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XiX a. pabaigoje prasidėjęs ateitininkų sąjū-
dis buvo jaunų katalikų inteligentų kova prieš 
lietuvių nukrikščionėjimą ir nutautėjimą, ta-
čiau skirtingai nuo kitų kovų, ji buvo kurianti 
kova ir statanti tvirtus pamatus nepriklausomai 
lietuvos valstybei.

tais pamatais tapo lietuvių moksleiviai ir stu-
dentai, išaugę į pirmąją tarpukario nepriklau-
somos lietuvos katalikų inteligentų, visuome-
nės veikėjų, valstybės kūrėjų kartą, kuri „kaip 
naujas raugas, formavo, skaidrino, kėlė tautos 
gyvenimą ir lygino kitų srovių aštrius kampus“  
(kun. St. Yla). Daugelį jų antrasis pasaulinis karas 
sunaikino, išblaškė po pasaulį, kiti tapo rezisten-
tais ir pogrindžio veikėjais okupuotoje lietuvoje. 
išeivijoje organizacija buvo atkurta, klestėjo ir 
jungė skirtinguose žemynuose išsisklaidžiusius 
ateitininkus. išgyvenant pavergtos tėvynės tra-
gediją išeivijos ateitininkų veikloje tautiškumo 
principas tapo svarbiausiu – aktyviai veikta dėl 
lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasauliui 
skelbiama apie mažos valstybės kovą dėl laivės, 
saugoma lietuviška kultūra, tradicijos, kalba. 
ateitininkų organizacija lietuvoje buvo atkurta 
kartu su nepriklausomybės Sąjūdžiu – 1989 m. 

Pirmasis ateitininkų dešimtmetis buvo ap-
sisprendimo už pilnutinę tiesą ir krikščioniško 
gyvenimo  išpažinimo dešimtmetis. tai buvo 
atvirumo ir drąsos viešai liudyti savo tikėjimą ir 
jį ginti laikas. 

Per antrąjį dešimtmetį sukurta organizacijos 
struktūra, išryškinta idealogija. Įsteigtos dvi są-
jungos – sendraugių ir studentų, sukurta fede-
racija. Profesorius Stasys Šalkauskis suformula-
vo organizacijos ideologiją. 

trečiasis dešimtmetis pažymėtas literatūriniais 
talentais, kultūriniais renginiais, aktyviu dalyva-
vimu švietimo, mokslo, spaudos ir politikos dar-
buose. tai kūrybos ir kultūros auginimo metai. 
Šio dešimtečio pabaigoje pradėjo pleventi Gyvo-
sios dvasios sąjūdžio idėja, tačiau jai įsižiebgti ne-
leido prasidėjęs antrasis pasaulinis karas. 

ketvirtas dešimtmetis – tai kovos dėl lietu-
vos laisvės ir skaudžių netekčių metai, kai karas 
nusinešė daugybės lietuvos ir krikščioniškosios 
kultūros kūrėjų, tarp jų ir ateitininkų vado pro-
fesoriaus Prano Dovydaičio, gyvybes. Vokieti-
jos pabėgėlių stovyklose gyvenantys ateitinikai 
atkūrė organizaciją, atnaujino žurnalo „ateitis“ 
leidybą. emigravus iš Vokietijos žurnalas buvo 
leidžiamas Jungtinėse amerikos Valstijose, o 
organizacija su veiklos centru JaV jungė Šiaurės 
amerikos, australijos ir europos žemynuose iš-
sisklaidžiusius ateitininkus. 

Po 50 okupacijos metų ateitininkų organi-
zacija buvo atkurta lietuvoje. Jos narių skai-
čius sparčiai didėjo,  kūrėsi kuopos,  atnaujin-
ta korporacijų veikla, per du nepriklausomos 
lietuvos dešimtmečius organizacijoje užaugo 
naujoji sendraugių karta, tačiau amžinybėn 
palydėti daugelis pirmųjų ateitininkijos kūrė-
jų. 

kiekviena nauja karta nešioja skolą tiems 
žmonėms, kurie dėl idealo aukojo savo laiką, 
sveikatą, materialinius išteklius ir net gyvybes. 
Šią skolą grąžinti – tai įsipareigoti ir prisiimti 
atsakomybę už krikšioniščioniškojo idealo kū-
rimą savo aplinkoje. tai sunku, tačiau kaip sakė 
vienas iš ateitininkijos kūrėjų – Vladas Jurgutis 
tiems, kurie nutautėjimo ir ateistinės pasaulė-
žiūros laikais abejojo ateitininkijos susikūrimo 
galimybėmis: „sunku bet būtina, o kas  būtina 
yra įmanoma“. kaip ir prieš 100 metų, pagrin-
dinis ateitininkijos tikslas yra priimti pasaulio 
keliamus iššūkius visa atnaujinant kristuje.

„ateitininkija istorijos bėgyje išgyveno sve-
timųjų ir savųjų priespaudą, veikė viešumoje ir 
pogrindyje, rinkosi kaimo trobelėse ir dango-
raižių papėdėse, patyrė skaudžių persekiojimų 
ir nuoširdžios globos, pagyrimų ir priekaištų, 
augo ir mažėjo, kilo ir slūgo, degė ir ruseno savo 
dvasia, tačiau išsaugojo savo ideologinį univer-
salumą ir organizacinį tęstinumą“ (Juozas Poli-
kaitis). 



leono Xiii skelbtų socialinių 
enciklikų „Rerum novarum“ 
(1891 m.) ir „Graves de 
Communi“ (1901 m.) tikslas 
buvo parodyti socializmo pavojų 
tikėjimui ir dorovei. katalikai 
į šiuos raginimus atsakė 
aktyvia visuomenine veikla. 
ateitininkų sąjūdis – tai pirmasis 
lietuvių atsiliepimas į leono 
Xiii raginimą neužsidaryti 
bažnyčiose, bet remiantis 
krikščioniška pasaulėžiūra 
formuoti visuomenę – kurti 
krikščioniškojo gyvenimo idealą. 
Popiežiaus Pijaus X programa 
„Visa atnaujinti kristuje!“ tampa 
ateitininkų veikimo šūkiu.

Visa  atnaujinti  Kristuje!

Popiežius Pijus X Popiežius Leonas XIII

Enciklika „Graves de Communi“



XX a. pradžioje ateitininkija pradeda 
formuotis iš penkių gijų: 
Fribūro ir leveno studentai kunigai įsteigia 
draugijas „Rūta“ ir „lietuva“.  
Maskvoje katalikų studentų draugiją „Rūta“ 
įsteigia eliziejus Draugelis. 
Petrapilio dvasinėje akademijoje  
kun. Jurgis Matulaitis organizuoja socialinius 
kursus kunigams ir skatina juos imtis tautinio 
darbo, o studentas Vladas Jurgutis kuria idėją 
apie lietuvių katalikų inteligentų organizacijos 
kūrimą. 
kaune kun. Povilas Dogelis organizuoja 
kunigų „žurfiksų“ susitikimus aptarti aktualius 
visuomenės klausimus, steigia katalikiškas 
organizacijas. 
kaune buriasi katalikai moksleiviai.  

kazys Bizauskas pradeda ranka rašyti 
laikraštį „ateitis“.
1909 m. „leveno šešetukas“ parengia 
atsišaukimą į europoje studijuojančius 
studentus „Draugai studentai“: „Žmogau, 
atsakysi prieš Dievą ne tik tai, ką patsai vienas 
gali padaryti, o nepadarai, bet ir už tai, ką su kitu 
susidėjęs galėtum padaryti, bet nesirūpini“ <...> 
„Mes negalime neturėti omenyje, kad nemaža 
išėjusių mokslus Lietuvių, užmiršę savo šventas 
priedermes, svetimiems tarnauja, o tuo tarpu 
visokių atėjūnų ir išgamų ir taip nuvargusioje 
mūsų tėvynėje vardan kitų tautų kultūros 
ir politikos reikalų šiaip ar kitaip varoma 
ištautinimo darbas“.
1910 m. vasario 19 d. levene sudaroma 
katalikų studentų sąjungos valdyba.

Sunku, bet būtina, 
o kaS būtina, tai ir Įmanoma!

Levene –
draugija „LietuVa“

kun. jurgis 
Galdikas

kun. Pranas 
Kuraitis

kun. simanas 
Šultė

kun. antanas 
Viskantas

kun. mečislovas 
reinys

FribūraS

PetraPiLis

Kaunas

maSkvoJe – draugija „rūta“Kaune – kunigai 
„žurfiksai“ 

kun. Povilas
Dogelis

V. Jurgutis

kun. vincentas 
borisevičius

LeVenas

PetraPiLYJe – 
dvasinė akademija ir studentai

kun. jurgis 
matulaitis Vladas jurgutis

magdelena 
Draugelytė-
Galdikienė adomas Galdikas

maSkva



FribūraS

LuVenas

PetraPiLis

maSkva

Bogorodist
ViLnius

Konotopas
Kurskas

jurjeVsKa

Pirmojo pasaulinio 
karo metu, vokiečiams 
okupavus lietuvą, 
lietuvių draugija 
nukentėjusiems nuo 
karo šelpti 
organizavo  
inteligentijos 
išsiuntimą 
į Rusiją. 

Vilniuje pasiliko nedidelė 
inteligentų dalis, kuri tęsė 
Draugijos veiklą lietuvoje 
ir rūpinosi nukentėjusiais 
lietuviais, tarp jų Pranas 
Dovydaitis, Povilas Dogelis. 
aleksandras Stulginskis 
organizavo pedagogikos ir 
mokytojų rengimo kursus, 
rūpinosi maisto atsargų 
kaupimu. 

Lietuvių draugijos
nukentėjusiems nuo karo 
šelpti Centro komitetas, 
1915 m. Pirmoje eilėje 
trečias iš kairės – m. Yčas.
antroje eilėje antras iš 
kairės – kun. P. Dogelis 

VoronEžas



mYLėti Lietuvą, norėti LietuvoS     V. jurgutis

Į Voronežą atvyko apie 
1000 moksleivių, buvo 
atkelta Vilkaviškio 
gimnazija, Saulės 
mokytojų ir buhalterijos 
kursai, įkurtos Martyno 
Yčo berniukų ir mergaičių 
gimnazijos, Mokytojų 
institutas. 
apie 400 ateitininkų 
dalyvavo savos –  
„paauglių respublikos“ 
kūrime ir valdyme. 
nuolatinė įtampa tarp 
liberalios ir socialistinės 
pakraipos „aušrininkų“ ir 

krikščioniškųjų „ateitininkų“ 
kaitino jaunas, lietuvos 
išsiilgusias, paauglių 
širdis: rašytos notos, 
skelbti renginių boikotai, 
sąmokslai, kaip mažinti 
kitos organizacijos narių 
skaičių. 
Moksleivių ateitininkų 
organizacija Voroneže 
turėjo šalpos fondą, 
archyvą, biblioteką, rengė 
konferencijas. Jaunuoliai 
įvairiapusiškai ruošėsi grįžti 
į lietuvą organizuotai kurti 
laisvą valstybę.

Įkvėpti iš Petrapilio atvykusio kapeliono mykolo krupavičiaus, 
ateitininkai pradeda rengtis kovai dėl valdžios būsimoje 
Lietuvoje – skaitomi politiniai pranešimai, rengiami susitikimai. 

voroneže dalis ateitininkų įsijungė į m. krupavičiaus 
organizuotą krikščionišką šelpimo organizaciją, kuri netrukus 
tapo krikščionių demokratų partija. 

m. krupavičius jungė moksleivius į politinės agitacijos darbą, 
kartu kūrė ateitininkų socialinę doktriną ir Lietuvos ateities 
planus: demokratiją, pažangią žemės reformą, be kurios 
įgyvendinimo Lietuvos – dabartine prasme – nebūtų. 

voronežo moksleiviai, 1918 m. 
Stovi iš kairės: a. krakauskas, S. Dabušis,  
J. matulionis. Sėdi iš kairės: b. Žukauskas,  

L. Žukauskas.

m. krupavičius (centre), voroneže bolševikų 
pasmerktas mirčiai, grįžta į Lietuvą, 1918 m.



Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui 
ateitininkai dalyvauja nepriklausomos 
Lietuvos respublikos kūrime:

1917 – vilniaus konferencija – lietuvių politikų su vokietijos
 parama organizuotas lietuvių delegatų suvažiavimas
 Dalyvauja ateitininkai – k. bizauskas, P. Dogelis.
1917 – išrenkama Lietuvos taryba, į kurią išrenkami ateitininkai – 
 a. Stulginskis, k. bizauskas, Pr. Dovydaitis.
1918 – vasario 16-ąją pasirašomas nepriklausomybės aktas. 
 ateitininkai – nepriklausomybės akto signatarai: 
 a. Stulginskis, k. bizauskas, Pr. Dovydaitis.

1920 –  balandžio 14–15 d. įvyko Steigiamojo Seimo rinkimai.

 iš 112 išrinktų Steigiamojo Seimo narių, 
 59 priklausė krikščionių demokratų blokui.

Lietuvos respublikos ministras Pirmininkas ir krašto apsaugos 
ministras Leonas bistras ir vidaus reikalų ministras  

antanas endziulaitis apeina rikiuotę, 1925 m.

aLeKsandras 
stuLGinsKis  
Steigiamojo seimo,  
1926–1927 m. Seimo 
pirmininkas,  
1922–1926 m.,  
Lietuvos 
respublikos 
prezidentas

ateitininkai vaLStYbėS kūrėJai

Pranas 
doVydaitis
1919 m. ministrų 
kabineto vadovas 

Kazys BizausKas   
1920–1922 m. 
Švietimo ministras, 
vėliau Lietuvos 
atstovas vatikane, 
Jav, Latvijoje, 
Didžiojoje 
britanijoje, 
olandijoje 

VLadas 
jurGutis 
1922–1923 m. 
užsienio reikalų 
ministras,  
1923–1924 m. Lietuvos 
banko valdytojas, 
„lito tėvas“ 

mYkoLaS 
kruPavičiuS 
1923–1926 m. 
Žemės ūkio 
ministras

eduardas 
turausKas
Seimo atstovas, 
nepaprastasis pasiun- 
tinys ir įgaliotinis 
čekoslovakijai, 
Jugoslavijai ir rumunijai, 
1940–1946 m. – nuolatinis 
delegatas prie tautų 
Sąjungos ir pasiuntinybės 
patarėjas berne 

voLDemaraS 
čarneCkiS 
1919–1920 m. 
Susisiekimo 
ministras, 1924–
1925 m. užsienio 
reikalų ministras, 
Lietuvos atstovas 
Jav, Didžiojoje 
britanijoje

eLiziejus 
drauGeLis 
1919–1920 m. 
vidaus reikalų 
ministras, 
Sveikatos 
departamento 
direktorius 

juozas 
PuriCkiS 
1920–1922 m. 
užsienio reikalų 
ministras



1919 m. įvairiuose lietuvos 
miestuose prie gimnazijų ir 
progimnazijų ateitininkai 
pradėjo kurti kuopeles. 1925 m. 
jų buvo apie 60, vienijančių apie 
kelis tūkstančius narių.

komitetas, organizavęs pirmąjį pavasarininkų kongresą 
Šiauliuose, 1924 m.

Panevėžio jaunesniųjų ateitininkų nariai, 1928 m.

ateitininkai su Pr. Dovydaičiu, 1929 m.

kauno  aušros mergaičių gimnazijos ateitininkių kuopos 
įkurtuvės, apie 1929 m.



1921 m. ateitininkų konferencijoje 
pirmininku išrenkamas 
prof. Pranas doVydaitis.  
neeilinio ryžto asmenybė, plaukianti 
prieš srovę net sudėtingiausiais 
istoriniais momentais. Lietuvos 

patriotas, negailėjęs laiko ir asmeninių 
lėšų Lietuvos kultūrinimo ir 
krikščioninimo idėjos įgyvendinimui. 
teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, 
enciklopedistas, apie 40 periodinių 
leidinių redaktorius ir leidėjas. 

1922 – gegužės 14 d. 
 lietuvos universitete 
 įregistruojama 
 Studentų ateitininkų sąjunga. 
1924 – kaune įkuriamas ateitininkų 

choras.

1925 –  ateitininkai įstoja    
 į katalikų intelektualų   
 sąjungą Pax Romana. 

1925 – kaune pašventinamas    
ateitininkų rūmų 

 kertinis akmuo. 

StenGtiS Įtikti viSiemS – DaLYkaS 
viSiŠkai netikęS  Prof. Pr. Dovydaitis

moksleivių ateitininkų konferencija, 1928 m.

ateitininkų choras, 1939 m.



merginų 
sporto 
klubo 
„Gražina“ 
narės

vDu medicinos fakulteto studentai,
1936 m.

KaroLis 
dineiKa – 
pedagogas, 
gydomosios 
kūno kultūros 
specialistas. 
1918-1919 m. 
organizavo 
partizanų 
būrį, dalyvavo 
kovose prieš bolševikus. Lietuvos 
kariuomenės savanoris. Jo iniciatyva 
1920 m. įkurta Lietuvos fizinio 
lavinimo sąjunga, 1922 m. –  
Lietuvos gimnastikos ir sporto 
federacija, buvo jų pirmininkas.

k. Dineikos redaguoja- 
mame žurnale „Jaunimo 
sportas“ rašoma, kad svarbiau 
ne sporto rekordai, o sportas 
kaip pilnutinio gyvenimo 
elementas, svarbiau sveikas, 
ilgas ir laimingas gyvenimas, 
grindžiamas dora, abstinencija, 
higiena, mankšta. St. Šalkauskis 
knygoje „Fizinis lavinimas ir 
jo tikslai“ sportą pristatė kaip  
asmenybės visapusiškumo, 

harmonijos ir integracijos 
kūrimo priemonę. 
J. eretas skaitė paskaitas apie 
sveiką gyvenseną, mitybą 
(„Sportas ir kova su socialinėmis 
ligomis, ypač girtybe“), treniravo 
jaunimą, rašė vadovėlius apie 
sportą („kumščiasvydis“) pats 
aktyviai dalyvavo sportinėje 
veikloje. Buvo įsteigti sporto 
klubai: „Gražina“, „achilas“, 
„Živilė“, „alkis“.

FiziniS ŽmoGauS GaLinGumaS, PaLenktaS 
aukŠteSniemS GYvenimo tikSLamS



StaSYS ŠaLkauSkiS –  
konferencijos Palangoje metu 
išrenkamas ateitininkų federaci-
jos vadu. Į ateitininkiją jis įnešė 
Gyvosios dvasios sąjūdį, o  
pasaulio filosofijoje pėdsaką pa- 
liko kaip pirmo sisteminio kultūros 
filosofijos veikalo autorius. 
Jo žmona – dailininkė   
JuLiJa PaLtarokaitė-
ŠaLkauSkienė buvo aktyvi 
ateitininkė, viena iš 1989 m.  
ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje 
iniciatorių. 

1927 m. liepos 15-20 d.  
Palangoje įvyko 
reorganizacinė 
ateitininkų 
konferencija. Joje 
suformuota  
trilypė – iš moksleivių, 
studentų ir sendraugių 
sąjungų susidedanti –  
ateitininkų federacija.  
Prof. St. Šalkauskis 
šioje konferencijoje 
pristato ateitininkų 
ideologiją, kuri  
1933 m. išleidžiama 
atskira knyga.

kęStutiS – visuomenininkų korporacija, įsteigta 1926 m. kaune.  Fortiter, ConStanter!
Vytautas – visuomenininkų klubas, įsteigtas 1926 m. kaune. 
Šatrija  – menininkų ir literatų draugija, įsteigta 1927 m. kaune.  menaS GroŽiui, GroŽiS GYvenimo tobuLumui!
Gaja – medikų korporacija, įsteigta 1928 m. kaune. GaJuS kūnaS – buDri SieLa!
birutė – gailestingumo darbų merginų draugovė, įsteigta 1928 m. kaune.  FiDeS, SPeS, CaritaS!
HumanitaS – pedagogų korporacija, įsteigta 1930 m. kaune.  DuC in aLtum!
iuStiCia – teisininkų, ekonomistų korporacija, įsteigta 1931 m. kaune. 
FideLes iustitiae – teisininkių merginų korporacija, įsteigta 1932 m. eStote PruDenteS SiCut SerPenteS!
Grandis – technikų korporacija, įsteigta 1930 m. kaune.  DrauGiŠkumaS, tarPuSavio Parama!  
Giedra – moterų visuomenininkių korporacija, įsteigta 1930 m. kaune. Į kaLnuS, Į virŠūneS!
aCtivitaS – socialinės veiklos korporacija , įsteigta 1930 m. kaune.  Labor omnia vinCit!
GaBija – merginų agronomių korporacija, įsteigta 1931 m. Dotnuvoje.  DarbaS, Dora, DarbŠtumaS!
aGriKoLa – vyrų agronomų korporacija, įsteigta 1931 m. Dotnuvoje.  Žemę PamiLę, SauLėS iLGėkimėS!
aLGimantaS – visuomeninkų korporacija, įsteigta 1932 m. Dotnuvoje.  DrąSa, DrauSmė, DrauGiŠkumaS!
narsa – abstinentų korporacija, įsteigta 1933 m. kaune.  nunquam retro!
Gintaras  – klaipėdos prekybos instituto visuomenininkų korporacija,  DrąSa, DrauSmė, DrauGiŠkumaS!
įsteigta 1938 m. klaipėdoje.  

korporacijos „Gaja“ metinis susirinkimas, 1939 m.

Draugijos „Šatrija“ įsteigimas, 1927 m. 

lietuvos universitete  daugėjant studentų 
ateitininkų jie pradėjo grupuotis būreliais, 
o 1925 m. pradėjo skaidytis į korporacijas, pagal 
studijų kryptis ar pomėgius.
Vadovaudamiesi šūkiu „Visa atnaujinti kristuje“, 
vienu iš svarbiausių savo veiklos sričių pasirinko 
visuomeninę veiklą. 

ne iDeaLaS turi taikYtiS Prie SiekiančioJo,  
o SiekiantYSiS – Prie iDeaLo       Prof. St. Šalkauskis

korporacija  „Giedra“, 1935 m.



moksleiviai ateitininkai prie Puntuko.   
viduryje – kun. alfonsas  Sušinskas. 

moksleiviai ateitininkai kaune, 1938 m.   
viduryje – kun. alfonsas Lipniūnas (su plakatu).

ateitininkai prie 
kertinio akmens, 
atvežto iš italijos, 
ir aukų dėžutės 
„Prisikėlimo“ 
bažnyčiai kaune 
statyti, 1934 m.

Grupė studentų ateitininkų, persekiojamų policijos.
1931 m. gegužės 31 d. atmintinoji „riaušių“ diena. 

PaSukti LietuvoS LaikroDĮ Šimtu 
metų PirmYn  Prof. k. Pakštas

1930 m. birželio 21-23 d. kaune vykusiame iii-ajame ateitininkų kongrese 
Federacijos vadu išrenkamas prof. Kazys PaKŠtas. nepaprastai originali 
asmenybė – ne tik profesionalių geografijos ir geopolitikos studijų Lietu-
voje pradininkas, bet ir aiškią Lietuvos ateities viziją turėjęs žmogus. 

1930 m. rugpjūčio 30 d.  
švietimo ministro 
aplinkraščiu uždraudžiama 
politinių organizacijų –  
o joms priskiriami ir 
ateitininkai – veikla 
mokyklose. tačiau moksleivių 
ateitininkų sąjunga dėl to 
nė kiek nesusilpnėja. nors 
už jos veiklos organizavimą 
grėsė kalėjimas, moksleivių 
ateitininkų skaičius nuo 1930 
iki 1940 m. išaugo nuo 3500 
iki 11 000.

ateitininkų ramovės svečių knygos 
pirmasis puslapis, 1938 m.



juozas 
ambrazevičiuS –  
1941 m. Laikinosios 
vyriausybės ministras 
pirmininkas. Lietuvos 
literatūrologas, peda-
gogas, antinacistinės ir 
antisovietinės rezisten- 
cijos dalyvis 

Lietuvių emigracijos politiniai veikėjai.  
iš  kairės: Jonas Pajaujis, Levas Prapuolenis,  
prelatas mykolas krupavičius ir LLkS 
įgaliotinis ryšiams su vakarais Juozas 
Lukša-Skirmantas, 1948 m.

bronius krivickas-vilnius (viduryje) tarp 
bendražygių

Pr. Dovydaičio teismo nuosprendis, 
1942 m. Sverdlovsko kalėjimas

toS iDėJoS mirŠta, 
DėL kurių niekaS nemirŠta                              

nukankintas rainių miškelyje telšių gimnazijos moksleivis ateitininkas H. Žvirzdinas

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupuoja lietuvą. Per-
sekiojimai, nukreipti prieš visą lietuvių tautą, skaudžiai pa-
liečia ateitininkus: daugelis jų patenka tarp pirmų suimtų-
jų ir ištremtųjų į Sibirą. ten žūsta  a. Dirsytė, k. Bizauskas,  
Pr. Dovydaitis, i. Skrupskelis ir daugybė kitų. lietuvoje stu-
dentų ir sendraugių ateitininkų veikla persikelia į pogrindį.
Hitlerinei Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, 1941 m. bir-
želio 22–24 d., lietuvoje įvyksta sukilimas, kurio tikslas – 
perimti valdžią krašte. Birželio 23 d. rytą per kauno radiofo-
ną buvo paskelbta nepriklausomybės atkūrimo deklaracija 
ir laikinosios vyriausybės sudėtis. Gestapas areštavo kun. 
M. krupavičių, kun. a. lipniūną, k. Baubą, a. Šapalą. 
taip pat atkakliai kartu su tautiečiais ateitininkai priešinosi 
ir antrajai sovietų invazijai. 1944 m. ginkluotas pasipriešini-
mas tęsėsi iki 1952 m. Partizanų gretose kovojo gausūs atei-
tininkų būriai. Herojinės rezistencijos simboliais tapo ateiti-
ninkai Juozas lukša-Daumantas ir Julijonas Būtėnas. 



jadVyGa ir adoLFas 
DamuŠiai – rezistencinių 
ir visuomeninių kovų 
bendražygiai, vieni 
ryškiausių ateitininkų. 
Stovyklos „Dainava“ vieni iš 
įkūrėjų ir puoselėtojų.  
Prof.  a. Damušis – 
mokslininkas, rezistentas, 
visuomenininkas. už 
ateitininkiškos veiklos 
organizavimą 1931 m.kalintas 
varnių koncentracijos 
stovykloje. 1941-ųjų metų 
birželio sukilimo vienas 
iš organizatorių, dėl 
pasipriešinimo nacistiniam 
režimui įkalintas vokietijoje. 
J. Damušienė –  
pedagogė, ilgametė jaunųjų 
ateitininkų auklėtoja, 
visuomeninkė. 

antanaS maCeina – 
vienas žymiausių Lietuvos 
filosofų, pedagogų, 
kultūros tyrinėtojų. Jo 
pagrindinė filosofinių 
svarstymų tema – žmogaus 
pasirinkimas, kuris lemia, 
kokia kryptimi žmogus 
pasuks: ar eis tikėjimo 
vertybių keliu, ar pasirinks 
antikristinės dvasios kelią. 

reino konferencija, 1947 m.

nėra teiSauS PavarGimo, neS nėra 
teiSėS PavarGti  dr. j. Girnius

niujorkas 
čikaga
bostonas
klivlendas 
baltimorė
Filadelfija
ročesteris
Detroitas
Los andželas

torontas 
monrealis 
Hamiltonas 
vindsoras

san Paulas

Paryžius

Londonas

roma

melburnas 
Sidnėjus 
adelaidė
niukestlas

1945 – didžiausiai lietuvių pabėgėlių masei susikoncentravus 
Vokietijoje, atkuriama Moksleivių sąjunga, korporacijos „Gaja“, 
„Grandis“, „Šatrija“. nors pabėgėlių materialinė padėtis buvo sunki, 
Vokietijoje išleista daugybė leidinių, rengtos kursų metodinės medžiagos. 
1946 – pradedamas leisti žurnalas „ateitis“, redaguojamas Vytauto 
Vardžio. 
1947 – Vokietijoje, keliaujant Reinu vykusioje konferencijoje, 
atkurta trilypė ateitininkų Federacija, kurios vadu išrenkamas  
a. Damušis, tarybos pirmininku – a. Maceina. 



vytautas vygantas, kun. Stasys Yla, Juozas 
Girnius – ateities vadų ir asmenybių 
ugdytojai išeivijoje

1979 m. įsigyti 
ateitininkų 

namai Lemonte

1965–1969 m. kun. St. Yla organizavo ateitininkų ideologinius kursus b. bublienės globota Lietuvių išeivių studentų 
stažuotė Lietuvoje, 2009 m.

atvirumaS Laikui, iŠtikimYbė iDeaLui

ateitininkų 
demonstracija čikagos 
miesto centre, siekiant 
deportuotą  Lietuvon 
Simą kudirką sugrąžinti 
į Jav, 1972 m.

1954 – atidaroma stovyklavietė „Dainava“. 
1960 – išleidžiamas  kun. St. Ylos paruoštas „ateitininkų vadovas“. 
1960 – Pax Romana pirmininku išrenkamas V. Vygantas.
1968 – organizuojamas jaunimo žygis pas Šventąjį tėvą prašant   
jo pagalbos kurti lietuvių tautos dvasinį centrą. 

1948 m. prasidėjus masinei emigracijai 
iš Vokietijos, dauguma ateitininkų 
įsikuria Jungtinėse amerikos 
Valstijose. 1949 m. įsteigiama amerikos 
ateitininkų sąjunga, kurios pirmininku 
išrenkamas Juozas laučka. tais pačiais 
metais atkuriama ateitininkų federacija 
su sąjungomis, vadu išrenkamas 
adolfas Damušis. išeivijos ateitininkų 
pagrindiniu veiklos tikslu tampa – 
lietuvybės išsaugojimas ir kova dėl 
lietuvos nepriklausomybės. 

„Dainavos“ stovyklavietė



Steigiamojo Seimo 
pirmojo posėdžio 
moterų grupė. 
iš kairės:  emilija 
Spudaitė-Gvildienė, 
Salomėja Stakauskaitė, 
Gabrielė Petkevičaitė, 
ona muraškaitė- 
račiukaitienė, 
magdalena Galdikienė

Draugovės „birutė“ narės su Pr. Dovydaičiu 
trečioje eilėje iš dešinės antroji – a. Dirsytė

iii Seimo krikščionių demokratų frakcija. 
iš kairės sėdi: S. Ladigienė, m. Galdikienė, 
m. krupavičius, L. bistras, J. masiliūnas, 
e. Gvildinė. Stovi iš kairės: J. Steponavičius, 
P. karvelis, z. Starkus, a. endziulaitis, 
kun. j. dagilis, e. turauskas 

maGDeLena 
GaLDikienė – 
iškili pedagogė, 
trijų Seimų narė. 
1926 m. ii Seimo 
vicepirmininkė. 
Lietuvos moterų 
katalikių 
organizacijų 
sąjungos (1923 m.)  
ir Pasaulio 
lietuvių katalikių 
organizacijų 
sąjungos (1951 m.) 
įkūrėja. beveik 
du dešimtmečius 
vadovavo Lietuvos 
katalikių moterų 
draugijai ir redagavo 
žurnalą „moteris“. 
Jos iniciatyva 
Lietuvoje teisiniu 
požiūriu buvo 
įgyvendinta vyrų-
moterų lygybė, 
suorganizuotas 
komitetas, kuriame 
įteisinta motinos 
diena. 

steFanija 
LaDiGienė –  
pedagogė, publicistė, 
kultūros, visuomenės 
veikėja, 1926 m.  
Seimo narė. 
redagavo pirmuosius 
laikraščio „moteris“ 
numerius, vėliau 
„naująją vaidilutę“. 
rašė straipsnius 
mergaičių saviauklos 
ir moterų klausimais, 
rengė pedagoginius 
kursus kaimo 
moterims įvairiose 
Lietuvos vietose. už 
ateitininkišką veiklą 
1946 m. nuteista ir 
ištremta. Lageryje 
organizavo moterų 
ir mergaičių būrelius 
siekiant išsaugoti 
viltį ir moralę.  
„Didinga, biblinė, net 
negyvenimiška –  
tokia, kurios 
fizinė mirtis nieko 
nereiškia“ –  
S. Ladigienę 
prisimena dailininkė 
a. Petrauskienė. 

aDeLė DirSYtė –  pedagogė, jaunimo globėja, 
draugovės „birutė“ narė, vadovavo „Caritas“ drau- 
gijai. Jos veiklos Lietuvių katalikių moterų 
organizacijoje pagrindinis tikslas buvo kurti 
tautiškai krikščionišką kultūrą namų židiniuo- 
se. Daug rašė apie moters krikščionišką vaid- 
menį visuomenėje ir šeimoje. 
1944 m. rudenį, prasidėjus antrajai sovietų oku- 
pacijai, a. Dirsytė globojo vilniaus ateitinin- 
kus  ir už šią veiklą kartu su S. Ladigiene, J. bra- 
zausku ištremti.
Dėl savo išskirtinės ištikimybės idealams ir ka- 

linių moralės bei dvasios palaikymo beveik 10 m. lageryje ji buvo 
nuolat persekiojama, kankinama ir nužudyta. Ypatingai sudėtingomis 
sąlygomis lageryje ji parašė maldaknybę „marija gebėk mus“ , kuri pasie- 
kė laisvąjį pasaulį ir buvo išversta į 14 kalbų. 2000 m. a. Dirsytei pradėta 
beatifikacijos byla.



1989 – lapkričio 25–26 d. Vilniuje, tuometiniuose 
Pionierių rūmuose, įvyko atkuriamasis 
suvažiavimas, kurio  šūkis – „Dievas yra 
meilė“. Suvažiavimo  metu buvo patvirtinti 
organizacijos įstatai, išrinkta lietuvos 
ateitininkų federacijos valdyba, sąjungų 
valdybos.  

1993 – lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius ii. 
Organizuojant jo kelionę  ir sutikimą daug 
prisidėjo ateitininkai.

1994 – liepos 14–17 d. Vilniuje vyko Xii ateitininkų 
kongresas, kurio šūkis „ateitį regim tėvynės 
laimingą“. 

1997 – liepos 11–13 d. Palangoje vyko nepaprastoji 
konferencija. Jos metu organizacijos centras 
perkeltas iš JaV į lietuvą.

2010 – rugpjūčio 6–8 d. vyko XVi ateitininkų 
kongresas, skirtas organizacijos 100-mečiui.

kardinolas vinCentaS 
SLaDkevičiuS aktyviai 
rėmė ateitininkų veiklos 
atkūrimą. Jis prisipažino, 
kad „reikšmingiausias 
gyvenimo įvykis buvo, 
kai aš 1931  m., būdamas 
vienuolikos metų 
berniukas, įstojau į 
ateitininkiją. Tai ir buvo mano pašaukimo pradžia – 
patys gražiausi gyvenimo metai. Buvau ir noriu likti 
ateitininkijos nariu.“

1989 m. sausio 7 d. paskelbtas ateitininkų 
atkūrimo aktas, kurį pasirašė aštuoniolika 
prieš karą įžodį davusių ateitininkų.

ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje iniciatoriai 
vincentas rastenis ir kun. vaclovas aliulis

atkuriamojo ateitininkų suvažiavimo komiteto nariai su  
aldona ir bernardu brazdžioniais ateitininkai 

sutinka 
Popiežių Joną 
Paulių ii  
vilniaus oro 
uoste

Dalis Palangos nepaprastosios konferencijos dalyvių



Švenčiant organizacijos 100-metį 
Lietuvoje veikia apie 3,5 tūkst. ateitininkų 

Su kriStumi Į ateitĮ!

jas – Jaunųjų ateitininkų sąjunga vienija 
apie 940 moksleivių (10–14 metų). 
Be pagrindinės veiklos kuopose, 
vasarą jaunučiai susirenka stovyklose.

maS – Moksleivių ateitininkų sąjunga 
vienija apie 1200 moksleivių nuo 15 
metų.  kasdienė moksleivių ateitininkų 
veikla vyksta kuopose, o keturis kartus 
per metus jie susirenka vis kitame 
mieste vykstančiose akademijose.

sas – Studentų ateitininkų sąjunga 
vienija apie 900 studentų. Veikia 
korporacijos, draugovės, klubai. SaS 
tradiciniai renginiai – vasaros 
ir žiemos akademijos. Studentai –  
pagrindiniai jaunučių ir moksleivių 
stovyklų ir kitų renginių 
organizatoriai ir vadovai. 

ass – ateitininkų sendraugių sąjungą 
sudaro apie 460 mokslus baigusių 
ateitininkų, kurie padeda ugdyti 
jaunesnius ateitininkus.

ateitininkų federacijai priklauso jaunimo stovyklavietė 
berčiūnuose (Panevėžio r.), kur kasmet stovyklauja 
per 800 vaikų. 

Federacija bendradarbiauja su tarptautinėmis katalikų 
jaunimo organizacijomis JeCi-mieC, FimCaP, yra Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos (LiJot) narė.



Pirmame „ateities“ numeryje išspausdinti 
Pr. Dovydaičio „trys pamatiniai klausimai“: 
kuomi mes save laikome ir kodėl? 
ką mes matome aplink save? 
Mūsų priedermės, siekiai ir keliai prie jų? 
tapo ateitininkų organizacijos ideologijos 
pagrindu.

„Draugijos“ redaktorius 
adomas Jakštas, 
pristatydamas „ateitį“, rašė: 
„Pirmiausią vietą „Ateityje“ 
užims amžini religijos ir 
mokslo klausimai, dedami 
paprastai kiekvienos rimtos 
pasaulėžiūros pamatan, 
būtent tikybiniai, filosofiški, 
doriški ir t.t., suformuluoti 
pagal naujausias šios 
gadynės pažiūras ir 
gvildenami krikščioniškojo 
mokslo šviesoje. Bus tai 
tiesos sritis.
Antroje vietoje eis poezija ir 
įvairios rūšies beletristika. 
Sulig savo esybės – poezija 
ir beletristika privalo 
būti grožio išreiškėjos, 
įkūnijančios gražią mintį 
gražioje formoje. Todėl 
„Ateitin“ bus dedama tik 
tokie dailiosios tvėrybos 
veikalai, kurie iš tikro 
atsižymės gražia mintimi 
ir dailia forma. Bus tai – 
antroji grožės sritis. By 
kokiems šlamštams čia 
nebus vietos.
Šalia tų dviejų sričių 
„Ateitis“ stengsis užimti dar 
ir trečią, labo bei gerovės 
sritį, ypatingai ant kiek ji 
paliečia mūsų moksleivijos 
gyvenimą ir jos materialinį 
padėjimą.“

„ateities“ kelias
1910 – kauno moksleiviai,
 vadovaujami kazio
 Bizausko, pradėjo leisti
 ranka rašytą laikraštuką „ateitis“. 
1911 – vasarį pasirodė „Draugijos“ 
 priedas „ateitis“. 
1913 – „ateitis“ tampa savarankišku žurnalu 

katalikų jaunimui. 
1940 – sovietams okupavus lietuvą   

leidyba nutraukiama.
1946 – žurnalas pradedamas leisti  

Vokietijoje.
1950 – žurnalo leidyba perkeliama į ameriką. 
1999 – „ateitis“ sugrįžta į lietuvą.

Pirmoji „ateities“ redakcinė komisija. 
stovi: V. Endziulaitis, E. Draugelis, Z. statkus. 

sėdi: Pr. Dovydaitis, P. Grajauskas

Jei Su „auŠra“ SieJaSi mūSų tautiniS 
atGimimaS, tai Su „ateitimi“ Dera Sieti 
mūSų DvaSinĮ atGimimą  Prof. st. Šalkauskis



išleido
ateitininkų FeDeRaCiJa

laisvės al. 13, lt-44238 kaunas, tel./faks.: +370 37 32 40 25, el.p.: af@ateitis.lt. 

Rėmėjas
labdaros ir paramos fondas ateitininkų FOnDaS

Spausdino
 „Morkūnas ir ko“, Draugystės gatvė 17a, kaunas, lt-51229, tel. (8-37) 452543

Šiame aplanke sudėti 100 metų ateitininkijos istoriją iliustruojantys paveikslai, 

eksponuoti parodoje „ateitininkų keliu“ 

2010 metais tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

Paveikslų maketus kūrė dailininkė Jūratė Valenčiūtė Juozėnienė 

leidinyje naudotos fotografijos ir dokumentai iš lietuvos nacionalinio muziejaus, 
lietuvos centrinio valstybės archyvo, lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, 

kauno arkivyskupijos kurijos archyvo, Pasaulio lietuvių archyvo bei ateitininkų asmeninių archyvų


