Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto deklaracija, paskelbta pogrindžio laikraštyje „Laisvės kovotojas“. 1944 m. vasario 16 d. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

VLIK‘o vadovybė su į Vakarus prasiveržusiu legendiniu partizanu Juozu Lukša. Iš kairės: Jonas Pajaujis, Leonas Prapuolenis, Mykolas Krupavičius, Juozas Lukša. Vakarų Vokietija, 1948 m. Iš Genocido
aukų muziejaus rinkinių

Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis po pasitarimų su VLIK’o nariais Reutlingene 1952 m. Iš kairės:
Vladas Žilinskas, Jonas Makauskas, Steponas Kairys, Tomas Šidiškis, Stasys Lozoraitis, Petras Karvelis, Jonas Norkaitis. Iš K. Lozoraičio fotoarchyvo

Nacių okupacijos metu 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune susikūrė Lietuvos rezistencinio sąjūdžio ir nepriklausomybės laikotarpio politinių partijų
ar grupių junginys, kuris pasiskelbė Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu (VLIK).
VLIK’o veiklos programa buvo išdėstyta 1944 m. vasario 16 d. Vilniuje
paskelbtoje deklaracijoje. „Lietuvių tautos laisvė ir Lietuvos valstybės nepriklausomybė yra tautos egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga“, – teigiama dokumente. Joje akcentuojama, kad Lietuvos valstybės suverenitetas „nei dėl Tarybų Sąjungos, nei dėl dabartinės Reicho okupacijos“
neišnykęs, o tik „laikinai sustabdytas“. Dėl būsimos „Respublikos vyriausybės“ sudarymo pareikšta, kad tai bus daroma „koaliciniu pagrindu politinių
grupių susitarimu“. Be to, pažymima, kad, siekiant valstybės konstitucinio
tęstinumo, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje galios 1938 m. Konstitucija
iki teisėto jos pakeitimo. VLIK’as pasisakė už glaudžių ryšių palaikymą su
Lietuvos diplomatine tarnyba išeivijoje. Kreipimesi į Lietuvos pasiuntinius ir
konsulus sakoma, kad VLIK’as pasirengęs palaikyti su Lietuvos diplomatine
tarnyba nuolatinius ryšius ir „duoti tam tikslui reikalingų nurodymų“. Tuo
buvo patvirtinta, kad VLIK’as esąs „kaipo vienintelė politinė vadovybė Lietuvoje“ ir jo nurodymai „yra autoritetingi ir vykdintini“. Kita vertus, VLIK’as
garantavo, kad neketinama siaurinti Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos
ir slopinti jos iniciatyvos. Naujoji organizacija, kurios pirmininku išrinktas
socialdemokratas Steponas Kairys, o vicepirmininkais krikščionis demokratas Adolfas Damušis ir tautininkas Balys Gaidžiūnas, pretendavo vadovauti
politiniam lietuvių tautos gyvenimui ir ketino tapti Seimo funkcijas atliekančia institucija.
VLIK’as greitai atsidūrė nacių okupacinės administracijos akiratyje –
buvo persekiojamas, o 1944 m. balandžio–gegužės mėnesiais gestapas suėmė du trečdalius organizacijos narių. Siekiant išsaugoti VLIK’ą, okupuotoje tėvynėje buvo paliktas veikti tik jo prezidiumas, o Vokietijoje 1944 m.
rudenį įsteigta užsienio delegatūra. Artėjant Rytų frontui prie Berlyno ir
sovietams reokupuojant Lietuvą, VLIK’as iš antinacinio pasipriešinimo
centro tapo antisovietiniu centru. Jo veiklos tikslas liko tas pats – atkurti
nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę. Ilgainiui susiformavo du
blokai: katalikiškasis, pasivadinęs Tautos taryba, ir laicistinis (liberalusis),
dar kitaip – Vyriausiasis lietuvių komitetas. 1945 m. birželio 15 d. VLIK’o
pirmininku buvo išrinktas krikščionių demokratų lyderis kun. Mykolas Krupavičius. Tuomet laicistinio bloko atstovų siūlymu buvo iškelta idėja rengti
naują VLIK’o deklaraciją. 1945 m. liepos 3 d. buvo paskelbtas Viurcburgo
protokolas. Dokumente apibrėžta būsimos Lietuvos santvarka, paremta demokratiniais pagrindais. Jame teigiama, kad kol bus išrinktas Seimas,
Lietuvos valstybė vadovausis Laikinąja Konstitucija, atitinkančia 1922 m.
Konstituciją. Buvo atsisakyta 1938 m. Konstitucijos, kuria rėmėsi Lietuvos
diplomatinė tarnyba, siekianti išsaugoti Lietuvos valstybės tęstinumą. Be to,
VLIK’as įsipareigojo kontroliuoti laikinosios vyriausybės darbą. Taigi, organizacija prisiėmė valstybės suverenumo vykdytojo vaidmenį.
1955 m. birželį VLIK’as įsikūrė JAV. Po 1955 m. liepos 18–23 d. Ženevoje vykusios keturių didžiųjų valstybių konferencijos Rytų Europa galutinai
atsidūrė sovietų įtakos sferoje ir tarptautinė padėtis keitėsi nepalankia Lietuvos laisvinimui linkme. Tapo akivaizdu, kad greitai Lietuvos nepriklausomybės atkurti nepavyks. VLIK’as, nepasiekęs JAV trokštamo pripažinimo
ir atsižvelgęs į susiklosčiusią tarptautinę padėtį, nebeturėjo pretenzijų tapti egzilio vyriausybe. Jo vadovų samprotavimuose ėmė ryškėti kita idėja –
mintis apie „Vyriausią laisvinimo organą“. VLIK‘as atliko nemažai konkrečių
darbų skelbiant lietuvių tautos aspiracijas gyventi laisvai bei nepriklausomai ir vaidino svarbiausią vaidmenį Lietuvos laisvinimo darbe. Septintajame dešimtmetyje organizacija, stiprindama Lietuvos laisvės bylos gynimą,
bandė jungti laisvinimo sąjūdžio veiksnius į vieningą centrą ir kėlė uždavinius intensyvinti kovą su sovietų kolonializmu Lietuvoje, atskleisti rusinimo
puolimą, reikalauti besąlyginės laisvo apsisprendimo teisės Lietuvai, skatinti
šiai veiklai jaunuomenę, rengti informaciją apie Lietuvos padėtį ir skleisti ją
žiniasklaidoje. Tam pasitelkta trijuose žemynuose – Amerikoje, Australijoje
ir Europoje – pasklidusi laisvoji lietuvija, o memorandumai ar atsišaukimai
dėl pavergtos Lietuvos buvo adresuojami Vakarų šalių vadovams ir vyriausybėms. Šių nuostatų VLIK’as neatsisakė iki pat Lietuvos valstybės atkūrimo.
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