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Áveikus sukilëlius, Lenkijà treèià kar-
tà pasidalijo Austrija, Prûsija ir Rusija. Be-

veik visa Lietuva atiteko pastarajai, iðskyrus tik teritorijà kairiajame
Nemuno krante – Uþnemunæ, atitekusià Prûsijai. Kaip raðyta, Lenkijos
karaliui Stanislovui Augustui Poniatovskiui carienë Jekaterina II paskyrë
Gardinà, o jai mirus (1796 m.), jis buvo perkeltas á Petrapilá prie caro rû-
mø ir èia mirë 1798 m. Nemaþai buvusiø Lenkijos valstybës veikëjø ir suki-
lëliø, kurie nebuvo uþdaryti á kalëjimus, daþniausiai emigravo á Prancûzijà.
Bet daugelis liko okupuotame kraðte. Jie, bijodami prarasti turëtas privi-
legijas, dvarus, stengësi átikti carienei ir jos vietininkams, kaip anksèiau
kad stengdavosi átikti karaliui. Jis, pats bajoras, jo dvarelis, galima sakyti,
jau nuo Liublino unijos laikø daugeliui sulenkëjusiø lietuviø bajorø buvo
svarbiau uþ Lietuvà, jau nekalbant apie lietuviø tautà, kurios didþioji dalis,
nepriklausiusi jø luomui, teturëjo tik privilegijas – dirbti savo ponui ir mels-
tis, tikintis, kad uþ visas kanèias ir neteisybes atlygins Aukðèiausiasis kita-
me pasaulyje.

Þlugo valstybë? Bet ar tai svarbu? Svarbiau, kad ir toliau bûtø leista
gyventi, kaip gyventa. Svarbu, kad okupantai nemanytø esà prieðø þemë-
je. Ir tam patvirtinti 1794 m. gruodþio 17 d. pas carienës Jekaterinos II
paskirtà generalgubernatoriø Repninà (Repnin), ásikûrusá Gardine, at-
vyksta net 2500 Lietuvos bajorø pareikðti Rusijai ir jos valdovei iðtikimy-
bës, tai patvirtino pasiraðydami knygose. O kai 1795 m. kovo 11–12 d.
buvo paskelbta apie bajorø delegacijos vykimà pas carienæ Jekaterinà II,
ávyko tarp jø tiesiog varþytinës. Tiesa, Þemaitijos bajorai atsisakë daly-
vauti tose varþytinëse. Sudarytai ið keliasdeðimt bajorø delegacijai vado-
vavo grafas Tiðkevièius. Jis visø LDK bajorø vardu perskaitë jà ðlovinantá
laiðkà, kuriame pasiþadëta jai ir Rusijai iðtikimai tarnauti. Carienë LDK
bajorus gerai pavaiðino ir, vykdant jos paþadà, 1797 m. rugpjûèio 12 d.
okupuotos LDK generalgubernatoriaus buveinë ið Gardino buvo per-
kelta á Vilniø.

Puota kapinëse
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Nemaþai ypaè Rytø Lietuvos bajorø varþësi dël teisës vykti á Maskvà
sveikinti naujojo caro Pavelo I. Bûti tarp sveikintojø itin norëjo daug kata-
likø vyskupø. Ir nemaþai jø labai sielojosi, kai generalgubernatorius pra-
neðë, jog caras nenori, kad já sveikintø vyskupai, o po kiek laiko atsakë ir
bajorams, suþinojæs ið generalgubernatoriaus, kad bajorai nori praðyti pa-
likti visame kraðte lenkø kalbà kaip pagrindinæ ástaigose, baþnyèiose, ðvie-
timà, nepanaikinti unitø baþnyèios, gràþinti visiems bajorams, kunigams ir
vyskupams nusavintus dvarus ir t. t.1

Bet po vainikavimosi Maskvoje caras sugalvojo pervaþiuoti per „nau-
jàsias savo þemes“ ir vaþiavo per Minskà, Vilniø, Kaunà, Këdainius, Ðedu-
và, Ðiaulius, Joniðká, Mintaujà, Rygà ir kt. Ypaè iðkilmingai rusø caras buvo
sutinkamas lietuviðkose gubernijose. Pakeliui bûdavo iðrikiuojami bau-
dþiauninkai su gëlëmis, kurie, kunigø vadovaujami, pravaþiuojant karie-
toms giedojo, sveikino carà parpuolæ ant keliø. 1803 m. rugpjûèio 30 d.
ðvenèiant rusø caro Aleksandro vardines, Vilniaus magistrato uþsakymu
buvo nupaiðytas didþiulis caro paveikslas ir pastatytas prie rotuðës aikðtëje
ant sosto. Vilniaus ir jo kraðto katalikø vyskupai ir keliasdeðimt kunigø
atlaikë miðias giedant galingam chorui. Á miðias bajorai buvo suvaþiavæ ið
visos buvusios LDK. Po miðiø vyskupui uþtraukus „Te Deum…“ paveikslas,
lydimas didþiulës procesijos, apsuptas daugybe baþnytiniø vëliavø, kryþiø ir
altorëliø, lydimas vyskupø ir kunigø, skambant visø baþnyèiø varpams, buvo
áneðtas á rotuðæ ir pastatytas ant joje árengto sosto. Þinoma, á rotuðæ buvo
áleidþiami tik kunigai ir vyskupai, bajorai. Prie paveikslo vël buvo giedamos
giesmës, lenkø ir rusø kalbomis, sakomos padëkos kalbos Rusijos carui, o
po to organizuota puota. Dvasininkija, bajorija ir okupacinës valdþios atsto-
vai linksminosi rotuðëje, o miestieèiai ir nekilmingieji aikðtëje. Caro vardi-
niø minëjimo spektakliu ir puota buvo labai patenkinta rusø valdþia.

LDK, atitekusi Rusijai, buvo padalyta
á Vilniaus ir Slonimo gubernijas, o vëliau –

á Vilniaus, Kauno ir Gardino. Tos gubernijos ið pradþiø Rusijos valdþios
vadintos Lietuvos gubernijomis, o vëliau – Rusijos Ðiaurës vakarø kraðtu.
Kraðtà valdë caro skiriamas Vilniaus generalgubernatorius, 3 gubernijas –
gubernatoriai ir prie jø sudarytos valdybos, teismø rûmai. Kiekviena gu-
bernija dar buvo suskirstyta á apskritis, kuriose taip pat buvo atskiros val-

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 19.

Sava svetimøjø valdþia
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dybos ir teismai. Beveik be pakitimø buvo paliktos savivaldybës, kuriose
kaip buvo, taip ir liko daugiausia valdininkai atvykëliai lenkai. Ir toliau
valdanèiuoju luomu laikyta bajorija. Bajorijai vadovavo apskrièiø ir gu-
bernijø marðalkos, kaip ir anksèiau vyko bajorø seimeliai, kuriuose buvo
renkami atstovai á apskrièiø ir gubernijø ástaigas.

Miestieèiai ir toliau rinkosi magistratus ir teismus. Tik valstieèiai, jau
nekalbant apie baudþiauninkus, kaip ir anksèiau, neturëjo savivaldybës or-
ganø. Nesumaþëjo ir jø engimas. Beje, 1803 m. rusø caras paskelbë ástaty-
mà, kuriuo dvarininkams ir bajorams suteikë teisæ atleisti valstieèius nuo
baudþiavos su þeme, susitarus su jais. Bet Lietuvos bajorø seimeliuose tas
ástatymas, atrodo, taip ir nebuvo svarstytas. Tik keletas dvarininkø (Kar-
pis, Nagurskis) 1808 m. pasinaudojo ta teise. Didþioji dalis dvarininkijos ir
bajorijos, kaip ir buvusioje bendroje Lenkijos valstybëje, taip ir jai patekus
rusø valdþion, lietuviø tautos reikalams, Lietuvos savarankiðkumo klausi-
mams kaip buvo, taip ir liko svetima. Bent bajorø seimeliø susirinkimø
dokumentuose nepasisekë aptikti net uþuominø dël Lietuvos savarankið-
kumo. Ið pradþiø, atrodo, daug nesisielojo dël patekimo rusø valdþion ir
Katalikø baþnyèios hierarchai, nes ir dvasininkijos, kaip ir bajorø dvari-
ninkø, luominiai interesai ið pradþiø buvo maþai tepaliesti. Visi valdantieji
vienodai pataikavo carui ir jo vietininkams, tikëdamiesi pirmiausia sau ma-
loniø. Caro pasitikëjimà pelnë didikai kaip kunigaikðtis A. Èartoriskis, gra-
fas M. Oginskis, kun. Druckis-Lubeckis ir kiti. Beje, caras Aleksandras
susitikime su Napoleonu 1807 m. Tauragëje buvo pasiûlæs atkurti „Lenkø
karalystæ“, organizuoti lenkø–lietuviø kariuomenæ. Susitikimuose dalyva-
vo ir Lietuvos bajorai. Taèiau ádomu, kad ir tame, ir kituose susitikimuose
su Rusijos caru Lietuvos bajorai ir didikai rimèiau nepareikalavo atkurti
atskirà Lietuvos valstybæ.

Lietuviðkoji bajorija, taip pat Katali-
kø baþnyèios hierarchai nedëjo didesniø

vilèiø ir á Napoleonà. Pirmiausia, daug kà baugino jo siekimas panaikinti
luomus, baudþiavà. O luominiai interesai kaip ir Respublikos metais, taip
ir patekus rusø valdþion Lietuvos bajorijai, ypaè sulenkëjusiai, buvo svar-
biau uþ Lietuvos valstybës interesus. Tad, daþniausiai vadovaudamiesi tik
jais, savo gerove, Lietuvos bajorija ir Katalikø baþnyèios hierarchai 1812 m.
birþelio 16 d. organizavo – kaip prieð keletà metø rusø caro – imperato-
riaus Napoleono sutiktuves Vilniuje jo þygio á Rusijà metu. Bet Napoleo-
nas, skirtingai negu carai, priiminëjo sveikinimus ir ið nekilmingøjø.

Prarastos galimybës

ALGIMANTAS LIEKIS
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Þinoma, tai labai nepatiko pasipûtëliams sulenkëjusiems bajorams ir dva-
sininkams.

Imperatorius, siekdamas gauti ið uþimto kraðto daugiau naudos, pa-
siûlë atkurti savanoriðkà LDK Vilniaus, Gardino, Minsko, Balstogës gu-
bernijø ribose, sudarë ir Laikinàjà Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
vyriausybæ ið grafø, bajorø ir dvasininkø – S. Soltano, J. Sierakausko, A. Sa-
piegos, P. Jelskio, A. Patockio, J. Sniadeckio ir kitø. Taèiau tos „vyriausy-
bës“ nariai visai nesidþiaugë Napoleono planu, o praðë jo atkurti tik
Lenkijos valstybæ, net neuþsimenant, kokia vieta toje atkurtoje Lenkijoje
tektø Lietuvai? Beje, tik apie Lenkijos atkûrimà, lenkø tautos valià kalbë-
jo ir didþioji dalis bajorijos, Vilniaus universiteto profesûra. 1812 m. lie-
pos 14 d. Vilniaus universiteto profesûra ir studentai Vilniaus katedroje
pasiraðinëjo ir iðkilmingas priesaikas: kovoti, siekti tik unijinës Lenkijos
atkûrimo… Panaðios priesaikos buvo priimamos ir sulenkëjusiø bajorø sei-
meliuose ir perduodamos Napoleono valdininkams. Kitaip sakant, Lietu-
vos valdantysis luomas – bajorai, dvasininkai ið dalies ir didikai jau buvo ir
moraliðkai supuvæ, ir sulenkëjæ, kad atsisakë Lietuvos valstybingumo at-
kûrimo, suvokdami save tik kaip Lenkijos pilieèius.

Taèiau prancûzø kariuomenë prie Maskvos buvo rusø smarkiai sumuðta
ir, bëgdama atgal á Vakarus, gruodþio mënesá vël uþplûdo Vilniø ir Lietu-
và. Bet dabar iðbadëjusi ir pakrikusi. Su ja á Vakarus iðbëgo ir Lietuvos
niekintojai – Napoleono sudarytos Laikinosios vyriausybës nariai ir jø bei
kiti okupantø prancûzø talkininkai, iðsigabendami ir visà iþdà, daug brange-
nybiø ir kitokio turto. Ið tos „vyriausybës“ nepabëgo tik vienas jos narys –
Vilniaus universiteto rektorius J. Sniadeckis, didelis lenkø ðovinistas.

Atkurti tik Lenkijos valstybæ praðyta ir rusø caro Aleksandro, kai jis
1814 m. balandþio 14 d. Paryþiuje susitiko su kai kuriais lenkø emigrantais,
tarp jø, kaip anksèiau raðyta, su 1794 m. sukilimo vadu Tadu Kosciuðka. Pas-
tarasis carui  siûlë atkurti Lenkijos karalystæ, kurios monarchu pasiskelbtø
caras, visoje buvusioje LDK bûtø palikta tik lenkø kalba, steigiamos tik len-
kiðkos mokyklos, baþnyèiose pamaldos – tik lenkiðkos. Uþ visa tai gen. T. Kos-
ciuðka visø lenkø vardu þadëjo, kad sudaryta Lenkijos kariuomenë gins carinæ
Rusijà ir lenkø tauta bus amþinai dëkinga carui ir Rusijai.1

Kiek vëliau, 1815 m. birþelio mënesá, Vienoje vykusio Napoleono nu-
galëtojø kongrese caro siûlymu Lenkijai ir buvo suteikta savivalda kaip
kunigaikðtystei unijoje su Rusija. Uþ tai carui labai dëkojo T. Kosciuðka.

1 Janulaitis A. Lietuvos bajorai ir jø seimeliai XIX a. (1795–1863). K., 1936. P. 252.
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Iðvijusi Napoleonà Rusija vël uþëmë Lietuvà. Jos bajorija, baþnyèios
hierarchai, Vilniaus universiteto profesûra, bijodami prarasti iki karo tu-
rëtas privilegijas, 1814 m. vasarà kreipësi laiðku á carà Aleksandrà I, praðy-
dami jo audiencijos. Netrukus ji gauta su nuoroda, kad á priëmimà pas
carà gali atvykti bajorø atstovai ið buvusiø LDK þemiø – Kijevo, Podolës,
Volynës, Mogiliovo, Vitebsko, Minsko, Vilniaus, Gardino, Balstogës, taip
pat Kurðo. Peterburge LDK bajorø atstovai buvo sutikti su visomis iðkil-
mëmis, po to susodinti uþ stalø ir gerai pavaiðinti rusiðkais valgiais ir gëri-
mais. Tos puotos metu bajorus pasveikino ir caras, pasidþiaugë, kad jie yra
ir visada bus klusnûs Rusijos valdiniai. Paûþavo bajorai kaip reikiant ir …
tuo viskas baigësi. LDK bajorø pasiuntiniai sugráþo á savo dvarelius, net
neáteikæ carui savo raðtø su iðtikimybës pareiðkimais ir praðymais.

1815 m. Vienos kongreso nutari-
mu ákurtoji Lenkijos karalystë vietoje
iki Napoleono ákurtos Varðuvos kuni-

gaikðtystës buvo gerokai sumaþinta: dalis kunigaikðtystës þemiø – Pozna-
nës, Torunës vël buvo perleista Prûsijai, Krokuva paskelbta laisvu miestu
(Krokuvos respublika), dalis Pietø Lenkijos (Galicijos) perduota Austri-
jai. Ir Vienos kongreso, ir po jo Rusijos, Austrijos, Prûsijos dokumentuose
nëra (bent nepasisekë aptikti) në uþuominos apie Lietuvà. Në karto tada
Lietuvos klausimo neiðkëlë ir lenkø veikëjai – jiems pirmiausia rûpëjo tik
jø paèiø kraðtas – Lenkija.

Kadangi nors ir gerokai apkarpyta Lenkijos karalystë turëjo dar ne-
maþà autonomijà, palyginti su lietuviðkomis gubernijomis, buvusiomis Ru-
sijos valdþioje, tai nemaþai bajorø, ypaè sulenkëjusiø, ëmë kelti „vieningos
Lenkijos“ (suprantama, vël prie jos prijungus „lietuviðkàsias gubernijas“)
reikalavimà. Per baþnyèias, mokyklas, savivaldybes smarkiai sustiprintas
Lietuvos lenkinimas, aiðkinant, kad tikrieji patriotai tik lenkiðkai kalba,
tik uþ Lenkijos valstybës atkûrimà tekovoja. 1825 m. mirus carui Aleksan-
drui I ir Rusijos sostan atsisëdus Nikolajui I, ðis ið karto ëmësi rusinti nau-
jàsias „lietuviðkàsias gubernijas“. Buvo atleistas caro Aleksandro I patarëju
dirbæs kunigaikðtis A. J. Èartoriskis, kartu buvæs ir Vilniaus ðvietimo apy-
gardos kuratoriumi (nuoþmus lietuviø lenkintojas).

Naujuoju Vilniaus ðvietimo apygardos kuratoriumi paskirtas kitas ðovi-
nistas, bet jau rusø – M. Novosilcevas (Novosilcev). Jis ëmë reikalauti, kad
ne tik „lietuviðkose gubernijose“, bet ir Lenkijos karalystës visose mokyklo-
se bûtø mokoma tik rusiðkai (A. Èartoriskis reikalavo – tik lenkiðkai), kad

Ruso ir lenko grandinës
lietuviui
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rusø kalba vietoj lenkø bûtø ávesta ir á visas valdþios ástaigas, teismus. Pra-
dëta labiau varþyti ir bajorija, miestieèiø teisës. Visa tai sukëlë pasipiktini-
mà pirmiausia Lenkijoje, 1830 m. pabaigoje peraugusá á ginkluotà sukilimà
prieð rusus ir jø valdþià. Sukilimas greitai persimetë ir á „lietuviðkàsias gu-
bernijas“, kuriose tautinis ir ekonominis engimas buvo dar didesnis negu
vadinamojoje „kongresinëje Lenkijoje“. Vilniuje irgi buvo sudarytas spe-
cialus komitetas sukilimui vadovauti. Ginkluotos kovos su rusø kariniais
daliniais vyko visoje Lietuvoje. Sukilime dalyvavo ne tik bajorija, bet daug
kur ir valstieèiai. Ir netrukus rusø rankose tebuvo likæs tik Vilnius ir Kaunas.

Ginkluoton kovon pakilusiai Lietuvai á pagalbà ið Lenkijos atëjo gen.
A. Gelgaudo vadovaujamos kariuomenës daliniai. Taèiau, nepaisant daug
kur didvyriðko pasiprieðinimo Rusijos kariuomenei, sukilimas pralaimë-
jo.1 Pralaimëjimà lëmë tai, kad sukilëliai neturëjo bendros vadovybës, kad
nesulaukë þadëtos paramos ið uþsienio valstybiø. Be to (rusø valdþia tiems,
kurie nedalyvaus sukilime, þadëjo duoti þemës), nieko gera lietuviams ne-
þadëta, jei sukilimas ir laimëtø. Kovojant ðûkiuose buvo keliama tik Len-
kijos laisvë. Ðiaip jau sukilimas Lietuvoje buvo labai masiðkas: nustatyta,
kad jame Vilniaus gubernijoje dalyvavo 47 proc. bajorø,  36 proc. – vals-
tieèiø, 7 proc. – duonininkø ir kitø – apie 10 proc. Didelæ dalá sukilëliø
bûriø sudarë savanoriðkai susijungæ valstieèiai ir miestieèiai.2

Þinoma, jei sukilimas bûtø ir laimëjæs, bûtø atkurta tik Lenkijos vals-
tybë, nors jai iðsilaikyti bûtø buvæ sunku, nes në viena valstybë neparëmë
sukilëliø. O Prûsija net praleisdavo per savo teritorijà rusø kariuomenæ,
kad ji, apëjusi Þemaièius, galëtø sukilëliams smogti ið uþnugario. O á jos
teritorijà pasitraukianèius sukilëlius nuginkluodavo ir perduodavo Rusijai.

1831 m. pabaigoje rusø kariuomenë, numalðinusi sukilimà, tûkstan-
èius jo dalyviø nubaudë mirtimi, iðtrëmë á Rusijos gilumà. Á iðtremtøjø,
nuteistøjø vietas masiðkai atkelti carizmui iðtikimi rusai. Buvo uþdaryta ir
daug katalikø baþnyèiø, vienuolynø. Daug baþnyèiø pertvarkyta á staèiati-
kiø cerkves. Buvo uþdaryta arba paversta rusiðkomis daug mokyklø, kon-
fiskuoti ir rusams perduoti bajorø, dalyvavusiø sukilime ar rëmusiø já,
dvarai. 1832 m. rusai uþdarë Vilniaus universitetà, palikæ veikti tik Medi-
cinos fakultetà ir Dvasinæ akademijà. Bet po deðimtmeèio ir tie padaliniai
buvo uþdaryti, o akademija perkelta á Petrapilá. Beveik visas Vilniaus uni-
versiteto turtas perduotas rusø ákurtam Kijevo universitetui. 1840 m. nu-

1 Plaèiau apie sukilimà þr.: Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V.,
2002. P. 306–317.

2 Lietuvos TSR istorija. V., 1985. T.1, p. 258.
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trauktas ir Lietuvos Statuto galiojimas, o vietoj jo ávesta Rusijos teisë. Nuo
1850 m. ir Varðuvos universitete tapo privalomas mokymas rusø kalba. Rusø
kalba tapo privaloma ir Lenkijos valdþios ástaigose, iðskyrus savivaldybes.

Po pralaimëto 1831 m. sukilimo sugrieþtino valdymo sistemas Prûsija
ir Austrija Lenkijos teritorijose, patekusiose jø valdþion. Buvo panaikinta
„Krokuvos respublikos“ savivalda.

Po sukilimo, vengdami represijø, daug lenkø ir lietuviø unijininkø pa-
sitraukë á Prancûzijà, ypaè palankià lenkams. Èia jie ásteigë politiniø ir
kultûriniø organizacijø, rengë Lenkijos iðvadavimo planus.

Likusiems rusø valdomoje Lietuvoje lietuviams, ypaè ne kilmingøjø
luomo, gyvenimas po sukilimo tapo dar sunkesnis ir dël to, kad jei anks-
èiau juos engë tik daugiausia sulenkëjæ bajorai ir dvarininkai, tik sulenkëjæ
kunigai, tai dabar dar prisidëjo ir rusai, kurie reikalavo kalbëti rusiðkai ir
klausyti jø valdininkø. Taèiau paklusti tiems reikalavimams reiðkë sulaukti
pasmerkimo ið tariamai „tikrøjø patriotø“ – lenkø ar sulenkëjusiøjø. Ir
kad bûtø parodytas patriotiðkumas, daugelis ir tø, kurie iki sukilimo dar
kalbëjo lietuviðkai ir savo vaikus mokë lietuviðkai, ëmë kalbëti, melstis ir
vaikus mokyti lenkiðkai. Lietuviø lenkinimas darësi kur kas spartesnis ne-
gu iki sukilimo, negu iki Lenkijos padalijimo. Lietuvá, be lenkiðkøjø, dar
ëmë smaugti ir rusiðkosios grandinës.

Po pralaimëto 1831 m. sukilimo ir
toliau teberuseno iðsivadavimo viltys,
daugiausia kurstomos lenkø ir lietu-

viø emigrantø Prancûzijoje. Bet, neturint didesniø iliuzijø greitai laimëti
Rusijos valdomoje Lietuvoje ir jos kontroliuojamoje Lenkijos karalystëje,
planuota pirma iðvaduoti Prûsijai ir Austrijai atitekusias Lenkijos dalis,
kur reþimas buvo nepalyginti ðvelnesnis negu rusø valdomuose kraðtuose.
Taip pat daugiausia lenkø, gyvenusiø Prancûzijoje, pastangomis 1846 m.
Krokuvoje buvo organizuotas ginkluotas sukilimas prieð austrus, po poros
metø – prieð prûsus, bet abu sukilimai buvo palyginti lengvai áveikti.

Kiek kitoká pobûdá, jau pradedant galvoti ir apie Lietuvos reikalus,
turëjo 1863 m. sukilimas prieð rusø valdþià. „Lietuviðkosiose gubernijose“
sukilimo organizatoriai ir vadai kaip Kostas Kalinauskas, Zigmantas Sie-
rakauskas, V. Vrublevskis ir kai kurie kiti buvo tos nuomonës, kad reikia
kovoti ne tik dël Lenkijos, bet ir Lietuvos, Gudijos laisvës, kad tik iðsiva-
davusios ðios tautos panorëjusios galës sudaryti tarpusavy ar ir su Lenkija
bendrà federacinæ ar kitokià valstybæ. Taèiau tokioms nuostatoms grieþtai

Pakitimai iðsivadavimo
projektuose
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prieðtaravo sukilimo lenkø vadai, kurie reikalavo, kad bûtø kovojama tik
dël Lenkijos, kokia ji buvo iki pirmojo padalijimo (1772 m.). Tad pirmiau
minëtø paþiûrø ðalininkus lenkai pavadino „raudonaisiais“, o save – „bal-
taisiais“. Lenkø vadai tebegyveno „vieningos“ tik lenkiðkai kalbanèios Len-
kijos idëjomis, Lenkijos, kurioje bebalse provincija buvo tapusi Lietuva.
Beje, propaguojant „baltøjø“ lenkø ðovinistø nuostatas daug nuveikë ir
„mokslo ðventovë“ – Vilniaus universitetas iki uþdarymo (1832 m.).

Ðiek tiek apie tai. Nors jis ákurtas
1579 m. tarptautinio jëzuitø ordino ir
turëjo tarnauti Lietuvai ir jos intere-

sams, bet kadangi ir tarp jëzuitø vyravo lenkai, tai jie pirmiausia ir ëmë
rûpintis, kad universitete dirbtø, o ir mokytis bûtø priimami tik lenkai. Tai
patvirtina ir vieno pirmøjø lietuviø kunigo jëzuito ið Kauno Lauryno Man-
kevièiaus 1595 m. vasario 6 d. skundas savo virðininkams á Romà. Jame
raðyta, kad nors Lietuvoje tëra tik keletas lietuviðkai mokanèiø kunigø,
„tëvai jëzuitai“ visaip trukdà lietuviams jaunuoliams patekti mokytis á aka-
demijà ir daþniausiai mokytis priimami tik atvykëliai lenkai.1

Kadangi jëzuitams, kaip ir lenkëjantiems valdantiesiems, tuo metu jau
maþai berûpëjo Lietuvos savarankiðkumas, lietuvybë, tai ir Vilniaus uni-
versitetas tapo labai lenkiðkas. 1773 m. panaikinus jëzuitø ordinà, univer-
sitete vietoj lotynø kalbos ypaè ëmë ásigalëti lenkø kalba, o kai Lietuva
atiteko Rusijai, ðvietimo apygardos kuratoriumi tapæs anksèiau minëtasis
lenkø ðovinistas A. J. Èartoriskis (nors ir kilæs ið lietuviø, ið Gedimino pa-
likuoniø) ávedë á universitetà, kaip ir á mokyklas, privalomà lenkø kalbà,
teikiant pirmenybæ ir lenkø jaunuoliams mokytis. Imtos leisti beveik tik
lenkø kalba knygos, vadovëliai. Ypaè lenkiðkos literatûros leidyba padidë-
jo, kai Vilniaus universiteto spaustuvei nuo 1805 m. ëmë vadovauti ið Poz-
nanës atsikëlæs lenkas Juozapas Zavadskis.

Sulenkinti universitetà stengësi profesoriai broliai Andrius ir Jonas
Sniadeckiai, kurie ið studentø reikalavo ir tarpusavyje kalbëtis tik lenkiðkai.
Privaloma lenkiðkai kalbëtis tuo metu buvo ir kunigø seminarijose, net
pradinëse mokyklose.2 Lietuviðkai prakalbusieji bûdavo vieðai iðjuokiami,

Vilniaus universitetas –
lenkintojø ðventovë

1 Rabikauskas P. Lietuviðkos apraiðkos Vilniaus akademijoje // LKMA suvaþiavimo
darbai. Roma, 1987. T. 11, p. 32.

2 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 1: Lietuviø spauda tëvynëje ir
svetur. V., 2004. P. 14.
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o kai kur tokiems ant kaklo bûdavo pakabinama lentelë su uþraðu – „Pa-
gonis“. Mat lenkai ðovinistai ne tik baþnyèiose norëjo visiems ápirðti mintá,
kad lietuviø kalba – tai pagoniø kalba, bet stengësi átikinti, jog ji esanti ir
rusø ðnipø kalba.

Beje, minëtasis Vilniaus universiteto rektorius J. Sniadeckis buvo ánir-
tingas Lietuvos savarankiðkumo atkûrimo prieðininkas. Kaip jau minëta,
Napoleono jis buvo paskirtas ir Laikinosios vyriausybës nariu. Taèiau su-
sitikæs su imperatoriumi jis ðá átikinëjo, kad negali bûti ir kalbos apie Lietu-
vos savarankiðkumà, nes ji – tai tik Lenkijos provincija, kad lietuviø ir lenkø
tautos niekuo nesiskirianèios ir nuo amþiø drauge gyvenusios ir kovojusios.

Prieð A. J. Èartoriskio, rektoriaus J. Sniadeckio nurodymais vykdomà
nuoþmø lietuviø lenkinimà protestavo Þemaièiø vyskupas Juozapas Ar-
nulfas Giedraitis (1757 06 24–1838 07 05), bet dël to sulaukë lenkø vysku-
pø, kunigø, taip pat Vilniaus universiteto lenkø profesoriø grieþto
pasmerkimo, skundø á Romà ir Petrapilá. Antai minëtasis rektorius J. Snia-
deckis 1815 m. A. J. Èartoriskiui raðë, kad „[...] apie tà vyskupà (J. A. Gied-
raitá – A. L.) jis nieko gero negali parodyti [...].“1

Vilniaus universiteto kiemas XIX a.
pradþioje.

A. Vijûko-Kojalavièiaus Lietuvos
istorijos titulinis lapas (1650).

1 Rabikauskas P. Lietuviðkos apraiðkos Vilniaus akademijoje // LKMA suvaþiavimo
darbai. Roma, 1987. T. 11, p. 39.
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Lenkinimas, kaip ir iki Respublikos padalijimo, buvo skelbiamas kaip
Katalikø baþnyèios gynimas. Tai pykino ir Vilniaus universitete besimo-
kanèius ar dirbanèius lietuvius, tà negausø bûrelá lietuviø, daugiausia kilu-
siø ið laisvøjø Þemaitijos valstieèiø. Tarp tokiø buvo universiteto sekretorius
Kazimieras Kontrimas, kilæs ið Ðiluvos bajorø, bûsimasis istorikas Simo-
nas Daukantas, Dionizas Poðka, Jokûbas Ðimkevièius, poetas Simonas Sta-
nevièius, Kajetonas Zabitis ir kiti, kurie ir sudarë universitete labai veiklià
þemaièiø grupæ, 1816 m. ëmusià leisti laikraðtá „Gatvës þinios“ („Wiedo-
moúci brukowe“), ásteigë slaptà „Nenaudëliø“ draugijà, kuri kritikavo to
meto negeroves, ragino domëtis Lietuvos istorija, lietuviø kalba, ásteigti
Vilniaus universitete lietuviø kalbos katedrà, mëgino atskirti ir lietuvius
masonus nuo lenkø, ákurti atskirà jø loþæ – „Uolus lietuvis“, kuri imtøsi
dirbti Lietuvai naudingà darbà.

Þemaièiø intelektualø mëginimui atsiskirti nuo lenkø, kelti lietuviø kal-
bos svarbà grieþtai prieðtaravo lenkai Varðuvoje, jie paskelbë, kad Lietu-
vos masonai esà pavaldûs tik Lenkijos masonams ir neturá jokios
savarankiðkumo teisës.

Rusai, susekæ masonus, netrukus uþdraudë jø veiklà ir Lenkijoje, ir
Lietuvoje, o caro atsiøstas vietininkas rusø ðovinistas M. Novosilcevas uni-
versitete ir kitose mokymo ástaigose ávedë policiná reþimà, ëmësi nuoþmiu
smurtu rusinti Vilniaus universitetà, mokyklas. Ne be jo iniciatyvos 1823 m.
buvo suimti 108 Vilniaus universiteto studentai ar já baigusieji – filaretø ir
filomatø susivienijimø nariai, apkaltinus juos revoliucine veikla; buvo su-
imta ir daug moksleiviø ið Kraþiø, Kauno, Panevëþio, Këdainiø gimnazijø,
irgi apkaltinus revoliucine veikla. Apie 20 suimtøjø studentø, tarp jø ir
poetas A. Mickevièius, ir keliasdeðimt moksleiviø buvo iðtremti á Sibirà;
didelë jø dalis ten ir þuvo. Apie juos A. Mickevièiaus „Vëlinëse“, Piligri-
mø litanijoje, raðoma: „Per kanèià Lietuvos jaunuoliø, uþmuðtø lazdomis,
mirusiø kasyklose ir iðtrëmime, iðgelbëk mus, Vieðpatie!“

Netrukus po studentø ir moksleiviø areðtø, M. Novosilcevas, paðalinus
ið pareigø A. J. Èartoriská, perëmë jo pareigas, ir universitetas, visos mo-
kyklos pradëtos oficialiai rusinti. Ið Vilniaus universiteto atleistas ir K. Kont-
rimas, – uþ tai, kad jis dar anksèiau buvo parengæs lietuviø kalbos katedros
universitete ásteigimo projektà; ypaè atkakliai rusinti universitetà ir visà
ðvietimo apygardà ëmësi naujasis rektorius (nuo 1826 m.) ið Èekijos parsi-
kviestas þydas V. Pelikanas. Jo ásakymu universitete, kaip ir jo þinioje esan-
èiose mokyklose, buvo galima vartoti tik rusø kalbà; planuota universitete
skaityti lietuviø kalbos kursà greta iki tol skaitytø prancûzø, vokieèiø,

II. PRALAIMËJUSIØJØ PRALAIMËJIMAS
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anglø, italø kalbø kursø. Bet jis skaityti nebuvo pradëtas, nes, mirus carui
Aleksandrui I ir sostà perëmus jo broliui Nikolajui I, pareikalauta grei-
èiau surusinti Lietuvà, tad vietoje minëtojo lietuviø kalbos kurso universi-
tete ákurta persø kalbos katedra (1826 m.).

Apie senàjá Vilniaus universitetà ypaè paskutiniais jo veiklos deðimt-
meèiais þinomas nepriklausomos Lietuvos istorikas A. Ðapoka raðë, kad
jis „[...] pasidarë lenkø kultûrinë tvirtovë, duodanti tonà beveik visam Lie-
tuvos gyvenimui. Jis varë grieþtà lenkinimo akcijà beveik visose Lietuvos
mokyklose, kurios tik buvo pavestos jo prieþiûrai. Niekados Lietuvos isto-
rijoje nebuvo tokios lenkinimo akcijos, kaip ðiame laikotarpyje. Kiekvie-
nas patekæs á mokyklas, turëjo virsti lenku.“1

Prie lenkinimo ir toliau daug prisidëjo sulenkëjæ bajorai, didikai. Ðtai
1856 m. grafas Tiðkevièius grieþtai uþdraudë Darbënø parapijos valstie-
èiams leisti savo vaikus á parapinæ lietuviðkà mokyklà, o bûtinai leisti tik á
valdiðkà, ðvietimo þinybai pavaldþià lenkø mokyklà.2

Þinoma, bûta ir gerø pavyzdþiø. Ðtai kunigaikðtis Kleopas Oginskis
1859 m. Rietave ásteigë agronomijos mokyklà, kurioje visi dalykai dëstyti
lietuviðkai.3

Bet daug kur ir buvæ lietuviai nebesmerkë, kad galëtø ne lenkiðkai kal-
bëti. Tai matyti ir ið 1854 m. Vydþiø klebono raðto Þemaièiø vyskupui M. Va-
lanèiui: „Jûsø ganytojiðkoji malone pradëjai valdyti parapijà, tuojau gavau
ir laiðkà su instrukcija, kurià stengiausi visada ðventai vykdyti, taèiau kas
dël lietuviø, tai jokiu bûdu dar nepajëgiu jø palenkti á lietuviø kalbà. Daþ-
nai á juos prabylu lietuviðkai, per parapijos vizitacijà ákalbinëju, kad ir po-
terius senàja kalba kalbëtø, nupirkau ir keletà lietuviðkø maldaknygiø, bet
në vienos neëmë, visi skaito lenkiðkai, sakydami: „Kaip mûsø tëveliai kal-
bëjo ir mus mokë, taip ir mes darome“. Ið tikrøjø sunku ákalbinëti, nes jø
kalba yra labai suluoðinta, bet gal po kiek laiko ir pripras [...].“4

Lietuviðkas þodis, lietuviðkos mokyklos këlë pyktá tiek lenkintojams,
tiek rusintojams. 1855 m. Kauno gubernijos mokyklø inspektorius S. Va-
siljevas (Vasiljev) savo raðte generalgubernatoriui Vilniuje raðo: „Þemai-
èiø kalbà namie vartoja visi Kauno gubernijos ir gretimø vietoviø gyventojai.
Apskrityse, kurios sudaro tikràjà Þemaitijà, dvarininkai ir dvasininkai su

1 Ðapoka A. Vilnius Lietuvos gyvenime. Torontas, 1954. P. 64.
2 Merkys V. Motiejus Valanèius. V., 2004. P. 206.
3 Mûsø senovë. K., 1922. T. 5, p. 84.
4 Stakauskas J. Valanèiaus lietuviø klausimas // Þidinys. K., 1939. Nr. 1. P. 52.
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valstieèiais bendrauja vien þemaitiðkai, pamokslams baþnyèiose ir per ið-
paþintis vartojama tik þemaièiø kalba. Mokyti raðtu ir tikybos pagrindø yra
ápareigoti parapijø kunigai, kurie vaikø paruoðimà namuose tikrina per
parapijieèiø lankymà, vadinamà kalëdojimu, arba sukvieèia vaikus moky-
tis mokyklose, kurios veikia prie baþnyèiø per gavënià [...]“1

Lietuviø tauta ir jos sukurta Lietuvos valstybë buvo unikali ne tik tuo,
kad jà iðdavë jos valdantysis luomas – bajorija, bet ir tuo, kad jos ásteigtos
ir iðlaikomos mokymo ir mokslo ástaigos tapo tik jos kraujo nuodytojomis.

Atrodo, nedaug bûtø nusikalsta
tiesai pasakius, kad nuo galutinio lie-
tuviø, ypaè valdanèiojo sluoksnio –

bajorijos, sulenkëjimo iðgelbëjo bendros Lenkijos–Lietuvos valstybës (tiks-
liau – jau Lietuvos provincijos) þlugimas XVIII a. pabaigoje, jai patekus á
Rusijos imperijos sudëtá. Rusija, norëdama paversti „lietuviðkàsias guber-
nijas“ neatskiriama savo dalimi, ëmësi drausti visa, kas lenkiðka, ir kuo
labiau rusinti.

Po pralaimëto minëtojo 1831 m. lietuviø ir lenkø sukilimo Rusija ne
tik nepasitenkino kuo þiauriausiai susidorodama su jo dalyviais (þudyda-
ma juos, tremdama á Sibirà, atimdama turtus), bet ëmë uþdarinëti ir kata-
likø vienuolynus, baþnyèias arba paversti jas cerkvëmis, kolonizuoti kraðtà
rusais, nuoþmiai persekioti gyventojus. To neiðvengë ir kraðte gyvenæ sen-
tikiai rusai ir gudai, ypaè unitai. Buvo, kaip sakyta, uþdarytas ir vienas ið
seniausiø Rytø Europos universitetø – Vilniaus universitetas, o 1840 m.
panaikintas ir Lietuvos Statuto galiojimas, ávesti rusø ástatymai, teismai.
Caru tapus Aleksandrui II (1855–1881 m.), rusiðkasis ðovinizmas buvo viena
ið svarbiausiøjø vidaus ir uþsienio politikos krypèiø. Didþiausiuose Rusijos
miestuose ásteigti ávairûs rusø ðovinistø komitetai, turëjæ rûpintis rusiðku-
mo skleidimu tarp kitatauèiø, taip pat uþsienyje, ypaè slavø gyvenamuo-
siuose kraðtuose. Tam rusø ðovinizmui, nacionalizmui pritarë didþioji dalis
ir Rusijos mokslininkø, kultûros veikëjø, net tokie raðytojai kaip F. M. Dos-
tojevskis (Dostojevskij), L. Tolstojus (Tolstoj) skelbæ, kad Vakarø Euro-
pos kultûra yra nieko verta, „dekadentiðka ir bedieviðka“ ir tik tai, kas
rusiðka, esà paþangu ir turi ateitá.

XIX a. viduryje Petrapilio universiteto Rusijos ir slavø istorijos sky-
riaus vedëjas prof. N. Ustrialovas (Ustrialov) suformulavo ir „mokslinæ“

1 Ðapoka A. Vilnius Lietuvos gyvenime. Torontas, 1954. P. 64.

Naujieji „gelbëtojai“ –
rusø ðovinistai
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Rusijos istoriografijos paþiûrà á Lietuvà: tik rusai ir Rusija visà laikà lëmæ
Lietuvos istorijà, ir Lietuvos provincija istoriðkai buvusi tik rusiðka, bet ne
lenkiðka. Tokia ji buvo tapusi tik dël lenkø agresyvios veiklos. Bet visai
buvo nutylimas paèios lietuviø tautos vaidmuo kuriant Lietuvos valstybæ.
Nuo tada ir þinomiausiø rusø istorikø veikaluose nebeliko „Lietuvos vals-
tybës“ termino, o teminima tik „Lietuviø–rusø valstybë“.

Ðis sukilimas skyrësi nuo 1831 m.
sukilimo tuo, kad jo vadai ir dalyviai
buvo ne tik bajorai, didikai, bet ir dau-

gybë ið paprastø valstieèiø kilusiøjø, daug studentø, moksleiviø ir net ku-
nigø. Daugelis tø nekilmingøjø ypaè Þemaitijoje ir këlë reikalavimus atkurti
jau ne tiek Lenkijos, o Lietuvos savarankiðkà valstybæ. Tarp tokiø ypaè
minëtini sukilimo Þemaitijoje vadai kaip kun. A. Mackevièius, A. Bitis,
J. Puidokas, J. Dalkis ir daugelis kitø. Daug lietuviø valstieèiø kovojo ir
þuvo turëdami viltá, kad pasiseks iðsilaisvinti ir ið baudþiavos panèiø, bûti
laisviems nuo dvarininkø ir bajorø savivalës. Tai rodë, kad ne tik bajorai,
dvarininkai, kunigai yra „tauta“, bet kad tà teisæ jie tik neteisëtai buvo
pasisavinæ smurtu priversdami paklusti.

Nors sukilimas pralaimëjo, bet laisvës, savo vertës suvokimo nuostatos
liko daugelio þmoniø mintyse ir ðirdyse ir jas vis dràsiau imta ginti, nepai-
sant rusø smurto ir lenkintojø pastangø. Þinoma, reikðtis ne vien tik „pa-
laimintøjø“ luomui sàlygos atsirado ir dël to, kad caras buvo priverstas
panaikinti baudþiavà, o kartu ir luomines grandines, smaugusias tautà, var-
þiusias reikðtis tautos tikrosioms kûrybinëms galioms ir pastangoms bûti
ne tik savo, bet ir valstybës likimo sprendëja.

Rusai þiauriausiais bûdais susidorojo su sukilimo dalyviais. Lietuvoje
per 10 tûkst. þmoniø buvo nuþudyti, iðtremti, dar ið keleriopai daugiau bu-
vo atimtas turtas. Vien ið Þemaitijos vyskupijos buvo iðtremti ir 66 kuni-
gai. Net kai kurie iðtisi kaimai, dalyvavæ ar rëmæ sukilëlius, buvo iðtremti á
Sibirà, o paliktos sodybos sudegintos. Visoje ðalyje sustiprintas rusinimas,
imta versti priimti staèiatikybæ.

Sukilimo dienomis pasëtos lietuviø tautoje laisvës ir savo vertës suvo-
kimo sëklos dygo ir jø neástengë sumindyti rusintojai ir lenkintojai, Lietu-
vos prieðai. Tai paaiðkëjo, kai rusø valdþia 1864 m. uþdraudë lietuviðkàjà
spaudà ir lietuviðkas mokyklas. Ir tai buvo tada, kai visoje Europoje spar-
èiai buvo steigiamos mokymo, studijø ir mokslo institucijos, nuolat imta
didinti nacionalinës spaudos leidimà ir t. t. Tuo tarpu „lietuviðkosiose

1863 m. sukilimo laimëjimas
ir pralaimëjimas
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Vienas ið 1863 m. sukilimo Lietuvoje
vadø Zigmantas Sierakauskas

(1826–1863).

1863 m. Þemaièiø sukilimo vadas
kun. Antanas Mackevièius

(1828–1863).

Vienas ið 1863 m. sukilimo vadø
Konstantinas Kalinauskas (1838–1864).
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gubernijose“ lietuvius imta kiðti á kalëjimus kaip „valstybinius nusikaltë-
lius“ uþ tai, kad jie ir toliau savo vaikus stengësi mokyti lietuviðkai, kad
ëmë uþsienyje spausdinti ir slaptai po kraðtà platinti lietuviðkàjà spaudà.

Taèiau kad ir keista, bet „prie rusø“ nemaþai lietuviø pasijuto lyg ir
lengviau, negu buvo tada, kai faktiðkai kraðtà jau valdë lenkai, brukæ savo
kalbà bei paproèius. Pirmiausia dël to, kad „nekilmingoji“ lietuviø tautos
dalis pasijuto jau nebe viena, besirûpinanèia savo kalbos ir kultûros iðsau-
gojimu, tuo ëmë rûpintis ir nemaþa kita dalis lietuviø, ypaè valstieèiø kil-
mës kunigai, suvokæ, kad jei lietuviai bus surusinti, tai neiðvengiamai priims
rusø brukamà staèiatikybæ. Katalikø baþnyèios likimas Lietuvoje priklausë
ne tiek nuo rusø jos engimo, o nuo lietuviø iðlikimo lietuviais. Ðioje srityje
ypaè daug nuveikë Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius (1801 02 28–
1875 05 29), pirmasis lietuviø vyskupas, kilæs ið valstieèiø. Jis rûpinosi ne
tik tikinèiaisiais, bet ir lietuviø valstieèiø ðvietimu, jø vaikø mokymu lietu-
viðkai ir kt.

XVIII a. pabaigoje Lenkija ir kartu jos
provincija tapusi sulenkëjusi Lietuva þlu-

go, pasidalyta trijø kaimyniniø valstybiø. Þlugo ne dël pralaimëjimø mû-
ðiø laukuose, o daugiausia dël vidinës netvarkos, valdanèiøjø savivalës. Daug
kam ðiandien ypaè Lenkijoje atrodo, kad iðsigelbëjimo ratas galëjæs bûti
1791 m. Geguþës 3-iosios konstitucija. Taèiau, kad ir labai keista, bet apie
jà nebuvo prisiminta nei 1831 m., nei 1863 m. sukilimø metu. Jos nenorëjo
prisiminti ypaè lietuviai patriotai, suvokæ, jog Geguþës 3-iosios konstituci-
ja, kaip ir Liublino unijos aktas (1569 m.), buvo tik þingsniai á LDK valsty-
bingumo praradimà ir lietuviø tautos lenkëjimà. Tai jau nemaþai kas suvokë
ir anais laikais. Su Lietuvos atitekimu Rusijai buvo siejama viltis, kad bus
iðvengta galutinës Lietuvos ir lietuviø tautos þûties, virtimo viena ið Lenki-
jos tautiniø maþumø.

Þinoma, daug kam praradusiøjø tautinæ savimonæ jau ir nebebuvo svar-
bu, kas valdys – lenkai ar rusai, svarbu, kad tik jie patys galëtø klestëti ir
turëtø privilegijà valdyti. Tad jie, pirmiausia vadinamieji „viðtgaidþiai“ (sa-
ve vadinæ lietuviais, bet rûpinæsi tik Lenkija), net ëmë tarp savæs varþytis,
kad pasirodytø kuo iðtikimesni, klusnûs rusø valdþiai. O vëliau ir Napole-
onui, net atsisakydami atkurti savarankiðkà Lietuvos valstybæ – ji jiems jau
buvo kaþkas tolima ir netiko. Visai kas kita Lenkija – ji þlugusi dar taip
neseniai. Ir jie, tie anø laikø kolaborantai, praðë Napoleono atkurti tik
Lenkijà. O kai Lietuva vël atsidûrë Rusijos valdþioje, tie „viðtgaidþiai“ puolë
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padlaiþiauti rusø valdþiai ir carams, kad tik nebûtø atimti jø turtai ir nesuvar-
þytos teisës bei laisvës. Jie ásivaizdavo esà „tauta“ ir teisëtai sprendþiantys jos
vardu, uþmirðdami, kad jie – tik menka jos dalelë, uzurpavusi suvereno teises.

Tauta troðko savo kalba þiniø, mokslo, troðko melstis baþnyèiose senàja
lietuviø kalba, bet jie apskelbdavo tokius iðdavikais, rusø ðnipais, nes, girdi,
tik visa, kas lenkiðka, ir esà patriotiðka. Kai po baudþiavos panaikinimo atsi-
rado galimybiø dalyvauti visuomenës ir ið dalies valstybës gyvenime ir „ne-
kilmingiesiems“, jau ir 1863 m. sukilimo vadai daugiausia buvo valstieèiai,
kunigai, studentai, kariai, kurie jau ëmë kelti ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos
valstybës atkûrimo, þemës ir kitø turtø teisingesnio pasidalijimo klausimus.
O tai jau reiðkë ir valdanèiojo luomo apsiðaukimo „tauta“ melo galà.

Lietuviø tauta buvo dar prieð Geguþës 3-iosios konstitucijà, Krëvos,
Liublino unijas, lietuviø tauta buvo tose þemëse kaip ir dabar, tik kur kas
platesnëse teritorijose. Bet tik keitësi jos valios reiðkëjai – vadai, kuni-
gaikðèiai, karaliai. Taèiau bûta laikø, kai tà jos teisæ buvo pasisavinæ dikta-
toriai, svetimieji, pirmiausia lenkø valdantieji, kurie primetë savo valià
pasitelkæ talkon ir baþnyèià, mokyklas, valdininkus, papirko iðtisà luomà,
sprendë uþ paèià lietuviø tautà tai, kà ji privalo, ko neprivalo daryti.

Ilgas ir sunkus buvo lietuviø tautos kelias, kol vël imta suvokti save,
savo galià ir vertæ. Gaila, kad tame tautos prisikëlimo kelyje labai sunku
surasti lenkø, vadintinø broliais. Lenkai, patys irgi bûdami pavergti sveti-
møjø, stengësi ir rusø priespauda pasinaudoti, kad galëtø ágyvendinti len-
kinimo tikslus, sukèiavo. Kaip po daugelio metø buvo kuriama SSRS,
vieninga „tarybinë liaudis“, valdoma rusø, taip lenkai siekë sukurti „vie-
ningà Lenkijà“, valdomà lenkø.


