis (jaunesnysis)
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PR ATA R M Ė

XX amžiaus Lietuvos diplomatijos veikla skirstoma į tris etapus: 
pirmaisiais Lietuvos Respublikos metais, Lietuvos okupacijos 
perio du ir atgimusios Lietuvos laikotarpiu. Reikšminiai žodžiai 

„tarptautiniai santykiai“, „Užsienio reikalų ministerija“, „diplomati-
nė tarnyba“, „Šaltasis karas“ ar „diplomatai“ tarsi „atveria“ dideles 
ir sunkias duris, už kurių yra Lietuvos valstybė ir kova už jos laisvę, 
nepriklausomybę, tarptautinį pripažinimą.

1918 m. lapkričio 7 d. prof. Augustinas Voldemaras pradėjo 
eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pareigas – tai 
ir buvo Lietuvos diplomatinės tarnybos (toliau – LDT) istorijos 
pradžia. Lietuvos diplomatinės tarnybą sudarė Užsienio reikalų 
ministerija, t. y. centras, ir užsienio tarnybos, t. y. užsienyje vei-
kiančios pasiuntinybės ir konsulatai. Po sovietų okupacijos iš vi-
sos LDT išliko tik keli diplomatiniai postai užsienyje. Jie taip pat 
vadinosi – Lietuvos diplomatine tarnyba, o dokumentuose varto-
jo „LDT“ santrumpą. Taip daugiau nei penkiasdešimt metų buvo 
vykdomas paskutiniojo Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo 
Urbšio nurodymas, išsiųstas Lietuvos pasiuntinybėms užsienyje li-
kus vos dviems savaitėms iki krašto okupacijos. Tai buvo telegrama 
Nr. 288: „Jeigu čia mus ištiktų katastrofa, tai užsieniuose likusios 
mūsų diplomatijos šefu skaitykite Lozoraitį, pirmuoju pavaduotoju 
Klimą, antruoju Šaulį.“1 Ministro įsakymo pasitraukti iš einamų 
diplomatinių pareigų nebuvo.
1 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio telegramos apie 

Stasio Lozoraičio paskyrimą LDŠ, Nuorašai, LCVA, f. 668, ap. 1, b. 1, l. 3.
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1939 metų duomenimis2, užsienyje veikė penkiolika Lietuvos 
Respublikos pasiuntinybių. Po 1940-ųjų vasaros sukrėtimų ir Ant-
rajam pasauliniam karui pasibaigus, išliko tik septynios oficialiai 
pripažįstamos pasiuntinybės ir vienas nebyliai pripažįstamas dip-
lomatinis postas Prancūzijoje. Iš 1939 metais veikusių kelių dešim-
čių konsulų po tragiškų krašto permainų liko vienas generalinis 
konsulas, du konsulai ir vienas generalinis garbės konsulas bei du 
garbės konsulai (čia neskaičiuojamas Generalinis garbės konsula-
tas Šveicarijoje, kuris egzistavo tik iki 1946 m.). Iš pareigų Lietuvos 
diplomatai pasitraukdavo tik mirties atveju arba kai jį priimančioji 
šalis nutraukdavo diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika. 
Tai atsitiko dar karo metais, kai po Sovietų Sąjungos reikalavimų 
buvo uždarytos LR pasiuntinybės Italijoje, Švedijoje, Vokietijoje, 
arba jau taikos metais, kai sovietų spaudimo neatlaikė Argentina, 
Brazilija, Šveicarija.

Iki ministro J. Urbšio telegramoje minimos katastrofos Stasys 
Lozoraitis (1898–1983) buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir 
įgaliotasis ministras Italijoje, o prieš tai – Lietuvos užsienio reikalų 
ministras. Po krašto okupacijos tapęs stipriai „apkarpytos“ LDT 
šefu, šias pareigas S. Lozoraitis ėjo iki pat mirties, daugiau nei ke-
turiasdešimt metų. Po to šefo pareigas perėmė dr. Stasys Antanas 
Bačkis (1909–1999). Antrasis LDT šefas savo įgaliojimus sustabdė 
1991 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos diplomatai, arba visa LDT (čia ir toliau tekste turimi 
minty tik 1940–1991 metais užsienyje dirbę lietuvių diplomatai, 
kurie buvo paskirti dar Pirmosios Lietuvos Respublikos metais, 
arba į šias pareigas juos paskyrė pirmasis arba antrasis LDT šefas), 
užsienyje liko viena, be centro, tai yra be užsienio reikalų minis-
terijos, be patikimo ryšio su kraštu, be finansų. Jai priklausė be-
veik keturios dešimtys narių. 1940-ųjų vasarą vyriausio amžiaus 
buvo dr. Jurgis Šaulys, Vytautas Jonas Gylys, Bronius Kazys Balutis, 
Povilas Žadeikis (nuo 61 iki 53 metų amžiaus). Jauniausieji – tai 

2 Užsienio reikalų ministerijos žinynas, Kaunas: Šviesa, 1939, p. 69–97.
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dr. S. A. Bačkis, Anicetas Simutis, Vytautas Stašinskas, Vladas 
Žilinskas (neperžengę ir keturiasdešimties). Po penkiasdešimties 
metų veikė tik trys Lietuvos Respublikos pasiuntinybės: Vašing-
tone, Londone, prie Šv. Sosto ir minėtas diplomatinis postas Pary-
žiuje, tas pats Generalinis konsulatas Niujorke ir vienas konsulatas 
Čikagoje bei du Generaliniai garbės konsulatai Los Andžele ir To-
ronte3. Jų pastangomis buvo išlaikytas ir Lietuvos diplomatijos, ir 
valstybingumo tęstinumas. Diplomatijai atidavę daugiau nei pusę 
amžiaus, pradėję savo karjerą Pirmosios Lietuvos Respublikos me-
tais ir baigę atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės metais buvo 
trys diplomatai: dr. S. A. Bačkis, A. Simutis ir Vincas Balickas. Pa-
radoksalu: visi LDT nariai, atstovavę ir dirbę nepriklausomai Lie-
tuvai, didesnę savo gyvenimo dalį praleido ant lietuviškų žemės 
lopinėlių, esančių užsienio valstybėse. Kaip skausmingai apie LDT 
rašė lietuvių išeivijos spauda, „Jau susibūrę į pabėgėlių stovyklas, 
sužinojome, kad kai kuriose šalyse veikia Lietuvos pasiuntinybės 
ir konsulatai. Tai teikė mums drąsos ir vilties. Okupantas dėjo vi-
sas pastangas Lietuvos diplomatinės tarnybos likučius sunaikinti. 
Buvo ir savųjų, kurie gal be blogos valios buvo pradėję prieš juos 
veikti. Bet sąmoninga visuomenė tokių ėjimų neparėmė. Maskvos 
propaganda ir mirtis mūsų diplomatinės tarnybos likučius palaips-
niui retino. Likusieji pasaulio akyse buvo lyg dinozaurai. Pasaulio 
istorija kito panašaus atvejo galbūt nežino, kad okupuoto krašto 
diplomatija egzistuotų pusę šimto metų. Jų veiklos sąlygos, žinoma, 
buvo sunkios. Jie tebuvo tik šiaip taip pakenčiami, savaime aišku, 
didelio respekto neturėjo ir užuojautos nesulaukė.“4 Tad Lietuvos 
diplomatinė tarnyba išliko dėl kai kurių šalių vykdomos Lietuvos 
aneksijos ir okupacijos nepripažinimo politikos, dėl iki krašto oku-
pacijos JAV bankuose saugotų Lietuvos Respublikos aukso ir va-

3 Jonušauskas Laurynas, Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzi-
lyje veikla (1940–1991), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 2003, p. 330–332.

4 J. Ž. Lietuvos diplomatinės tarnybos, Draugas, 1991 m. gruodžio 3 d., Nr. 235, 
p. 3.



10 A S T A  P E T R A I T Y T Ė - B R I E D I E N Ė

liutos atsargų, kurios tapo LDT finansiniu pagrindu, taip pat dėl 
visų LDT narių moralinės atsakomybės. Pasak Stasio Lozoraičio 
(jaunesniojo), „Lietuvos diplomatai, ilgus metus dirbdami pačio-
se sunkiausiose sąlygose, niekuomet nesivadovavo asmeniškumais. 
Jeigu jie būtų tą darę – diplomatinės tarnybos jau seniai nebūtų 
buvę.“5

Pirmieji, dar neoficialūs diplomatiniai Lietuvos ir JAV kontaktai 
pradėjo megztis 1919 metais, kai Lietuvos atstovu JAV tapo Jonas 
Vileišis. Jo, ir jį pakeitusio Valdemaro Vytauto Čarneckio veikla 
buvo nukreipta į du pagrindinius tikslus – Lietuvos pripažinimą 
de jure ir ekonominius klausimus. JAV pripažino Lietuvą de jure ir 
de facto 1922 m. liepos 28 d., o tų pačių metų spalio 11 d. V. V. Čar-
neckis įteikė skiriamuosius raštus JAV valstybės departamentui (to-
liau – VD). Šis Lietuvos diplomatinis postas nenutrūkstamai veikia 
ir šiandien. Po trumpo (1921–1923), bet reikšmingo rezidavimo Va-
šingtone V. V. Čarneckį pakeitė Kazys Bizauskas (1923–1927), vė-
liau B. K. Balutis (1928–1934). Tiesa, keičiantis pasiuntiniams, kurį 
laiką (1927–1928, 1934–1935) Pasiuntinybės vadovu būdavo įvairias 
pareigas (pirmasis sekretorius, reikalų patikėtinis) ėjęs Mikas Bag-
donas.

Dvidešimt septynerius metus Lietuvos pasiuntinybėje Vašing-
tone dirbo ir jai vadovavo P. Žadeikis (1887–1957). Savo diplomati-
nę karjerą jis pradėjo dar 1918 metais, būdamas Lietuvos Tarybos 
Laikinosios atstovybės vedėju tuometiniame Petrograde (Rusija). 
1919 metais jis išvyko į JAV, kur buvo Lietuvos finansinės misijos 
vicepirmininku. Grįžęs į Lietuvą, P. Žadeikis ėjo Krašto apsaugos 
ministro pareigas, dalyvavo tarptautinėse derybose. 1923 m. jis 
vėl išvyko į JAV. Čikagoje įsteigus Lietuvos konsulatą, P. Žadei-
kis tapo pirmuoju jo konsulu, o 1928 metų pradžioje persikėlė į 
Niujorką, kur buvo Lietuvos generaliniu konsulu. Nuo 1935 metų 
jis pradėjo eiti Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo mi-

5 S. Lozoraičio (jaunesniojo) laiškas J. K. Valiūnui, 1969 m. liepos 1 d., VDU 
LII, f. 2, ap. 7, b. 89, l. 1.
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nistro Vašingtone pareigas vietoj savo kolegos ir artimo bičiulio 
B. K. Balučio. Pirmi penkeri rezidavimo metai P. Žadeikiui buvo 
lyg įprastas diplomatinis darbas. Nuo 1940-ųjų vasaros viskas pasi-
keitė: Pasiuntinybė jai jau prasidėjusio Šaltojo karo sąlygomis buvo 
priversta veikti už tradicinės diplomatijos ribų. 

Po krašto okupacijos LDT nutarė išlaikyti diplomatinius pos-
tus kuo ilgiau, todėl dėl finansinių priežasčių buvo nuspręsta pa-
siuntinybių personalą sumažinti iki minimumo. Taip daugiau ar 
mažiau pripažįstamuose Lietuvos diplomatiniuose postuose liko 
dirbti po vieną arba po du darbuotojus. Diplomatui pasitraukus 
Anapilin, jo vieta likdavo tuščia. Pavyzdžiui, po krašto okupacijos 
Lietuvos pasiuntinybėje Londone liko dirbti nepaprastasis pasiun-
tinys ir įgaliotasis ministras B. K. Balutis ir Pasiuntinybės patarėjas 
V. Balickas. Pirmajam iškeliavus Anapilin, V. Balickas liko vienas. 
Kitas atvejis – po Lietuvos pasiuntinybės Urugvajuje vadovo, nepa-
prastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro dr. Kazimiero Graužinio 
mirties, Pasiuntinybėje vienas liko dirbti patarėjas ir sekretorius 
Aleksandras Grišonas. Po jo mirties Lietuvos postas Urugvajuje 
iš viso buvo panaikintas. Karo metais susiformavusi Pasiuntiny-
bės Vašingtone personalo „schema“ nepakito per visus vėlesnius 
penkis dešimtmečius. Čia dirbo vienas kitą diplomatų „duetuose“ 
keitę P. Žadeikis ir Juozas Kajeckas, J. Kajeckas ir dr. S. A. Bačkis, 
dr. S. A. Bačkis ir S. Lozoraitis (jaunesnysis). Šios Pasiuntinybės 
išskirtinumas – nors ir ne vienu metu, bet čia dirbo net keturi 
diplomatai. Per du pastaruosius Lietuvos nepriklausomybės de-
šimtmečius, po S. Lozoraičio (jaunesniojo) išvykimo iš JAV sosti-
nės, Lietuvos ambasados Vašingtone pirmaisiais asmenimis buvo 
penki diplomatai: Alfonsas Eidintas (1993–1997), Stasys Sakalaus-
kas (1997–2001), Vygaudas Ušackas (2001–2006), Audrius Brūzga 
(2007–2010), šiuo metu reziduojantis Žygimantas Pavilionis.

J. Kajeckas Pasiuntinybėje dirbo nuo 1940 m., buvo atašė. Pa-
siuntinybės patarėju jis tapo 1949 metais; laikinuoju reikalų pati-
kėtiniu – nuo 1957-ųjų iki 1968-ųjų. Daugiau nei trisdešimt metų 
praleidęs Vašingtone, J. Kajeckas karjerą čia baigė kaip reikalų pa-
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tikėtinis. Dėl sunkios ligos iš pareigų pasitraukė 1976 metais, mirė 
1978-aisiais.

Po 1940-ųjų likęs dirbti Paryžiuje, dr. S. A. Bačkis į JAV at-
vyko 1960-aisiais metais. Iki J. Kajecko pasitraukimo iš pareigų 
dr. S. A. Bačkis buvo Pasiuntinybės patarėju, po 1976-ųjų – laiki-
nuoju reikalų patikėtiniu, o dar po metų tapo Lietuvos atstovu ir 
turėjo reikalų patikėtinio pareigas. Patarėju dr. S. A. Bačkis buvo 
1987–1989 metais, tačiau dėl sveikatos 1987 metais jis išvyko į Pary-
žių, Pasiuntinybei vadovauti palikęs S. Lozoraitį (jaunesnįjį).

S. Lozoraitis (jaunesnysis) darbui į Vašingtoną buvo paskirtas 
1983 metais, ėjo Pasiuntinybės patarėjo pareigas, o nuo 1987 m. pa-
baigos ketverius metus buvo Lietuvos atstovas reikalų patikėtinio 
pareigoms. Jis vienintelis iš keturių Vašingtone dirbusių LDT narių 
jau Nepriklausomybės metais (1993 m.) išvyko iš Vašingtono kaip 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius.

Šiandieninė Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone yra 
ilgiausiai veikiantis Lietuvos diplomatinis postas užsienyje, ir jau 
vien todėl jis yra išskirtinis visos lietuviškosios diplomatijos istori-
joje, kuri pati savaime yra „inspiracijos teikiantis reiškinys“6. Kitas 
išskirtinumas – jos veikla Šaltojo karo metais, tai yra didžiosios 
pasaulio politikos ir vienos supervalstybės paunksnėje. Pats diplo-
matų pripažinimo ir jų veiklos faktas reiškia, kad Lietuvos Respub-
lika, gyvavusi 1918–1940 metais, buvo neužmiršta ir egzistavo kai 
kurių valstybių politiniame mąstyme.

Rengiant monografiją apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone, 
buvo perverstas ne vienas archyvinis lapas, pakalbintas ne vienas 
pašnekovas (pateikiami abėcėlės tvarka): tai ambasadorius Šarū-
nas Adomavičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Angelė Bai-
ley ir Asta Banionytė, diplomatų Lozoraičių giminaitė prof. Dalia 
Dankevičiūtė-Brazauskienė, Antanas V. Dundzila, konsulas Rimas 
A. Česonis, Juozas Vytautas Gaila, Algimantas Gečys, Algimantas 

6 Rastenis Vincas, Lietuvos diplomatinė tarnyba, Tarp kairės ir dešinės, tarp 
Lietuvos ir Amerikos: straipsnių rinkinys, Vilnius: Versus aureus, 2004, 
p. 321.
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P. Gureckas, Nerija Kasparas, Rūta Krivickaitė-Penkiūnienė, prof. 
Vaiva Lesauskaitė, diplomatai Kazys Lozoraitis, mons. Rolandas 
Makrickas ir Rimantas Morkvėnas, Viktoras Nakas, Danutė Vai-
čiulaitytė-Nourse, JAV ambasadorės Lietuvoje patarėja Rima J. Vy-
dmantas. Visiems minėtiems asmenims autorė didžiai dėkinga. Už 
tai, kad šie susitikimai ir šilti pokalbiai įvyktų, šių eilučių autorė 
taip pat dėkinga be išimties visam Lietuvos Respublikos amba-
sados Vašingtone personalui, kurio buvo globojama 2012 ir 2014 
metų viešnagių JAV sostinėje metu. Ypatinga padėka skiriama Lie-
tuvos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Vašingtone Ž. Pa-
vilioniui ir jo žmonai Linai. AČIŪ Lijanai Vazbienei. Už kolegišką 
paramą ir pagalbą autorė dėkoja visam Lietuvių išeivijos instituto 
kolektyvui.

Monografijos apie Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone veiklą 
Šaltojo karo metais idėjos autoriai yra diplomatai, nepaprastieji ir 
įgaliotieji ambasadoriai Ž. Pavilionis ir Vytautas Žalys (Kanada). 
Jiems autorė lieka itin dėkinga ir skolinga.
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Į VA DAS

Pirmieji Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone išskirtinumą apibūdi-
nantys žodžiai padiktuoja ir monografijos gaires. Jos tema: Lietuvos 
pasiuntinybė Vašingtone ir jos veikla Šaltojo karo metais. „Šaltojo 
karo“ terminas čia vartojamas ne kaip istoriografijoje nusistovėju-
sios kalendorinės datos „nuo“ – „iki“ (pasaulinėje praktikoje laiko-
masi 1946 (1947) – 1986 (1991) metų laikotarpio) sampratos, o kaip 
simbolinės sąvokos, apibūdinančios visą Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone laikotarpį LDT sudėtyje. Kadangi diplomatų kova už 
savo šalies sugrįžimą į politinį pasaulio žemėlapį faktiškai prasidė-
jo 1940-aisiais ir baigėsi 1991-ais metais, todėl tekste drąsiai rašoma 
ir apie diplomatų veiklą Antrojo pasaulinio karo metais, ir apie jos 
paskutiniuosius žingsnius 1990–1991 metais. Tai ir yra monografi-
jos chronologinės ribos.

Monografija sudaryta iš pratarmės, įvado, penkių skyrių, išvadų 
ir trijų priedų. Pasakojimo objektas ir pagrindinis teksto leitmo-
tyvas – Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone istorija ir jos megztas 

„nematomas tinklelis“, t. y. ryšiai ir įtakos, kurie šiandien leidžia 
naujai pažvelgti į Pasiuntinybės personalijas ir jos veiklą ne vien 
faktografiniu požiūriu. Todėl darbo tikslas ir keliami uždaviniai 
koncentruojami į Šaltojo karo metais Lietuvos pasiuntinybėje Va-
šingtone dirbusių diplomatų keltas idėjas, ieškojimus, siekius, pa-
stangas, galimybes. Monografijoje siekiama ne tik atskirai pristaty-
ti kiekvieno Pasiuntinybėje dirbusio diplomato veiklą, bet ir atrasti 
juos skiriančių ir vienijančių bruožų; taip pat siekiama atskleisti 
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ir išanalizuoti lietuvių diplomatų santykius su JAV valstybinėmis 
institucijomis ir JAV lietuvių išeivija, tokiu būdu atskleidžiant ne-
tradicinės lietuviškosios diplomatijos veiklos modelį įprastinės 
tarptautinės diplomatijos fone. Metodas yra analitinis aprašomasis. 
Naudojamasi šaltiniais (pradedant archyviniais dokumentais, jų 
rinkiniais, baigiant interviu) ir moksline teorine literatūra, moks-
liniais straipsniais, jų rinkiniais, publicistikos leidiniais.

Aptariant istoriografiją apie Lietuvos pasiuntinybės veiklą Va-
šingtone Šaltojo karo metais, būtina pradėti nuo dr. S. A. Bačkio 
parašyto glausto pasakojimo apie kiek daugiau nei penkiasdešimt 
metų veikusią tarnybą ir kolegas: Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 
06 15 – 1990 03 11)7. Būdamas dalyvis ir tiesioginis įvykių liudytojas, 
diplomatas nuosekliai aprašė kiekvieną LDT postą, taip pat ir Pa-
siuntinybės Vašingtone veiklą. Pabrėžtina, kad paties dr. S. A. Bač-
kio asmenybė ir jo diplomatinė karjera yra sulaukusi, ko gero, di-
džiausio lietuvių tyrinėtojų dėmesio – apie jį yra paskelbta nemažai 
pažintinių straipsnių, interviu (dauguma jų parašyti jau po Nepri-
klausomybės atkūrimo), parašytos dvi biografijos8.

Rengiant knygą apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone, buvo 
svarbu pasinaudoti monografijomis ir apie Lietuvos diplomatus, ir 
apie visą LDT, ir apie to laikotarpio lietuvių išeiviją, kuriose ne 
kartą užsiminta ir apie JAV sostinėje esančią lietuvišką salą – Pa-
siuntinybę. Pirmoji iš jų būtų istoriko ir diplomato Lauryno Jonu-
šausko paskelbta monografija apie visą LDT: Likimo vedami: Lie-
tuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–1991)9. Vašingtone 
dirbusių lietuvių diplomatų veikla tekste užima dominuojančią 

7 Bačkis Stasys Antanas, Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 06 15 – 1990 03 11), 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 1999.

8 Streikus Arūnas, Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007; Vasiliauskienė Aldona, 
Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai, Vilnius: Lietuvos katalikų 
mokslų akademija, 1996.

9 Jonušauskas Laurynas, min.veik.
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vietą. Darbui buvo naudingi istorikų Juozo Skiriaus10 (išskiriant 
monografiją Julius J. Bielskis (1891–1976): gyvenimas Amerikoje tar-
naujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas11), Juozo Ba-
nionio12, Ramojaus Kraujelio13, Astos Petraitytės-Briedienės14 dar-
bai. Rašant apie Pasiuntinybę Vašingtone, minimos ir pagrindinės 
politinės lietuvių išeivijos organizacijos, taip pat kitos institucijos, 
tačiau tik tiek, kiek jos susijusios su Pasiuntinybės veikla. Knygoje 
taip pat buvo panaudotos kelios monografijos apie to laikotarpio 
JAV politiką bei tarptautinius santykius15; tarp jų išskirtume Ro-
berto Vito monografiją The United States and Lithuania: The Stim-
son doctrine of nonrecognition16.

10 Skirius Juozas, Amerikos Lietuvių Tarybos veikla 1945–1948 metais: Išeivijos pa-
stangos dėl „Displaced Persons Act“ priėmimo, Chicago: Lithuanian Research and 
Studies Center, 2001; to paties, Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius 
Kazys Balutis (1880–1967): tėvynei paaukotas gyvenimas, Vilnius: Vaga, 2001.

11 To paties, Julius J. Bielskis (1891–1976): gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lie-
tuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas, Chicago: Lithuanian Research and 
Studies Center, 2004.

12 Banionis Juozas, Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975–1990, Vilnius: Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002; to paties, Lietuvos 
laisvinimas Vakaruose 1940–1975, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras, 2010.

13 Kraujelis Ramojus, Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos 
Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–1953 metais, Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2008.

14 Petraitytė-Briedienė Asta, Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozo-
raitis (1940-1983), Vilnius: Versus aureus, 2012.

15 Brzezinski Zbigniew, Political Power: USA/USSR, New York: Viking Press, 1964; 
to paties, Game plan: a geostrategic framework for the conduct of the U.S. – So-
viet contest, New York: Atlantic Monthly Press, 1986; Gaddis John Lewis, Cold 
War statesmen confront the bomb: nuclear diplomacy since 1945, Oxford: Oxford 
University Press, 1999; Hyland William George, The Cold war: fifty years of conf-
lict, New York, Toronto: Times Books, c. 1991; LaFeber Walter, America, Russia, 
and the Cold War 1945–1990, New York: McGraw-Hill, 1991; Rosati Jerel A., The 
Politics of United States foreign policy, Belmont: Thomson Wadsworth, 2004.

16 Vitas Robertas, The United States and Lithuania: The Stimson doctrine of non-
recognition, New York: Praeger, 1990.



18 A S T A  P E T R A I T Y T Ė - B R I E D I E N Ė

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone istorijai aptarti buvo vertin-
gi kai kurie straipsniai17 ir jų rinkiniai18, iš kurių išskirtume moks-
linių straipsnių rinkinį Lietuvių diplomatija išeivijoje, 1940–199119 ir 
Vytauto Antano Dambravos, paskutiniojo (nuo 1990 m. kovo 10 d.) 
į LDT gretas įstojusio diplomato, tekstus „Lietuvos diplomatija – 
trys šio šimtmečio bangos“, „Viešoji diplomatija“ ir „JAV lietuvių 
pastangos išlaisvinti Lietuvą (1940–1955)“, publikuotus straipsnių 
rinkinyje Vakar, šiandien, visuomet20. Kitas svarbus straipsnių 
rinkinys, kuriuo ne kartą buvo remiamasi, – Tarp kairės ir dešinės, 
tarp Lietuvos ir Amerikos21. Tai žurnalisto Vinco Rastenio, palai-
kiusio artimus ryšius su LDT nariais (S. Lozoraičiu, A. Simučiu, 
P. Žadeikiu), su jais susirašinėjusio, tekstai. Todėl, turėdamas gana 
patikimos informacijos, jis galėjo atviriau ir neretai ciniškiau pasi-
reikšti spaudoje įvairiais lietuvių politinės minties klausimais. Šios 
knygos temai itin svarbūs yra straipsniai „Taip ginamos Lietuvos 

17 Anušauskas Arvydas, Taikinys – Lietuvos diplomatinė tarnyba, Darbai ir 
dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002, Nr. 30, p. 249–
258; Banionis Juozas, Lietuvių politinių organizacijų bendradarbiavimas su 
Lietuvos diplomatine tarnyba, keliant Lietuvos laisvės bylą 1960–1990 m., 
Lietuvių diplomatija išeivijoje, 1940–1991: straipsnių rinkinys, Vilnius: Ver-
sus aureus, 2007; Gureckas Algimantas P., Vašingtono politika ir pažiūros 
Lietuvos laisvės reikalu, Akiračiai, 1972 m. vasario mėn., Nr. 2 (36), p. 1, 12–13; 
Skirius Juozas, Pulkininkas leitenantas Povilas Žadeikis, Lietuvos krašto ap-
saugos ministrai ir kariuomenės vadai, Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerija, 2008, p. 46–53; V. R., Taip ginamos Lietuvos atstovy-
bės: VLIK ir LDT, Akiračiai, 1969 m. rugsėjo mėn., Nr. 8 (12), p. 3.

18 Lietuvos diplomatija XX amžiuje: Lietuvos diplomatinės tarnybos 80-mečiui 
ir Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo 100-osioms 
gimimo metinėms skirtos tarptautinės konferencijos pranešimai, Vilnius: 
Vaga, 1999; Rastenis Vincas, min.veik.

19 Lietuvių diplomatija išeivijoje, 1940–1991: straipsnių rinkinys, Vilnius: Versus 
aureus, 2007.

20 Dambrava Vytautas Antanas, Vakar, šiandien, visuomet, Vilnius: Du Ka, 2000.
21 Rastenis Vincas, min.veik.
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atstovybės“22 ir „Lietuvos diplomatinė tarnyba“23. Taip pat čia apta-
riamas ir monografijai aktualus dr. S. A. Bačkio straipsnis „JAV de 
jure Lietuvos pripažinimo 50 metų sukaktis“24. Lietuvos diploma-
tijos istoriją buvo pradėjęs rašyti diplomatas dr. Albertas Gerutis25, 
tačiau nebaigė (rankraštis, kaip ir visas diplomato archyvas, yra 
saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje 
(toliau – VUB RS), fondas Nr. 155).

Išskirtinio dėmesio yra sulaukęs ir Pasiuntinybės pastatas. Jo is-
toriją yra aprašęs istorikas ir diplomatas A. Eidintas26. Pridursime, 
kad L. Jonušauskas ir buvęs Lietuvos diplomatinės tarnybos narys, 
generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza yra surinkę ir paskelbę 
dokumentinę medžiagą apie Lietuvos konsulatą Čikagoje27.

Monografijai ne mažiau svarbūs pačių diplomatų atsiminimai28, 
į šaltinių rinkinius sudėti jų laiškai, kita korespondencija29. Tarp 
jų išskirtume Vytauto Landsbergio Pusbrolis Motiejus: knyga apie 

22 To paties, Taip ginamos Lietuvos atstovybės, ten pat, p. 308–312.
23 To paties, Lietuvos diplomatinė tarnyba, ten pat, p. 314–321.
24 Bačkis Stasys Antanas, JAV de jure Lietuvos pripažinimo 50 metų sukaktis, 

Aidai, 1972 m. rugsėjis, Nr. 6 (252–266), p. 265–279.
25 Lietuvos nepriklausomybės fondo taryba, Tėviškės žiburiai, 1983 m. gruodžio 

1 d., Nr. 48 (1763), p. 4.
26 Eidintas Alfonsas, Lietuvos ambasados rūmų Washington, D.C. istorija, Wa-

shington: A. Eidintas, 1996.
27 Jonušauskas Laurynas, Kleiza Vaclovas, Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924–

2004 metais dokumentuose ir nuotraukose, Chicago: Lithuanian Research 
and Studies Center, 2004.

28 Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis (1929–2007), Kaunas: Artuma, 
2008; Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku, Aidai, 1973 m. spalio mėn., Nr. 8 
(263–277), p. 345–350; Sidzikauskas Vaclovas, Lietuvos diplomatijos paraštėje, 
Vilnius: Vaga, 1994; Turauskas Eduardas, Lietuvos nepriklausomybės neten-
kant, Kaunas: Šviesa, 1990; Venskus Adolfas, Gyvenimui aš dėkingas už viską, 
Vilnius: Margi raštai, 2009.

29 Antano Smetonos korespondencija 1940–1944, Kaunas: Vytauto Didžiojo uni-
versiteto leidykla, 1999; Dambrava Vytautas Antanas, Kelyje į Laisvę, Vilnius: 
Du Ka, 1995; Lietuvos diplomatų korespondencija (1940–1945), Vilnius: Versus 
aureus, 2012; VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje: Berno ir Par-
yžiaus konferencijų protokolai, Vilnius: Versus aureus, 2004.
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Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų30. Suprantama, kad šiuose 
išvardytuose tekstuose Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone nėra pa-
grindinė tema, tačiau apie jos veiklą ir joje dirbusius asmenis yra 
rašoma ar užsimenama.

Smulkios, kronikos pobūdžio informacijos apie Lietuvos pa-
siuntinybę Vašingtone ar jos vadovus esama šiuose lietuvių išeivi-
jos organizacijų leidiniuose ir ypač lietuvių išeivijos spaudoje: Tė-
viškės Žiburiuose, Akiračiuose, Naujienose, Aide, Į Laisvę, Drauge. 
Pastebėsime, kad kai kurie paskutinio nurodyto leidinio numeriai, 
dabar saugomi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir pa-
siekiami elektroniniu būdu (www.epaveldas.lt), buvo kažkada ne-
mokamai siųsti pačiai Pasiuntinybei, ir juose galima rasti, – spėja-
ma, kad dr. S. A. Bačkio ranka pieštuku pažymėtų, – diplomatams 
svarbių aktualijų. Lietuvių išeivijos spaudoje esama daug smulkios 
informacijos, kuri neretai peržengia privatumo ribas (kas gimė ir 
mirė, pardavė ar pirko namus, susituokė, kas iš kur atvyko, kur 
išvažiavo ar kada atostogauja, o nekrologuose nurodoma, nuo kada 
atvyko arba kiek metų praleido Amerikoje ir čia mirė), tad yra ir 
žinučių apie diplomatus.

Nežinoma archyvinė medžiaga skatina naujus tyrimus, o atras-
tos smulkios detalės gali žymiai papildyti lietuviškos diplomatijos 
istoriją naujais duomenimis. Monografijos temai naudingas aruo-
das yra Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA) 
saugomi pasiuntinybių ir konsulatų dokumentai, kurie nuolat pa-
sipildo arba tampa prieinami (vien per 2002–2011 metus Archyvo 
fondai pasipildė LDT šefo S. Lozoraičio, Lietuvos pasiuntinybių 
Vokietijoje ir prie Šv. Sosto bei Lietuvos generalinių konsulatų 
Niujorke ir Toronte archyvais). Monografijoje ne kartą cituojamos 
ištraukos iš dokumentų ir laiškų, saugomų LDT šefo S. Lozoraičio 
archyve (fondas Nr. 668), kuriame yra iš esmės visi pagrindiniai 
1940–1983 metų dokumentai. Autorė su jais susipažino dar tuomet, 

30 Landsbergis Vytautas, Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiš-
kų ir pasisakymų, Vilnius: Vaga, 2002.
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kai archyvas buvo ką tik atvežtas į Lietuvą, tvarkomas. Tad kai 
kuriose nuorodose nėra įrašyta aprašų ir bylų numerių.

Svarstomai temai ypač svarbus LCVA saugomas Lietuvos pa-
siuntinybės Vašingtone archyvinis fondas Nr. 656. Ko gero, pir-
masis juo susidomėjo S. Lozoraitis (jaunesnysis), kuris paskirtas 
į Vašingtoną iš karto, čia atvykęs, patikrino Pasiuntinybės archy-
vus: „Man buvo labai įdomu patikrinti Vašingtono pasiuntinybės 
archyvus“31. Šiandien jau Lietuvoje saugomas Pasiuntinybės archy-
vas sudėtas į penkis aprašus. Juose yra daugiau nei trys tūkstan-
čiai bylų. Chronologiškai aktualiame (1940–1990 m. m.) antrajame 
apraše yra 1382 bylos. Jo turinys liudija apie tūkstančius Lietuvos 
pasiuntinybės Vašingtone vardu parašytų ir gautų tekstų lietuvių, 
anglų, prancūzų kalbomis (daugiau nei 8 500 saugojimo vienetų). 
Vien atskirai sudėtų siųstų raštų nuorašai apima daugiau nei šim-
tą bylų (58 910 saugojimo vienetų). Reikia pabrėžti ne tik nuolati-
nę korespondenciją su svetimų šalių atstovais, bet ir su savaisiais, 
Lietuvos diplomatinės tarnybos kolegomis. Įvairūs dokumentai ir 
korespondencija iš Berno, Buenos Aires, Londono, Montevidėjaus, 
Paryžiaus, Rio de Žaneiro, Vatikano, San Paulo ar Toronto, taip 
pat iš „vietinių“ Čikagos, Los Andželo, Niujorko konsultantų irgi 
sugulė į atskiras bylas (daugiau nei 5 500 saugojimo vienetų). Šio 
archyvo aprašymas, nurodant skaičius, yra tarsi Lietuvos pasiunti-
nybės Vašingtone veiklos apimties iliustracija.

Monografijai vertingiausi archyviniai dokumentai yra pačių 
diplomatų rašytos įvairios pro memoria, nes laikydamiesi užsie-
nio reikalų ministerijos tvarkos jas diplomatai rašydavo, jei ne 
tą pačią, tai kitą ar trečią dieną po rašte aprašomų įvykių32, kad 

31 Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjo S. Lozoraičio (jaunesniojo) laiš-
ko Tėviškės žiburių redaktoriui kunigui dr. P. Gaidai nuorašas, 1984 m. liepos 
7 d., LCVA, f. 656, ap. 2, b. 36, l. 94.

32 Pvz., „Laikraščių reporteriai labai įvairavo, aprašydami ar iš kitų nusira-
šydami ir skelbdami dr. M. Devenio pasakojimus. Todėl publikacijose 
skyrėsi kai kurių faktų nušvietimas, datos, vietovių pavadinimai, žmonių 
pavardės bei kiti duomenys. Bene tiksliausiai M. Devenio pasakojimą už-
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„memoria būtų kuo arčiau prie faktų“33. Neretai diplomatai pasi-
likdavo ir kai kuriuos dokumentų ar asmeninių laiškų nuorašus, 
kurių esama ir tame pačiame Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 
archyve, ir kituose diplomatų archyvuose. Nuorašų esama ir kartu 
su Lietuvos pasiuntinybės Londone dokumentais (fondas Nr. 648) 
saugomame B. K. Balučio dienoraštyje34. Darbe apie Pasiuntinybę 
taip pat remtasi dr. A. Geručio35 ir Prezidento Valdo Adamkaus36 
dienoraščiais.

Knygoje ne kartą cituojami diplomato, Lietuvos generalinio 
konsulo, nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus A. Simučio ofici-
alūs ir privatūs tekstai. Viena diplomato archyvo dalis yra saugoma 
Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvių išeivijos institute (toliau – 
VDU LII; fondas Nr. 34), kita dalis archyvo yra Amerikos Lietu-
vių kultūros archyve (ALKA37). Kai kurie A. Simučio tekstai yra 
paskelbti dokumentų rinkinyje Anicetas Simutis – 60 metų Lietu-
vos diplomatinėje tarnyboje38. Taip pat pasinaudota V. Rastenio ar-
chyvo dokumentais, saugomais Lietuvių išeivijos institute (fondas 
Nr. 2) ir ten pat esančiais Broniaus Kviklio (fondas Nr. 1), Eduardo 
Turausko (fondas Nr. 11), Liūto Mockūno (fondas Nr. 16), Bronio 
Railos (fondas Nr. 19), Ugnės Karvelis (fondas Nr. 27), Liudviko 

rašė Anicetas Simutis, kuris, Lietuvos generalinio konsulo Niujorke J. Bud-
rio pavestas, pas M. Devenį lankėsi 1942 m. rugsėjo 15 d. Grįžęs į Niujorką, 
A. Simutis rugsėjo 18 d. parašė minėtą straipsnį „Pro memoria“, kuriame 
geru stiliumi ir plačiai išdėstė visa, ką girdėjo M. Devenį pasakojant ir at-
sakant į klausimus.“, Aničas Jonas, Alena ir Mykolas Deveniai: visuomenės 
politinė veikla Tėvynėje ir išeivijoje, Vilnius: Vaga, 1997, p. 166.

33 Rastenis Vincas, Taip ginamos Lietuvos atstovybės, Tarp kairės ir dešinės, 
tarp Lietuvos ir Amerikos..., p. 312.

34 B. K. Balučio dienoraštis, LCVA, f. 648, ap. 2, b. 443.
35 Dr. A. Geručio dienoraštis, VUB RS, f. 155.
36 V. Adamkaus dienoraštis, VDU LII, f. 32, V. Adamkaus archyvas.
37 Lietuvos generalinio konsulo A. Simučio konfidenciali pro memoria, 

Nr. 765/36–N, 1984 m. birželio 12 d., LCVA, f. 656, ap. 2, b. 36, l. 80.
38 Anicetas Simutis – 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, Vilnius: Lietu-

vos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
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Šmulkščio (fondas Nr. 51) archyvais. Epizodiškai remtasi Lietuvos 
istorijos institute (toliau – LII) esančiu prelato Mykolo Krupavi-
čiaus archyvu (fondas Nr. 54).

Dar vienas archyvinis lobynas, kuris buvo naudingas rengiant 
monografiją apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone Šaltojo karo 
metais, yra saugomas JAV sostinėje, Nacionaliniame archyve (USA, 
National archives)39. Buvo peržiūrėtos JAV valstybės departamento 
bylos, kurios atrinktos pagal nurodytus reikšminius žodžius: „Lie-
tuva“, „Lietuvos pasiuntinybė“, „Jungtinių Amerikos Valstijų vals-
tybės departamentas“, „Žadeikis“, „Kajeckas“, „Bačkis“, „Lozoraitis“. 
Bylose saugomi dokumentai nenumeruoti, tik kai kurie pažymėti 
šifrais. Chronologinės ribos – 1940–1960 metai. Vėlesni, taip pat 
minimų metų kai kurie JAV valstybės departamento dokumentai, 
saugomi Nacionaliniame archyve, neprieinami, jiems uždėtas res-
tricted žymuo, tai yra „ribotas susipažinimas“. Peržiūrėtose bylose 
galima rasti Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos diplomatų įteiktų 
memorandumų ir notų, pokalbių aprašymų, personalo duomenų, 
finansinių dokumentų originalų ir/ar jų kopijų, taip pat JAV fede-
ralinio tyrimų biuro dokumentų ir jų kopijų, kurių turinys rodo, 
kad biuras labiau domėjosi komunistuojančiais JAV lietuviais ir jų 
spauda40. Pervertus bylų dokumentus, taip ir nepavyko rasti di-
plomato A. Simučio pavardės, vos kelis kartus šmėstelėjo dr. Petro 
Povilo Daužvardžio pavardė, tiksliau pasakius, – parašas. Peržiūrė-
tose latvių ir estų bylose buvo „pasiklydę“ ir lietuviški dokumentai. 
Šiam darbui vertingiausi dokumentai iš JAV Nacionalinio archyvo 
buvo užrašyti pokalbiai arba vidinė JAV valstybės įstaigų kores-
pondencija, kur minimi lietuviai.

JAV valstybės departamento archyvai, datuoti po 1960-ųjų, vis 
dar tiesiogiai neprieinami, tačiau kai kurie jų yra publikuoti JAV 

39 Autorė ypač dėkinga už pagalbą archyvarui Davidui A. Langbartui.
40 Federal Bureau of Investigation. Report of Special Agent Joseph A. O’Reilly; 

March 29, 1945, USA, National archives, RG–59, Department of State, De-
cimal file, Box No. 6624, 860M.48/7–1745; Federal Bureau of Investigation. 
Report of Special Agent William E. Ward; February 16, 1945, ten pat.
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valstybės departamento41 leidžiamuose dokumentų rinkiniuose, 
tad esantiems tolėliau nuo Amerikos kontinento jie pasiekiami 
internetinėje erdvėje (http://history.state.gov/historicaldocuments). 
Minėtuose dokumentų rinkiniuose Lietuvos, taip pat Latvijos ir 
Estijos valstybės epizodiškai minimos tarptautinių konferencijų, 
derybų ir memorandumų tekstuose, pro memoria tekstuose apie 
JAV ir Sovietų Sąjungos diplomatų pokalbius.

Dar viena monografijai vertinga šaltinių grupė yra pokalbiai su 
pačiais įvairiausiais asmenimis, kurių biografijose esama Pasiun-
tinybės istorijos pėdsakų. Daryti interviu įrašai ar/ir užrašai yra 
saugomi šio teksto autorės asmeniniame archyve.

Monografijos gale yra pateikiami trys priedai, kurie gali pasitar-
nauti ir kaip informacija, ir kaip iliustracija apie Lietuvos pasiunti-
nybės Vašingtone veiklą Šaltojo karo metais. Jų ir kitų archyvinių 
šaltinių citatų kalba netaisyta.

41 Už kantrybę, pagalbą ir ekskursiją po JAV valstybės departamento Ralfo 
J. Bunche’s biblioteką šių eilučių autorė didžiai dėkinga Meganai G. Sheils.
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„ SUDR ASK Y TI SMOK INGA I“: 
Lietuvos diplomatinė tarnyba 

Antrojo pasaulinio karo metais

1940-ųjų birželis Lietuvoje daugumai amžininkų neatrodė toks 
tragiškas, koks jis buvo iš tikrųjų. Juk toliau veikė tos pačios vals-
tybinės įstaigos, bankai, spauda, rezidavo užsienio diplomatinis 
korpusas. Naujos prosovietinės valdžios galva Justas Paleckis do-
kumentus pasirašinėjo kaip Lietuvos Respublikos Prezidentas, o 
sudarytoje naujojoje Vyriausybėje buvo gerai žinomos Ernesto Gal-
vanausko, išlikusio finansų ministru, ir krašto apsaugos minist ro, 
generolo Vinco Vitkausko pavardės42. Užsienio reikalų ministras 
J. Urbšys tiesiog atleistas iš pareigų. O naujasis ministras taip pat 
buvo viešas ir visiems gerai pažįstamas asmuo – tai iš akademi-
nio gyvenimo „ištrauktas“ rašytojas, Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius, dekanas Vincas Krėvė-Mickevičius. Net spėliota, kad 
gal pasikeitė tik valdžios pirmieji asmenys, kaip įvyko 1926 metų 
gruodį po perversmo, o ne kardinaliai viskas – Lietuva okupuota, 
ištrinta iš politinio pasaulio žemėlapio, praradusi nepriklausomybę. 
Tačiau tai buvo tiesiog „revoliucija iš viršaus“43 arba tikriausią oku-
paciją maskuojantys gestai, sovietų ne kartą išbandytas užgrobimo 
modelis.

Kol Lietuva nebuvo „savanoriškai įstojusi“ į Sovietų Sąjungos 
sudėtį 1940 m. rugpjūtį, tol užsienyje dirbę Lietuvos diplomatai ty-
liai stebėjo situaciją, pagarbiai (pavyzdžiui, dėl ligos) atsisakinėjo 

42 Petraitytė-Briedienė Asta, Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas..., p. 44.
43 Senn Alfred Erich, Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus, Vilnius: Lietuvos gy-

ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009, p. 214–215.
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