
III.  LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI
LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE

Kai lietuviai kovodavo ir þûdavo uþ
Lenkijos laisvæ, kai lietuviai kalbëjo ir mel-

dësi lenkiðkai, jie lenkø daþnai bûdavo ávardijami broliais. Bet uþtekdavo
kuriam lietuviui bajorui ar didikui, kunigui prabilti lietuviðkai, prabilti apie
Lietuvos savarankiðkos valstybës atkûrimà, Liublino unijos grandines, jis
tapdavo didþiausiu prieðu. Tai buvo bûdinga, kaip anksèiau raðyta ir ðioje
knygoje, sukilimø metams, o ypaè iðryðkëjo 1863 m. sukilimo dienomis,
taip pat po jo, kai buvo panaikinta baudþiava ir atsirado didesniø politinës
ir ekonominës veiklos galimybiø – ir ne tik bajorø, dvarininkø, kunigø luo-
mui, ið tikro nuo krikðèionybës ávedimo pasisavinusiø visos tautos – suve-
reno teises, o ir ið lietuviø valstieèiø kilusiems veikëjams. Bet kaip ir
Lenkijos – LDK bendros valstybës laikais, taip ir jai þlugus, Lietuvai pate-
kus rusø valdþion, daugelio lenkø ir sulenkëjusiøjø santykiai su lietuviais
ið esmës nepakito, kaip nepakito ir jø siekis sulenkinti lietuvius, priversti
juos uþmirðti turëtà galingà savo valstybæ. Ið kur tas lenkø agresyvumas
lietuviø atþvilgiu? Ið kur tas jø noras sulenkinti lietuvius, árodyti, kad tik
jie, lenkai, yra paþangos skleidëjai?

Beje, á tuos klausimus ðviesesni lietuviai jau mëgino atsakyti dar prieð
Liublino unijà. 1564 m. M. Radvilo Juodojo spaustuvëje Lietuvos Brastoje
iðspausdinta knygelë „Rozmowa z Litvinem“ („Lenko pasikalbëjimas su lie-
tuviu“). Leidinëlyje raðoma, kad valstybë yra tokia þmoniø bendruomenë,
kuri laikosi vieno tikëjimo, paklûsta vienai teisei, turi vienà valdovà ir vieno-
dai rûpinasi visø gerove. Pokalbyje lietuvis árodo, ir lenkas sutinka, kad vals-
tybës valdovas, kuris juo tampa paveldëjimo bûdu, yra kilæs ið senos ir
garbingos giminës. Kadangi lenkai tokiø nuo Jogailos laikø neturëjo ir netu-
ri, o kilmingieji lietuviai net kilæ ið senosios Romos, tai lenkai, kankinami
nevisavertiðkumo sindromo, ir stengiasi paversti lietuvius tokiais pat kaip
jie, lenkai,1 árodyti, kad valdovai irgi buvæ lenkai, tik kiek kitaip kalbëjæ.

Lenkas lieka lenku

1 Lenko pasikalbëjimas su lietuviu // Ðiaurës Atënai. 1996, bal. 13.
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Þinoma, M. Radvila, iðleisdamas tà knygutæ, pirmiausia stengësi áro-
dyti, ið kokios senos ir garbingos giminës, net ið Romos valdovø, kilæs. O
kaip tik tuo metu jam stipriai ásigalëti ir trukdë lenkø ponai ir lenkø Kata-
likø baþnyèios hierarchai. Bet ið dalies parodoma, kad jau ir tada daug kas
suvokë nelygiapartneriðkos sàjungos, kokia buvo tarp Lenkijos ir Lietu-
vos, praþûtingumà Lietuvai, lietuviø valdanèiajam luomui pasidavus „sà-
jungininkës“ kultûros átakai.

Daugelis lenkø ðviesuoliø ir po 1863 m. sukilimo taip ir nesuvokë luo-
minës valstybës praþûtingumo, tautø, o ne vien jø luomo, teisiø ir laisviø ir
idealu laikë Lenkijà (su paversta provincija Lietuva), kokia ji buvo iki pa-
dalijimø. Kas su tokia nuomone nesutikdavo, tas laikytas Lenkijos prieðu,
rusø ðnipu.

Tokiø atvejø buvo daugybë. Lietu-
viø, ypaè þemaièiø, pasiaukojimu ir
dràsa 1863 m. sukilimo dienomis ste-

bëjosi ir daug kas pasaulyje, prisiminë ir tai, kad kovojo buvusios galingo-
sios Lietuvos valstybës palikuonys. Apie tai net raðë vienas ið komunizmo
teorijos pradininkø F. Engelsas (Engels) savo 1863 m. balandþio 8 d. laið-
ke savo bendraminèiui K. Marksui (Marx): „Lietuvos judëjimas – dabar
pats svarbiausias, nes jis 1) iðeina uþ kongresinës Lenkijos ribø, ir 2) jame
gausiai dalyvauja valstieèiai, o arèiau Kurðo jis ágyja net tiesiog agrariná
pobûdá.“1

Tikrà didvyriðkumà rodë paprasti lietuviai valstieèiai. Tai patvirtina ir
daugelio okupacinës rusø kariuomenës vadø raportai. Ðtai 1863 m. balan-
dþio 19 d. Kauno gubernijos ir Marijampolës apskrities rusø kariuomenës
virðininkas gen. Lichaèiovas (Lichaèov) savo raporte Vilniaus karinës apy-
gardos vadui apie mûðá su sukilëliais prie Raguvos raðo: „[...] Pëdsakai
rodë, kad maiðtininkai, kuriø, remiantis ávairiomis þiniomis galima numa-
nyti, buvo apie 1000 þmoniø, nuþygiavo á Raguvà miðku [...]. Geguþës 9 d.
gyvenæs pamiðkëje eigulys nurodë, jog maiðtininkai apsistojo miðko gilu-
moje per 18 varstø nuo jo namo, ir sutiko nuvesti kariuomenæ iki jø [...].
Bet kariuomenë, vos nuþygiavusi 3 varstus, buvo sutikta (sukilëliø – A. L.)ða-
këmis ið priekio ir deðiniojo sparno, o palydovas iðdavikas nusikvatojo ir
pasakë: „Atvedþiau jus, kur norëjote“, – ir pasileido bëgti prieðo pusën.

Lietuviø sukilëliø
didvyriðkumas

1 Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ñî÷èíåíèÿ. Ìîñêâà, 1963. Ò. 30, c. 276.
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Kapitonas Koverovas, nenustojæs ðaltakraujiðkumo, nedelsdamas
ásakë eskadronams pasitraukti á pamiðkæ, o pats su patikëta jam kuopa
pradëjo smarkiai ðaudyti ir veikë taip sëkmingai, jog maiðtininkai, iðri-
kiuoti á dideles kolonas ir ðaukdami „valio“, du kartus puolæ tankià
kariø grandinæ, atsitraukë [...]. Kaip vëliau paaiðkëjo, kapitonas Kove-
rovas su 140 þmoniø laikësi prieð 2000 þmoniø minià iki 8 valandø va-
karo [...]. Per ðá susirëmimà prieðas neteko daugiau kaip 150 þmoniø
[...].“1

Legendomis apipinti kunigo Antano Mackevièiaus vadovaujamø suki-
lëliø þygiai. Bet jis, kaip ir daugelá kitø, negalëjo laimëti prieð ðimteriopai
gausesná ir geriau ginkluotà pavergëjà. 1863 m. gruodþio 8 d. prie Vilkijos
patekæs á rusø nagus ir nuteistas pakarti kun. A. Mackevièius savo laiðke
tardymo komisijai raðë: „Mano veiksmams vadovavo teisybës ir savo tau-
tos meilë [...]. Lietuviø tauta darbðti, teisinga ir religinga, todël uþsitarna-
vo mano didþiausios meilës. Að laukiau tartum atpildo [...], savo tautos
laisvës [...].“2

Generalgubernatorius M. Muravjovas prie kartuviø Vilniuje.

1 Lietuvos centrinis valstybës archyvas (toliau – LCVA). F. 494. Ap. 1. B. 759. L. 96–99.
2 Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai. V., 1965. T. 2, p. 87.
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Sukilimas pralaimëjo, nors
atskiros kovos tæsësi net iki
1864 m. rudens. Rusø valdþia
mirties bausme (daugiausia pa-
kariant) nuteisë 128 sukilëliø va-
dus, beveik 13 000 sukilëliø ar jø
rëmëjø buvo iðtremti á Rusijos
gubernijas.1

Sukilimas pralaimëjo, nes bu-
vo per daug nelygios jëgos – dau-
giausia paprasti valstieèiai, bernai,
palikæ þagres, negalëjo áveikti re-
guliariosios kariuomenës daliniø
ir dar keleriopai gausesniø, gerai
ginkluotø. Sukilëliai nesulaukë ir
þadëtos Prancûzijos, Vokietijos,
Anglijos ir kitø valstybiø paramos.
Jie buvo palikti vienui vieni kaip
ir vos ne po ðimtmeèio jø vaikai-
èiai Lietuvos partizanai, kovojæ su
sovietiniais okupantais po Antro-
jo pasaulinio karo.

Po pralaimëto 1863 m. suki-
limo buvo panaikinta kongresinë Lenkijos karalystë ir vietoje jos ásteigta
Pavyslio (Varðuvos) generalinë gubernija, suskirstyta á 10 gubernijø vietoj
iki tol buvusiø 8 vaivadijø. Bet ten, palyginti su „lietuviðkosiomis gubernijo-
mis“, rusø engimas buvo kur kas ðvelnesnis. Savivaldybës ir toliau iðliko len-
kiðkos. Pavyslio gubernijai buvo priskirtas ir Lietuvos Suvalkijos kraðtas. Dar
ðvelnesnis reþimas buvo Austrijai atitekusiose Lenkijos dalyse – „vadinamo-
joje Galicijoje“ ir Krokuvoje. Kaip buvo, taip ir toliau liko lenkiðkas Kroku-
vos universitetas, veikë lenkiðkos mokyklos, beveik nevarþyta ir lenkiðka
spauda. Kiek labiau persekioti lenkai, papuolæ Prûsijos valdþion ypaè po
1871 m. susikûrus Vokietijos imperijai, kurioje imta vykdyti grieþtas kitø tautø
vokietinimas. Kaip ir maþlietuviø, taip ir lenkø mokyklose buvo ávesta priva-
loma vokieèiø kalba, imta persekioti tautines organizacijas ir t. t.2 Bet uþvis

1 Ten pat. P. 116–118.
2 Liekis A. Profesorius Bernardas Kodatis: Sugráþusio lietuvio gyvenimas. V., 2010. P. 189.

Vilniaus generalgubernatoriaus
M. Muravjovo „teisingumas“

(tø metø pieðinys).
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labiau engti lietuviai, patekæ rusø valdþion. Jai panaikinus Lietuvos Statu-
to galiojimà, lietuviðkosios gubernijos pavadintos Rusijos Ðiaurës Vakarø
kraðtu. Kiekviena gubernija buvo suskirstyta á apskritis, turinèias savo ástai-
gas, þemesniuosius teismus. Aukðèiausioji teismo instancija buvo visos Ru-
sijos senatas Petrapilyje. Valdiðkø ástaigø tarnautojais buvo skiriami tik
rusai. Ið bajorø atimtos politinës teisës, bet luominës privilegijos jiems pa-
liktos. Apskrièiø bajorams vadovavo jø renkamas, rusø valdþiai pritariant,
marðalka. Apskrièiø bajorai rinkdavo savo atstovus á gubernijø bajorø ástai-
gas. Bet jø sprendimai nebuvo privalomi rusø valdþiai.

Kaip lietuviø lenkinimà skatino
lenkø ðviesuomenë, taip ir carizmo
vykdomà rusinimà – rusø ðviesuome-

në. Net M. Muravjovas (Muravev) – korikas, 1863 m. sukilimo malðinto-
jas, to meto daugelio rusø raðytojø, mokslininkø aukðtintas kaip nacionalinis
didvyris.

Generalgubernatoriaus M. Muravjovo darbus tæsë jo sekëjai kaip ge-
nerolas K. Kaufmanas (Kaufman). Rusiðkàjá ðovinizmà, nacionalizmà vi-
saip skatino Rusijos valdovai. Pavyzdþiui, caras Aleksandras III 1881 m.
balandþio 25 d. pareiðkë: „Mes negalime turëti jokios kitos politikos kaip
tà, kuri yra grynai rusiðka ir nacionalinë; tai yra vienintelë politika, kurià
mes galime ir turime vykdyti.“1

O ta politika – tai surusinti uþimtàjá kraðtà, kad jis taptø neatskiriama
Rusijos dalimi. Bet tai ágyvendinti siekë ne vien tik smurtiniais, ekonomi-
niais metodais, bet ir „inteligentiðkesniais“ – per ðvietimà, mokyklas, spau-
dà. Taip ir lietuviø valdantieji sluoksniai sulenkëjo irgi ne prievarta, o
paveikus màstysenà, menkinant savos kalbos vartojimo bûtinumà ir pan.
Kaip kad lenkai siekë sukurti „vieningà“ Lenkijos valstybæ, vieningà „len-
kø“ tautà po Liublino unijos, taip ir rusai stengësi, kad Rusijà valdytø vie-
nas caras, bûtø iðpaþástamas vienas tikëjimas – staèiatikiø, vartojama viena
kalba – rusø. 1831 m. balandþio 14 d. caras Nikolajus I pasiraðë ásakymà,
kuriame nurodë ðvietimo ministrui ir Vilniaus apygardos globëjui (kura-
toriui), jog jie privalo pasiekti, kad vietos gyventojai perimtø rusø kalbà ir
kultûrà, suartëtø su rusais. Ðvietimo ministras grafas S. Uvarovas (Uva-
rov) tada ir paskelbë tris pagrindinius jaunuomenës auklëjimo principus:
iðtikimybë carui, staèiatikybei ir Rusijai. Kiek vëliau tas pats ministras raðë

Rusinimas ir lenkinimas –
broliai dvyniai

1 Kovos metai dël savosios spaudos. Èikaga, 1957. P. 43.
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carui, kad svarbiausias Rusijos ðvietimo sistemos tikslas – visus Rusijos
gyventojus suliedinti á vienà, rusø tautà.1

Kad intensyviau bûtø galima rusinti ir kontroliuoti besimokanèius, prie
daugelio gimnazijø ir apskrièiø, net pradþios mokyklø ásteigti internatai
moksleiviams. Tokie dar po 1831 m. buvo ásteigti Raseiniuose, Anykðèiuo-
se, Birþuose, Viekðniuose, Telðiuose, Këdainiuose ir kitur. Lietuviø kalba
leista vartoti iki tol, kol mokiniai iðmoks rusø kalbà. 1862 m. caras Alek-
sandras II jau nurodë Ðvietimo ministerijai visame Ðiaurës Vakarø kraðte
steigti vien rusiðkas pradþios mokyklas, o parapines – uþdaryti. Mat dau-
giausia Þemaièiø vyskupijos valdytojo Simono Giedraièio pastangomis rusø
valdþia buvo pripaþinusi prie baþnyèiø veikusias parapines mokyklas ir bu-
vo leidusi jose mokyti tikëjimo tiesø ir skaityti þemaitiðkai. Vyskupu tapæs
M. Valanèius 1850 m. jau specialiai klebonams nurodë, kad prie kiekvie-
nos parapijos ar filijos bûtø mokykla, kad viena ið pagrindiniø kunigo pa-
reigø ir yra ðviesti liaudá, kad liaudies vaikai turi norà iðmokti „skaityti
savo gimtàja kalba religines knygas bei katekizmus, skirtus jø maldingumo
dvasiai ir ðv. Tikëjimui sustiprinti.“ Pats vyskupas savo lëðomis ëmësi iðlai-
kyti Varniuose veikusià parapinæ mokyklà.

Vyskupas reikalavo ið parapijø, kad jos porà kartø per metus pateiktø
ataskaità apie mokyklos padëtá mokslo pradþioje ir pabaigoje. Ið tø ata-
skaitø matyti, kad 1841 m. Þemaièiø vyskupijoje buvo 141 parapinë mo-
kykla ir 4394 moksleiviai, 1861 m. – 157 mokyklos ir 6594 mokiniai. Tais
metais, pavyzdþiui, Rietavo dekanate ið buvusiø 48 744 katalikø skaityti
mokëjo 24 330 þmoniø, tai yra kas antras.2

Parapinës mokyklos neturëjo tikslo parengti mokytis aukðtesnio tipo
mokyklose, o iðmokyti skaityti, raðyti, ágyti elementariø þiniø apie pasaulá.
Tiesa, kai kuriose mokyklose, be tikybos, lietuviø, rusø, lenkø kalbø, dar
mokyta ir lotynø kalbos, aritmetikos, geografijos.

Jos daugiausia ásteigtos vyskupo
M. Valanèiaus pastangomis, buvo rim-

ta kliûtis lenkintojams, o ypaè rusintojams. Bet 1862 m. caro Aleksandro II
ásakymu visame Ðiaurës Vakarø kraðte turëjo bûti tik rusiðkos mokyklos, o
parapinës uþdarytos; steigti jas buvo galima tik prie rusø staèiatikiø cerk-

1 Matusas J. Apie lotyniðkø raidþiø draudimà lietuviðkiems spaudiniams // Athena-
eum. K., 1933. T. 4, p. 18.

2 Alekna A. Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius. K., 1933. P. 80.

Parapinës lietuviðkos mokyklos
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viø. Po 1863 m. sukilimo nuslopinimo Vilniaus generalgubernatorius
M. Muravjovas, remdamasis minëtu caro ásakymu, uþdraudë lietuviðkas
parapines mokyklas, kad paspartintø rusinimà ir „apsaugotø“ jaunimà nuo
„lotyniðkøjø“ dvasininkø átakos.

Po sukilimo nuslopinimo visur turëjo bûti mokoma rusiðkai. Mokyto-
jus irgi imta skirti tik rusus, daþniausiai buvusius puskarininkius, kitus ru-
sus ðovinistus.

Lietuviai valstieèiai, pamatæ, kad mokyklose mokoma tik rusiðkai ir
dar turi jie lankyti staèiatikiø cerkves, ëmë nebeleisti savo vaikø á tas rusið-
kas mokyklas, o susibûræ samdë lietuviø mokytojus – „daraktorius“ ir slaptai
mokë savo vaikus lietuviðkai, nors ir persekiojami rusø valdininkø ir þan-
darø. Po 1864 m. lietuviðkos spaudos ir mokymosi lietuviðkai uþdraudimo
tokios mokyklëlës buvo traktuojamos kaip „valstybinis nusikaltimas“. Bet,
nepaisant to, beveik kiekviename kaime veikë tokia slapta mokyklëlë, ir
jose besimokanèiø buvo dvigubai daugiau negu valdiðkose rusiðkose mo-
kyklose. Didelá slaptøjø mokyklø skaièiø rodo ir tai, kad caro valdininkai
1872–1906 m. Kauno gubernijoje susekë ir panaikino 349 tokias mokyk-
las, o Vilniaus – 332. Vien 1898 m. uþ tokiø mokyklëliø laikymà Kauno
gubernijoje nuteisti 462 lietuviai. Daugiausia tokiø mokyklëliø dëka, pa-
vyzdþiui, 1897 m. Kauno gubernijoje buvo pats didþiausias raðtingumas
visoje Rusijoje – apie 75 proc. mokëjo skaityti ir raðyti, apie 80 proc. –
skaityti. Tuo tarpu apie 1850 m. – tik apie 10 proc. mokëjo lietuviðkai skai-
tyti, apie 50 proc. – lenkiðkai.1 Tai lyg rodytø, kad rusinimas paþadino lie-
tuviðkumà, norà iðsilaisvinti ið lenkø dvasinës vergovës.

Rusø uþimtame kraðte buvo visaip varþomas ir aukðtesnysis mokslas.
Dar 1795 m. carienë Jekaterina II nurodë pirmajam Vilniaus generalgu-
bernatoriui N. Repninui (Repnin), jog kraðto moksleivija ir studentija esanti
sugedusi, visiðkai lenkø paveikta ir prieðinga Rusijai. Tad bûtinai reikia
nepagailëti jëgø, kad visa blogis ið jos bûtø iðrautas ir ávesta grieþta kontro-
lë visai jos veiklai, taip pat spaudai.

1808 m. pradþioje Rusijos uþimtoje Lietuvoje veikë apie 13 gimnazi-
jø, turëjusiø 741 gimnazistà, 49 apskrièiø mokyklos, kuriose mokësi
3472 moksleiviai, t. y. santykiðkai buvo vos ne dvigubai daugiau negu
Peterburge ir Maskvoje. Tik visø dalykø tose mokyklose mokyta lenkiðkai,
ir ið viso neaiðku, kiek mokësi lietuviø. Kraðtui atitekus Rusijai, ypaè po
1863 m. sukilimo, visos tos mokyklos buvo surusintos, bet ir taip toliau

1 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. Chicaga, 1979. T. 1, p. 169.
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buvo maþinamas jø skaièius. 1869 m. Vilniaus ðvietimo apygardoje veikë
16 aukðtesniøjø mokyklø (gimnazijø), 9 klasikinës gimnazijos, 4 realinës
mokyklos ir 3 klasikinës progimnazijos, po 30 metø – 1899 m. toje paèio-
je apygardoje gimnazijø bebuvo 10, progimnazijø – 3 ir 3 realinës mo-
kyklos. Á visas gimnazijas pirmiausia buvo priimami rusø vaikai. O á
Vilniaus mokytojø institutà ir Panevëþio mokytojø seminarijà lietuviai
katalikai ið viso nebuvo priimami. Tik rusai tegalëjo mokytis ir Vilniuje
ásteigtoje karo mokykloje. Net á Dotnuvos þemës ûkio mokyklà lietuviø
negalëjo bûti priimta daugiau kaip 20 proc. Rusø valdþia visà mokymo
sistemà, kaip ir lenkai, buvo pavertusi luomine ir gimnazijose, seminari-
jose, kitose mokyklose ið lietuviø valstieèiø kilusiøjø negalëjo bûti dau-
giau negu 20 proc. Lietuviai nebuvo priimami ir á aukðtàsias karinio
profilio Rusijos mokyklas, o ásigijæ inþinieriaus diplomà negalëjo dirbti
Lietuvoje. Tik kunigams, teisininkams ir medikams buvo leidþiama gráþ-
ti ir dirbti gimtinëje.

Kiek maþiau lietuviams varþyta mokytis Suvalkø kraðte, priklausiu-
siame Varðuvos ðvietimo apygardai. Bet ten, kaip ir iki revoliucijø, buvo
nuoþmiai lenkinama. Buvo suvarþytas mokymas ir lenkams, bet jø mo-
kyklos nebuvo uþdraustos ir neribojamas stojimas á gimnazijas, á Lenki-
jos ar Rusijos aukðtàsias mokyklas. Nepasisekë aptikti duomenø, kad
„broliai“ lenkai kur nors bûtø ásteigæ lietuviðkà mokyklà, iðleidæ lietuvið-
kø vadovëliø.

Lietuviø tautos, sukûrusios valsty-
bæ nuo Baltijos iki Juodosios jûros, val-
dovai vartojo senàjá gudø raðtà. Tad ir

po Krëvos, ypaè po Liublino unijos, kai vis labiau Lietuvoje imta vartoti
lenkø kalbà ir jos raðtà, niekados didelio pavojaus nematyta. Tad valdan-
tieji menkai tenutuokë ir pavojø, kad naujàjá tikëjimà – katalikø skleidë
daugiausia lenkø kunigai ir vienuoliai. Nepaisyta, kad didþioji dalis tautos,
nekilmingøjø nesupranta skleidþiamo mokymo, juk, kaip raðyta, bajorø,
dvarininkø luomas skelbësi esàs „tauta“. Tais laikais, pavyzdþiui, pasikrikð-
tijus bajorui laikyta, kad apsikrikðtijo ir jo pavaldiniai. Tad, prieðingai ne-
gu kitose valstybëse, su krikðèionybe Lietuvoje ne tik sustiprëjo baudþiava,
bet ir svetima kalba. Neatsitiktinai daþnai, o ypaè Þemaitijoje, þmonës
sukildavo prieð klebonus ir vyskupus. Pavyzdþiui, 1418 m. birþelyje per vi-
sà Þemaitijà nuvilnijo riauðiø banga dël daþniausiai lietuviðkai nekalban-
èiø kunigø. Tø riauðiø prieð katalikø parapijø steigimà metu buvo gerokai

Lietuviðkoji spauda
jos draudimo metais
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nusiaubti Raseiniai, Knituvos ir kitø valsèiø dvarai ir klebonijos. Sukilimà
nuslopino Þemaièiø seniûno Kæsgailos ir Vytauto atsiøsta kariuomenë.1

Apie tai, kad þemaièiai buvo prieðiðki Katalikø baþnyèiai, raðë ir vys-
kupas Motiejus Valanèius savo knygoje „Þemaièiø vyskupystë“, jis aiðki-
no, kad þmonës prieðinosi ne tik dël jø þemiø atëmimo ir atidavimo
baþnyèioms, bet ir todël, kad „nejautë, jog tikëjimas katalikø yra geresnis
uþ jø senàjá [...]. Þemaièiai priversti apsikrikðtyti, nors kitokio tikëjimo ne-
apkentë [...].“2

Vytauto Didþiojo ásakymu þmonës buvo krikðtijami prievarta, o kuni-
gams ir vyskupams buvo suteikiama privilegijø, aprûpinami dideliais þe-
mës plotais ir valstieèiais, prilyginant bajorams ir dvarininkams. Tad ir á
katalikybæ Þemaitijoje dar ilgai þiûrëta kaip á valdovo prievolæ. Tai lyg pa-
tvirtintø, kodël liaudies padavimuose neiðliko në vieno pëdsako, kaip lie-
tuviai buvo apkrikðtyti, neprisimenama në vieno kilnesnio krikðtytojo. Á
kai kurias Vakarø ðalis krikðèionybë atëjo kaip vergø gynëja, o á Lietuvà –
kaip ponø religija. Tad neatsitiktinai taip lengvai ypaè ið Þemaitijos katali-
kø kunigus ëmë iðstumti protestantai.

Pradëjo vienuolis ir kunigas Martynas
Liuteris (Martin Luther,1483–1546). Jis

1517 m. spalio 31 d. prie Vitenbergo katedros durø pakabino popieriaus
lapà su 95 savo tezëmis, kuriose reikalavo pertvarkyti Katalikø baþnyèià,
priartinti jà prie þmoniø, pamaldas laikyti tik vietiniø tautø kalbomis, atsi-
sakyti Popieþiaus vienvaldystës, uþdrausti Baþnyèiai kaupti turtus ir t. t.
M. Liuterio idëjos greitai plito po Europà. Vienas pirmøjø M. Liuterio
mokymà ëmësi ágyvendinti Livonijos vienuoliø Kalavijuoèiø ordinas.
1522 m. jo nariai drauge su Rygos miestieèiais uþëmë Rygoje katalikø baþ-
nyèias, vienuolynus, uþdraudë katalikø pamaldas. Panaðiai per 1527 m. Ka-
lëdas atsitiko Tartu (Dorpote), ten M. Liuterio ðalininkai iðvaikë katalikø
kunigus, iðmetë ið baþnyèiø ðventøjø paveikslus, patys sudarë parapijø val-
dymo komitetus ir kt. Tuo metu nuo katalikybës nusigræþë ir Kryþiuoèiø
ordino magistras Albrechtas Brandenburgietis – atsisakæs vienuolio áþa-
dø, pasiskelbë pasaulietiniu Prûsijos valdovu – hercogu. Juo pasekë ir dau-
gelis kraðto miestieèiø ir bajorø. Beveik tuo paèiu laiku liuteronizmu susidomëjo
ir daugelis Lietuvos didikø, bajorø, ðviesuoliø – Abraomas Kulvietis,

1 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausiø laikø iki 1917 metø. V., 1985. T. 1, p. 75.
2 Valanèius M. Raðtai. Þemaièiø vyskupystë. V., 1972. T. 2, p. 50, 56.

Protestantizmo pradþia
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Stanislovas Rapolionis, Jurgis Zablockis, Jonas Tartyla, taip pat Þemaiti-
jos seniûnas Stasys Kæsgaila, daugiau kaip 300 Lietuvos didikø.

Tada kaip niekad iki tol buvo iðleista daug lietuviðkø knygø, á Karaliau-
èiaus universitetà priimta daug lietuviø. Þemaièiø seniûnu tapæs Jonas Bi-
lënas-Bilevièius, bajoras ið Viduklës, joje buvo ákûræs ir lietuviðkà bajoraièiø
mokyklà, kuriai vadovavo á protestantizmà perëjæs buvæs pranciðkonas
S. Rapolionis. Taèiau karalium tapus Steponui Batorui (1533–1586), ypaè
uoliam katalikø ir jëzuitø globëjui, gynusiam Katalikø baþnyèià, ið valsty-
bës tarnybos buvo atleisti visi protestantai, juos imta persekioti, katalikø
reikalams ginti Lietuvoje ákurtas jëzuitø ordinas ir kt. Daugelis didikø ir
bajorø, bijodami netekti karaliaus malonës, vël gráþo á katalikybæ, o tais
laikais kartu su savo ponais katalikybën turëjo sugráþti ir ponø pavaldiniai.
Á katalikybæ gráþti atsisakë daugiausia kalvinizmo iðpaþinëjø didikø ðeimø:
Radvilos, Bilevièiai, Ðemetos, Gruþceskiai, Naruðevièiai, Puzinai ir kt.,
kuriø daugelis vëliau pasireiðkë kaip Lietuvos valstybës savarankiðkumo
gynëjai.

Kaip negailestingas protestantø persekiotojas ir katalikø hierarchø gy-
nëjas prisimenamas po Stepono Batoro mirties nuo 1587 m. pradëjæs ka-
raliauti Zigmantas Vaza. Jis paskelbë, kad Lenkijoje gali bûti tik viena
religija – katalikø. Pasimokæ ið protestantø, ir katalikø vyskupai ëmë rei-
kalauti ið kunigø mokëti lietuviðkai. Ypaè to reikalavo Þemaièiø vyskupas
Merkelis Giedraitis (1536–1609), kuris atkûrë daugelá parapijø, buvusiø
iki protestantizmo antplûdþio. Bet dar prireikë vos ne ðimtmeèio, kol Ka-
talikø baþnyèia, ypaè Þemaitijoje, pasijuto laimëtoja. Èia daug padëjo, kaip
ir daug kur Europoje, organizuojami vadinamøjø raganø teismai, ðventøjø
pasirodymai seneliams ir vaikams ir t. t. Tai irgi padëjo „árodyti“, kad Die-
vas ne su protestantais ar pagonimis, o su katalikais. Vël stiprëjant katali-
kybei daugiausia ið lenkø ar sulenkëjusiø lietuviø bajorø kunigai ir vienuoliai
sugráþo prie lenkø kalbos, vël imta aiðkinti, kad Dievas tik lenkiðkai su-
prantàs ir neteikiàs maloniø tiems, kurie kalba pagoniø kalba – lietuviø ir
laikosi jø paproèiø. O uþ baþnyèios nelankymà ar iðpaþinties nëjimà jau
nuo XVII a. antrojo deðimtmeèio valstieèiai bûdavo riðami prie gëdos stul-
pø, plakami rykðtëmis ar turëdavo sumokëti dideles baudas. Pavyzdþiui,
1622 m. Þemaièiø seniûnas J. Valavièius nurodë visø valsèiø ir dvarø vai-
tams: „[...] ásakau, kad kasmet prieð Velykas jûsø þmonës ir suaugæ á proto
metus vaikai, taip pat namø ðeimyna, samdininkai ir samdininkës eitø ið-
paþinties ir priimtø Ðvenèiausiàjá Sakramentà [...]. Prasiþengusiems pabauda
12 liet. graðiø á baþnyèios dëþutæ ir sëdëjimo prie baþnyèios bausmë kiek-

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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vienà sekmadiená ir ðventadiená ligi ávykdys baþnyèios prisakymà [...]. Ta
pati bausmë ir pabauda iðtiks tuos, kurie savo vaikø vëliausiai treèià arba
ketvirtà dienà gimus nepakrikðtys [...]. Pagaliau, kad niekas nedrástø vesti
þmonos be klebono leidimo, neuþsakæs 3 uþsakø per pamokslà, bausmë
kapa graðiø baþnyèiai ir visà dienà (buvimo) kengëse prie baþnyèios arba
iðplakant prie þmoniø [...]. Taip pat turës sumokëti kapà graðiø, kurie gy-
ventø susidëjæ be savo kunigo jungtuviø [...] arba pamaldø eitø pas ereti-
kus (protestantus – A. L.).“1

Grieþtø karaliaus, valdanèiøjø, jëzuitø pastangø dëka katalikybë atsi-
laikë ir tapo vyraujanti. Apie tai vienas pirmøjø Lietuvos istorikø Albertas
Vijûkas-Kojalavièius (1609–1677) apie reformacijos áveikimà savo „Lietu-
vos istorijos ávairenybëse“, raðo: „Lygiai kaip Lenkijos Karalystëje, taip ir
Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje vël lotynø apeigø vyskupai senatoriø
luome vaidina svarbø vaidmená, todël ðiai pareigybei renkami tik kilusieji
ið kilmingos bajorø giminës – tai nustatyta Popieþiaus aprobuotoje Res-
publikos Konstitucijoje.“2

Protestantizmas Lietuvoje buvo savotiðkas lietuviø kalbos ir kultûros
renesansas. Vël ásigalëjus „lenkø vierai“, vis maþiau pasirodydavo ir lietu-
viðkø leidinëliø, o ir mokyklose, kaip anksèiau raðyta, net ir rusø laikais
vos ne iki pat 1863 m. vyravo lenkø kalba. Ji buvo tartum patriotizmo ið-
raiðka. Tad nieko nuostabaus, kad pirmosios knygos ir pirmieji periodiniai
leidiniai lietuviø kalba pasirodë Maþojoje Lietuvoje. Ir tenykðtë prûsø (vo-
kieèiø) valdþia taikstësi su jø rengimu ir leidimu siekdama sustiprinti pro-
testantizmà tarp lietuviðkai kalbanèiøjø, o vëliau ir sumenkinti rusø, lenkø
átakà Didþiojoje Lietuvoje.

Lietuviai vieninteliai ið baltø dar XIII a.
sukûrë vienà ið galingiausiø Rytø Europos

valstybiø. Bet toje valstybëje, kaip raðyta, nei lietuviø kalba, nei jos rað-
tas niekada nebuvo valstybiniai. Lëmë tai, kad lietuviai savo valstybæ su-
kûrë dar neturëdami raðto. Tuo tarpu prisijungti rytiniai slavai jau X a.
kartu su krikðtu perëmë ið Balkanø slavø raðtà. Tad lietuviai valdovai ir
ëmë naudoti tà jø raðtà susiraðinëjimui, daugiausia su Rytø kraðtais, o su
Vakarais susiraðinëjo lotynø kalba. Tas slavø (senøjø gudø) raðtas ilgai-
niui tapo Lietuvos valdovø raðtiniø kalba, kuria raðytos valstybës aktø

1 Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai. V., 1955. T. 1, p. 246, 247.
2 Kojalavièius-Vijûkas A. Lietuvos istorijos ávairenybës. V., 2003. T. 2, p. 164.

„Auðra“ Lietuvoje

ALGIMANTAS LIEKIS
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knygos, daryti teisiniai aktai ir kt. Bet ta kalba labai skyrësi nuo Maskvos
kunigaikðtystës slavø – rusø kalbos, tad tenai, anot akad. Z. Zinkevièiaus,
ji neretai traktuota kaip lietuviø kalba.1 Bet ta kalba buvo gan artima
lenkø kalbai, todël ir Lietuvos valdantieji po Liublino unijos palyginti
taip lengvai ir greitai priëmë ir XVI a. pabaigoje sutiko, kad lenkø kalba
bûtø Lietuvos–Lenkijos valstybës kalba (oficialiai lenkø kalba Lenkijos
ir Lietuvos valstybëje paskelbta valstybine 1696 m.). Nuo tada be ðios
kalbos nebuvo ámanoma padaryti jokios karjeros valstybinëje tarnyboje.
Tik reformacijos sàjûdis á pirmà vietà buvo iðkëlæs gimtosios kalbos var-
tojimà ir tautiniø baþnyèiø kûrimo svarbà. Bet ir tuo pasinaudojo lenkai
ir iðgavo ið Popieþiaus sutikimà, kad pamaldos katalikø baþnyèiose bûtø
laikomos lenkø kaip „vietine“ kalba. Lenkø ir lotynø kalbos imtos varto-
ti ir jëzuitø ásteigtame Vilniaus universitete. Tad ir po reformacijos lietu-
viø kalba liko tik „liaudies ðnekamàja“, ir atsirado dar geresnës sàlygos
lenkinimui.

Jëzuitai lenkø kalbà laikë irgi „vietine“ valstybës ir vieðojo gyveni-
mo kalba. Tad ir reikalavo ið tø negausiø lietuviø studentø, kad jie tik
lenkiðkai kalbëtø. Nesirûpino lietuviø kalba ir reformacijos ðalininkai –
didikai M. Radvila Juodasis, M. Radvila Rudasis ir kai kurie kiti. Tai
patvirtina ir tas faktas, kad nors reformatai turëjo savo spaustuvæ, bet
knygas joje spausdino tik lenkø ir lotynø kalbomis. Taèiau Katalikø baþ-
nyèia, jëzuitai, norëdami padidinti katalikybës átakà ir paprastiems, lie-
tuviðkai kalbantiems þmonëms, buvo priversti bent kiek mokytis ir
lietuviø kalbos, kad galëtø pasakyti pamokslà, pamokyti lenkiðkai ar
lotyniðkai nesuprantanèius þmones poteriø. Be to, po Lietuvà plito ir
Prûsijos reformatø spausdinamos knygos. Reikëjo leisti ir katalikiðkø,
lietuviðkø. Vilniuje, kaip sakyta, nuo 1525 m. knygos spausdintos loty-
nø, slavø ir kitomis kalbomis. Apie 1575 m. Mikalojus Kristupas Rad-
vila atkëlë savo spaustuvæ ið Lietuvos Brastos ir padovanojo jëzuitams,
kurie jà pavadino Akademijos spaustuve. Joje imta spausdinti ir lietu-
viø kalba religinio turinio knygeles dar lenkiðkai nemokantiems vai-
kams, taip pat evangelijø tekstø. Spëjama, kad apie 1585 m. iðleistas ir
iðverstas P. Kanizijaus á lietuviø kalbà maþasis katekizmas buvo pirmoji
lietuviø kalba spausdinta knyga,2 t. y. pasirodþiusi daugiau kaip 40 me-
tø vëliau negu Prûsijoje.

1Zinkevièius Z. Lietuviø kalbos istorija. V., 1977. P. 86.
2 Zinkevièius Z. Lietuviø kalbos istorija. T. 3: Senøjø raðtø kalba. V., 1977. P. 165.
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Vienas ið ryðkiausiø XVI a. lietuviðko-
jo þodþio skelbëjø buvo kun. Mikalojus

Daukða, kuris, spëjama, gimë apie 1527 m. Þemaitijoje, kunigavo Krakë-
se, nuo 1572 m. paskirtas Þemaièiø vyskupystës kapitulos kanauninku Var-
niuose, vyskupo padëjëju, vyskupystës administratoriumi. Mirë jis 1613 m.,
palaidotas Varniuose. M. Daukða ið lenkø kalbos iðvertë ir parengë kny-
gas: „Katekizmà“ (apie 1595 m.) ir „Postilæ“ (1599 m.). Pastaroji ilgà laikà
buvo viena ið stambiausiø Lietuvoje – 646 didelio formato (31x20 cm) pus-
lapiø, iðspausdinta panaudojus puoðnius inicialus, uþsklandas. Savotiðkas
himnas lietuviø tautai ir kalbai buvo ir knygos „Prakalba á malonø skaity-
tojà“: „[...] þinom, kaip kiekvienai tautai brangus ir malonus dalykas, raðy-
tas gimtàja kalba [...] tik pati mûsø lietuviø tauta (turima galvoje
valdanèiuosius – A. L.), besirûpindama iðmokti lenkiðkai, savo tikràjà kal-
bà apleido, paniekino ir beveik pametë – tai aiðkiai mato kiekvienas, bet
neþinau, ar kas uþ tai pagirs. Kurgi yra pasauly tokia menka ir niekam
verta tauta, kuri neturëtø savo trijø lyg ágimtø dalykø: savo þemës, papro-
èiø ir kalbos? Visø amþiø þmonës vartojo savo gimtàjà kalbà, rûpinosi jos
iðlaikymu, graþinimu ir platinimu. Nëra tokios menkos tautos, nëra tokio
maþo þemës sklypo, kur nevartotø savo gimtosios kalbos, kuria paprastai
raðomi ástatymai, kuria raðoma savo ir kitø ðaliø istorija, kuria svarstomi
visi kraðto reikalai, kuria graþiai ir padoriai atliekami reikalai baþnyèioj,
susirinkimuose ir namie [...]. Ar ne keista bûtø gyvuliams, jei varna pano-
rëtø giedoti kaip lakðtingala, o lakðtingala krankti kaip varna; arba oþys –
riaumoti kaip liûtas, o liûtas bliauti kaip oþys? [...] Juk tautos laikosi ne
þemës derlingumu, ne apdarø ávairumu, ne apylinkiø smagumu, ne miestø
ir piliø tvirtumu, bet vien vartojimu savo gimtosios kalbos, kuri kelia ir
stiprina pilietiðkumà, santaikà ir broliðkà meilæ. Kalba yra bendras meilës
ryðys, vienybës motina, pilietiðkumo tëvas, vieðpatysèiø sargas. Panaikink
kalbà – panaikinsi santaikà, vienybæ ir viskà gera.“1

Taèiau tie, kuriems buvo skirtas ðis kreipimasis – Lietuvos valdantie-
siems, liko kurti, ir svetima lenkø kalba ásigalëjo valdþios, ðvietimo ir mokslo,
katalikø baþnyèiø klebonijose ir vienuolynuose. Tik katekizmus, evangeli-
jas, Ðventàjá Raðtà, giesmiø rinkinius vienas kitas kunigas iðversdavo á lie-
tuviø kalbà. Ji kaskart vis maþiau buvo vartojama ir parapinëse mokyklose,
net mokant vaikus tikëjimo tiesø. Ir paskutiniais deðimtmeèiais prieð Ru-
sijos okupacijà lietuviø kalba beveik nieko nebuvo iðspausdinta.

M. Daukðos ðauksmas

1 Daukða M. Postilës prakalbos. V.: Mintis, 1990. P. 33–34.
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Beveik nebesakyta lietuviðkai ir pamokslø. Baþnyèia ir mokykla irgi
vykdë valdovø valià: sujungti abi tautas – lenkø ir lietuviø á vienà lenkiðkà.
Buvo formuojama „gente Litwani, natione Poloni“ (lietuviø kilmës, lenkø
tautybës), nauja, lenkiðkai kalbanti tauta. Gudai ir ukrainieèiai, kaip sla-
vai, savaime buvo priskiriami prie lenkø. Tik Þemaitijoje, kaip raðyta, dar
plaèiai vartota lietuviø kalba. Ten ja daþniausiai leistos ir religinës knygelës.

Lietuvà okupavus Rusijai, iðkilo
keletas lietuviø inteligentø, daugiau-

sia ið þemaièiø valstieèiø, kurie ëmë raðyti lietuviðkai, nagrinëti Lietuvos ir
lietuviø tautos istorijà, prieþastis, dël ko þlugo niekieno nenukariauta,
buvusi viena ið didþiausiø Europoje Lietuvos valstybë. Ið tokiø buvo
S. Stanevièius, istorikas S. Daukantas (1793–1864), M. Valanèius, K. R. Ne-
zabitauskis-Zabitis ir kiti.

Tada pradëta labiau domëtis ir lietuviø kalbos tyrimu. Minëtasis Kaje-
tonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis (1800–1876) ëmësi tyrinëti lietuviø tar-
mes, paraðë elementoriø „Naujas mokslas skaitymo dël maþø vaikø
Þemaièiø ir Lietuvos“. Simonas Stanevièius (1799–1848) iðleido gramati-
kà „Trumpas pamokymas kalbos lietuviðkos ir þemaitiðkos“ (1829 m.),
J. Plateris (1810–1836) tyrinëjo kai kuriuos gramatikos klausimus, lietu-
viø kalbos kirtá, sudarinëjo etimologines lenteles ir kt.1

Taèiau apskritai, kaip matëme ið anksèiau pateiktø duomenø, Rusijos
okupacija nepristabdë lenkinimo. Prieðingai, jau ir tie, kurie iki tol buvo
prieð já, á lenkus ëmë þiûrëti kaip á drauge patyrusius nelaimæ, á lenkø kalbà
ir jos vieðà vartojimà – kaip á patriotizmo iðraiðkà. Tik po to, kai iðkilo
pavojus paèiai Katalikø baþnyèiai – jà okupantai norëjo pakeisti staèiati-
kiø, kai suprasta, kad lenkø kalbà kaip giminiðkà lengviau negu lietuviø
kalbà pakeisti rusø kalba, vis daugiau ir sulenkëjusiø dvasininkø ëmë rem-
ti lietuviðkai kalbanèiuosius ir nebe taip prieðintis lietuviðkiems pamoks-
lams, vaikø mokymui pradþios mokyklose lietuviðkai. Kita vertus, po
1831 m. sukilimo, kai þuvo, buvo iðtremta daug senosios bajorijos, nebeási-
vaizdavusios lietuviø tautos be lenkø, naujos kartos ðviesuoliai, daugiausia
kilæ ið lietuviø valstieèiø, atidþiai klausydamiesi Balkanø tautø kovø dël
savo laisvës ir nepriklausomø valstybiø atkûrimo ar sukûrimo garsø, vis
dràsiau ëmë skelbti, jog ir lietuviø tauta gali bûti istorijos kûrëja, kelti rei-

Pirmieji lietuviø kalbos tyrëjai

1 Liekis A. Lietuvos mokslø akademija 1941–1990. V., 2001. P. 23; Zinkevièius Z. Lietu-
viø kalbos istorija. T. 4: Lietuviø kalba XVIII–XIX a. V., 1990. P. 128, 144.
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kalavimus rusø valdþiai dël lietuviðkø mokyklø ir lietuviðkos spaudos. Taip
1841 m. Þemaièiø vyskupijos parapijose buvo iðsireikalauta teisë steigti
pradþios mokyklas, kuriose bûtø mokoma ir lietuviø kalba. Istoriko V. Mer-
kio duomenimis, apie 1853 m. toje vyskupijoje mokanèiø skaityti ir raðyti
buvæ arti 60 proc.1

Daugëjo ir lietuviðkø leidiniø. 1750–1799 m. jø iðleista 258, 1800–
1849 m. – 523, o 1850–1864 m. – daugiau kaip 540 pavadinimø. Daugiau
negu trigubai nuo 1850 m. buvo padidëjæ ir daugelio tø leidiniø tiraþai.

1 Merkys V. Knygneðiø laikai. 1864–1904. V., 1994. P. 28.

Lietuvos þemës, Rusijos padalytos á gubernijas 1849–1915 m. (K. Pakðto schema),
schemoje nurodytos þemës, kurias Lietuva valdë nuo 1569 iki 1772 m. Nuo 1842 m.

Rusijos administracija uþdraudë ðià þemæ vadinti Lietuvos vardu. Oficialiai ðalis buvo
pavadinta „Severozapadnyj kraj“ (Ðiaurës vakarø kraðtas). Bet Rusijos mokslininkai

(geografai, istorikai) tikràja Lietuva iki 1915 m. tebelaikë Kauno, Vilniaus, Gardino ir
Suvalkø gubernijas, o Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijas jie laikë Gudija. Suvalkø
gubernijà Vienos kongresas 1815 m. priskyrë Lenkijos Karalystei. Prieð 1867 m. ji buvo
vadinama Augustavo gub., bet kai 1867 m. gubernijos sostinë buvo perkelta á Suvalkus,
tai tuomet gimë ir Suvalkija. Ðio þemëlapio rodomi gubernijø ir apskrièiø vardai ir ribos

iðsilaikë iki 1915 m., kai kraðtà okupavo vokieèiai ir ávedë okupacijos metams
(1915–1919) savus trumpalaikius administracinius vienetus.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Pavyzdþiui, vien L. Ivinskio kalendoriø tiraþas nuo 1500 egzemplioriø
(1846 m.) padidëjo iki 11 000 (1861 m.). Nedaug maþesniu tiraþu leisti ele-
mentoriai, katekizmai, maldaknygës. Daugëjo ir pasaulietinës literatûros.
Antai 1795–1804 m. ji tesudarë apie 12,5 proc. visø leidiniø, o 1885–1864 m. –
daugiau kaip 36 proc.1

Þemaièiø vyskupas M. Valanèius ir jo sekretorius kun. J.Dovydaitis
buvo uþsimojæ pradëti leisti ir laikraðtá lietuviø kalba. Dël leidimo jie 1859
m. kreipësi á generalgubernatoriø. Bet leidimo negavo.2 Tuo metu rusø
valdþia pati planavo savo laikraðèio „Liaudies draugas“ lietuviø kalba ið-
leidimà, tas laikraðtis turëjo prisidëti prie kraðto rusinimo, greitesnio rusø
kalbos ir staèiatikybës priëmimo.

Okupantai, stiprindami lietuviø
kalbos, spaudos, ðvietimo draudimà,
tikëjosi, kad tuo sumaþins kraðte len-

kø átakà, o kartu greièiau surusins kraðtà. Tam tikslui rengti planai, kaip
pritaikyti lietuviðkam raðtui rusiðkà raidynà. Tarp tokiø planø rengëjø bu-
vo slavofilas, Rusijos mokslø akademijos narys A. Hilferdingas (Hilfer-
ding), Varðuvos universiteto docentas S. Mikuckis (Mikucki). Jie pritarë
generalgubernatoriui M. Muravjovui, jog pritaikyti lietuviðkam raðtui ru-
siðkà raidynà ámanoma.

Norint pritaikyti rusiðkà raidynà lietuviø kalbos fonetinei struktûrai,
parengti spausdinti lietuviðkus elementorius ir kitus reikalingus leidinius
rusiðkais raðmenimis, reikëjo ir lietuviø kalbos specialistø. Vienas ið to-
kiø, sutikæs talkinti okupantams, buvo Petrapilio kadetø korpuso ins-
pektorius Jonas Juðka (garsiojo kalbininko Antano Juðkos brolis), kuris
ir parengë specialø lietuviø raidynà, sudarytà rusiðko raidyno pagrindu,
tikëdamasis gauti leidimà dirbti Lietuvoje. Bet J. Juðka to darbo nebai-
gë, nes M. Muravjovas neleido jam likti Lietuvoje, ir jis turëjo iðvykti
dirbti á Niþnij Novgorodà. Tuomet okupantai parsikvietë ið Varðuvos mi-
nëtàjá S. Mikucká, prie Vilniaus ðvietimo apygardos buvo sudaryta Lietu-
viðkø leidiniø rusiðkomis raidëmis leidimo komisija, kuriai dar priklausë
kalendoriø leidëjas ir Kauno liaudies mokyklos mokytojas L. Ivinskis,
staèiatikiø ðventikas ir rusø paskirtas lietuviðkø raðtø cenzorius A. Pet-
kevièius ir kiti.

1 Ten pat. P. 29.
2 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. Chicaga, 1979. T. 1, p. 222.

Planas rusø raidynà –
lietuviø spaudai
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1864 m. geguþës 22 d. Vilniuje, A.Kirkoro spaustuvëje, buvo baigtas
spausdinti S. Mikuckio ir L. Ivinskio parengtas pirmasis lietuviðkas ele-
mentorius rusiðkais raðmenimis – „Abëcëlë þemaitiðkai lietuviðka“, kurio
egzemplioriø M. Muravjovas nusiuntë Vilniaus cenzûros komitetui ásakyda-
mas: „Nuo ðiol laikytis taisyklës: nepraleisti spausdinimui në vieno lietuvið-
ko elementoriaus, raðyto lenkiðkomis raidëmis, ir leisti juos spausdinti tik
tada, kai jie bus perraðyti rusiðkomis raidëmis pagal pridedamà pavyzdá.“1

Generalgubernatorius M. Muravjovas ëmësi galutinai ágyvendinti ru-
sø ðovinistø sieká – uþdrausti lietuviðkà spaudà ir kalbà mokyklose, kad
kraðtas bûtø galutinai surusintas. Dar kiek anksèiau, pasmaugæs sukilimà,
jis 1863 m. geguþës 23 d. buvo kreipæsi á Lietuvos ir Gudijos gyventojus:
„Vakarø kraðtas, þiûrint daugumos jo pirmykðèiø gyventojø ir istorinës tei-
sës, yra rusø þemë, nuo amþiø paveldëta Rusijos valdovø [...].“ Ir toliau
átikinëjo, kad Lietuva, taip pat Gudija „nuo seniausiøjø laikø yra Rusijos
þemë, pravoslavijos lopðys“2. Ir jeigu tas kraðtas dar nëra rusiðkas, tai tik
todël, kad jis ilgus amþius buvo svetimøjø uþgrobtas. Todël ir dabar ðventa
kiekvieno ruso pareiga gràþinti já Rusijai, rusø kultûrai, staèiatikybei. Tam
tikslui reikià panaudoti ir spaudà ávedant rusiðkàjá raidynà.

1864 m. geguþës 14 d. M. Murav-
jovas, bûdamas Peterburge, carui átei-
kë memorandumà dël ðvietimo

valdymo Ðiaurës Vakarø kraðte. Jame raðë: „[...] Ávesti visose Þemaitijos
mokyklose þemaitiðko raðto mokymà rusiðkomis raidëmis. Ðitokie elemen-
toriai dabar spausdinami ir dël platinimo bus duoti atitinkami nurodymai.“
Ðis memorandumas geguþës 17 ir 19 d. buvo svarstytas Vakarø komitete,
jam pritarta, o ðvietimo ministras buvo ápareigotas „pagal galimybes já taip
pat ágyvendinti“. Nutarimui pritarë ir caras.3 O tai reiðkë spaudos lietuvið-
kais–lotyniðkais raðmenimis uþdraudimà. Tiesa, pamaþu tai jau buvo da-
roma nuo 1864 m. kovo mën. pradþios, kai M. Muravjovas Vilniaus
cenzûros komitetui nurodë „neaprobuoti“ spausdinti lietuviðkø knygø be
jo leidimo. Geguþës 25 d. M. Muravjovas, gráþæs á Vilniø, ëmësi realizuoti

1 Tyla A. Pastabos dël lietuviðkos knygos istorijos // Bibliotekininkystës ir bibliografijos
klausimai. V., 1969. T. 7, p. 195.

2 Ten pat.
3 Vëbra R. Lietuviðkos spaudos draudimas XIX a. antroje pusëje // Istorija. V., 1988.

T. 9, p. 85.

Lietuviðkos spaudos
uþdraudimas
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„rusiðkàjá raidynà“. 1864 m. birþelio 5 d. jis pasiraðë raðtà Vilniaus cenzû-
ros komitetui: „[...] siûlau Komitetui nuo ðio laiko bûtinai laikytis taisyk-
lës: nepraleisti spausdinti në vieno lietuviðko elementoriaus, raðyto
lenkiðkomis raidëmis, ir leisti juos spausdinti tik tada, kai jie bus paraðyti
rusiðkomis raidëmis [...]“.

Birþelio 10 d. Vilniaus cenzûros komitetas susipaþino su ðiuo M. Mu-
ravjovo raðtu ir „nutarë já ðventai vykdyti“.1

Taigi 1864 m. birþelio 5 d. ir laikytina lietuviø spaudos draudimo
pradþia. Draudimas galiojo elementoriø ir apskritai vadovëliø leidimui
Vilniaus generalgubernijoje ir jai priklausanèiose Augustavo guberni-
jos apskrityse. Ðá pradëtà juodà darbà toliau plëtë ir naujas generalgu-
bernatorius gen. K. Kaufmanas, kurio draudimas spausdinti pritaikytas
visoms lietuviðkoms knygoms. 1865 m. rugpjûèio 26 d. okupacinë rusø
valdþia sudarë Komisijà lenkiðkoms ir þemaitiðkoms knygoms perþiû-
rëti. Ji buvo sudaryta ið rusø ðovinistø, kurie ne tik „pritarë“ lietuviðkos
spaudos draudimui, bet ir pareikalavo jo vykdymà kuo skubiausiai su-
aktyvinti.

Dar M. Muravjovas buvo suteikæs Vilniaus cenzûros komitetui teisæ
kontroliuoti spaudos draudimà visame Ðiaurës Vakarø kraðte. Taèiau ása-
kymà dël visiðko lietuviðkos spaudos uþdraudimo pasiraðë K. Kaufmanas
1865 m. rugsëjo 6 d.: „[...] Visa tatai turëdamas galvoje, að laikau reikalin-
ga: 1. Galutinai ásakyti Vilniaus cenzûros komitetui, kad mano pirmtako
þodinis paliepimas visuomet ir be iðsisukinëjimø bûtø vykdomas; 2. Paves-
ti Vilniaus mokymo apygardai, kad pasirûpintø iðspausdinti kuo daugiau
liaudþiai knygø ir vadovëliø, raðytø lietuviðkai ir þemaitiðkai, bet rusø rai-
dëmis.“ Bet pamatæs, kad lotyniðku ðriftu knygos gali bûti spausdinamos
Rusijos spaustuvëse, K. Kaufmanas kreipësi á Rusijos vidaus reikalø mi-
nistrà P. Valujevà (Valuev), kad lietuviðkos spaudos draudimas bûtø iðplëstas
visai Rusijai. Ir pastarasis 1865 m. rugsëjo 23 d. slaptu savo raðtu guberna-
toriams nurodë, kad jie uþdraustø spaustuvëse spausdinti lietuviðkus leidi-
nius „lotynø-lenkø abëcële“.

1866 m. liepos 23 d. generalgubernatorius dar pasiraðë ásakymà guber-
natoriams, kad jie spaustuvëse sunaikintø lotyniðkø-lietuviðkø raidþiø lie-
jimo formas ir leistø veikti tik toms spaustuvëms, kurios pasiraðys
pasiþadëjimà nespausdinti jokiø raðtø lietuviðku-lotyniðku raidynu.

1 Lietuvos valstybës istorijos archyvas (toliau – LVIA). F. 1240. Ap. 1. B. 203. L. 3;
B. 205. L. 281.
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1866 m. spalio 4 d. Vilniaus generalgubernatoriaus sudaryta komisija
rekomendavo jam uþdrausti ir spaudà gotiðkuoju raidynu: „[...] bûtina uþ-
drausti áveþti ið uþsienio visas be iðimties þemaitiðkas knygas, spausdintas
ir lotyniðkais, ir gotiðkais spaudmenimis“.1 Taèiau K. Kaufmanui greitai pa-
likus postà ir atëjus naujam generalgubernatoriui E. Baranovui (Baranov),
tos rekomendacijos ágyvendinimas uþtruko ir palyginti dar nesunkiai lie-
tuviðka spauda gotiðkais raðmenimis ið Prûsijos bûdavo áveþama. Apie spau-
dos uþdraudimà tokiais raðmenimis nebuvo nurodyta nei cenzoriams, nei
þandarams. Ir tik 1872 m. prie draudþiamøjø priskirta ir lietuviðka spauda
gotiðkais raðmenimis.

Ir pagal carinës Rusijos juridinius
aktus lietuviðkos spaudos uþdraudimas
buvo neteisëtas, traktuotinas kaip ad-

ministracijos savivalë, nors þinant ir remiant paèiam carui. Vilniaus gene-
ralgubernatoriaus ir vidaus reikalø ministro ásakymai tuo klausimu formaliai
galëjo veikti tik tol, kol „lietuviðkosiose gubernijose“ veikë karo padëtis, o
ji buvo panaikinta 1871 m. kovo 28 d. Bet to meto lietuviø ðviesuoliai, ma-
tyti, nelabai domëjosi okupantø veiklos juridiniu pagrástumu. Ir tuo, kad,
karo padëtá atðaukus, automatiðkai nustojo galios ir paskelbti vietos gy-
ventojø teises varþantys generalgubernatoriaus ir gubernatoriaus, polici-
jos ásakymai ir kad po to vël turëjo normaliai veikti bendrieji Rusijos
ástatymai. O dël lietuviø spaudos lotyniðkais raðmenimis, lietuviðkø mo-
kyklø uþdraudimo, kitoks ásakymas daugiau nebuvo priimtas. Bet, kaip
matëme, rusø valdþia, nors ir neturëdama jokio formalaus teisinio pama-
to, toliau vykdë nuoþmø lietuviø spaudos ir lietuviðkø mokyklø persekioji-
mà. O gal caras nesiryþo áteisinti to draudimo tik todël, kad pasaulis
nepamatytø Rusijos vidaus politikos neþmoniðkumo, kad jis galëtø pasi-
teisinti, jog tai ávyko ir vyksta – tik dël pavaldiniø neklusnumo.

Bet tik XIX a. pabaigoje lietuviai ðviesuoliai vis labiau ëmë domëtis ir
rusø vietos administracijos veiklos teisiniu pagrástumu, kad galëtø pasi-
naudoti Rusijos teisinës sistemos spragomis ginant lietuviðkà þodá. Tarp
pirmøjø tokiø buvo ið Pasvalio kilæs Antanas Macijauskas (g. 1874 m.), bai-
gæs Petrapilio technologijos institutà ir dirbæs Petrapilio–Maskvos gele-
þinkelyje inþinieriumi. 1900 m. jis be cenzûros leidimo iðleido „lietuviðko,
latviðko kraðto“ þemëlapá, kuriame visi áraðai buvo lietuviðki. Bet kai apie

1 LVIA. F. 1242. Ap. 1. B. 18. L. 79.

Spaudos uþdraudimas –
savivalë?
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1200 þemëlapio egzemplioriø buvo atveþta á Vilniø, cenzûros virðininko
Ðachuskojaus (Ðachuskoj) ásakymu visi jie buvo konfiskuoti. Tuomet A. Ma-
cijauskas cenzoriø padavë á teismà (Rusijos senatà) Peterburge, kad jam
bûtø gràþinti patirti nuostoliai. Po ilgø svarstymø teismas priëmë nutartá,
kad þemëlapiai konfiskuoti neteisëtai, nes neteisëtai vykdomas ir lietuvið-
kos spaudos draudimas. Ir 1902 m. gruodþio 14 d. teismas priteisë Vilniaus
cenzoriams sumokëti nukentëjusiam ieðkovui 1200 rubliø patirtiems nuos-
toliams padengti.1

Beveik tuo paèiu metu bylà Rusijos senate laimëjo ir varpininkas Povi-
las Viðinskis (1875–1906), kuris 1900 m. vasarà Joniðkyje iðkabino keletà
lietuviðkø skelbimø apie Mintaujoje ávyksiantá Þemaitës ir Petkevièaitës
vaidinimà „Velnias spàstuose“. Þandarai nudraskë skelbimus ir P. Viðins-
kiui iðkëlë bylà. Bet jis darë viskà, kad tik jo neiðteisintø Ðiauliø teismas. Ir
kai teismas já nubaudë 6 rubliø bauda, jis padavë skundà kasaciniam teis-
mui, o jam patvirtinus kaltæ ir tik sumaþinus baudà iki 3 rubliø, P. Viðinskis
kreipësi á Rusijos senatà, kuris, kaip ir A. Macijausko byloje, 1903 m. ge-
guþës 13 d. priëmë nutartá, jog lietuviðkos spaudos draudimas nëra pagrás-
tas ástatymu, todël ir P. Viðinskis nubaustas neteisingai.2 Taèiau tos pergalës
buvo pasiektos jau XX a. pradþioje, praëjus daugiau kaip trims deðimtme-
èiams nuo to draudimo pradþios, kai buvo gerokai suliberalëjusi ir aukðto-
ji Rusijos valdininkija, kai imperijoje jau veikë daug politiniø organizacijø,
turëjusiø tikslà sudemokratinti Rusijà. Bet ar bûtø laimëta kokia byla prieð
lietuviðkos spaudos draudëjus, sakysime, 1875 m. ar 1880 m.?

Kad padidintø spaudos kontrolæ, 1865
m. pradþioje rusø valdþia reorganizavo ir

cenzûrà – jà perdavë Vidaus reikalø ministerijai, kuri ir skirdavo cenzo-
riais daþniausiai buvusius þandarus ar kitokius savo „nusipelniusius“ dar-
buotojus, daþniausiai në þodþio nemokanèius lietuviðkai. Tai dar labiau
sunkino iðleisti bet koká leidinëlá, net ir rusiðkais raðmenimis.

Rusiðkajam raðtui ágyvendinti rusø valdþia Varðuvoje, Kaune, Vilniuje
sudarë ávairias komisijas. 1865 m. rugpjûèio 26 d. generalgubernatoriaus
sudarytai Vilniuje komisijai „lenkiðkoms ir þemaitiðkoms knygoms perþiû-
rëti“ vadovavo generolas Cylovas (Cylov), po jo (nuo lapkrièio mënesio)

1 Ðalkauskis K. Bylos dël spaudos lietuviø raidëmis // Teisë. 1935. Nr. 31, p. 25; Lietu-
viø enciklopedija. Boston, 1959. T. 17, p. 25.

2 Ðalkauskis K. Bylos dël spaudos lietuviø raidëmis... P. 309, 409.

Persekiojimo sustiprinimas
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gen. P. Stolypinas (Stolypin), kurá laikà komisijai priklausë ir Laurynas Ivins-
kis, Stanislovas Mikuckis. Bet daugiausia komisijoje buvo rusø ðovinistø,
lietuviø tautos ir katalikybës niekintøjø, kaip minëtasis Rusijos mokslø aka-
demijos akademikas A. Hilferdingas, Vilniaus mokslo apygardos inspek-
torius A. Novikovas (Novikov), buvæs lietuviø kunigas Antanas Petkevièius,
1850 m. perëjæs á staèiatikybæ ir rusø paskirtas lietuviðkø raðtø cenzoriumi.
Juo jis dirbo ir Muravjovo siautëjimo laikais ir visà laikà okupantams skøs-
davo vyskupà M. Valanèiø dël jo pastangø steigti lietuviðkas mokyklas, leisti
lietuviðkà spaudà.

Paaiðkëjus tikriesiems rusiðkojo raidy-
no ávedimo tikslams, jiems ëmë prieðtarau-

ti ir kai kurie buvæ jo ávedimo ðalininkai. Tarp jø ir minëtasis pirmøjø
lietuviðkøjø kalendoriø sudarytojas L. Ivinskis (1810–1881), kuris 1865–
1867 m. tuos savo metskaitlius buvo parengæs ir iðleidæs „graþdanka“ –
kirilicos raðmenimis. Taèiau prasidëjus knygneðystei, visuotiniam lietuviø
nepasitenkinimui rusinimu, jis atsisakë tos „graþdankos“ ir toliau jau lei-
do savo kalendorius lietuviðkai Prûsuose. Tam didelæ átakà turëjo atviras
vyskupo M. Valanèiaus prieðtaravimas lietuviðkos spaudos draudimui.
1866 m. birþelio 12 d. jis nusiuntë raðtà Kauno gubernatoriui M. Muravjo-
vui (vilniðkio generalgubernatoriaus sûnui), kuriame raðë, kad rusiðkasis
raidynas visiðkai netinka lietuviø kalbai ir kad juo visai neámanoma iðreikðti
„kai kuriø þemaièiø kalbos garsø ir dël ko að pripaþástu negalimu dalyku
spausdinti rusø raidëmis þemaitiðkà evangelijà, kaip Ðv. Raðto knygà, dël
to, kad að turiu grieþtà priedermæ rûpintis, kad ta knyga nebûtø pagadinta
[...].“1

Beje, ir kai kurie kiti tø metø veikëjai mëgino gauti leidimà spausdinti
lotyniðku–lietuviðku ðriftu. Ið jø ir minëtasis L. Ivinskis, kuris, patyræs, kad
niekas neperka jo „graþdanka“ leidþiamø kalendoriø, 1872 m. praðë Vil-
niaus generalgubernatoriaus duoti leidimà spausdinti juos lietuviðku rai-
dynu. Bet praðymas buvo atmestas kaip ir kitø, pavyzdþiui, M. Mieþinio
praðymas iðspausdinti lietuviø–lenkø–latviø–rusø kalbø þodynà ir kt. Oku-
pantai pritarë leidybai tik rusiðkais raðmenimis. Istorikas V. Merkys nusta-
të, kad nuo 1864 m. iki 1902 m. ið viso „graþdanka“ buvo iðleista 17
pavadinimø vadovëliø, 15 – religiniø knygø, 10 – kalendoriø, 6 – groþinës
literatûros ir 6 – kitokios. Ið viso 54 pavadinimø. Jø bendras tiraþas – apie

„Rëmëjø“ praregëjimas

1 Merkys V. Knygneðiø laikai... P. 84.
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67 500 egz.1 Dar keletà tûkstanèiø egzemplioriø lietuviðkø knygø rusiðko-
mis raidëmis iðleido Varðuvos ðvietimo apygarda. Tai buvo labai menkas
skaièius, nes þmonës tø knygø neskaitë, o ir net veltui ábruktas daþniausiai
sudegindavo. Tuo tarpu lietuviø kalba lotyniðkais raðmenimis per tà patá
laikà iðleista 1352 pavadinimø leidiniø bendru 5 543 575 egzemplioriø ti-
raþu, arba po 138 575 egzempliorius kasmet. Apie 90 proc. jø buvo iðspaus-
dinti Maþojoje Lietuvoje ir slapta knygneðiø iðplatinti po Lietuvà. Svarbiausi
lietuviðkos spaudos leidybos centrai Maþojoje Lietuvoje buvo: Tilþë, ten
iðspausdinta 1789 pavadinimø leidiniai, Priekulë – 227, Bitënai – 181, Klai-
pëda – 176, Karaliauèius – 163, Ðilutë – 43, Ragainë – 35 ir kt.2

Spaudos draudimo pradþioje (iki 1880 m.) M. Lietuvoje daugiausia
spausdinta religinës literatûros – apie 71 proc., bet po to, prasidëjus ryð-
kesniam tautiniam atgimimui, ëmë gausëti pasaulietinës literatûros ir
1890 m. ji sudarë 45 proc., o 1891–1900 m. – jau apie 60 proc., nuo 1901
iki 1904 m. iðaugo net iki 70 proc.3 Ið tikrøjø pasaulietinës literatûros grei-
tai ëmë gausëti po „Auðros“ pasirodymo (1883 m.); po „Auðros“ gausëjo
leidiniø. Tai – „Varpas“, „Ûkininkas“, „Naujienos“, „Þemaièiø ir Lietuvos
apþvalga“, „Tëvynës sargas“, „Lietuvos darbininkas“, „Aidas Lietuvos dar-
bininkø gyvenimo“, „Darbininkø balsas“ ir kt. Þinoma, ne visus tuos leidi-
nius knygneðiams pavykdavo pristatyti skaitytojams. Maþdaug penkioliktoji
jø dalis buvo þandarø konfiskuota, sudeginta. V. Merkio paskaièiavimu,
vien nuo 1898 m. iki 1904 m. konfiskuota apie 380 187 egzemplioriai lie-
tuviðkø leidiniø.4 Dar apie 100 000 leidiniø vien 1865–1866 m. buvo kon-
fiskuota ið Vilniaus spaustuviø ir knygynø.

Daugiausia per Prûsijà pasiekdavo Lietuvà ir JAV, Anglijoje ir kitose
ðalyse gyvenanèiø lietuviø spauda. O ji buvo gana gausi. Pavyzdþiui, 1900
m. JAV lietuviai leido 12 lietuviðkø laikraðèiø, o Maþojoje Lietuvoje – 7,
Anglijoje – 1 ir kt. Be to, 1874–1904 m. JAV lietuviai iðleido apie 712 pava-
dinimø knygø (èia neáskaièiuojami periodiniai leidiniai). Daugiausia jø ið-
leista Pensilvanijos miestuose: Plimute (176 knygos), Mehonoi Sityje (133)
ir Ðenandore (124), Niujorke ir Brukline (133), Èikagoje (130). Dalis tø
knygø pasiekë Maþàjà Lietuvà, o ið ten ir Lietuvà. Daugiausia JAV lietuviø
pastangomis 1900 m. pasaulinëje Paryþiaus parodoje buvo árengtas Lietu-

1 Ten pat.
2 Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. V, 1988. T. 2. Kn. 2, p. 846–847.
3 Ten pat. Kn. 1, p. 24–25.
4 Merkys V. Knygneðiø laikai... P. 187.
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vos stendas, kuriame buvo parodyta, kaip nepalûþta lietuviø tauta ir kiek
daug ji uþsienyje iðleidþia lietuviðkos literatûros.

Vienas ið pirmøjø, iðdrásusiø pakelti balsà prieð lietuviðkos spaudos drau-
dimà, buvo vyskupas M. Valanèius. Tiesa, keletà kartø jis mëgino gauti
leidimà ið rusø valdþios iðspausdinti maldaknygiø lietuviðku–lotyniðku ðriftu,
bet, jo negavæs, ëmë raginti þmones neleisti vaikø á rusiðkas mokyklas, ne-
skaityti rusiðkais raðmenimis Vilniuje spausdintø kalendoriø, deginti kitas
tais raðmenimis iðspausdintas knygas; ragino ir kunigus visaip ginti baþny-
èias, sakyti jose pamokslus lietuviðkai, paraðë keletà knygeliø, nukreiptø
prieð rusinimà ir jo vykdytojus.1

M. Valanèius vienas ið pirmøjø
ëmësi organizuoti lietuviðkos spaudos
leidybà Maþojoje Lietuvoje ir ten ið-

spausdintø knygø slaptà gabenimà á Lietuvà. Þinoma, kad jis 1866–1867 m.
per Jurgá Beliakà-Bieliná ne kartà siuntë á Tilþæ katalikø klebonui J. Za-
bermanui pinigø spaustuvei ásteigti Tilþëje, Bitënuose ir kt. Kai kuriais
duomenimis, M. Valanèius kun. J. Zabermanui lietuviðkos spaudos orga-
nizavimui perdavæs per 8000 rubliø. Tuomet tai buvo didþiulë suma.2

Ið pradþiø M. Lietuvoje buvo perspausdinamos dar Lietuvoje iðleistos
maldaknygës ir kitos knygos nurodant datà iki spaudos draudimo, turëtà
cenzûros leidimà ir kita, kad bûtø suklaidinti persekiotojai. Taip M. Va-
lanèius darë ir su savo kûriniais. Pavyzdþiui, „Palangos Juzæ“ jis paraðë
1869 m., bet ant M. Lietuvoje iðleistos knygos nurodë jos iðspausdinimo
datà – 1863 m.

Ne be vyskupo M. Valanèiaus pastangø buvo sudarytas lietuviðkø kny-
gø ið M. Lietuvos gabentojø á Lietuvà ir platintojø tinklas. Tai buvo paly-
ginti nesunku, nes nuo seno pasienyje bûta gausu kontrabandininkø, kurie
vertësi prekiø ið Prûsijos á Lietuvà ir prieðingu gabenimu. Po spaudos uþ-
draudimo daugeliui jø labai perkama prekë ir buvo knyga. Knygas perga-
benæ per sienà, jie perduodavo jas knygø platintojams. Tarp jø buvo
prisiëmusiø tas pareigas ir ið idëjos – net valdininkø, kurie padëdavo kny-
gas ir laikraðèius iðplatinti valdiðku paðtu – sudëjus leidinëlius á firminius
ástaigø vokus.

1 Birþiðka V. Pastangos draudimui nugalëti // Kovos metai dël savosios spaudos. Èika-
ga, 1957. P. 171–173.

2 Merkys V. Knygneðiø laikai... P. 236.

Vyskupas M. Valanèius –
knygneðiø organizatorius
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Paties M. Valanèiaus pastangomis arba jam þinant dar pirmaisiais lie-
tuviðkos spaudos draudimo metais prie sienos Prûsijos pusëje, Ropkojuose
(dabar Pagëgiø rajonas), buvo ásteigtas knygø transportavimo per sienà tar-
pinis punktas. Jo steigëjas buvo parapijos kunigas Antanas Brundza, 1863 m.
sukilimo dalyvis. Jam talkino taip pat atbëgæs ið rusø okupuotos Lietuvos
Simonas Kulakauskas (slapyvardþiu Jonas Janulis), kalvis Simonas Petraitis
(Kaukas), atbëgæs ið Kauno gubernijos, ir kiti. Kitoje sienos pusëje knygø
platinimo organizavimu pasiþymëjo Þygaièiø (dabar Tauragës rajonas) kle-
bonas Vincas Norvaiða (jis suredagavo ir kai kuriuos M. Valanèiaus ran-
kraðèius, persiunèiamus spausdinti á Tilþæ ar kitas vietas), Þvingiø (dabar
Ðilalës rajonas) klebonas literatas Pranas Butkevièius ir kiti. Tie kunigai gautas
knygas toliau siøsdavo net á Kaunà ir kitas Lietuvos vietas.

Daugëjant spaudiniø gausëjo ir knygneðiø, kuriø punktø vëliau buvo
vos ne pagal visà sienà su Prûsija. Á tà knygø platinimà buvo ásitraukæ ir

Vyskupas Motiejus Valanèius (1801 02 28–1875 05 29),
Þemaièiø vyskupas 1850–1875 m.
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daugelis jaunesniøjø lietuviø kunigø, taip pat ðviesesniø valstieèiø, amati-
ninkø. Buvo sudarytos ir ávairios knygneðiø bei jø rëmëjø organizacijos.
Tokiø apie 1885 m. jau buvo beveik visuose Lietuvos rajonuose. Plaèiai
þinoma nuo 1885 m. veikusi Panevëþio apskrities Garðvø kaimo lietuviðkø
knygø platinimo organizacija. Jà ákûrë ûkininkai K. Ûdra, J. Bielinis, V. Ka-
zanavièius, J. Neteckis, J. Sakalauskas ir kiti, sudaræ bendrà fondà (sudëjæ
po 200 rubliø) knygoms pirktis. Parsiveþæ knygas ið Prûsø, garðvieèiai to-
liau jas jau parduodavo savo prenumeratoriams, kuriø nuolat turëjo po
keletà ðimtø. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir Rygoje, Mintaujoje, Gardine. Tûks-
tanèius lietuviðkø knygø iðplatino garðvieèiai, kol 1895 m. juos susekë þan-
darai ir uþ draudþiamø knygø platinimà K. Ûdra ir Ladukas buvo iðtremti
á Sibirà, kiti nubausti ávairaus dydþio piniginëmis baudomis.

Veikli buvo ir Ðiauliø apskrities Gruzdþiø apylinkëje veikusi „Atgajos“
draugija, Marijampolës apskrityje – „Sietyno“, Birþø apylinkëse – Nemu-
nëlio ir Apaðèios susivienijimai ir dar daugelis kitø.

Istoriko V. Merkio duomenimis, 1866–1904 m. uþ lietuviðkos spaudos
laikymà ar platinimà buvo teista arti 3000 þmoniø. Ið jø 10 iðtremta á Sibirà
deðimèiai ir daugiau metø.1

Apie lietuviðkà spaudà ir jos leidybà M. Lietuvoje Martynas Jankus
1934 m. „Spaudos meno“ þurnale (geguþës mën., Nr. 1, p. 16) taip raðë:
„Spauda – tai didi ir didþiausia galybë. Lietuviðkoji giminë per visus am-
þius buvo spaudþiama ir naikinama dël to, kad neturëjo savo vyrø, kurie
bûtø pasirûpinæ lietuviø tautos gerove. Dauguma lietuviø inteligentø, baigæ
mokslus Vokietijoje, Varðuvoje ar Maskvoje, álindo á svetimà skûrà. Ir kar-
tais jie buvo þiauresni lietuviø tautos naikintojai negu svetimieji barbarai.

Ásteigti tautinæ lietuviðkà spaudà niekas nesirûpino. Tik kai kurie vo-
kieèiø valdovai, tikslu nuslopinti lietuvybæ per baþnyèias, pradëjo leisti lie-
tuviø kalba religinio turinio laikraðèius. 1848 m. Europoje siautë sukilimø
banga. Toji banga pasiekë ir lietuvius, todël Vokietijos valdovas pakvietë
Fridrichà Kurðaitá leisti ir redaguoti „Keleivá“, kuris buvo leidþiamas Ka-
raliauèiuje tikslu slopinti lietuvybæ religijos priedanga. „Keleivis“ buvo
spausdinamas kas savaitæ, gyrë karaliø ir dvarininkus, o lietuvninkams siû-
lë pasitenkinti visokiomis gërybëmis po mirties, tenai, septintajame dan-
guje. Tai buvo laikraðtis, kuris lietuviðkàjà sàmonæ ilgam laikui apslopino.
Tuo pat laiku buvo leidþiami kalendoriai arba metskaitliai, tokio pobûdþio
kaip Tilþës Jagomasto kalendorius.

1 Merkys V. Knygneðiø laikai... P. 334.
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Tais laikais lietuviø raidþiø rinkëjø nebuvo. Tiktai 1874 m. Gropiðkiuose
kun. Ðrederis ásteigë prie pavargusiøjø prieglaudos spaustuvæ. Á ðià spaus-
tuvæ pakliuvo pavargëliai Martynas Ðernas, Kristupas Kibelka ir dar kiti,
kurie vëliau smarkiai kovojo prieð lietuviðkumà. Martyno Ðerno likimas
pakrypo kitu keliu. Jis tapo þalnierius ir Tilþëje – dragûnas. Tais laikais
Tilþëje buvo dvi spaustuvës: Reylenderio ir Posto. Posto spaustuvei pritrû-
kus raidþiø rinkëjo, jis gavo teises pasiðaukti Martynà Ðernà ið dragûnø
komandos á pagalbà. Posto spaustuvës vedëjas Holzcas, matydamas esant
Ðernà sumaniu darbininku ir blaiviu þmogumi, sumanë su jo pagalba ási-
kurti savo spaustuvæ Klaipëdoje. Kad padidinus spaustuvei darbo, M. Ðer-
nas sumanë nupirkti nuo Fridricho Kurðaièio „Keleivio“ iðleidimo teises.
Kurðaitis su tuomi nesutiko. Tada Ðernas su Holcu sumanë ir leido „Lietu-
viðkà Ceitungà“, kuri ir ðiandien leidþiama „Memeler Dampfbooto“ ir ku-
ri dabar smardina galvas suvokietintiems lietuviðkiems avigalviams.

M. Ðernas „Lietuviðka Ceitunga“ pradëjo labai rimtai uþstoti uþ lietu-
viðkumà ir ginti lietuvninkø reikalus; tik papirkus vokieèiams Holcà, ji nu-
stojo lietuviðkos reikðmës.

Fridrichui Kurðaièiui uþlûþus, „Keleivis“ persikëlë á Tilþæ, kurá vëliau
perëmë Jurgis Trauðis, buv. Ðrederio spaustuvës savininkas. Kartu Trauðis
leido „Konservatyvø Draugystës Laiðkà“, per kurá garbino karaliø ir naiki-
no pas lietuvninkus tautiðkumà.

„Birutës“ draugija privertë Otto Mauderodæ leisti „Naujà Lietuviðkà
Ceitungà“, kuri tæsë pradëtà M. Ðerno per „Liet. Ceitungà“ tautiðkà lie-
tuvninkø susipratimo darbà. Turëjome keletà lietuviø kalba laikraðèiø, bet
lietuviðkos spaustuvës dar neturëjome. Jurgis Mikðas átaisë Tilþëje lietu-
viðkà spaustuvæ lotyniðkomis raidëmis, ir vien tik darbui dël Didþiosios
Lietuvos.

Maþojoj Lietuvoj lotyniðkomis raidëmis spausdiniai tais laikais nebu-
vo vartojami, o ið D. Lietuvos negaunant darbø, Jurgio Mikðo ásteigtoji
lietuviðka spaustuvë turëjo bankrutuoti (1886 m. birþelio mën.). Uþsida-
rius Mikðo spaustuvei, lietuvybës veikimas pasidarë labai sunkus. Be savos
spaustuvës darbas buvo neámanomas.

Lietuvio Kibelkos ir þydelio Albano spaustuvæ Ragainëje nupirko J. Sie-
bertas, kuris 1884 m. su Mikðo pagalba leido kas savaitæ lietuviðkai tautið-
kà laikraðtá „Nemuno Sargas“.

Mikðui savo spaustuvæ Tilþëje ásitaisius, nustojo ëjæs ir „Nemuno sar-
gas“, galiausiai ir pats Siebertas pavargo. O spaustuvæ 1888 m. teko man
nupirkti su tuo tikslu, kad iðlaikyti „Varpà“ bei „Ûkininkà“. Vëliau spaus-
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tuvæ perkëliau ið Ragainës á Tilþæ, bet ten neturint apmokamø spaudos
darbø, neástengiant uþ popieriø bei literas mokëti, pardavë mano spaustu-
væ ið varþytiniø. Man spaustuvë kainavo 10 000 markiø, o jà pardavë uþ
1800 markiø, taigi grynas nuostolis.

Iðpardavæs ávairius savo daiktus ir likusias knygas, sudariau menkà su-
melæ pinigø, uþ kurià iðsimokëjimui nupirkau maþà spaustuvæ, kurià per-
veþiau á Bitënus. 1893 m. Bitënuose pradëjau spausdinti Amerikos lietuviø
susivienijimo draugystei „Apðvietà“. Sustojus „Apðvietai“, pradëjau spaus-
dinti ávairius lietuviðkus raðtus ir maldø knygas iki 1909 m. Nuo tada per-
këliau savo spaustuvæ ið Bitënø Klaipëdon ir ten iki 1912 m. spausdinau
ávairius lietuviðkus laikraðèius bei knygas. 1912 m. baigiantis savo spaustu-
væ pardaviau lietuviðkai bendrovei „Lituania“, kurià po D. karo nupirko
V. Ðiaulinskis.

1901 m. E. Jagomastas ásteigë gerà lietuviðkà spaustuvæ Tilþëje. Bet
tautiðka spauda anuo metu neturëjo pasisekimo. Broliai lietuviai ið Di-
dþiosios Lietuvos maldaknyges spausdino vokiðkose Mauderodës ir Ðen-
kës (buv. Mikðo) spaustuvëse. Bespausdindami lietuviðkas katalikø
maldaknyges, Mauderodë ir Ðenkë didþiai pralobo, kaip kad ðiandien Mau-
derodës spaustuvë yra didþiausia visuose Rytprûsiuose (uþ lietuviø pini-
gus). Negaudamos darbo mano ir Jagomasto spaustuvës negalëjo iðsiplësti,
podraug neturëdami dideliø kapitalø, negalëjome dideliais kiekiais maldø
knygø atspausdinti, nes visus pelningiausius darbus mûsø broliai ið D. Lie-
tuvos neðë pas Mauderodæ, tai pas Ðenkæ. Pas mus spausdino lietuviðkus
laikraðèius bei knygas tik cicilikai – Kapsukas ir kiti, kurie dar iki ðiai die-
nai paliko man skolingi [...]. Norint visuomeniðkà arba þmonijai naudingà
knygelæ atspausdinti ir parduoti, tai 2000 egz. iðplatinti trukdavo 8–10 me-
tø. 1884 m. „Auðros“ kalendoriø buvo atspausdinta 10 000 egz., paèios
„Auðros“ – 1000 egz., o parduota jos tik 240 egz.

Bet knygneðiai, nors jiems ir grësë Siberija, daugelis jø gerai pasipelnë,
iðleido sûnus á mokslus, á burmistrus ir t. t. Ir labai gerai, kad jie sugebëjo
tai padaryti, nes daugelis jø, jei nebûtø gavæ dideliø pelnø, o tik dël Nepri-
klausomos Lietuvos atvadavimo idëjos, nebûtø knygø neðæ per rubieþiø.

Toliau tenka pasakyti, kad jau Kristijono Donelaièio laikais lietuvið-
kais raðtais M. Lietuvoje rûpintasi, bet pats Donelaitis nesuprato kelti lie-
tuviðkos atbudimo dvasios. O kas tuomet darësi D. Lietuvoje? Kur buvo
lietuviðkø raðtø vyrai? Muravjovas su Kaufmanu uþdraudë lietuviðkà spau-
dà, nors faktiðkai jos ir nebuvo. Buvo tik lietuviðkai lenkiðku þargonu lei-
dþiamos maldø knygos bei kelios broðiûros dël amþinasties Rymo katalikø –
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„Spasabas, kaip nuspokaiti sumenija“, tai – lyg ir viskas. Tik 1864 m. lietu-
viðkai lenkiðko þargono spaudà uþdarë. Todël po kelis ðimtus tapo atspausta
Karaliauèiuje ar Tilþëje pas Albrechtà þargoniðkø maldaknygiø, bet ir tos
paèios supûdavo. Nes vien tiktai Eimaitis ið Kaimeliø jas neðdavo per Sau-
dargus su pagalba kun. Sederavièiaus. Eimaitis sakë, kad per metus apie
500 „Aukso Altoriø“ ir tiek jau kantièkø perneðdavo. Ðiaip kunigai þmo-
nëms bruko lenkiðkas maldaknyges, kurios buvo ir pigesnës, ir graþesnës.

Po 1884 m., kuomet man pavyko atpiginti maldaknyges, per metus á
Lietuvà jø pereidavo jau daugiau kaip uþ 140 000 rubliø [...]. Taigi, maþ-
daug ðitaip atrodë mûsø lietuviðkosios spaudos praeitis. Matome, kad prie
viso spaudos darbo dirbo vos saujelë susipratusiø lietuviø, ir tai kokiose
sàlygose.“

Beje, M. Jankaus biografija yra neatsiejamai susijusi su lietuviðka spauda
jos draudimo metais D. Lietuvoje, lietuviø tautiniu atgimimu ir nepriklau-
somos Lietuvos atkûrimu, Klaipëdos kraðto prisijungimu prie Lietuvos.
Gimë jis 1858 m. Bitënuose, netoli garsiojo Lietuvos piliakalnio Ramby-
no, pasiturinèiø þemaièiø ûkininkø ðeimoje. Kadangi tëvai labai nemëgo
vokieèiø ir prieðinosi jø vykdomam vokietinimui, tai bijodami, kad mokyk-
loje nebûtø suvokietinti vaikai, ir neleido jø á aukðtesnius mokslus po liau-
dies mokyklos baigimo. Tad ir Martynas jau nuo 17 metø ásitraukë á kraðto
lietuviø veiklà, buvo tarp ávairiø peticijø kaizeriui dël lietuviø kalbos ir
lietuviø veiklos varþymo, nelygiateisës lietuviø su vokieèiais padëties, pa-
galiau „Auðros“ ir daugybës kitø lietuviðkø leidiniø redaktoriø ir leidëjø,
M. Lietuvos susijungimo su Didþiàja iniciatoriø ir t. t.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir artëjant naujai SSRS okupaci-
jai, M. Jankus su ðeima buvo priverstas pasitraukti á Vokietijà. Jis ten, Flens-
burge, mirë 1946 m. geguþës 23 d. Lietuviø tremtiniø Vokietijoje þurnalas
„Þingsniai“ 1946 m. Nr. 5 apie velioná M. Jankø raðë: „Vienas po kito baigia
ðios þemës kelionæ didieji mûsø tautos vyrai, kurie ant savo peèiø vilko sun-
kø, bet didá ir garbingà Lietuvos valstybës atstatymo ir lietuviø tautinio atgi-
mimo darbà. Gyvøjø tarpe jau neturime dr. Vinco Kudirkos, dr. Jono
Basanavièiaus, Antano Smetonos, prel. Jono Maèiulio-Maironio, kan. Juo-
zo Tumo-Vaiþganto, dr. Jono Ðliûpo, Jono Kriauèiûno, adv. Mykolo Sleþevi-
èiaus, prel. Adomo Dambrausko-Jakðto ir daug daug kitø tautos darbininkø.
Daugelis jø savo kaulams prieglobstá surado Tëvynës Lietuvos þemëje, o
kitus juodasis mirties angelas uþklupo ðaltojo Sibiro taigose, bolðevikø ar
naciø stovyklose arba uþjûriø emigracijos kolonijose. Kiekvieno lietuvio mirtis
yra nuostolis mûsø tautai, juo labiau mirtis tokiø vyrø, kurie savo protu ir
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darbu atkûrë Nepriklausomàjà Lietuvà. Tebûnie jiems visiems mûsø pagar-
ba, o jø dideli vardai ir lietuvybei darbai lyg didþiosios þvaigþdës – teðvieèia
lietuviø tautai kelià á Laisvæ ir Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, ypaè
ðiomis mûsø tautà iðtikusios tragedijos valandomis.

O tos valandos mûsø tautai tampa dar sunkesnës ir tragingesnës, kai
mirtis ið negausaus jos skaièiaus iðrauna paskutiniuosius àþuolus. Ðtai ge-
guþës 23 d. ðiaurinëje Vokietijoje, Jutlandijos pusiasalyje, Flensburgo mies-
te, mirtis ið mûsø iðrovë paskutinájá auðrininkà, Maþosios Lietuvos
Patriarchà Martynà Jankø. Skaudu ir liûdna: daugiau neteks mums matyti
gyvo auðrininko, pereito ðimtmeèio lietuvybës pionieriaus, kuris buvo lyg
gyvasis paminklas, kiekviena proga mums bylodavæs ir apie tuos, kurie ano-
mis nevilties dienomis ëmë sukti lietuviø tautos istorijos ratà ir já suko iki
to momento, kurio buvo ir yra verta sena, daug garbës ðimtmeèiø iðgyve-
nusi lietuviø tauta – laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Þinia apie Patriarcho Martyno Jankaus mirtá giliai sukreèia ir liûdesiu
apgaubia veidus mûsø, lietuviø tremtiniø bendruomenës Vokietijoje, toji
þinia kelia skausmà þiauriose okupacijos sàlygose gyvenanèiai lietuviø tautai
Lietuvoje; toká pat liûdnà atgarsá Martyno Jankaus mirtis ras mûsø tautie-
èiø – Sibiro tremtiniø ir kituose kontinentuose gyvenanèiø mûsø broliø
iðeiviø ðirdyse.“

Rusijos þandarams suimant knyg-
neðius kartais talkino Prûsijos þanda-
rai ir jos slaptoji policija. Tokios

pagalbos ið Prûsijos praðyti 1869 m. pradþioje Rusijos uþsienio ministerijai
siûlë Vilniaus generalgubernatorius, kuris raðë: „[...] tarp Kauno guberni-
jos Romos katalikø gyventojø gausiai plinta gana þalingo turinio broðiûros
lietuviø kalba, spausdintos Tilþëje [...]“ ir toliau nurodë, kad lietuviðki lei-
diniai spausdinami net Leipcigo Brokhauzo (Brockhaus) spaustuvëje.1

Prûsijos þandarai sustiprindavo lietuviðkos spaudos persekiojimà, kai
pagerëdavo santykiai su Rusija. Taip 1870 m. rugpjûèio pradþioje jie su-
ëmë Ropkojø knygneðius – kun. A. Brundzà, minëtus jo pagalbininkus ir,
iðgabenæ á Tauragæ, perdavë rusø þandarams.

Bûta ir daugiau atvejø, bet tokiems valdþios veiksmams grieþtai prieð-
taraudavo Prûsijos landstago opozicinës jëgos ir policija. Bet Prûsija vieðai
vengdavo parodyti tokià paramà Rusijai.

Rusijos þandarø talkininkai –
Prûsijos þandarai

1 LVIA. F. 378. B. 306. L. 20, 21.
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Nepaisant okupacinës valdþios pa-
stangø, nepaisant smurto ir teroro
prieð draudþiamos lietuviðkos spaudos

platintojus, jai nepasisekë priversti lietuviø priimti rusiðkà spaudà, staèia-
tikybæ. Þadinant lietuviðkumà, tikëjimà ateitimi ypaè svarbus vaidmuo teko
1883 m. Prûsuose pradëtai leisti „Auðrai“, kuri ðiandien neretai tapatinama
su lietuviø tautinio atgimimo auðra, lietuviø tautiðkumo pradþia.

Dar prieð „Auðrà“ dr. J. Basanavièius „Lietuviðkoje zeitungoje“ raðë,
kad „jei kalba iðliks gyva, iðliks ir Lietuva, kalbai iðnykus, nebebus ir Lietu-
vos, nebebus ir lietuviø“. Beje, dr. J. Basanavièius pradþioje tikëjosi leisti
„Auðrà“ Lietuvoje, tam gavus valdþios leidimà. Bet valdþiai jo nedavus,
spausdinimà organizavo M. Lietuvoje. 1883 m. iðëjusiame pirmame „Auð-
ros“ numeryje J. Basanavièius iðryðkino lyg ir savo bei bendraþygiø lietu-
viø tautos ir kalbos nuostatas. Aiðkino, kad Lietuva pamaþël nykstanti, nes
nykstanti jos kalba; pagrindinë to prieþastis esanti ta, kad tie, kuriø parei-
ga ja rûpintis, nesirûpina; tuo tarpu kaimynai stengiasi, kad lietuviai tik
taptø vokieèiais, slavais; bet lietuviai yra tokie patys þmonës ir gali, turi
naudotis visomis teisëmis lygiai su kaimynais; lietuviai turi teisæ turëti ir
savas, lietuviðkas mokyklas, nes, mokydamiesi svetimomis kalbomis, lietu-
viai nutautëja; ðvietimas ir þiniø apie mûsø tautos senovæ platinimas ir yra
vienas ið svarbiausiøjø „Auðros“ uþdaviniø.

Maþdaug tokius tikslus buvo iðkëlæs dr. J. Basanavièius pradedamai
leisti „Auðrai“, juos ið dalies iðsakë ir pirmajame jos numeryje. Taèiau ka-
dangi jau nuo antrojo numerio redagavimà perëmë J. Ðliûpas, tai ið tikro
jis ir lëmë „Auðros“ nuostatas – jo nuomone, lietuviø tautos, tuo metu taip
akcentuojamos J. Basanavièiaus, dar nebuvæ; jà dar reikëjæ sukurti átrau-
kiant ir ûkiniø, socialiniø, kultûriniø ir kitø klausimø sprendimà. Tik suda-
rius atitinkamas sàlygas, þmonës imsià rûpintis ir savo kalba, kultûra ir
tautos iðlikimu. 1

Beje, istoriografijoje apie „Auðrà“ re-
tai prisimenamas J. Ðliûpo vaidmuo. Apie

tai jis pats dar 1933 m. vasario 25 d. laiðke prof. Vaclovui Birþiðkai raðë:
„[...] kà að perskaièiau Tamstos laiðke „Vasario 16“ leidiny apie „Auðrà“
yra daug teisybës, bet ir neteisybës netrûksta, ypaè kas link manæs [...].
Jeigu að prigulëjau prie „netiesioginiø sumanytojø“ „Auðros“, tai kokiu

„Auðra“ – naujas þingsnis
lietuviø tautos istorijoje

1 Ðliûpas J. Rinktiniai raðtai. V., 1977. P. 180.

J. Ðliûpas „Auðroje“

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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tikslu að 1882 m. vasaros metu vaþinëjau á Tilþæ, iðsiëmæs generalguberna-
toriaus pasà Maskvoje? Kokiu tikslu tuomet lankiau Ðerniø Klaipëdoje ir
vaþinëjau á jo „Lietuviðkà ceitungà“, nors ten ne visi mano raðtai tilpo dël
to, kad Ðernius pabûgo ðá tà talpinti [...].

Kodël mes – Viðtelis, að ir Mikðas bei Ðernius – pasipiktinome gavæ
Nr. 1 „Auðros“ su Basanavièiaus antraðte ir kodël jau Nr. 2 jo vardas nebe-
figûruoja kaipo leidëjo? [...] Að susiraðinëjau su Ðerniumi ir Mikðu, bet ne
su Basaniumi (Basanavièiumi – A. L.), nors þinojau ir já, ir Viðtelá prigulint
bûreliui, kuris leis „Auðrà“. Ðernius buvo verpstë, aplink kurià sukosi „Auð-
ros“ leidimo reikalas, o ne Basanius. Basanius turëjo savo ratelá draugø, að
gi – savo, ir Ðernius savo. Ir mûsø pastangomis iðëjo „Auðra“, o ne Basa-
niaus sumanymu.

Mano dëlei galite sau Basaniui duoti visà garbæ, bet tai yra melas, ir að,
gyvas dar bûdamas, tatai konstatuoju. Man garbë nerûpi, ji man gyvenimo
nepalengvins, bet negalima slëpti neteisybës [...].

Prie „Auðros“ ið Ðveicarijos vaþiuodamas sustojau Prahoje, ne Basaniaus
leidimo praðydamas, o norëdamas paaiðkinti, kokie bus santykiai tarp mûsø
redaguojant „Auðrà“ ir kokioje kryptyje bûtø geriausia jà vedus [...]“1

Taèiau kaip ten bebûtø dël „pirmenybës“, bet „Auðra“, nors ir tegyva-
vo trejetà metø, paliko þenklius pëdsakus atgimstanèioje lietuviø tautoje.
J. Basanavièius paþadino lietuviø tautos iðdidumà, padëjo suvokti, jog lie-
tuviø tauta yra tokia pat kaip ir kitos, kaip ir lenkø gali bûti savarankiðka,
turëti savo valstybæ. J. Ðliûpas ragino domëtis ne tik istorija, bet spræsti
konkreèius socialinius, ekonominius, kultûrinius klausimus, skatino ðvie-
timà. Beje, pats J. Ðliûpas vëliau, 1933 m., leidinyje „Vasario 16-oji“ (p. 16)
apie anuos laikus ir „Auðros“ idealus raðë: „Nepriklausomoje Lietuvoje
ramiai begyvenant po savo valstybës sparnais ðiandien beveik jau nebesu-
prantama, kaip apniûkusios buvo dvasinës padangës Lietuvoje [...]. Anuo-
metinë mûsø bûtis tikrai prilygsta nedidutei valtelei, vos su keliais keleiviais,
beplûduriuojanèiai vidur audringos jûros, kurios apyregëje nesimatë jo-
kios atvangios vietos sustoti: rytuose keleivius tykojo ðiaurës meðkinas su
iðþiotais nasrais (kalëjimais, Sibiru); pietuose tûpèiojo pajacas, bekvatojàs
ið „lietuviø dràsuoliø, apsiðarvojusiø ilgomis ausimis“, kurie kësinosi „Na-
tional Polonorum gente Lithuanorum“, o vakaruose tykojo ðarvuota kumð-
timi apsikalæs kryþiuotis prikibti prie kantriø, silpnuèiø, bet atkakliai
pasiryþusiø, nors maþai patyrusiø jûreiviø, kuriems buvo ákalbama, kad jie

1 Ten pat. P. 531, 533.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Istorikas Simonas Daukantas (1793–1864).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Eustachijus Tiðkevièius
Jo iniciatyva 1855 m. ásteigta Vilniaus laikinoji archeologijos komisija, kurios pirmininku
jis buvo deðimt metø. E. Tiðkevièius prie ðios komisijos ásteigë Senienø muziejø ir 1856–

1864 m. buvo jo vedëjas. Mirë E. Tiðkevièius 1873 m. rugpjûèio 21 d. Vilniuje.

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Maþosios Lietuvos kultûros veikëjas Jurgis Zauerveinas (Sauerwein, 1831–1904),
dainos „Lietuvninkai mes esam gimæ“ autorius.

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Raðytoja Þemaitë (Julija Beniuðevièiûtë-Þymantienë, 1845–1921).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Broliai Vileiðiai. Ið kairës: Lietuviø mokslo draugijos steigëjai ir valdybos nariai –
teisininkas Jonas (1872–1942), inþinierius Petras (1851–1926), gydytojas Antanas (1856–

1919) ir draugijos narys ûkininkas Anupras (1854–1946). Petras Vileiðis spausdino
lietuviðkas knygas, prisidëjo prie nelegaliosios spaudos platinimo. 1904–1907 m. pirmojo
lietuviðko dienraðèio „Vilniaus þinios“ leidëjas ir redaktorius. Vilniuje turëjo spaustuvæ ir

lietuviðkø knygø

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Lietuviø visuomenës veikëjas Petras Vileiðis (1851–1926).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Visuomenës veikëjas, raðytojas Vincas Kudirka (1858–1899).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Prelatas Adomas Dambrauskas-Jakðtas (1860–1938), mokslininkas,
literatûros kritikas, publicistas ir poetas.

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Raðytoja Gabrielë Petkevièaitë-Bitë (1861–1943).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Filosofas, raðytojas Vydûnas (Vilhelmas Storosta, 1868–1953).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Raðytoja Ðatrijos Ragana (Marija Peèkauskaitë, 1877–1930).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Mokslininkai, visuomenës veikëjai broliai Birþiðkos: Viktoras (1886–1964),
Mykolas (1882–1962), Vaclovas (1884–1956).

Istorikas Adolfas Ðapoka
(1906 02 13–1961 03 09)
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„bent 100 metø per vëlai esà gimæ“. O audrojanti jûra tai buvo lietuviø
tautos visuma, þandarø ir uriadnikø prislëgta ir ujama, nuo 1864 m. palik-
ta be mokyklos, be laikraðèiø, be pamokanèios knygos, be galëjimo susi-
telkti ir pasitarti.

Taip niaukus ir niaurus buvo dangus, kad tikra dvasios naktis buvo Lie-
tuvà uþgulsi, jei bent tik sena motinëlë, garbingai ratelá mindama, tedráso
vaikeliams su discipulka „oþius ið pakauðio“ varinëti, pamokydama mal-
daknygæ skaityti.

Minëtoje valtelëje likimo buvo lemta ir man keliauti ir rasi greta M. Jan-
kaus judriausiu keleiviu bûti, ir todël mano kelionë buvo trumpa, o betgi
gan greit pasakiðka, drásèiau pasakyti, beveik herojiðka. [...]

„Auðra“, sako, buvusi romantizmo padaras. Nesiginèysiu. Taèiau ji atli-
ko savo uþsibrëþtà uþdaviná: supaþindino Lietuvos veikëjus vienus su kitais
ir ðiek tiek nuðvietë seniau dirbusius vargstanèiøjø tautieèiø labui. Iki „Auð-
rai“ iðauðtant, nors jau buvo buvæ bûreliai Petrograde, Rygoj, Maskvoje ir
kitur, lietuviai inteligentai iðsibarstæ sporadiðkai teveikdavo. „Auðra“ krei-
pësi taipgi á liaudá. Neklausiama buvo, kas kurios tikybos ar partijos ar pa-
saulëþiûros buvo, o tik ar lietuvis ir ar susipratæs tautos gynëjas arba nors jos
uþtarëjas. Tarp tokiø kunigø buvo tiktai trys: Jaunys, Gimþauskas, Vaiðvilas;
dvarininkø dar maþiau, tik Meèislovas Davainis-Silvestravièius („Vieversys“).
Jeigu ne jauni ið ponø studentai (Vl. Zubovas ir Liudvikas Janavièius ið Lap-
kasiø) nebûtø draugais buvæ, tai ponai bûtø á rankas þandarø iðdavæ (kaip ir
grasë p. Beresnevièius Kelmëje ir klebonas Rekðtys Gruzdþiuose). Ne tik
lietuviais, bet demokratais, antiklerikalais, revoliucionieriais buvome. To-
kios nuotaikos ir ákarðèio ðiandien Lietuvoje në dûko nematome.

„Auðra“ pradëjo nuo lietuviø kalbos meilës, nuo raginimø susipaþinti
su Lietuvos praeitimi, palytëjo liaudies reikalus, pakibirkðtijo pripelëjusá
kunigø lizdà, pakrapðtë biografijas Daukanto, Juðkevièiaus ir kitø, këlë
polemikas ir sukëlë klegesá ðirðiø lizduose, bûtent – „Przeglàd Katolicki“,
taip pat „Kraj“, „Prawda“, „Dziennik Poznanski“; në Muraðkoms su Boty-
riais etc. nebuvo ramybës, kada Katkovas, Ðèebalskis etc. suuodë per savo
ðnipus (pvz., teisëjà Smirnovà Vilkaviðkyje), kad ne juokais lietuviai uþsi-
spyrë savo spaudà atgauti.

„Auðra“ ne tik krûvon glaudë D. Lietuvos þmoniø dvasinæ kryptá, bet
priviliojo lietuvius ið M. Lietuvos; ten dirbo Ðernius ir Zauerveinas, Mik-
ðas ir Jankus, Voska ir Veyeris etc, ir net mëginta buvo visus suburti á Lie-
tuviø mokslo draugijà (ið ko vëliau iðdygo „Birutë“), uþ kurià uþmaèià ypaèiai
man teko gerokai nukentëti. Mat vokieèiams atsisakius atidaryti susirinki-
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mui suderëtàjà svetainæ, ne tik skaitmeningai suvaþiavusieji „bûrai“ ëmë
unkðti iðsiskirstæ po karèiamas, bet taipgi „Lit. Verein“ Tilþëje nuo manæs
pareikalavo smulkmenø apie lietuviø ágeidþius, kur prof. Kurðaitis ir Saugø
kun. Jurkðaitis iðdavikiðkai kalbëjo, dël to mane ir iðvijo ið Rytø ir Vakarø
Prûsø. Bet M. Lietuvos susidomëjimas tautos likimu ëjo didyn, ko liudinin-
ku gali bûti kad ir didþioji politinë byla Karaliauèiuje 1902 m.

Tad romantiðkoji „Auðra“ iðjudino lietuvius ið snaudulio, ir èion glûdi
jos nuopelnas kaip vienas svarbiausiø etapø liet. Tautiðkos dvasios atbudi-
mo istorijoje. Tokiu bûdu valtelës keleiviai priplaukë prie iðganingojo uos-
to, ir ilgainiui atgimë Nepriklausomoji Lietuva, taip nuoðirdþiai anø jûreiviø
svajotoji ir pageidautoji.

Ðiandien ne visi „Auðros“ idealai prigijo iðsilaisvinusioje Lietuvoje. Nors
laisvamaniø pastangos buvo milþiniðkos – juk ir Basanius, ir Kudirka, ir
Ðernas-Adomaitis, ir Jankus, Viðtelis ir Jablonskis ne maþesni laisvama-
niai buvo uþ mane, taèiau, be daug ko kito, Lietuvoje neturime në civilinës
metrikacijos [...]. Noriu tikëti, kad Lietuva susigës, ir bene galø gale paspi-
gins saulutë taigi ir á laisvamaniø langà. Gal bent prieð mirsiant teks iðvysti
Lietuvà atsikraèiusià nuo veidmainystës ir fanatizmo.“

Visiems „Auðros“ steigëjams, rë-
mëjams, korespondentams tarp svar-
biausiø dalykø buvo lietuviø kalba, jos

iðsaugojimas. Pirmame „Auðros“ numeryje spausdintas Viðtelio eilëraðtis
„Lietuviðkoji kalba“ skamba:

O brangi lietuviðkoji
Ðventa kalba prigimtoji!
Uþ þemèiûgus tu brangesnë
Ir uþ viskà meilingesnë [...]
Tu esi tarpe daugio ðimtø
Kalba sviete garbintø
Turtingiausia ir ðvelniausia [...]
Daugel kalbø jau praþuvo,
Daug suiro ir sugriuvo;
Kitos kitaip apsirëdë...
Jau ir tave, senutëlæ,
Mûsø brangià motinëlæ,
Jaunosios su skara maro
Da gyvà in grobà varo...

„Auðra“ – lietuviø kalbos
puoselëtoja
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Bet Vieversys (M. Davainis-Silvestraitis) „Genties giesmëj“ tam prieð-
tarauja ir, anot jo, lietuviø kalba nepraþus, nes ji esanti Dievo duota:

Kalba leista mums nuo Dievo,
Reik jà palaikyti.
Eina tie prieð mus ir Dievà,
Kur jà nor varyti...1

Kadangi „Auðroje“, kaip ir apskritai tarp lietuviø, beveik nebuvo kal-
botyrininkø, tai leidinyje ir nenagrinëta lietuviø kalba tuo poþiûriu, taèiau
lietuviø kalbos svarbà daþniausiai mëginta árodyti remiantis istorija. Nors
tuose árodymuose ðiandienos poþiûriu labai jau menka moksliðkumo, bet
tautinio susipratimo þadinimui tai neabejotinai buvo reikðminga.

Tai pirmiausia pasakytina apie dr. J. Basanavièiaus straipsnius. Pavyz-
dþiui, norëdamas árodyti, kad lietuviø gyventa Balkanuose, kad lietuviø
protëviai buvæ trakai – viena ið ðviesiausiø tautø pasaulyje, daugelá tenykð-
èiø þodþiø, vietovardþiø jis nurodë esant lietuviðkos kilmës. Tad J. Basana-
vièius savo studijoje „Apie trakø, prygø tautystæ ir jø atsikëlimà Lietuvon“
raðë, kad ir Karpatø kalnø pavadinimas kilæs ið lietuviðko þodþio „karpa“.2

Jau K. Bûga kritikavo tokius J. Basanavièiaus teiginius vien dël to, kad jis
tuos þodþius pats padaræs, nepaisydamas, ar jie yra tos paèios kilmës.

Labai svarbø darbà atliko auðrinin-
kai, girdami lietuviø kalbà, ragindami
jà visur vartoti ir lietuvius prieðintis ne

tik rusinimui, bet ir lenkinimui. Taèiau baisiausia tais metais buvo, jog ne-
retai ir patys lietuviai su panieka þiûrëjo á savo kalbà. Buvæs Lietuvos Res-
publikos prezidentas Kazys Grinius savo „Atsiminimuose ir mintyse“
(Tiubingenas, 1947. T. 1, p. 114, 130) taip raðo apie 1894 m. vienà ið „lietu-
viðkiausiø“ miestø – Marijampolæ: „Paèiame mieste su apie 6000 gyvento-
jø lietuviðkai kalbanèiø buvo apie 700. Tai buvo: tarnaitës, juodadarbiai
darbininkai, malkø kirtikai, davatkëlës, veþëjai ir keliolika inteligentø, na-
mø savininkø. Lenkëjimo eiga tuomet tebesitæsë toliau, ir tarnaitës, susiti-
kusios gatvëje mane su kai kuriais poniðkais asmenimis lietuviðkai
bekalbant, su pasipiktinimu stebëdavosi ir tarp savæs kalbëdavo: kaip dak-
tarui negëda muþikiðkai su ponais kalbëti. Bet buvo tada ir tokiø gyvento-
jø, kurie nesigëdydami ir atvirai gatvëse kalbëdavo lietuviðkai [...]. Ir

1 Auðra. 1885 m. P. 55.
2 Tauta ir þodis. K., 1933. T. 1, p. 412.

Prieð lietuviø kalbos
niekintojus
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Marijampolëje lietuviai jau reikðdavo savo nepasitenkinimà, kad nesupran-
tantiems lenkiðkai lietuviams sumos vidury bûdavo skaitoma lenkiðkai evan-
gelija ir sakomi lenkø kalba pamokslai, o geguþës mënesá lenkiðkai sakomas
pamokslas ir giedama Marijos litanija [...]. Kunigai buvo sulenkëjæ ir kle-
bonijoje vieðpataudavo lenkø kalba [...]. Apie katalikø kunigijà dar pasa-
kysiu, kad jos tarpe tikrø lietuviø patriotø net iki 1905 m. buvo nedaug.“

„Auðroje“ nuolat kritikuota sulenkëjusi bajorija. J. Ðliûpas 1884 m.
„Auðroje“ (p. 367) raðo, kaip jam apie Ariogalà uþkalbinus bajorà lietuvið-
kai, tas piktai atsakæs lenkiðkai, gëdydamasis iðsiþioti lietuviðkai. J. Ma-
þuolis tø paèiø metø „Auðros“ numeryje (p. 369) sielojosi, kad Þeimiuose,
Këdainiuose, Bukonyse ir kai kuriose kitose vietose lenkai ið baþnyèiø vi-
sai iðstûmë lietuviø kalbà. O korespondencijoje ið Paðeðupio raðoma, kaip
apylinkës lenkø ðlëktos iðvarë ið valgyklos keletà jaunuoliø, prakalbusiø
lietuviðkai, ir dar vadino juos chamais. Vieversys korespondencijoje ið Van-
dþiogalos nusiskundë, kad tik dviejuose apylinkës kaimuose bekalbama
lietuviðkai, o baþnyèioje leidþiama vien lenkiðkai ir giedoti („Auðra“. 1885.
P. 60).

Ne maþiau kaip dël lenkinimo raðyta ir dël rusinimo. 1886 m. „Auð-
ros“ numeryje (p. 61)  raðoma, kad jei ir toliau nebus prieðinamasi, tai
maskoliai (rusai) per 20 metø ávykdys savo planus – surusins lietuvius. „Kada

Gardinas (pieðinys apie 1570 m.).
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visoms kitoms gentims, lenkams, þydams, èigonams, baðkirams, kalmukams
ir visiems kitiems yra valia turëti savo knygø, mums, lietuviams, nepavelyja
në Dievà garbinti savo prigimtyje praboèiø kalboje“ („Auðra“. 1886. P. 61).

Nemaþai kritikuota ir Prûsijos valdþia, skatinanti ir ten lietuviø tautos
ir jos kalbos naikinimà; ten irgi draudþiama vaikams mokyklose tarp savæs
lietuviðkai kalbëti („Auðra“. 1885. P. 163). Kritikuoti kraðto lietuviai, savo
vaikus vokiðkais vardais krikðtijantys, savo dukras iðleidþiantys uþ vokieèiø
ar sûnums nedraudþiantys vokietes vesti. O iðtekëjus uþ vokieèio ar vedus
vokietæ, daþniausiai lietuviø kalba uþmirðtama ir vaikai jos nemokomi. Pa-
teikta pavyzdþiø, kai mokytojai lietuviø vaikams ákrësdavo rykðèiø uþ tai,
kad jie vokiðkai nemokëjæ („Auðra“. 1886. P. 187).

„Auðroje“ mëginta analizuoti prie-
þastis, dël kuriø lietuviø kalba atsidû-

rusi ant iðnykimo ribos. Ávairiuose straipsniuose, korespondencijose
daþniausiai buvo nurodoma, kad taip atsitiko todël, jog Lietuvos valdan-
tieji – bajorai, taip pat kunigai sulenkëjo, nebuvo iðugdyta lietuviðka raðti-
ja, taip pat ir dël paèiø lietuviø nuolankumo svetimtauèiams, abejingumo
savo kalbai ir valstybei.

Kad iðaugtø lietuviø kalbos vaidmuo, reikia, kad su vaikais bûtø ben-
draujama tik lietuviðkai ir tik tada, kai jie gerai iðmoks lietuviðkai, galima
pradëti mokyti ir svetimøjø kalbø (J. Zauerveino mintys „Auðroje“ – 1883.
P. 25–28); raginta M. Lietuvoje ir kitur uþsienyje, kur daugiau lietuviø gy-
venta, steigti bent sekmadienines ar privaèias lietuviø mokyklas („Auðra“.
1886. P. 23), pabrëþta, kad „tik per lietuviðkus raðtus mokinsimës mes karðtai
mylëti ir garbinti savo graþià kalbà lietuviðkà ir savo giminæ“ („Auðra“.
1883. P. 55).

Auðrininkai dþiaugdavosi kiekviena lietuviðkumo apraiðka. Ðtai 1883 m.
numeryje (p. 219) Vieversys pasakoja, kad Þemaièiuose esà kaimø (kaip
Ðimkaièiai), kur kelio taisymo stulpeliø padalose þmonës lietuviðkai áraðæ
savo pavardes ir vietoviø pavadinimus, kad Ðiauliø kapinëse ðalia lenkiðkø
atsirado paminklø jau ir su lietuviðkais uþraðais (p. 179); patariama, kad
lietuviai teismuose tik lietuviðkai kalbëtø, kad reikalautø, kad lietuviðkai
mokëtø ir teisëjai („Auðra“. 1883. P. 183); raginama raðyti laiðkus carui,
kad bûtø panaikintas lietuviðkos spaudos draudimas ir lietuviø kalbos per-
sekiojimas, dþiaugtasi 1885 m. „Birutës“ draugijos susirinkimo nutarimu,
kad tie jos nariai, kurie susirinkime prabils vokiðkai, turës sumokëti po tris
markes pabaudos („Auðra“. P. 366).

Kaip iðsaugoti lietuviø kalbà?
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„Auðra“ ne tik ragino kalbëti lietuviðkai, reikalauti lietuviø kalbai tei-
siø, bet stengësi sunorminti kalbà bent leidinyje, ragino ir skaitytojus ið-
mesti ið savo kalbos, ypaè raðomosios, visus germanizmus, slavizmus, o
nerandant lietuviðko atitikmens sukurti naujadarus. Kaip teigia kalbinin-
kas Petras Jonika, „Auðra“ pirmà kartà pavartojo tokius terminus kaip
„maðina“, „kilmë“, „savininkas“, „egoistas“, „pirmokas“, „atomas“, „ðvie-
sûnas“, „filosofas“, „forma“, „septyndienis“ ir daugelá kitø.1

Apskritai „Auðros“ reikðmë tautiniam atgimimui neiðmatuojama. Jos idë-
jos iðplito tarp lietuviø, davë impulsà formuotis ir pirmosioms politinëms parti-
joms, rastis naujiems periodiniams leidiniams – „Varpui“ (1889–1905), „Tëvynës
sargui“ (1896–1904) ir kitiems, ákvëpë dràsos kovoti dël lietuviðkos spaudos drau-
dimo panaikinimo, o vëliau – dël nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo.

„Auðra“ tautiðkai paþadino ir ne-
priklausomos Lietuvos himno – „Tau-

tiðkos giesmës“ autoriø Vincà Kudirkà. Nors jis buvo kilæs ið valstieèiø,
bet, besimokydamas Marijampolës gimnazijoje, o ypaè Seinø kunigø se-
minarijoje ir Varðuvos universitete, sulenkëjo ir gana neigiamai þiûrëjo á
„litvomanus“. Bet, kaip jis prisiminë vëliau, perskaitæs „Auðros“ pirmàjá
numerá, pajutæs gëdà dël savo iðdavystës: „[...] Þiûrau, ant pirmutinio pus-
lapio („Auðros“ Nr. 1 – A. L.) stovi B a s a n a v i è i u s. „Pranaðas“ –
pamislijau tada apie Basanavièiø jau lietuviðkai. Ëmiau skubiai vartyti
„A u ð r à“ ir ... – neprimenu jau visko, kas su manim paskui darësi... Tiek
pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvà, nedrásdamas pakelti akiø ant sie-
nø mano kambarëlio... rodos, girdëjau Lietuvos balsà, sykiu apkaltinantá,
sykiu ir atleidþiantá: „O tu, paklydëli, kur ik ðiol buvai?“ Paskui pasidarë
man taip graudu, kad, apsikniaubæs ant stalo, apsiverkiau. Gaila man bu-
vo tø valandø, kurios negràþintinai iðbrauktos tapo ið mano gyvenimo, kai-
po lietuvio, ir gëda, kad taip ilgai buvau apgailëtinu pagedëliu... Potam
pripildë mano krûtinæ rami, smagi ðiluma ir, rodos, naujos pajiegos pradë-
jo rastis... Rodos, uþaugau iðsyk ir ta pasaulë jau man per ankðta... Pajutau
save didþiu, galingu: pasijutau lietuviu esàs...“2

Taèiau V. Kudirka tik 1886 m. pasisiûlë bendradarbiauti „Auðroje“. Ir
tik vienas jo raðinys – eiliuota satyra „Kodël þydai nevalgo kiaulienos“ bu-
vo iðspausdintas.

1 Jonika P. „Auðra“ ir mûsø kalba // Naujoji viltis. 1981. Nr. 14, p. 70.
2 Kudirka V. Raðtai. V., 1990. T. 2, p. 542.

Galingas „Varpo“ skambesys
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Nustojus leisti „Auðrà“, daugiausia kunigø pastangomis nuo 1887 m.
leistas laikraðtis „Ðviesa“. Jame kurá laikà bendradarbiavo ir auðrininkai
P. Leonas, J. Jablonskis, K. Grinius ir kiti. Leidinio redaktorius buvo jau-
nas kunigas A. Vytartas, talkinamas religiniø knygø raðytojo S. C. Kuðe-
liausko. Pirmaisiais metais buvo iðleistos keturios bendros 206 puslapiø
apimties „Ðviesos“ knygelës. Kitais, 1888 m. iðleista 8 knygelës, kuriø ben-
dra apimtis buvo 224 p. ir 72 p. priedø.

Varðuvoje gyvenæ V. Kudirka, Jonas Gaidamavièius (Gaidys) ir kai ku-
rie kiti ëmë kurti planus ásteigti lietuviø inteligentø laikraðtá. Tam tikslui
jie sukûrë ir slaptà „Lietuvos“ draugijà, kurios skyrius planavo ásteigti
visoje Lietuvoje. Svarbiausi draugijos tikslai buvo lietuviø tautinës dvasios
atgaivinimas, lietuviø ðvietimo, raðtingumo, kultûros këlimas. Surasti ke-
lius, kuriais einant bûtø galima garsiai pasakyti: „Lietuviai mes esame!“,
pagerinti dvasinæ ir materialinæ Lietuvos bûklæ, atpratinti lietuvius nuo
pataikavimo svetimoms tautoms, uþdegti broliø ðirdyse Tëvynës meilæ –
tai ir buvo viena pagrindiniø „Varpo“ uþduoèiø.

1889 m. liepos 23 d. daugiausia V. Kudirkos iniciatyva ávyko lietuviø
inteligentø susirinkimas Motiejaus Lozoraièio tëviðkëje, Baltruðiø kaime,
netoli Pilviðkiø miestelio. Dalyvavo, kaip ir pirmajame susirinkime, 40 lie-
tuviø inteligentø. Susirinkime nutarta, be inteligentams skirto „Varpo“,
pradëti leisti ûkininkams skirtà laikraðtá „Ûkininkas“ ir já spausdinti Til-
þëje. Abiejø leidiniø redaktoriø pareigas prisiëmë J. Adomaitis-Ðernas. Lei-
diniams spausdinti nutarta M. Jankaus vardu nupirkti spaustuvæ.

1890 m. pradþioje greta „Varpo“ pasirodë ir pirmasis „Ûkininko“ nu-
meris. Didþiàjà dalá straipsniø abiem ðiems leidiniams paraðë V. Kudirka.
Taèiau 1892 m. vasarà „Varpas“ ir „Ûkininkas“ buvo atsidûræ prie bankro-
to ribos. Ir tik V. Kudirkos bei dar keliø varpininkø pastangomis pasisekë
iðvengti bankroto, ir jie leisti toliau, redaktoriaus pareigas perëmus Jonui
Kriauèiûnui, kuris rûpinosi tais leidiniais, kol 1897 m. já, atvaþiavusá á gim-
tinæ, á Ðakiø apskrities Bundzø kaimà, rusø þandarai suëmë. Kalintas Kau-
no, Petrapilio kalëjimuose ir tik 1904 m. rudená jam buvo leista gráþti
Lietuvon. Suëmus J. Kriauèiûnà, V. Kudirka, nors jau ir labai sirgdamas,
prisiëmë „Varpo“ redagavimà („Ûkininkà“ po J. Kriauèiûno suëmimo re-
dagavo St. Matulaitis, K. Grinius, J. Bagdonas, J. Ðaulys. Jis buvo leistas
iki 1905 m. lapkrièio mënesio). Raðydavo V. Kudirka jau dël ligos gulëda-
mas ar sëdëdamas lovoje. Darbas buvo ypaè sunkus, nes dar reikëjo sau-
gotis ir þandarø, kurie sekdavo kiekvienà pas ligoná uþeinantá þmogø.
„Varpas“ V. Kudirkai buvo jo gyvenimo dþiaugsmas ir skausmas.

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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Nors V. Kudirkos sveikata silpo, jis ne tik redagavo „Varpà“, bet ir paraðë
daug publicistiniø straipsniø, beletristikos kûriniø. 1898 m. jis sukûrë ir minëtà-
jà „Tautiðkà giesmæ“, kurià iðspausdino tø metø „Varpo“ ðeðtajame numeryje.

Pats nepaprastai daug dirbdamas, jaudinosi, kad ir tas dar menkas lie-
tuviø inteligentø bûrelis menkai stengiasi dirbti savo tautos labui, atsikal-
binëja, kai praðomi paraðyti ir „Varpui“. 1898 m. „Varpo“ deðimtmeèio
proga jis buvo sumanæs, kad tam ávykiui paminëti straipsnius paraðys buvæ
pirmieji jo bendradarbiai. Kadangi visi iðsisukinëjo, V. Kudirka jubiliejiná
6-àjá numerá (1898 m.) paraðë vienas, paþymëdamas: „Deðimt metø! O
rodosi, kad tai dar tik vakar sutarëme iðleisti „Varpà“. Bet atmainos, ávy-
kusios aplinkui mus per tà laikà, sulinkusios nuo darbo mûs paèiø strënos,
pasidabruoti nuo rûpesèiø plaukai tuoj verèia atsipeikëti, kad ne vienos
dienos èia praeita...“1

V. Kudirka mirë 1899 m. lapkrièio 19 d., nesulaukæs ir 41 metø. Jis
palaidotas Meiðtø kapinëse (Naumiestyje). Prieð mirtá giminës já ákalbinë-
jo atlikti iðpaþintá, nes kitaip neleisià laidoti kapinëse. Kunigas buvæs at-
ëjæs, kai jis buvæs beveik be sàmonës, tai tik begalëjæs suteikti paskutiná
patepimà. Kun. J. Staugaitis apie V. Kudirkos santyká su Baþnyèia raðë:
„Daktaras Vincas Kudirka religiniu atþvilgiu buvo indiferentas, laisvama-
nis. Jis jokiø konfesiniø reikalavimø nepildë: baþnyèion nevaikðèiojo, iðpa-
þinties nëjo, ðventøjø paveikslø pas save nelaikë.“2

Nesvyþius (XVII a.).

1 Varpas. 1898. Nr. 6, p. 5.
2 Lietuvos þinios. 1935. Nr. 91.
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Petro Rimðos skulptûra Kaune.
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1902 m. ant jo kapo buvo pastatytas paminklas su iðkaltu „Tautiðkos
giesmës“ paskutiniu posmu:

Tegul saulë Lietuvoj tamsumas praðalina
Ir ðviesa, ir tiesa mûs þingsnius telydi.
Tegul meilë Lietuvos dega mûsø ðirdyse,
Vardan tos Lietuvos vienybë teþydi.

Bet Naumiesèio rusø þandarø virðininkui tie þodþiai atrodë „antirusið-
ki“ ir jo ásakymu 1903 m. pradþioje jie buvo iðkirsti. Taèiau ádomu, kad dël
to nei Naumiesèio klebonas, nei lietuviai inteligentai neprotestavo. Nau-
jas paminklas V. Kudirkai buvo pastatytas minint jo mirties 35-metá –
1934 m., o Naumiestis pavadintas Kudirkos Naumiesèiu.

1905 m. vasario 6 d. Vilniuje lietuviø vakare bene pirmà kartà vieðai
buvo sugiedota V. Kudirkos „Tautiðka giesmë“ ir nuo tada ji vis daþniau
imta vadinti lietuviø himnu.

1904 m. balandþio 24 d. (geguþës 7 d. – n. st.) Rusija buvo priversta
panaikinti lietuviðkos spaudos draudimà. 1905 m. nustota M. Lietuvoje leisti
„Varpà“ ir „Ûkininkà“, daugeliui jø bendradarbiø prisidëjus prie Vilniuje
Lietuvos demokratø partijos pradëto leisti „Lietuvos ûkininko“, kitiems –
prie „Vilniaus þiniø“ ir kairesniøjø varpininkø nuo 1904 m. V. Mickevi-
èiaus-Kapsuko ásteigto socialistinës pakraipos „Draugo“ laikraðèio redak-
cijos ir kt.

V. Kudirkos „Varpas“ turëjo didþiulæ reikðmæ lietuviø tautos atgimi-
mui. Apie tai Vaclovas Birþiðka 1930 m. „Kultûros“ þurnale raðë: „[...]
Bet apskritai veikdamas visus inteligentus, tiek palankius, tiek nepalan-
kius „Varpo“ orientacijai, þurnalas suvaidino þymiausià vaidmená visuo-
meniniame Lietuvos gyvenime, padëjo bræsti politinei ir visuomeninei
Lietuvos orientacijai, idëjiðkai pagilino tà diferencijà, kuri paèiose Lietu-
vos gyvenimo gelmëse jau nuo seniai pradëjo bræsti. Taèiau svarbiausià
vaidmená „Varpas“ suvaidino lietuviø publicistikoj ir literatûroje, átraukæs
á literatûriná darbà daugelá tokiø þmoniø, kurie pirma niekur niekam nie-
ko nebuvo raðæ [...].“ Ir toliau prof. V. Birþiðka raðë:

„Faktinai Kudirkos publicistikos darbas, iðsiliejæs á 11 metø raðytus
„Varpe“ „Tëvynës varpus“, pakankamai mums nuðvieèia Kudirkà toká,
koks jis buvo. Kiti jo raðtai, ypaè jo poezija, labiau rodo, koks jis norëtø
bûti, nors ir negalëjo toks bûti. Jo publicistika ir sudarë beveik visà turiná
jo visuomeninio darbo Lietuvoje, ir kaip tokia ji negali bûti nelyginama
su kitø panaðiais darbais spaudos draudimo laikais. Visuomenës organi-
zavimo darbu daug kas já praðoko, nes faktinai jis buvo kabinetinis darbi-
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ninkas, kuris tik per savo mintis susidurdavo su visuomene; daugiausia ið
literatûros semdavo þiniø apie gyvenimà ir per literatûrà, spausdintu þo-
dþiu, savo mintis teplatino. Vieðojo darbo srityje daug kas ið tos gadynës
gali bûti pastatytas greta jo. Bet publicistas jis buvo tik vienas ir, be to,
pirmas lietuviø publicistas. Èia ir yra viso jo visuomeninio darbo reikð-
më...

Kaip inteligentas lietuvis jis kreipia dëmesio á sistematingà Lietuvos
lenkinimà dvaruose ir per baþnyèià, vadinas, á tà patá, á kà taikë savo refor-
mas jau ir Muravjovas, tiktai siûlo tuos klausimus spræsti prieðingai Mu-
ravjovo politikai.

Taèiau savo publicistikoj Kudirka visø daugiausia duoda vietos þmoniø
ðvietimo reikalui, ir èia negalëjo nesusidurti jis su administracija, nors ir
èia tie reikalai, kuriais jis raðë, nebuvo svetimi nei vienam labiau apðvies-
tam ûkininkui. Èia pirmas reikalas – tai lietuviø spaudos draudimas, kurio
absurdiðkumui árodyti jis paraðë ne vienà savo feljetonà ir atskirà straips-
ná. Toliau eina kova dël lietuviðkø mokyklø, kova su kiekvienu lietuviø
tautos suvarþymu, rusø valdþios kovos su katalikø tikyba iðkëlimas, kova
su Lietuvos rusifikacija, su valdininkø sauvale ir persekiojimais. Èia, þino-
ma, noromis nenoromis taikyta á valdþià, bet siauru mastu – kovos vien su
tokiais lietuviø tautos veikimo suvarþymais, kuriø neþinojo kitos Rusijoje
gyvenanèios tautos, tik ne kovos su bendru Rusijos valdymo reþimu, ne
kovos su Rusijos valstybe, su Rusijos absoliutizmu. Tuo reikalu jo publicis-
tiniuose straipsniuose nepavyko surasti në vieno þodþio, ir tuo jis nesisky-
rë nuo daugelio kitø, daug deðinesniø uþ já, to laiko lietuviø raðytojø. Tik
ðiems jis tapo tuoj nepakenèiamas, nes greit iðkëlë ir vidujiná klausimà –
kovos su klerikalizmu, ðios kovos jis nepainiojo, kaip Ðliûpas, su kova prieð
tikybà. Kova su davatkavimu, su kitø kunigø fanatizmu faktinai prasideda
nuo Kudirkos feljetonø.

Bet, suëmæ vienon vieton visas Kudirkos feljetonø temas, susidarom
sau áspûdá, kad jis, be kovos su klerikalizmu, nieko nauja Lietuvos visuo-
menei nesakë, jokios naujos pasaulëþiûros, naujos ideologijos nekûrë, bet
formuluodavo ir apibendrindavo, kaip jau teko aukðèiau minëti, kasdieni-
næ suvalkieèio ûkininko pasaulëþiûrà, paþymëdavo tik atskirus punktus tos
anksèiau nesuformuluotos, bet aiðkiai visiems þinomos visuomeninës pro-
gramos, kurios pamatinis rusams taikomas ðûkis buvo: duokit ir mums gy-
venti taip, kaip jûs dabar gyvenat. Ir tie lietuviø visuomenës elementai,
kuriems tokios programos neuþtekdavo, gana anksti, jau 1893–1894 m.,
pradëjo ðalintis nuo Kudirkos ideologijos...

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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Faktinai vieðasis Kudirkos visuomeninis darbas ir buvo aprëþtas jo „Të-
vynës Varpø“ turiniu. Bet greta to buvo ir savotiðkai konspiratyvi ideologi-
ja kito, daug platesnio, turinio, kuri auganèiai kartai padarë daug didesnës
átakos uþ jo oficialinæ ideologijà; konspiratyvinë ideologija reiðkësi, nors
tat ir gali atrodyti paradoksu, visai legalaus turinio darbuose – jo beletris-
tikoj ir ypaè poezijoje ir atitinkamam parinkime vertimø („Vilius Tell“,
„Orleano Mergelë“, „Kainas“, „Vëliniø“ III dalis), kur kiekvienu þodþiu,
kiekvienu posakiu ðaukë kovoti su valdþia, prieðintis, kurti naujas gyveni-
mo formas, apie kà savo publicistiniuose straipsniuose jis në þodþio nepa-
raðë Tik èia Kudirka ðaukë ne savo balsu, bet Schillerio, Mickevièiaus,
Byrono þodþiais. [...]

Kà jis galëtø pats papasakoti apie save, apie savo ano laiko darbà, jei
per ankstyba mirtis nebûtø iðrovusi jo ið negausaus spaudos draudimo

Paminklas Vincui Kudirkai K. Naumiestyje (skulptorius V. Grybas, 1934).
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meto veikëjø bûrelio tarpo? Kaip jis ávertintø tuos smilkalus, kuriais jo at-
minimas apdumiamas? Kaip jis reaguotø á pastangas átikinti já buvus tokiø
idëjø, tokiø palinkimø ir gabumø, kuriø jis neturëjo, nuo kuriø jis, gyvas
bûdamas, visomis pajëgomis kratësi, jis, bûdamas blaiviø minèiø þmogus ir
blaiviai realø gyvenimà ávertinàs, buvo kiekvienos hypokrizijos prieðas?
Neabejoju. Mes tikriausiai susilauktume ið jo poros naujø, skaudþiø feljetonø,
„Tëvynës Varpø“ tipo, kuriais iðpliektø jis mus taip, kaip niekas kitas jo laikais
nemokëjo pliekti kiekvienà, jo nuomone, neigiamà gyvenimo reiðkiná ir gal-
bût skaudþiausiai suduotø tiems, kurie jo ypatingais gerbëjais dabar dedasi.“1

Gabrielë Petkevièaitë apie „Varpo“ átakà to meto lietuviø visuomenei ra-
ðë: „Gyvenusiems mûsø tautos atgimimo sambrëðky Kudirkos „Tëvynës Var-
pai“ buvo lyg kompasas, rodàs, kurion pusën turime savo veikimà lenkti. [...]

Në kiek nesuklysiu, tvirtindama, kad ne greta rusø valdþios, bet virðiau
rusø valdþios koncentravos mûsø ðalies valdymas to didelio ligonio ranko-
se. Jo ásakymai „Tëvynës Varpuose“ ávairiausia ir niekuomet tiesiogine
forma neiðtariami, buvo ir labiau karðtesniais jausmais pildomi, ne kaip
þvaigþdëtø ir siûlëtø rusø caro tarnø þiauriausi paliepimai…“2

Tai, kad „Varpas“ beveik du deðimtmeèius iðliko savotiðku atgimstan-
èios lietuviø tautos vadovu, varpininkas K. Grinius savo ,,Atsiminimuose
ir mintyse“ aiðkina, jog tai lëmæs varpininkø programos universalumas:
rûpintis visø lietuviø reikalais „stovint ant demokratinio ir tautinio pagrin-
do, nekliudant niekam iðpaþinti tokià tikybà, kuri jam tinka“, lëmæs ir „ko-
lektyvinis varpininkø reikalø tvarkymas“. Jis raðo, kad „per „Varpo“
komitetus ir vadovybes perëjo gana daug þmoniø: V. Kudirka, Jonas Gai-
damavièius, Adomaitis-Ðernas, P. Matulaitis, J. Bulota, V. Palukaitis, kun.
A. Raduðis, K. Grinius, St. Matulaitis, kun. Stankevièius, J. Bagdonas, P. Vi-
ðinskis, J. Vileiðis, J. Ðaulys, Jonas Bortkevièius, F. Bortkevièienë, M. Lo-
zoraitis, J. Kaukas, A. Smetona [...], Jonas Jablonskis, Pr. Maðiotas,
A. Kriðèiukaitis, M. Zauniûtë, Domas Zaunius [...]. Man teko varpininkø ko-
mitete iðbûti bene ilgiausiai uþ visus – nuo 1894 m. iki 1905 m. Ið viso 12 metø.

Redaktoriais buvo: V. Kudirka, J. Adomaitis, J. Kriauèiûnas St. Matu-
laitis, K. Grinius, J. Bagdonas, J. Ðaulys, V. Mickevièius-Kapsukas, J. Vi-
leiðis, P. Viðinskis. [...] Reikia pridëti, kad dr. J. Bagdonui redaktorium esant
(1899–1905), buvo suburtas vietinis Prûsuose komitetas leidyklos turtui ir
kasai priþiûrëti. Tame komitete buvo J. Bagdonas, D. Zaunius, M. Zau-

1 Kultûra. 1930. Nr. 1, p. 59–61.
2 Petkevièaitë-Bitë G. T. I: Krislai. V., 1966. P. 401.
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niûtë. Þodþiu, varpininkø reikalams vesti buvo naudojamas kolektyvinis
demokratinis principas ir, tuo keliu einant, buvo neblogai padirbëta. Pra-
dþia nuo 1888 m. birþelio 29 d., kai Marijampolëje ávyko pirmasis Varðu-
vos, Maskvos ir vietos varpininkø susirinkimas, o pabaiga 1906 m. vasario
mënuo, kai iðëjo 1905 m. „Varpo“ Nr. 11–12 su Lietuvos Demokratø par-
tijos programa ir broðiûros: „Pasaka apie carà Mikità“ ir „Teisingas þemës
valdymas Lietuvoje“. Tais spaudiniais ir baigësi senøjø varpininkø beveik
18 metø gadynë. [...]

Ðalies raðytojai „Varpe“ buvo susitelkæ, pav., V. Kudirka, kurio, anot
Vac. Birþiðkos, në vienas mûsø publicistas nëra pralenkæs; beletrisèiø mo-
terø sietynas – Þemaitë, Petkevièaitë, Ðatrijos Ragana, Lazdynø Pelëda;
toliau P. Viðinskis – ugnies ir proto bei þiniø pilnas publicistas, varpininkø
ideologas; J. Adomaitis, specialistas rusø administracijos machiavelizmui
iðkonspiruoti; Pranas Maðiotas, turëjæs aiðkø protà ir stiprià plunksnà; Jo-
nas Jablonskis su savo gramatiniais straipsniais, kuriais buvo varpininkø
sudaryta lietuviø raðyba ir bendrinë kalba; St. Matulaitis, su kandþia saty-
rine savo plunksna nepalauþiamas kovotojas su caro despotine santvarka;
dr. J. Bagdonas, gilus nagrinëtojas daugelio svarbiø programiniø klausi-
mø. Atsirasdavo labai gabiø korespondentø ið paèiø kaimieèiø, pvz., –Juo-
zas Rimða, M. Slanèiauskas, broliai Baltruðaièiai nuo Griðkabûdþio,
Kisielius Vincas, K. Stiklius. Gamtos mokslus reprezentavo kurá laikà dr.
P. Aviþonis. Nemaþos vertës bûdavo Jono Vileiðio straipsniai. Neuþmirðti-
na Ðerno (J. Adomaitis) publicistika. [...]

Prûsø katalikiðki laikraðèiai, pvz., „Apþvalga“ (1890–1896), „Tëvynës
sargas“ (1896–1904), talentingai kun. J. Tumo redaguojami, savo katali-
kiðkumu laisvamanëjanèiai Lietuvai ne visur tiko. „Apþvalga“ arba „Tëvy-
nës sargas“ kiekvienas pajëgdavo kas mënuo paleisti á pasaulá po 2000 egz.
Skaièius tam laikotarpiui nemaþas. Didþiausias Tilþës spaustuvininkas
O. Mauderodë „Apþvalgà“ buvo apsiëmæs spausdinti ir leisti savo atsako-
mybe, kad tik jam kunigai duotø maldaknyges spausdinti. Þodþiu, katali-
kiðki „Varpo“ konkurentai pinigais buvo, rodos, geriau uþ „Varpà“,
„Ûkininkà“ aprûpinti. „Varpas“ ir „Ûkininkas“ abudu kartu taip pat turë-
davo tiraþo kas mënuo apie 2000 egz., t. y. tiek pat, kiek ir kuniginiai Til-
þës laikraðèiai. Bet abiejø krypèiø laikraðèiai, kartu eidami, vieni kitø
nenuslopino. [...] Visuomenë tuo metu ëmë skilti á praktikuojanèius sakra-
mentus ir nepraktikuojanèius katalikus, arba „bedievius“.“1

1 Grinius K. Atsiminimai ir mintys. Tiubingenas, 1947. T. 1, p. 188, 189, 190, 191.
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Taigi „varpininkø gadynë“ jau gerokai skyrësi nuo „auðrininkø gady-
nës“, nors nemaþai tø, kurie bendradarbiavo „Auðroje“, buvo ir „Varpo“
bendradarbiai, bet daugelio jø jau buvo pasikeitusi ir socialinë padëtis, ir
pagaliau paties tautinio atgimimo sampratos esmë. J. Basanavièiui tauta
buvo grynai antropologinës kilmës, jis ir lietuviø tautos atgimimà labiau
suvokë kaip þmoniø „susipratimà“, praeities paþinimà. Tad neatsitiktinai
ir „Auðros“ pirmo numerio prakalboje nurodoma, kad „Mûsø tad ypatin-
giausias ir didþiausias rûpestis buvo duoti paþinti mûsø broliams Lietuvoj
nusidavimus senovës gadynës ir veikalus mûsø garbingø sentëviø, kuriø
darbus ir tëviðkës meilæ uþmirðæ, neþinome patys, kuriø tëvø esame sûnûs
bei nepoèiai (anûkai, vaikø vaikai)... Mes daugiausiai rûpinsimës iðplatinti
tarp broliø þinias apie savo giminës (tautos) senovës veikalus, o taipogi
apie reikalus mûsø, kaipo lietuviø, ðiose gadynëse.“1

Pirmaisiais metais daugiausia „Auðroje“ ir raðyta apie praeitá, istorijos
klausimais. Bet kitas „Auðros“ redaktorius J. Ðliûpas nuo 1884 m. jà jau
kiek pakreipia ir á socialinius, kultûrinius tø laikø gyvenimo klausimus. O
kaip tik jø bendrumas irgi turëtø bûti visos tautos telkimo priemonë, nes
jis abejojo, ar gali bûti bendri darbininkø ir kapitalistø interesai. Tad 1884 m.
„Auðros“ Nr. 1 jis paþymi: „[...] svajonë apie visø luomø liet. tautos vieno-
kumà reikalø veikiai iðsiblaðkys taip lyginai, kaip iðnyko Bastiat’o ir kitø
mokinimas apie vienokumà darbininkø ir kapitalistø“. Baigdamas paþymi,
kad jis rûpinsis „budavoti lietuvystæ ant pamatø darbininkiðkø“ ir „dël to
dalyko nesigailësime nei gyvo þodþio, nei drukavoto, iki pajëgø uþteks“.2

Taigi nuomoniø apie tautos atgimimo vienodumà nebuvo ir tarp „Auð-
ros“ ákûrëjø ir redaktoriø. Socialiniø veiksniø átakà tautiðkumui ir jo iðsau-
gojimui kiek plaèiau tuo metu jau mëgino pagyvinti ir tuometinis dar
auðrininkas P. Leonas (Liûtas) „Ðviesoje“, kurioje jis 1888 m. raðë, kad „ið-
virtimas á svetimtauèius nëra joks biologiðkai fiziologinis faktas, o tëra pa-
èiø þmoniø ástatymø, árëdniø, paproèiø ir t. t. padarinys. [...] Þmonës,
gyvendami sykiu, turi vienas ant kito dvasiðkà átekmæ: vienas kitam prijau-
èia, nori gero, nes ir patys nuo kitø datiria sau gero, vienas kità pamokina,
taip atsiranda tarp jø þmoniðkos pajautos, pasidaro vienoki norai, siekiai
ir reikalai. Kà þmonës datiria, iðmoksta, þodþiu gali suteikti kitam, tëvai
perduoda vaikams ir taip atsiranda tradicija.“3 Pagal P. Leonà ir dorovë
priklausanti nuo „socialinio gyvenimo“.4

1 Auðra. 1883. Nr. 1, p. 6.
2 Lietuviðkasis balsas. 1889. Nr. 3, p. 22.
3 Szviesa. 1888. P. 163–164.
4 Ten pat. P. 262.
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Taèiau bûtø neteisinga teigti, kad J. Basanavièiui socialinio gyvenimo
problemos bûtø buvusios svetimos. Jis minëtoje prakalboje raðë: „Per il-
gus tuos metus mûsø giminë taip buvo paniekinta ir prispausta, jog ið tiesø
dyvytis reikia, kad tik per Vieðpaties malonæ ji iki ðiai dienai dar gyva liko.
[...] Suskaityti visas prieþastis [...] bûtø dabar per ilgai. Èia mes tik tiek
paminëti turime, jog rasi didþiausia prieþastis to viso pikto yra ta, kad apie
lietuviø apðvietimà per lietuviðkà kalbà tie, kuriems prigulëtø tai daryti,
rûpintis, nesirûpina.“1

J. Basanavièius lietuviø tautà tapatino tik su „valstieèiais ûkininkais“.
J. Ðliûpui tauta – tai ávairiø luomø þmonës, kuriems „kiekvienam kliûna
ávairus likimas: vieni taiso ir purina þemæ pasëliui javø, kiti jau nuimtus
nuo lauko javus pertaiso á miltus, á duonà; treti audinius audþia; kiti kasa ið
þemës nauges, akmenines anglis; kiti pristato daiktus, pavestinus kitiems,
uþ pamokëjimà ið vietos á vietà, nesibijo nei kalnø, nei upiø, nei jûrø; kiti
vël ima ginklà, kad gintø þmones nuo prieðininkø.“2

„Auðros“ ir „Varpo“ socialines nuostatas kiek nagrinëjo VDU prof.
Albinas Rimka – VDU Teisiø fakulteto darbø VI tome (1931 m.) iðspaus-
dino straipsná „Lietuviø tautos atgimimo socialiniai pagrindai“, kuriame
raðë: „Kai 1883 m. pasirodë pirmasis „Auðros“ numeris, tai Suvalkijoje
tebuvo praëjæ tik 20 nuo baudþiavos panaikinimo, o kitose Lietuvos dalyse –
22 metai. Vadinasi, visos lietuviø tautos kamienas prieð 20 metø tebuvo
baudþiauninkai, kurie buvo pilnoje ponø dvarininkø nuosavybëje ir netu-
rëjo jokiø teisiø. [...] Dël to ir ið valstieèiø arba ûkininkø luomo iðëjusiø
inteligentø beveik nebuvo, o ir esantieji daþniausiai jautësi „ponais“ ir su
„muþikais“ nieko bendra neturëjo ar turëti nenorëjo. [...] Valstietis pasi-
darë (po baudþiavos panaikinimo ir 1863 m. sukilimo – A. L.) savarankið-
kas ûkininkas. Bet jis dar nesudarë atskiros socialinës grupës su skirtingais
ekonominiais interesais – ne tik dël to, kad per trumpas dar buvo laikas ir
per daug dar visi – ûkininkai, maþaþemiai ir dvarø kumeèiai – buvo artimi
kaip buvusieji ponø baudþiauninkai, bet ir dël to, kad pats ûkininkavimas
buvo daugiau natûrinis ir jo tikslas buvo – prasimaitinimas, o ne pelno
ieðkojimas.

Tuo tarpu kiti socialiniai sluoksniai buvo visai svetimi (lietuviø tautai –
A. L.). Buvusieji baudþiauninkø ponai dvarininkai skyrësi ne tik savo so-
cialine ir materialine padëtimi, bet ir kalba.

1 Auðra. 1883. Nr. 1, p. 6.
2 Auðra. 1884. Nr. 1–3, p. 5.
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Pirkliai buvo vieni þydai, ir net daugelis amatininkø taip pat buvo
þydai arba vokieèiai, – taigi ne tik skirtingos kalbos bei kultûros, bet ir
kitos tikybos þmonës. Rusø valdþios atsiøstieji valdininkai – vël visai sve-
timi þmonës, su kuriais susikalbëti negalima, bet turëjo ypatingø, ûkinin-
kams svetimø ar net prieðingø tikslø [...]. Savo visa bûkle ir veiksmu
artimiausi valstieèiams dar buvo kunigai. Bet ir jø dauguma tais laikais
buvo kilæ ne ið valstieèiø ir tik su ponais draugavo. Buvæs baudþiaunin-
kas valstietis kunigo nesuprato baþnyèioj per pamaldas (jos atliekamos
lotyniðkai), nesuprato [...] ir pasikalbëjimø (kunigai daþniausiai tik len-
kiðkai kalbëjo – A. L.). [...]

Vos prakutæs ûkininkas stengësi savo vaikus ne amatø ar prekybos mo-
kyti, o visø pirma – bent vienà savo sûnø „á kunigus iðleisti“. Ir èia suvalkie-
tis ûkininkas pasidaro lietuviðkosios inteligentijos pionieriumi. (Kadangi
ðis kraðtas kurá laikà priklausë Prûsijai, vëliau Varðuvos kunigaikðtystei,
tad jis maþiau uþ kitus Lietuvos kraðtus buvo rusø valdþios smurto nu-
siaubtas. – A. L.). [...] Tad ið ðio kraðto daugiau kunigø ið ûkininkø buvo
nepraradæ savo lietuviðkumo.“1

„Auðra“, kaip minëta, daugiausia kalbëjo tik apie tautà, jos praeitá ir
tai, kas trukdo jos atgimimui, o jau „Varpe“ vyraujanèios tampa proble-
mos, trukdanèios lietuviø tautos paþangai, raginama lietuvius imtis ir
prekybos, amatø ir tø veiklos srièiø, kurias turi uþëmæ tik þydai, vokie-
èiai, rusai. „Nei viena tauta, nei viena vieðpatystë (valstybë) nesusirinko
sau dideliø turtø, apdirbdama tiktai þemæ. Tos vieðpatystës, kurios gyven-
tojai ne tiktai apdirbinëja laukà, bet ir uþsiima prekyste ir visokiais ama-
tais, turtingesnës uþ tas, kurios vien tik apdirbinëja þemæ, tengi, kur
prekystë, pabrikai ir amatai iðsiplatinæ, þmonës turi daugiau turtø.“2

Taèiau, atrodo, dalis varpininkø manë, kad dël to, jog Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose vyrauja svetimðaliai, jog tarp prekybininkø, amati-
ninkø, pramonininkø beveik nëra lietuviø, kalti tie patys svetimðaliai, o
ypaè þydai, kuriems priklauso vos ne visa prekyba, visos smuklës, gydymo
ástaigos ir pan. Tad neatsitiktinai ir „Varpe“ palyginti gausu buvo neigiamø
atsiliepimø apie juos. Pavyzdþiui, 1891 m. „Varpo“ 8-ame numeryje iðspaus-
dintas be autoriaus straipsnis „Mes ir þydai“: „Nepatogu yra statyti tuos
þodþius vienà prieð kità, bet reikia, nes reikalai mûsø kraðto ir ðiandieninis
jø ir mûsø bûvis tiesiai veidas veidan stato mumis su þydais. Ar þinome

1 Rimka A. „Auðros“ – „Varpo“ 1883–1889 m. ekonomistai. K., 1931. P. 25, 26.
2 Szviesa. 1887. Nr. 1, p. 34.
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mes, kas tai yra þydai? Ne, ir ðimtà kartø sakau, kad ne! Taip, mes gerai
juos ant veido paþástame, bet kas dasilieèia jø siekiø, jø geismø, jø veikalø
mûsø kraðte, tai to mes visiðkai neþinome. Ðirdies anø mes neþinome! Ir
jeigu syká anà pamatytume, tai ðiurpuliai ir iðgàstis mus apimtø, nes bai-
siausi mûsø prieðai yra jie, þydai. Negana to, kad jie nor pasisavinti visà
mûsø turtà, bet jie danèius sukandæ laukia, kada ateis valanda, kurioj jie
galës sugriauti mûsø katalikiðkà tikëjimà, kada ið pamatø galës iðversti vi-
soká krikðèioniðkà tikëjimà.“

„Þydai – tai pikèiausi vilkai, aveliø kailiais apsirengæ. Kaip jie mielûs ir
ðvelnûs esti, kad þmogø reikia á karèemà privilioti, kaip jie meiluojasi, ka-
da þmogui reikia supuvusá tavorà ákiðti; kokie jie geri esti, kada þmogø
reikia á þabangas sugauti, idant po tam iki paskutinio laðo jo kraujà iðèiulp-
ti...“

Nors lietuviai visais laikais palyginti sugyveno su þydais, bet ðirdies ker-
telëje daþnas jautë nepasitikëjimà jau ir todël, kad jie, þydai, kaip tuomet
buvo pasakojama, nuþudæ iðganytojà Jëzø Kristø. Nemaþa dalis ir varpi-
ninkø neþiûrëjo á þydus kaip á galimus talkininkus kovoje uþ lietuviø spau-
dos atgavimà, remianèius lietuviø tautos atgimimà. Kita vertus, ir patys
þydai, net jø inteligentai buvo linkæ talkinti rusø valdininkams, turintiems
valdþià.

„Varpe“ jau raðyta, kaip, pavyzdþiui, turëtø bûti pertvarkomas þemës
ûkis. 1891 m. „Varpo“ Nr. 15 P. Leonas straipsnyje „Þemdirbystës reika-
lai“ raðo: „Perþiûrëjæ prieþastis kritiðko mûsø þemdirbystës padëjimo, ga-
lime duoti ðiokios tokios rodos, kaip pagerinti tà padëjimà. Panaðus kritiðkas
padëjimas spaudþia ûkininkus Vakarinës Europos; èia galvoèiai duoda daug
rodø dël iðsigelbëjimo; geriausia ir radikaliðka reforma bûtø, ávedus ben-
drijiná þemës valdymà, bet prie ásikerëjusio ten ir pas mus á visas puses
gyvenimo ir paproèiø individualizmo ðita reforma dabar yra negalima; apie
jà að në nekalbësiu; rodija ávesti [...]“ ir toliau siûlo ávesti ástatymus: tik
vienas ápëdinis paveldëtø tëvø þemæ; nebûtø galima paimti uþ skolas þe-
mës sklypo, kuris bûtinas ðeimos pragyvenimui; þemës, kurios buvo per-
duotos uþ nuopelnus, majoratai (turima galvoje rusø valdininkus) bûtø
iðdalytos ûkininkams; kad ûkininkams bûtø lengvatinëmis sàlygomis tei-
kiamos valstybës paskolos; bûtø ásteigtos mokslo ástaigos tirti þemdirbys-
tës, amatø ir prekybos bûklæ Lietuvoje; bûtø apribotas palûkanø dydis uþ
paskolas þemdirbystei ir pan.1

1 Varpas. 1891. Nr. 5, p. 65.
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Toliau raðoma: „Mes patys privalome: 1) manytis geriau ir pritinkiau
prie ðiandienykðèiø reikalø ir iðlygø vesti ûkæ, o dël to leisti jaunuomenæ
mokytis, jei ne á specialiðkas mokslinyèias, kuriø pas mus nëra, tai á abel-
nas, nes þmogus, prasikrapðtæs sau akis, daugiau mato nei su uþkiutusioms
akimis; 2) uþdëti tarp savæs draugystës savitarpines paskolas pirkimo rei-
kalingø daiktø ir pardavimo savo produktø ir kt.; 3) uþdëti privatiðkas moks-
linyèias kaip þemdirbystës, taip ir amatø ir prekystës; 4) kuo veikiausiai
imtis uþ prekystës ir amatø, kurie duoda gerà duonà uþsiimantiems jais ir
maþina konkurencijà tarp þemdarbininkø; 5) pirkti þemæ, ypaè dvarus, su-
sidedant á draugystes su pagalba „ûkiðko banko“; 6) ant galo paskutinë
roda, nuo kurios priguli iðpildymas ir aukðèiau minëtø – tai pakëlimas abel-
no apðvietimo ir iðsilavinimo mûsø þmoniø; nuo to ar kito laipsnio apðvie-
timo priguli geresnis ar blogesnis padëjimas visø pusiø socialiðko gyvenimo,
taigi ir ekonomiðko.“1

Ðis ir panaðûs „Varpo“ straipsniai parodo, kad jo autoriai jau puikiai
suvokë mokslo ir naujausiø ûkininkavimo, finansavimo metodø reikðmæ.

Bet jau „Varpo“ ketvirtame numeryje (1889 m.) P. Leonas (Liûtas) sa-
vo raðinyje, skirtame baudþiavos panaikinimo 25-meèiui, raðë: „Mûsø su-
pratimu, kad visur þmonës uþ tiesà kelia kovà, tai ir lietuviai gali susigràþinti
sau atimtas teises taip pat tik per kovà.“

„Varpo“ polinkis á socializmà ypaè vyravo 1895 m., redaktoriaujant Sta-
siui Matulaièiui, bendradarbiais tapus Maskvos aukðtøjø mokyklø lietu-
viams studentams ir ten jau mokslus baigusiems: tarp Maskvos
ðviesuomenës ypaè buvo paplitusios socializmo idëjos. Pavyzdþiui, 1895 m.
„Varpo“ septintame numeryje „N“ pasiraðyto straipsnio „Kritika ir bib-
liografija“ autorius raðo: „Jau 12 metø praëjo nuo pradþios mûsø judëji-
mo, o mes dar þingsnio pirmyn nepadarëme, iðaiðkindami kelius, kuriais
turëtume eiti, idealus, kuriuos pasiekti norëtume. [...] Prie dabartiniø sàly-
gø ne tas tikrai myli Lietuvà, kuris laiko pakabinæs ant sienos Vytauto pa-
veikslà, kuris dega patriotiðka meile Lietuvai ir jos þmonëms, bet tas, kuris,
be to viso, dar su atida þiûri, kas gera yra pas kitus, idant galëtø nurodyti
tai savo tautieèiams [...]“ ir toliau raðoma, kad iðeitis yra socializmas, todël
reikia imtis skleisti jo idëjas Lietuvoje ir kartu grieþtai kovoti su carizmu.

Daug kas vylësi, kad 1895 m. pradþioje caru tapæs Nikolajus II atleis
nacionalinio ir ekonominio engimo varþtus „lietuviðkosiose gubernijose“.
„Varpo“ Nr. 4 vedamajame skaitome: „Lietuviø viltys [atgauti spaudà]

1 Ten pat. P. 66.
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iðgaiðo lyg sapnas... Dël to mums dabar daugiau nieko nelieka, kaip tiktai
... kova, kova uþ mûsø tautiðkas ir ekonomiðkas tiesas. [...] Lietuvos negel-
bës në caras, në popieþius, në kitos svetimos politiðkos srovës, – mes patys
savyje turime pagalbos ieðkoti.“

Bet kai nuo 1897 m. „Varpà“ vël ëmë redaguoti V. Kudirka (já redaga-
vo iki savo mirties), toks aiðkus politinis jo kryptingumas ir kovingumas
lyg kiek iðblëso. Lëmë ir tai, kad lietuviø tauta jau nebebuvo tik valstieèiai,
o joje iðryðkëjo ir jos luomai ir, be „lietuvybës“, dar ir politinës srovës,
iðreiðkiamos partijø ir kitokiø susivienijimø. Bet kad taip ávyko, irgi buvo
didelis „Varpo“ nuopelnas. Tautai iðkilusias problemas ëmësi spræsti par-
tijos ir organizacijos. „Varpas“ tam pritarë ir ieðkojo to, kas jungtø tas
partijas ir susivienijimus. Ir vienas tokio jungimo veiksnys turás bûti „lietu-
vystë“. Tai buvo pabrëþiama ir 1893 m. „Varpo“ treèiame numeryje, skirta-
me lietuviø atgimimo deðimtmeèiui (1883–1893): „Atgaivinti lietuviðkus
jausmus visuose lietuviø luomuose – tai viena svarbiausiø uþduoèiø mûsø
patriotø ateisianèiame laike. [...] Lietuviø tautà, lygiai su kitomis, pripa-
þins tuomet tiktai tada, kada [turësime] lietuviðkà literatûrà, lietuviðkà
mokslà, lietuviðka dailæ ir t. t.“

„Varpas“ reikalavo ið kiekvieno lietuvio inteligento visur vieðai kalbëti
lietuviðkai ir ragino bajorus vartoti lietuviø kalbà, bûti lietuviais ðviesuo-
liais. 1889 m. „Varpo“ 11-ame numeryje, straipsnyje „Kas labiausiai mums
trukdo“, skaitome: „Tiesa, tarp kaimynø ikisziolaik neturëjome szirdingø
ir suvis teisingø draugø. Daugelis lenkø, gyvenan[èiø] Lietuvoj, nenori su-
prasti tautiðkos lietuviø skirtybës, rodo netolerancijà dël mûsø kalbos, o
tankiai griebiasi suvis neteisingø denunciacijø ir apskundimø arba iszjuo-
kimo lietuviðkos skirtybës.“ O 1891 m. „Varpo“ Nr. 7 straipsnyje „Sulen-
këjæ lietuviai“ raðoma: „Mums, rodos, aiðku bus, koká apmaudà mûsø
krasztui daro taip vadinamieji sulenkëjæ lietuviai, kuriuos, jei reikëtø vie-
nu vardu pavadinti, tai mes anuos pavadintume renegatais, arba atskalû-
nais, ir tai bûtø teisybë.“ Prie tokiø „Varpas“ priskyrë beveik visà lietuviø
bajorijà.

Varpininkai Katalikø baþnyèios kunigus mëgino padaryti savo sàjungi-
ninkais, nes manë, kad lietuviø tautos iðlikimas priklauso nuo Katalikø
baþnyèios atsparumo brukamai staèiatikybei. ,,Varpas“ gynë katalikybæ nuo
visokiø rusintojø uþsipuolimø. Taèiau daugelis kunigø á „Varpà“ þiûrëjo
nepatikliai, tik keletas kunigø buvo ir tarp jo bendradarbiø. Kunigams ne-
patiko, kad „Varpas“ kartais vienà kità jø gana grieþtokai pakritikuodavo
dël sulenkëjimo, pataikavimo rusø valdþiai. O tais metais bet kokia kunigø

ALGIMANTAS LIEKIS
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kritika daþniausiai bûdavo suvokiama kaip viso katalikø tikëjimo smerki-
mas.

Daugelá varpininkø buvo papiktinæs rusø 1893 m. lapkrièio mënesá ávyk-
dytas smurtas prieð þmones, mëginusius neleisti nugriauti Kraþiø baþny-
èios; to rusø kazokø susidorojimo metu daug kraþieèiø buvo þiauriai
sumuðti, suimti ir nuteisti. Dël to rusø smurto vyko protesto demonstraci-
jos kai kuriose uþsienio ðalyse. Apie tai V. Kudirka „Varpe“ raðë: „Ir tos
demonstracijos, ir stengimasis garsinti svetimuose laikraðèiuose visgi pri-
sidëjo prie apskelbimo visam pasauliui apie paskutiná maskoliø barbariz-
mà. Beje. Dël ko negirdëjo apie Kraþius Leonas XIII (Popieþius – A. L.).
Juk toji þinia pirmiausia prigulëjo jam, nes Kraþiuose buvo trëmimas kata-
likystës. Kad Leonas XIII bûtø girdëjæs apie Kraþius, tai tikrai nebûtø da-
leidæs bent tokioje formoje paskutinës enciklikos, ið kurios gali dþiaugtis
tiktai caras, patyræs netikëtai apie „aukðtà pajautimà teisingumo“ ir kad
ásakyta katalikams absoliutiðkai jo klausyti.“l

Kunigams labai nepatiko ir kartkartëmis „Varpe“ spausdinami pasi-
ðaipymai ið jø propaguojamo davatkiðkumo. Apie tai V. Kudirka 1891 m.
„Varpo“ Nr. 8 raðë: „Jeigu kas mislytø, bûk að ketinàs juoktis ið dievobai-
mingumo, tai labai klystø, ir ið anksto sakau, kad ketinu kalbëti ne apie
dievobaimingumà, tik apie „davatkas“, o tarp vieno ir kitø nëra jokio pa-
naðumo. Kitàkart, teisybë, vadino davatkomis dievobaimingas þmogystas,
tik jos su savo davatkyste nesièvierijo ir þmonëms á akis nelindo, bet ðian-
dien þodis „davatka“ tapo jau piktþodþiu, vartojamu tada, kada jau ið tik-
røjø norime kà paþeisti þodþiais, o në su vienu kitu negalima áveikti;
„davatkà“ gi ðios dienos galima paþinti ið tolo – tai jau iðsidirbo visai ypa-
tingas tipas.

Kas tai yra ðiandieninë „davatka“, tikrai sunku atsakyti: nesinorëtø pri-
skirti prie þemesniøjø sutvërimø, o prie þmoniø – lyg ðlykðtu...

Kas ið mëgstanèiø tëmytis á draugijos pravojus uþgins, kad daugelis davat-
kø, prisidengæ ið virðaus dievobaimingumo rûbu, neða gausias aukas Mildai
(senovës lietuviø meiles deivë – A. L.)? Davatkos – „sparneliai“, besivalkio-
damos po svietà, veikiai parsiduoda reikalaujantiems, o davatkos – „pereklës“
priima tokius atlankymus, kurie sutepa garbæ ne tik vienø davatkø.“

Tø paèiø metø „Ûkininko“ Nr. 8 V. Kudirka iðspausdino eiles, pava-
dintas „Máslys“, kuriose paðiepiama davatkos. Pirmosios jø eilutës sudaro
akrostichà – davatka:

1 Varpas. 1894. Nr. 7.
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Dievas visad ant lûpø, o ðirdyje velnias;
Akis tuojau uþmerkia, iðvydusi kelnes;
Vaikðèioja atsiplëðus – áþadai mat toki;
Atmintyje tik laiko, kur atlaidai koki;
Tur lieþuvá bjauresni uþ gyvatës gylá,
Kasdien tupi baþnyèioj, nes tinginá myli;
Atmint, kas tai bûtø, jei máslius mát moki.

Tad suprantama, kad neretai kunigai ir baþnyèiose ið sakyklø ragin-
davo þmones neskaityti „Varpo“. Tik kun. J. Tumas-Vaiþgantas, pradë-
jæs redaguoti „Tëvynës sargo“ þurnalà, stengësi pateisinti V. Kudirkà ir
„Varpà“ kaip kovotojus prieð blogybes dvasininkø luome – jame vyrau-
jantá pataikavimà, dogmatizmà. Toks Vaiþganto elgesys labai nudþiugi-
no ir V. Kudirkà, kuris „Varpo“ deðimtmeèiui (1898 m.) skirtame
numeryje raðë: „Nors redakcija buvo ið anksto kvietusi bendradarbius,
kad raðtais prisidëtø tam reikðmingam deðimtmeèiui paminëti, teatsi-
liepë vienas… „Tëvynës sargas“. Atsiliepë ðiltu þodþiu, savo ilgokà svei-
kinimà baigdamas nelauktais linkëjimais: „Sveiks pirmasis lietuviðkas
organe, kuris pirmas taip ilgai iðtvërë ant sargybos Lietuvos tiesø! Svei-
ka tarp mûsø santarvë! Ðalin ðnairavimai ir asabiðkos neapykantos! Uni-
tus viribus á darbà, nes tik vienybë mûsø syla, nes concordia res paravae
crescunt!““1

Be davatkiðkumo, V. Kudirka dar labai nekentë iðdavikiðkumo. Rusø
valdþia ne tik pati sekë lietuvius, bet ir stengdavosi uþverbuoti ið jø sau
agentø. V. Kudirka tokius, kurie pasiþadëdavo tarnauti rusams, laikë ju-
doðiais, vilkais, ðungaliais. O tokiø to meto Lietuvoje buvo nemaþai.

Apskritai ir Vincas Kudirka, ir jo bendraþygiai, ir „Varpas“, Ûki-
ninkas“ bei kiti leidiniai stengësi prisidëti prie lietuviø tautos prisikëli-
mo, savo vertës suvokimo ir savarankiðkumo siekimo, siekimo sukurti
savo valstybæ. Pats V. Kudirka buvo laisvø, paþangiø, tautiðkø demok-
ratiniø paþiûrø, didis tautos ir Lietuvos patriotas. „Tautiðkoje giesmë-
je“ jis Lietuvà vadina „didvyriø þeme“, ragina jos sûnus stiprybës semtis
„ið praeities“, kada lietuviø tauta buvo ðeimininkë savo sukurtoje vals-
tybëje, kada jos valdovai kalbëjo ta paèia kalba kaip ir tauta, garbino
tuos paèius dievus. Himnas – tai ir iðtisa veiksmø programa ateièiai,
kurios siekiant bûtina vadovautis „ir Ðviesa, ir Tiesa“ – tai Doros prin-
cipai.

1 Èepënas P. Naujøjø laikø istorija. Chicaga, 1979. T. 1, p. 276, 277.
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Pagrindiniai kovotojai dël lietuvið-
kos spaudos buvo lietuviai valstieèiai,

amatininkai, darbininkai, moksleiviai ir tie negausûs lietuviai inteligentai –
tokiø inteligentø, tautinio atgimimo þadintojø, 1890 m. priskaièiuojama apie
254. Tarp jø vyravo gydytojai, vaistininkai, teisininkai – 25 proc., dvasininkai –
23,5 proc., amatininkai ir verslininkai – 10,5 proc., mokytojai – 10 proc., stu-
dentai, klierikai – 4,5 proc., valdininkai – 6 proc. ir kt.1 Beveik kurèia lietuviø
tautiniam atgimimui liko didþioji dalis bajorijos – ji tebebuvo iðtikima Lietu-
vos unijai su Lenkija, lenkø kalbai ir kultûrai; ji liko prieðiðkai nusistaèiusi
prieð lietuviø tautinio atgimimo veikëjus, manydama, kad lietuviø tauta jau
niekada nebegebës savarankiðkai nuo lenkø reikðtis. Kai kurie lietuviø tauti-
nio sàjûdþio veikëjai mëgino sulenkëjusià, savo, lietuviø tautà iðdavusià
bajorijà susigràþinti, paþadinti joje lietuvius. Tarp tokiø buvo ir kun. A. Damb-
rauskas-Jakðtas, kuris 1902 m. iðspausdino lenkø kalba knygelæ „Gùos litwinów
do mùodej generacji magnatów i szlachty na Litwe“ („Lietuviø balsas á jaunàjà
Lietuvos magnatø ir bajorø kartà“), kurioje aiðkino apie lietuviø tautiná sàjû-
dá, jo tikslus, apie dvarininkø, vyskupø, klebonø vykdomà lenkinimo politikà,
lietuviø persekiojimà vien uþ tai, kad jie nori savo kalba kalbëti, savo spaudà,
mokyklas turëti. Knygelæ baigë kviesdamas Lietuvos bajorus atsibusti ir prisi-
dëti prie lietuviø tautinio atgimimo, eiti kartu su prisikelianèia tauta.

Á ðá klausimà Lietuvos bajorai atsakë savo knygele „Przenigdy“ („Nie-
kuomet“).

Po poros metø A. Dambrauskas-Jakðtas vël iðspausdino panaðià kny-
gelæ „Vienybë ar separacija“, kurioje aiðkino, kad ankstesnëje knygelëje
jis kreipësi tik á lietuviðkos kilmës bajorus ir dvarininkus ir kvietë juos
pasekti bajorais, esanèiais jau drauge su savo, lietuviø tauta, pasekti to-
kiais kaip Putvinskis, Petkevièius, Davainis-Silvestravièius, Zaviðas, Ber-
þinskis ir kiti. Bet kaip ir ankstesnis, taip ir ðis kvietimas susilaukë tik
daugelio sulenkëjusiø bajorø pasmerkimo, kaltinimo „litvomanija“ ir pan.
Mat, anot jø, Lietuva galinti bûti tik Lenkijos provincija, o lietuviams –
tik lenkø kalba ir labiausiai tinkanti. Apie lietuviø tautiná atgimimà ir
didþioji Lenkijos spaudos dalis raðë tik neigiamai ir nelaikë jo normaliu
istoriniu reiðkiniu, „normaliu procesu“. Nemaþai daliai lenkø ðovinistø
lietuviai buvo draugai tol, kol jie kovojo dël Lenkijos ir jos kultûros, o
kai tik ëmë atsipeikëti ir kelti savo kalbos ir valstybës atkûrimo idëjas –
ið karto tapo „litvomanais“, rusø pakalikais ir pan. Tad ið tikrøjø lietuviø
patriotams reikëjo kovoti ne tik su okupantais rusais, bet ir sulenkintai-
siais, nors ir engiamais tø paèiø okupantø.

Tautinio atgimimo þadintojai
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Taèiau bajorija ir apskritai luominë valstybë buvo jau istorijos pasmerk-
ta. Ir jos gynëjai negalëjo sustabdyti „naujo kilimo“, lietuviø tautos sieki-
mo bûti savo gyvenimo kûrëja. Ne auðrininkai, varpininkai atstûmë bajorijos
luomà nuo jø kuriamos visos lietuviø valstybës vizijos, bet pats lenkø ir
sulenkëjusiø bajorø, kunigø ir vyskupø luomas atsisakë eiti su visa lietuviø
tauta, dëtis prie jos valstybingumo vizijø kûrimo ir ágyvendinimo. Daugu-
mà prisikelianèios tautos sudarë valstietija, buvæ baudþiauninkai, nespëjæ
dar ir susiskaldyti á prieðingas grupes ar klases. Miestø prekyboje, amatuo-
se ir kitose veiklos srityse vyravo daugiausia atvykëliai þydai, rusai, vokie-
èiai, kurie menkai ir tesidomëjo lietuviø tautos siekiais. Tad ir po „Auðros“
tematome lietuviø tautos veikëjus susiskirsèiusius ne klasëmis ar luomais,
ne ekonominiu poþiûriu, o politiniu ideologiniu. Tie, kurie kritikavo kuni-
gus, kurie privatinës nuosavybës nelaikë ðventa ir nelieèiama, vadinti kai-
riaisiais, o tie, kurie Baþnyèià ir jos tarnautojus laikë neklystanèiais, kurie,
nors ir pritardavo lietuviø tautos valstybingumo atkûrimui, bet buvo prieð
nuosavybës perskirstymà, daþniausiai vadinti deðiniaisiais, o vëliau pir-
mieji – socialistais, antrieji – konservatoriais. Toks susiskirstymas, kaip ra-
ðyta ðioje knygoje, jau pastebimas ir 1863 m. sukilime. Daugelis lietuviø,
1863 m. sukilimo dalyviø vaikai, ypaè tie, kurie buvo mokæsi Maskvoje,
Peterburge ir dalyvavæ socialdemokratø partijos veikloje, sugráþæ Lietu-
von daþniausiai priklausë kairiøjø sparnui.

Kadangi Lenkija patyrë maþesná oku-
paciná smurtà, o jos valdantieji, ðlëktø ir

Katalikø baþnyèios tarnai liko savo tautos atstovais, ir nebuvo tokio, kaip
lietuviø, tautinio atgimimo. Lenkø tauta, prieðingai negu lietuviø, nuo sà-
jungos su Lietuva ir jos inkorporavimo tik augo, stiprëjo kaip mesionistinë
katalikybës skleidëja ir gynëja. Beje, mesionizmas bûdingas ir rusams.

Juk ir rusai nuo XVII a. jau skelbësi esà staèiatikybës, krikðèionybës
gynëjai, antroji Roma, todël ir tautos, kurias jie pajungë ir nori ájungti á
Rusijos imperijos sudëtá, turi tik dþiaugtis tapdamos didþiosios rusø tautos
dalimi. Tad tariamai dël paèiø Sibiro, Baltijos, gudø, ukrainieèiø ir kitø
tautø laimës Rusijos imperija vis atkakliau stengiasi jas „priglobti“.

Rusø, lenkø valdanèiøjø, o vëliau ir vokieèiø tautose kurstytas mesio-
nizmas tapo ypaè praþûtingas kaimyninëms tautoms ir jø valstybëms.

Lenkijoje mesionistiniø svaièiojimø ypaè pagausëjo po valstybës pada-
lijimø. XIX a. pradþioje tarp lenkø vyravo mintis, kad, girdi, Lenkija pra-
radusi savo politinæ laisvæ tik dël savo ir pasaulio nuodëmiø. Taèiau lenkø

Politinës lietuviø partijos
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tauta atgaus laisvæ ir pasauliui nuðvis nauja ðviesa, nes lenkai – tai tauta
mesijas.1

Lenkø mesionizmo idëjomis buvo uþsikrëtæs ir lietuviø sulenkëjæs po-
etas Adomas Mickevièius. Rusø, lenkø, vokieèiø mesionizmas vëliau savo-
tiðkai veikë bolðevizmà ir nacizmà. Bolðevikø ideologas ir vadas V. Leninas
irgi buvo patikëjæs, kad jie, rusø bolðevikai, – mesijai, turintys nuðviesti
„Rytø ðviesa“ ir visà Vakarø Europà. Ir tos idëjos lyg ir buvæ pradëtos ágy-
vendinti, kai Raudonoji armija nuþygiavo iki Varðuvos, tikëdama, kad ne-
trukus ne tik Lietuvoje, Lenkijoje ásiliepsnos rusø bolðevikø kurstomos ir
priþiûrimos pasaulinës proletariato revoliucijos gaisras.

Mesionistiniø minèiø buvo neiðvengta ir besikurianèiose lenkø politinë-
se partijose. Tai buvo akivaizdu ir nuo 1883 m. veikusioje lenkø socialde-
mokratinëje „Proletariato“ partijoje, o vëliau, 1893 metais ásikûrusioje Lenkø
socialistø partijoje (PPS), siekusioje atkurti Lenkijà su visomis LDK þemë-
mis. Tai ið esmës prieðtaravo lietuviø tautos siekiui bûti laisvai, turëti sava-
rankiðkà savo valstybæ. Ið pradþiø nemaþai ir lietuviø ðviesuoliø priklausë tai
partijai, bet pamatæ jos planus atkurti tik lenkø valstybæ, daugelis lietuviø
pasitraukë ið jos. 1896 m. geguþës 1 d. Vilniuje, A. Domaðevièiaus bute, ávy-
ko steigiamasis Lietuvos socialdemokratø partijos (LSDP) susirinkimas, ku-
riame dalyvavo A. Domaðevièius, A. Morovskis, K. Grinius, S. Matulaitis,
J. Bagdonas ir kiti lietuviø tautos prisikëlimo þadintojai. Susirinkime buvo
nutarta siekti Lietuvos politinës nepriklausomybës. Tas teiginys ir ne kairiø-
jø paþiûrø lietuviams buvo ypaè svarbus, todël lietuviø socialdemokratø par-
tijos ásikûrimas visø buvo sutiktas pritarimu. Taèiau dël to ypaè supyko lenkai
ir jø socialistø partija (PPS). Jie priëmë nutarimà „praryti“ lietuviø social-
demokratus. Toká nutarimà PPS savo ketvirtame suvaþiavime Varðuvoje pri-
ëmë 1897 m.: „[...] suvaþiavimas nemato reikalo, kad toji „Lietuviðkoji
socialdemokratija“ gyvuotø ir paveda Darbininkø centro komitetui dëti dau-
giau kaip iki ðiol pastangø [...] ir sujungti jà su PPS organizacijø rëmuose [...]“.2

Tarp pagrindiniø LSDP sunaikinimo iniciatoriø buvo „Lietuvos atsto-
vas“ Juzefas Pilsudskis (Józef Piùsudski), bûsimasis Lenkijos diktatorius.
Jis ypaè piktinosi lietuviø inteligentø siekiu atkurti savarankiðkà Lietuvà.
Jis visus lietuvius, savo tautos prisikëlimo þadintojus, vadino „litvomanais
avantiûristais“.3

1 Draugija. 1939. Nr. 1, p. 5.
2 Kairys S. Lietuva budo. Niujorkas, 1957. P. 295.
3 Ten pat. P. 297.
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Vieno LSDP ákûrëjø ir vadovo prof. S. Kairio duomenimis, PPS nariai
iðdavë LSDP narius rusø þandarams ir, ðiems suëmus daugelá jø, PPS Cen-
tro komitetas be lietuviø sutikimo paskelbë, – kad „[...] LSDP lenkiðkai
kalbanèioji dalis jungiasi su PPS, kad bendrose gretose kovotø uþ Lenkijos
ir Lietuvos nepriklausomybæ proletariato iðlaisvinimui“.1

Po lenkø iðdavysèiø ir rusø þandarø smurto 1902 m. atsigavusi lietuviø
socialdemokratø partija priëmë nutarimà, kuriame pasmerkë PPS, mëginu-
sià sunaikinti LSDP ir toliau lenkinti lietuvius, apsimetus, jog tariamai juos
gina. Nutarimas baigiamas ðûkiais: „Ðalin caro valdþià!“, Ðalin su PPS!“2

Bet lenkai socialistai ðovinistai ir toliau nenurimo ir 1904 m. pabaigoje
PPS Lietuvoje pasivadino Lietuvos socialdemokratø lenkø partija (Socjal-
demokratyczna partija polska Litwy, SDPPL), kad suklaidintø lietuviø dar-
bininkijà. Tai gerokai susilpnino Lietuvos socialdemokratijà, nes nemaþai
kas ir dël nesusigaudymo perëjo á tà lenkiðkàjà socialdemokratø partijà.

Po 1863 m. sukilimo pralaimëjimo, sustiprëjus rusinimui ir rusø pa-
stangoms paversti lietuvius staèiatikiais, dar nesulenkëjæ kunigai ëmë rû-
pintis lietuviø kalbos iðsaugojimu, nes tik sulenkëjusieji, sugudëjusieji
daþniau ir surusëdavo, priimdavo staèiatikybæ. Todël ypaè Þemaitijoje vys-
kupo M. Valanèiaus laikais dalis lietuviø kilmës kunigø, kaip anksèiau ra-
ðyta, ëmë rûpintis ne tik lietuviðkos spaudos, pirmiausia religinës
spausdinimu uþsienyje ir slaptu jos platinimu Lietuvoje, bet ir patys rengti
lietuviðkas knygeles, steigti laikraðèius. Tarp pirmøjø buvo Þemaièiø kun.
Kazimieras Pakalniðkis (slap. Dëdë Atanazas, 1866–1933 m.). 1890 m. pra-
dëtas leisti laikraðtis – „Þemaièiø ir Lietuvos apþvalga“, kuri daþniausiai
vadinta „Apþvalga“. Didelë dalis leidinyje spausdinamø straipsniø buvo
paties K. Pakalniðkio paraðyti ávairiais slapyvardþiais. Laikraðtyje buvo daug
informacijos apie rusø ir lenkø dvarininkø daromas skriaudas lietuviams,
bet kritikuota ir kita lietuviø spauda, pirmiausia „Varpas“, dël „nesantai-
kos kurstymo“, o ið tikrøjø dël kunigø kritikos.

Laikraðtyje net nebuvo keliama lietuviø tautos valstybingumo atkûri-
mo vizijø. Jam rûpëjo tik Katalikø baþnyèios, jos stiprinimo klausimai. Be-
je, ið esmës nepakilo aukðèiau jo ir raðytojo kunigo Juozo Tumo-Vaiþganto
ir bendraminèiø nuo 1896 m. leistas mënraðtis „Tëvynës sargas“, kuris irgi
kaip „Apþvalga“ buvo spausdinamas M. Lietuvoje, Bitënuose. Naujojo lei-
dinio autoriais greitai tapo ir þymesni to meto lietuviai inteligentai: J. Bag-
donas, P. Baltruðaitis, J. Basanavièius, J. Bielinis, J. Jablonskis,

1 Ten pat. P. 299.
2 Darbininkø balsas. 1903. Nr. 1.
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J. Kriauèiûnas, M. Peèkauskaitë, J. Þymantienë-Þemaitë ir daugelis kitø.
„Tëvynës sargo“ numeriuose randame ðûkiø: „Ne katalikybë dël Tëvynës,
bet patriotizmas ið Dievo malonës“, „Mylëk Vieðpatá Dievà uþ visa labiau,
artimà kaip pats save, o Tëvynæ uþ save daugiau“. Taèiau kaip ir „Apþval-
ga“ Baþnyèia laikyta svarbesne uþ Tëvynæ, uþ tautiðkumà, tad ir neranda-
me atitinkamø ðûkiø ar konkretesniø minèiø apie lietuviø tautos
valstybingumo atkûrimà. Maþa to, ragino ne kovoti, o laikytis susitaikëlið-
kumo. Ðtai „Tëvynës sargo“ 1896 m. Nr. 7 nurodoma, kad nereikia kovoti
prieð valdþià, nes „nykðtukui kovoti su milþinu neprasminga ir kova bûtø
pralaimëta“, visi raginami „gyventi vienybëje“, laikytis katalikø tikëjimo,
iðsaugoti savo kalbà bei paproèius ir laukti, „kol Europos kardas pergalës
Rusijos galybæ [...]. Tada tai atgis ir atsikels mûsø mylima tëvynë Lietuva,
atgis ir apdengs garbe mûsø kapus, o mûsø vaikams duos laimæ ir laisvæ.“

Nors dvasininkija buvo labiausiai organizuota, iðsimokslinusi inteligen-
tijos dalis, bet ji, kaip ir jos spauda, lietuviø tautos prisikëlimo metais ne-
buvo jai kelrodis. Ir tai natûralu, kunigai pirmiausia privalëjo klusniai
vykdyti vyskupø ir Popieþiaus valià. Mirus didþiajam lietuviø patriotui vys-
kupui Motiejui Valanèiui (1875 05 29), taip ir neatsirado kito tokio Baþny-
èios hierarcho, kuriam bûtø taip rûpëjæ ir lietuviø tautos, Lietuvos likimas.
Dël kunigø abejingumo ir susitaikëliðkumo ir J. Tumas-Vaiþgantas „Tëvy-
nës sargo“ 1900 m. 12-ame numeryje raðë: „Lietuvos kunigija su maþomis
iðimtimis yra uþsiëmusi grynai tikybiðkais dalykais arba ant nelaimës visai
niekuo neuþsiëmusi. Tautiðkas judëjimas sulig ja – tai nuodëmë, separatiz-
mas, neapykantos kurstymas, skaldymas bendrijos [...].“

Lietuvos Respublikos Prezidentas K. Grinius savo „Atsiminimuose ir
mintyse“ (T. 1) apie XIX a. pabaigos ir XX a. pradþios kunigijà Marijampo-
lëje (Seinø vyskupija), kurioje dël istoriniø aplinkybiø buvo kur kas dides-
nës laisvës negu kitose Lietuvos dalyse, taip raðo: „[...] ir net Seinø
seminarijoje vieðpatauja lenkø kalba. Kunigai bûdavo sulenkëjæ [...]. Lenkø
kalba vieðpatavo klebonijose [...], kunigai prie varpininkø reikalø nesidëjo
[...] ir net iki 1905 m. lietuviø patriotø (kunigø – A. L.) buvo nedaug [...]. Kiti
kunigai buvo arba dël lietuviø tautybës indiferentai, arba lietuviø tautinio
prisikëlimo prieðininkai. Ir kun. J. Tumas ne kartà „Tëvynës sarge“ skøsda-
vosi, kad maþa yra kunigø, kurie tà laikraðtá palaiko. Tas pats mûsø patrio-
tas, bûdamas tyras kaip kriðtolas, dël savo karðtos lietuviams meilës pagaliau
buvo priverstas nuo mylimo „Tëvynës sargo“ redagavimo pasiðalinti. [...]“1

1 Grinius K. Atsiminimai ir mintys... T. 1, p. 131, 132, 134.
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Taèiau ir tarp dvasininkø daugëjo atsisakanèiø nuolankaus klusnumo
valdþiai, kad ir „Dievo duotai“, ir abejingumo politinei veiklai. Svarbus
kunigijos, taip pat veikliø katalikø gyvenimo ávykis buvo Petrapilio dvasi-
nës akademijos prof. Prano Buèio, Jono Maèiulio-Maironio, Aleksandro
Dambrausko-Jakðto Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos (sàjungos)
(LKDP) ákûrimas.

LKDP Vilniuje ásteigë savo biurà, paskyrë savo organizatorius parapijose.
Jais daugiausia buvo kunigai. Vienà pirmøjø LKDP skyriø ásteigë kun. J. Tu-
mas-Vaiþgantas Vadaktuose. LKDP turëjo tikslà suteikti lietuviø tautiniam
judëjimui katalikiðkàjà ideologijà, taip pat prisidëti prie opiausiø socialiniø
problemø sprendimo, prie prieglaudø, elgetynø ir kitø ástaigø steigimo. 1905 m.
LKDP iðleido kun. K. Ðaulio knygelæ „Krikðèioniðkoji demokratija“, kurioje
buvo iðdëstyta krikðèioniðkojo socialinio mokslo programa.

LKDP ákûrimas buvo svarbus ávykis ir visos lietuviø tautos, Lietuvos
gyvenime, nes sudarë daugiau galimybiø kunigams sulenkintàjà Katalikø
baþnyèià paversti lietuviø Katalikø baþnyèia, o kartu prisidëti ir prie lietu-
vybës stiprinimo, savarankiðkos Lietuvos valstybës atkûrimo.

Kaip anksèiau raðyta, „Auðra“, auðrininkai þadino tautos atgimimà, dau-
giausia primindami garbingà lietuviø tautos istorijà, o „Varpas“, varpininkai
jau ieðkojo bûdø, kaip lietuviø tauta galëtø atgauti savarankiðkumà, atkurti
savarankiðkà Lietuvos valstybæ. Daugiausia remiantis „Varpe“ skelbtomis idë-
jomis 1902 m. spalio 17 d. Dobkinës dvare, Ðiauliø apskrityje, varpininkø su-
vaþiavime buvo ákurta Lietuviø demokratø partija (LDP). Jos programà
parengë lietuviø veikëjai Kazys Grinius, Povilas Viðinskis, Jonas Vileiðis, Jur-
gis Ðaulys, Jonas Bortkevièius ir kiti. Joje buvo pabrëþta, kad atkuriama Lietu-
va turës bûti laisva ir nepriklausoma kitoms tautoms ir valstybëms, kad lietuviø
kalba bus valstybinë, bus pasmerktas bajorijos, dvarininkijos, dvasininkijos luo-
mas dël pataikavimo rusø valdþiai. „Atmindami savo pamatiná ramstá, jog „Lie-
tuva – lietuviams“, mes stengsimës apie uþlaikymà dabartiniø etnografiðkø
Lietuvos rubeþiø, idant nutautinimo vilnis á Lietuvà toliau nesiliestø. Gyve-
nantieji gi ðiandien ant Lietuviðkos teritorijos, ar tai bûtø svetimtauèiai, ar
nutautæ lietuviai, privalo pilnai paguodoti mûsø tautiðkus reikalavimus ir jiems
nesiprieðinti. Jokios neapykantos prieð svetimtauèius mes nekeliame, bet, be-
sigindami namie nuo svetimtauèiø, mes visur ir visados stengsimës suðelpti ir
paremti savuosius ir, atsiradus piktiems uþgriuvimams ið pusës svetimtauèiø,
ginsimës ir kovosimës prieð juos [...]“, raðoma LDP programoje.1

1 Varpas. 1903. Nr. 9–10.
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LDP buvo pirmoji politinë visø lietuviø patriotø partija, turëjusi tikslà
sukurti savarankiðkà demokratinæ lietuviø valstybæ su visos tautos iðrinktu
seimu senojoje lietuviø sostinëje Vilniuje. Treèiajame LDP suvaþiavime
(1906 m.)buvo pakeistas partijos pavadinimas: vietoje „lietuviø“ nutarta
raðyti „Lietuvos“ – Lietuvos demokratø partija.

XX a. pradþioje visai Europai bu-
vo bûdinga sparti pramonës, þemës
ûkio mechanizacija, mokslo paþanga,

demokratiniø laisviø ir teisiø ágyvendinimas. Tuo tarpu Rusijos imperijoje
ir „lietuviðkosiose gubernijose“ tebevyravo atsilikusi luominë valdymo sis-
tema, pusiau feodalinis þemës ûkis, spaudos cenzûra ir t. t. Visoje imperi-
joje buvo jauèiamas revoliucijos artëjimas. Rusø valdþia, matydama, kad
lietuviø spaudos ir mokyklø draudimas nepagreitina rusinimo, 1904 m. ba-
landþio 24 d. (geguþës 7 d. – naujuoju stiliumi) paskelbia Rusijos caro pa-
tvirtintà nutarimà leisti visoje imperijoje spausdinti lietuviðkus raðtus
lotyniðkomis raidëmis. Ta pergalë lietuviams árodë, kad atkaklia kova, ti-
kint savo tiesa ir esant tvirtam pasiryþimui, galima áveikti ir ðimteriopai
galingesná prieðà.

Ypaè visoje imperijoje revoliuciná judëjimà padidino 1905 m. sausio 9
(22) d. ávykiai – taikios darbininkø demonstracijos suðaudymas. Protes-
tuojant prieð toká carizmo þiaurumà, sausio 12 d. ir Vilniuje daugiausia
lietuviø socialdemokratø pastangomis organizuota daugelyje ámoniø strei-
kai, demonstracijos. Streikai greitai apëmë ir Kauno, Ðiauliø ir kitus mies-
tus.1 Nepaisant rusø þandarø smurto, streikai ir demonstracijos tæsësi
Vilniuje ir kituose miestuose. Rusø valdþia ávedë „sustiprintos apsaugos
padëtá“. Vilniuje, kaip ir kituose Lietuvos ir Rusijos miestuose, buvo suda-
romi streikuojanèiøjø komitetai, o rusø bolðevikø vado V. Lenino nurody-
mu raginta mëginti visoje imperijoje raginti ávesti „revoliucinæ demokratinæ
proletariato ir valstietijos diktatûrà“. Panaðiai mëgino daryti ir Lietuvos
socialdemokratai.2 Jie 1905 m. paskelbë manifestà, kuriame siûlë demok-
ratiniu bûdu Vilniuje iðrinkti Lietuvos seimà, kuris nuspræstø dël Lietuvos
ateities ir iðspræstø kraðto socialinius, kultûrinius ir kitus klausimus. Visa-
me kraðte taip pat buvo iðplatintos instrukcijos, kaip iðsivadavus nuo rusø
tvarkytis vietose. Siûlyta kuo greièiau vietoj rusiðkø mokyklø steigti lietu-

Didysis lietuviø seimas
Vilniuje

1 Darbininkø balsas. 1905. Nr. 3, p. 89.
2 Bielinis K. 1905 metai. Atsiminimai ir dokumentai. K., 1931. P. 26.
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viðkàsias ir t. t.1 Deja, prieð visà tà revoliuciná judëjimà stojo daugelis katalikø
kunigø ir jø hierarchø. Mat Popieþius Pijus X atskira enciklika kreipësi á Rusi-
jos Romos katalikø vyskupus ir ragino juos átikinti Lenkijos Karalystës katali-
kus bûti ir toliau iðtikimais Rusijos carui. Uþ tà enciklikà Popieþiui padëkà
nusiuntë Rusijos caras. Remdamasis ta enciklika Þemaièiø vyskupas M. Pali-
lionis savo ganytojiðkame 1906 m. sausio 30 d. laiðke pasmerkë tas „aveles“,
kurios neklausë, neklauso „Dievo duotos“ valdþios ir jos atstovø.2

O Seinø vyskupijos administratorius prelatas Antanavièius tuomet sa-
vo „avelëms“ laiðke net nurodinëjo: „[...] neduokite jiems iðeiti nuo jûsø
nenubaustiems (streikø organizatoriams – A. L.). Iðduokite juos á vyriau-
sybës rankas [...]. Pritardami jiems uþsitrauksite ant savæs Baþnyèios baus-
mæ, vadinamàjà ekskomunikà, arba atskyrimà nuo tikinèiøjø visuomenës,
ir uþ tai negausite per iðpaþintá iðriðimo uþ nusidëjimus [...].“3

Bet, nepaisydami ne tik rusø valdþios, bet ir „dvasiniø vadø“ grasinimø,
þmonës dalyvavo streikuose, demonstracijose, tuo parodydami, kad ne vien
tik bajorø luomas, kadaise prisiëmæs „tautos balsà“, turi visas teises, – laisvæ ir
teisæ spræsti savo ir tautos ateities, valstybës atkûrimo klausimus turi ir valstie-
èiai, darbininkai, studentai, gimnazistai, o kilmingieji, laikæ save „tauta“, pasi-
rodë stovintys vienoje gretoje su rusø þandarais ir kitais kraðto pavergëjais.

Caras, mëgindamas nuraminti imperijà, 1905 m. spalio 17 d. paskelbë
manifestà dël kai kuriø lengvatø imperijos gyventojams ir visø teisës daly-
vauti rinkimuose á Valstybës dûmà.

Anticariniø, antirusiðkø demonstracijø, streikø dienomis lietuviai in-
teligentai daugiausia dr. J. Basanavièiaus iniciatyva sudarë komitetà orga-
nizuoti Vilniuje lietuviø atstovø seimui, kuris apsvarstytø lietuviø tautos
valstybingumo atkûrimo klausimà. Seimui organizuoti komitetas, pirmi-
ninkaujamas J. Basanavièiaus, iðsiuntinëjo kvietimus á miestus ir kaimus.
Lapkrièio 15 d. komitetas lietuviø tautos vardu iðsiuntë memorandumà
rusø valdþiai á Peterburgà, kuriame raðë: „Lietuviø tauta – seniausia arið-
koji tauta, – iðlaikiusi iki ðiø dienø seniausioje formoje savo ariðkàjà kalbà,
gyvena kraðte, kuris ir dabar, po vardu Lietuva, yra jos teritorija. Moksliðki
tyrinëjimai parodë, kad prieð atëjimà á tà kraðtà lietuviø niekas èia negyve-
no [...] ávedus prie Jagëlos (1387 m.) krikðèionystæ, pateko dëliai neakylu-
mo savo politikø lenkø átekmën, kuri nuo Horodliaus seimo (1413 m.) ir

1 Ten pat. P. 48, 49.
2 Kalabiñsky St. Carot i klasy pasiadajàcew walce z rewolucijà 1905–1907 w Królestwie

Polskim. Warszawa, 1956. P. 382.
3 Ten pat. P. 39, 40.
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Liublino unijos (1569 m.) juo sustiprëjo ir galø gale beveik nuþudë tautið-
kàjà lietuviø dvasià. Tokiame apverktiname padëjime lietuviai buvo iki pir-
mojo lietuviðkai–lenkiðkosios Respublikos iðdraskymo (1772 m.), nors
Lietuva visiðkai savivaldë buvo. Lenkinimas Lietuvos nesiliovë ir po pir-
mojo iðdraskymo; lenkø kalba, ávestoji administracijon ir baþnyèion, uþsi-
laikë beveik visur Lietuvoje iki mûsø dienø. Rusija ið savo pusës, paveldëjusi
lenkø politikà Lietuvoje, pasirodë stambiai–egoistiðka ir nuo gr. Muravjo-
vo laikø (1863–65 m.) padarë tai, ko në vienos tautos istorijoj nëra girdëta –
jiji uþdraudë lietuviams spaudà ir tuomi sustabdë kultûriðkàjá ðalies klestë-
jimà ant viso pusamþio. Mokyklos rusifikacija, administracijos sauvalë, at-
stûmimas lietuviø nuo visuomenës ir valstijos kraðto tarnystës demoralizavo
Lietuvà juo daugiau, stûmë jà á ekonomiðkàjà praþûtá ir privertë to kraðto
gyventojus bûriais á svetimus kraðtus iðsikelti, nuo ko lietuviø ðalis nupuolë
kultûriðkai ir paskutiniu laiku gyventojø skaitlius sumaþo ir baisiai suvar-
go. Administracijai tas nerûpëjo, ji, regis, manë, kad jos vyriausia uþduotis
yra ne þmoniø gerove rûpintis, bet juos sumaskolinti.

Ið dalies po átekme persekiojimo lietuviø tautos ir jø kalbos, ið dalies
dëka vaisingai europëjiðko progreso átekmës ir lietuviø tauta paskutinia-
me 25-metyje atbudo ið amþino snaudulio, ir paskutiniu laiku tautiðkoji
sàmonë paplito po visà Lietuvà. Lietuviai dabar didþiuojasi savo kalba,
bûdu ir paproèiais, didþiai brangina istoriðkàsias savo tradicijas ir rûpinasi
nuosekliai, lygiai kaip ir kitos apðviestos Europos tautos, ágyti tautiðkà sa-
varankiðkumà. Tie rûpesèiai, iðreikðti liuosoje uþsieninëje lietuviø spau-
doje ir daugybëje peticijø, paduotø paskutiniu laiku rusø valdþiai ið ávairiø
Lietuvos kampø, ðtai kaip trumpai iðsireiðkia:

1) Lietuviai, pripaþindami, kad jø apgyventoji teritorija (ðalis) nuo istorið-
køjø laikø apima vadinamas „lietuviø gubernijas“ Ðiaur-Vakarinio kraðto: Vil-
niaus, Kauno, Gardino, dalá Kurðo ir priskirtàjà nuo Vienos kongreso laikø
prie Lenkijos Suvalkø gubernijà, laiko jas, ið etnografiðko atþvilgio, lietuviðko-
mis, gyvenanèius tose gubernijose tarp lietuviø lenkus, þydus, rusus ir kitus –
paskesniø laikø atëjûnais, o gudus (baltarusius) – suslavëjusiais lietuviais ir
nûnai gyvenanèius kaimuose su lietuviðkais vardais ir lietuviðka architektûra.

2) Geisdami kuo plaèiausios, þmogui ágimtos, laisvës ir sykiu norëdami,
kad ir kitos tautos, podraug su jais gyvenanèios, galëtø tuo naudotis, lietuviai
reikalauja savo tëvynei plaèios autonomijos su ásteigiamuoju seimu senovës
Lietuvos sostapilëje Vilniuje, idant apie savo ðalies reikalus patys galëtø tartis.

3) Pripaþindami tokiu bûdu jø apgyventà þemæ istoriðkuoju savo pro-
seniø palikimu, lietuviai leidþia kitoms tautoms, jø tarpe gyvenanèioms,

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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naudotis tomis pat tiesomis, kuriomis to kraðto aborigenai naudosis; pro-
testuoja prieðais visokià priespaudà ir pasikësinimà tos ar kitos ið jø ant jø
kalbos, politiðkosios laisvës, tikëjimo ir k.

4) Lietuviai reikalauja sau ir kitoms Lietuvos tautoms tiesø uþimti vi-
suomenës ir valstijos vietas, neapriboto nekilnojamø turtø ágijimo, tiesø
susidraugavimo (sàjungø ir susirinkimø), tiesø lygybës prieð ástatymus ir
tiesos prie visuotino ir stataus rinkimo su slaptu ir lygiu balsø padavimu
dalyvauti per savo atstovus lietuviø seime Vilniaus mieste ir visuotiname
valstijos parlamente.

5) Lietuviai reikalauja, idant jø ypatiðka, o lygiai ir jø gyvenimø nepa-
lieèiamybë bûtø ástatymais aprûpinta; idant jø ðalyje bûtø panaikinta luo-
mø skirtumas; kad në vienas negalëtø teismo iðvengti, o bausmë tiktai sulyg
teismo ástatymø bûtø paskiriama.

6) Lietuviai reikalauja nuomoniø, tikëjimo, þodþio ir spaudos laisvës ir
kad pilietiðkai-politiðkomis tiesomis galëtø kiekvienas lygiai naudotis, ne-
þiûrint tautos ir tikëjimo skirtumo.

7) Lietuviai reikalauja neapmokamo, visuotino ir priverstino jø pri-
gimta kalba mokymo; ásteigimo ganëtino skaitliaus pradedamøjø, viduti-
niø ir aukðtesniøjø mokyklø (Vilniaus universiteto), ankðtai sujungtø, idant
galima bûtø ið pradedamøjø á aukðtesniàsias laiptiðkai ástoti, o lygiai ir tie-
sos liuosai kiekvienam tokias mokyklas steigti.

8) Lietuviai reikalauja, idant jø kalba bûtø pripaþinta administracijos
kalba tose vietose, kur lietuviai gyvena.

9) Duodant Lenkijai autonomijà Suvalkø gubernija, kaipo lietuviø ap-
gyventa, ið administratyviðko atþvilgio turi bûti prijungta prie Lietuvos,
kaip ji priklausë jai prie pirmojo lietuviðkai-lenkiðkosios Respublikos pa-
dalinimo. Prieð priskyrimà tos gubernijos prie autonomiðkosios Lenkijos,
tai yra prie lenkø átekmës, lietuviai protestuoja; ir

10) Lietuviai reikalauja, idant visuose Virðiausiuose manifestuose ir pa-
liepimuose nebûtø ignoruojamas Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio titulas.

Vilnius, lapkrièio 2 (15) d. 1905 m.
Ávairiø Lietuvos kraðtø pilieèiø ágaliotieji:

D-ras J. Basanavièius
Donatas Malinovskis
J. Ambroþevièius
M. Dovaina-Silvestravièius.“1

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 194, 195–196.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Ðis lietuviø memorandumas buvo paskelbtas ir carinës valdþios leidi-
nyje „Pravitelstvennyj vestnik“. Tai sukëlë nerimo rusams ir lenkams Vil-
niuje.

Tiesa, lietuviø socialdemokratai kritikavo tà manifestà, nes netikëjo,
kad rusø valdþia galëtø á já atsiþvelgti. Jie buvo uþ ginkluotà visuotinæ lietu-
viø tautos kovà prieð rusø valdþià. „Uþ ginklø, seni, jauni, vyrai ir moterys!
Jau atëjo laikas visiems sukilti ir nuversti nuo savo sprando tà nekaltø
þmoniø kraujais aptaðkytà caro valdþià! [...]. Nepadëkim ginklø, kolei ne-
bus galima Lietuvos iðrinktiesiems susirinkti ne Peterburge, o Vilniuj [...].
Nepadëkim ginklo, kolei nepereis á tø iðrinktøjø rankas visa valdþia!“ –
raðë 1905 m. lapkrièio 6 d. lietuviai socialdemokratai savo atsiðaukimuose.1

Lietuviø seimas Vilniuje prasidëjo 1905 m. gruodþio 4 d. (lapkrièio
21 d.). Á já ið visos Lietuvos ir Rusijos atvyko 2000 iðrinktø atstovø, daugelis
jau vildamiesi, kad jø sprendimu ir vël bus atkurta savarankiðka Lietuva.

Á Seimo prezidiumà buvo iðrinkti: dr. J. Basanavièius – nuo nepartiniø,
A. Smetona – demokratø, S. Kairys – socialdemokratø, P. Buèys – krikð-
èioniø demokratø, J. Stankûnas – ûkininkø. Á Seimo sekretoriatà iðrinkti:
J. Gabrys, P. Klimaitis ir L. Gira.2

Seimas priëmë tikrai dràsius tiems laikams nutarimus. Juose skaito-
me: „I. Dabartinis padëjimas Rusijoje ir Lietuvoje. Pripaþindami, jog dabar-
tinë caro vyriausybë yra pikèiausiu mûsø ðalies prieðu; jog dabar prieð tà
vyriausybæ pasikëlë visi rusø valstijos kraðtai; jog geresná gyvenimà galima
ágyti tik laimëjus kovà su senàja tvarka, stojus kovon drauge su sukilusia
visos Rusijos tautø liaudimi. II. Lietuvos autonomija. Kadangi Lietuvos gy-
ventojø reikalai pilnai gali bûti iðganëdinti tiktai prie tikros mûsø kraðto
autonomijos (savivaldos) ir kadangi norima, idant ir kitos Lietuvoje begy-
venanèios tautos galëtø pilna laisve naudotis, Lietuviø suvaþiavimas nu-
sprendë: reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, iðrinktu
visuotiniu lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikëji-
mo. Toji autonomiðkoji Lietuva turi bûti sudëta ið dabartinës etnografið-
kos Lietuvos, kaipo branduolio, ir tø pakraðèiø, kurie dëlei ekonomiðkø,
kultûriðkø, tautiðkø arba kitø prieþasèiø traukia prie to branduolio ir ku-
riø gyventojai priklausyti prie jo panorës [...]. Suvalkø gubernijos lietuviai
turi bûti priskirti prie autonomiðkos Lietuvos [...]. III. Kokiu bûdu iðkovoti
autonomijà. Kad ágyti autonomijà, pirmiausia reikalinga yra galutinai su-

1 Bielinis K. 1905 metai. Atsiminimai ir dokumentai... P. 126, 127.
2 Basanavièius J. Ið Didþiojo Vilniaus seimo istorijos. K., 1925. P. 12.
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griauti dabartinæ prispaudimo tvarkà. Tam tikslui reikia vienyti visos Lie-
tuvos politiðkøjø partijø ir pavieniø protø pajëgas [...]. O kol kas reikia: ne-
mokëti jokiø mokesèiø, uþdarinëti monopolius, neleisti vaikø á rusiðkas
pradedamàsias mokyklas, neiti Kaune, Vilniaus ir Gardino gubernijose á vals-
èiaus teismus ir visas kitas dabartines valdþios ástaigas, neleisti savo broliø á
kariuomenæ, reikalui prisëjus streikuoti visiems darbo þmonëms miestuose
ir sodþiuose. IV. Valsèiai, mokyklos ir baþnyèios. Visuose Lietuvos valsèiuose
turi bûti vartojama prigimta þmoniø kalba. Kadangi dabartinë mokykla yra
tik iðtautinimo ir iðtvirkinimo árankiu, tai reikia visas tokias mokyklas pa-
versti grynai tautiðkomis, kur mokslas bûtø iðguldomas prigimta kalba ir kad
patys to kraðto þmonës rinktø sau mokytojus [...]. Kadangi Vilniaus vysku-
pystëje lietuviø baþnyèiose yra vartojama pamaldose lenkiðka kalba su poli-
tiðku tikslu [...] Linkime pasisekimo Vilniaus vyskupijos lietuviams kovojant
su lenkomanø kunigija uþ lietuviðkos kalbos teises Lietuvos baþnyèiose ir
papeikti ðiandieninës baþnyèios tvarkà Vilniaus vyskupystëje [...].“1

Po Seimo dar susirinkæ tautinës nuostatos lietuviai kunigai priëmë at-
skirà nutarimà: toje parapijoje, kurioje yra 100 ar daugiau lietuviø, reika-
lauti, kad evangelija bûtø skaitoma ir pamokslas sakomas lietuviðkai; visi
kunigai lietuviø gyvenamose vietose privalo mokëti lietuviðkai; Vilniaus
kunigø seminarijoje turi bûti mokoma lietuviðkai; Vilniaus vyskupystës kan-
celiarijos darbuotojai turi mokëti lietuviðkai ir t. t.2

Seimo nutarimai buvo iðspausdinti ne tik lietuviðkoje spaudoje, bet ir
Vilniaus rusø laikraðtyje „Novosti“ („Naujienos“), rusø teisininkø laikrað-
tyje „Pravo“ („Teisë“) ir kt.

Seimo atstovai, gráþæ á savo gyvenamàsias vietas, ëmë rûpintis, kad bû-
tø ásteigtos lietuviðkos mokyklos, kad jose mokytojais bûtø priimami lietu-
viai, kad lietuviams bûtø leidþiama pirkti þemes, steigti ámones, kai kuriose
vietose organizuota ið lietuviø ir policija; daug kur buvo pradëta atsisakyti
klausyti lietuviðkai nemokanèiø rusø valdininkø, iðrinktos lietuviø valsèiø
valdybos. Tokiø 1905 m. pabaigoje – 1906 m. paèiø vietos þmoniø pertvar-
kytø valsèiø Kauno gubernijoje buvo 82 (ið 145), Suvalkø – 33 (ið 80), Vil-
niaus, Trakø ir Ðvenèioniø – 10 (ið 55), t. y. 125 valsèiuose (ið 280) rusø
administracija buvo pakeista lietuviðka. Juose ir visi nutarimai, protokolai
pradëti raðyti lietuviðkai, beveik visuose lietuviðkuose valsèiuose uþdaryti
degtinës monopoliai, buvæ vienu ið pagrindiniø imperijos pajamø ðaltiniø.3

1 Vilniaus þinios. 1905, gruod. 7; Basanavièius J. Rinktiniai raðtai. V., 1970. P. 243–244.
2 Römer M. Lietuva. V., 1908. P. 514–515.
3 Tyla A. 1905 metø revoliucija Lietuvos kaime. V., 1968. P. 109–110.
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Visa tai labai iðgàsdino rusø valdþià ir jos praðymu 1906 m. þiemà á daugelá
Lietuvos miestø ir gyvenvieèiø ávesti nauji baudþiamieji rusø kariuomenës
daliniai, kazokø ðimtinës, kurioms buvo ásakyta „atkurti“ valsèiuose buvu-
sià tvarkà, sugràþinti á darbà rusø valdininkus, mokytojus, policininkus,
suimti buvusius revoliucionierius ar besiprieðinanèius. Ðimtus þmoniø ka-
zokai þiauriai iðplakë, nors Rusijoje formaliai fizinës bausmës buvo panai-
kintos, suðaudë (1905 m. rusø kariuomenë Lietuvoje suðaudë 32 þmones,
1906 m. – 289, 1907 m. – 508, o 1908 m. – 802).1

Nepaisant rusø valdþios pastangø,
ji jau nebegalëjo susigràþinti turëto vi-

savaldiðkumo, uþdrausti lietuviðkos spaudos ir lietuviðkø pradþios mokyk-
lø steigimo. Dar 1906 m. valdþia buvo priversta atðaukti ir ásakymà dël
slaptøjø lietuviðkø mokyklø persekiojimo ir kiek sudemokratinti imperi-
jos valdymà, ásteigti renkamà valstybës parlamentà – dûmà, kurios atsto-
vai jau vieðai galëjo teikti klausimus; vis didesnæ jëgà rodë ir Lietuvoje
veikianèios ávairios lietuviø organizacijos, draugijos.

Viena ið pirmøjø tokiø legaliø organizacijø buvo Vilniaus lietuviø ðelpi-
mo draugija, ásisteigusi 1904 m. kovo 14 d. Be ðalpos, draugija stengësi,
kad Vilniaus baþnyèiose kunigai evangelijà skaitytø ir lietuviðkai. Draugija
Vilniuje ásteigë lietuviðkà knygynëlá (P. Bugailiðkis), steigë juos ir kituose
Lietuvos miestuose ir 1907 m. jø bûta 39, ákûrë tø knygynëliø draugijà,
bet, valdþiai gráþtant prie ankstesnës savo politikos – rusinimo, 1907 m.
vasarà beveik visi ðie knygynëliai buvo uþdaryti.2

Tuo metu Vilniuje J. Vileiðis, O. Pleirytë-Puidienë, A. Smetona, J. Tu-
mas-Vaiþgantas, J. Bagdonas, D. Malinauskas ir kiti ásteigë Vilniaus Auðros
draugijà, turëjusià tikslà rûpintis lietuviø ðvietimu Rytø Lietuvoje, steigti lie-
tuviðkas mokyklas, kursus, mokytojø seminarijas, knygynus, skaityklas ir t. t.

Draugijos pirmininku buvo iðrinktas A. Smetona. Taèiau þenklesnæ
draugijos veiklà varþë rusø valdþia. Ji neleido steigti ir grynai lietuviðkø
mokyklø, skaityklø, o ákurtàsias greitai vël uþdarydavo.

Ryðkius pëdsakus lietuviø tautos atgimimo periodu ðvietimo, mokslo,
kultûros srityse paliko 1907 m. ásteigta Lietuviø mokslo draugija Vilniuje,
turëjusi tikslà ateityje peraugti á Lietuvos mokslø akademijà.

1 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. Chicaga, 1979. T. 1, p. 376.
2 Vladimirovas L. Lietuvos kultûros–ðvietimo draugijos 1905–1907 metø revoliucijos ir Stoly-

pino reakcijos metais // Bibliotekininkystës ir bibliografijos klausimai. V., 1964. T. 3, p. 149–156.

„Nebeuþtvenksi upës bëgimo...“
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Idëja ásteigti tokià draugijà buvo gyva dar lietuviðkos spaudos draudi-
mo metø pradþioje. 1882 m. Jurgis Zauerveinas Klaipëdos laikraðtyje „Lie-
tuviðka ceitunga“ paskelbë straipsná, raginantá lietuvius steigti „draugystæ“
mokslo knygelëms bei vadovëliams leisti. Vienas ið pirmøjø á raginimà at-
siliepë J. Basanavièius, paskelbæs atsiðaukimà tame paèiame laikraðtyje ir
Tilþës „Keleivyje“ dël mokslo draugijos steigimo. Jam pritarë J. Ðliûpas,
J. Andziulaitis-Kalnënas, J. Mikðas, M. Jankus ir kiti. J. Basanavièius pa-
rengë draugijos nuostatus ir 1883 m. „Auðros“ ketvirtajame numeryje pa-
skelbë straipsná „Apie ásisteigimà Lietuviðkos mokslo bendrystës“, kuriame
ragino lietuvius inteligentus vienytis, kad bûtø galima padaryti daugiau
„savo genties“ labui. J. Ðliûpas siûlë, kad draugija turëtø jungti ir lietuvius,
esanèius ir Rusijos valdþioje, kad ji rûpintøsi ne tik populiariø mokslo kny-
geliø ir vadovëliø leidimu, bet ir lietuviðkø mokyklø steigimu ir pan.

Taèiau draugijos ásteigti nepavyko, neleidus Prûsijos valdþiai. Vienas
jos organizatoriø, „Auðros“ leidëjas J. Ðliûpas, gelbëdamasis nuo rusø, o
vëliau prûsø þandarø, turëjo bëgti á Amerikà. Ten jis 1889 m. Baltimorëje
ir ásteigë Lietuviø mokslo draugystæ, ëmë leisti þurnalà „Apðvieta“. Pana-
ðià ðvietëjiðko pobûdþio „Birutës“ draugijà dar prieð tai, 1885 m., Tilþëje
ásteigë M. Jankus, M. Mikðys ir kiti.

Mokslo draugijos ásteigimo klausimas 1902 m. buvo vël iðkeltas „Varpo“
antrajame numeryje. Jame J. Basanavièius siûlë ásteigti Etnografiðkà lietu-
viø mokslo draugystæ, kuri tirtø lietuviø kalbà, jos tarmes, rinktø dainas, jø
melodijas, patarles, prieþodþius, vietovardþius ir kt. Kartu siûlë draugijai
leisti moksliniø straipsniø rinkinius, ásteigti lietuviø tautos etnografijos mu-
ziejø, atkurti Vilniaus universitetà. Tos draugijos ásteigimu J. Basanavièius
ëmë rûpintis vos sugráþæs á Vilniø. 1905 m. rugsëjo 10 d. po lietuviø vakaro,
vykusio Vilniaus miesto salëje (dabartinëje Filharmonijoje), „[...] apie 20
vyrø kambarëlyje uþ kulisø, toje pat salëje, iki 4 ar 5 val. naktyje kalbëjomës
apie Lietuvos Mokslo Draugijos ásteigimà. Ant rytojaus [...] popiet advoka-
to J. Vileiðio bute prie Odminø gatvës vël susirinko 20 þmoniø ir nuo 3 iki
6 val. dûravusiame posëdyje nutarta iðrinkti komitetan d-rà J. Basanavièiø,
Pov. Matulioná, Jonà Jablonská, Jonà Vileiðá ir d-rà kun. J. Stankevièiø Drau-
gijos ástatams (statutams) iðdirbti“, – kiek vëliau prisiminë J. Basanavièius.1

Numatyta, kad draugijos organizacinë struktûra bus panaði á Mokslø
akademijos struktûrà: nariai labdariai, garbës nariai, tikrieji nariai, nariai
korespondentai, nariai bendradarbiai. Taèiau draugijos ástatø patvirtinimà

1 Liekis A. Lietuvos mokslø akademija 1941–1990. V., 2001. P. 53.
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rusø valdþia visaip vilkino ir tik 1907 m. pradþioje davë leidimà ásteigti
draugijà; kovo 25 d. Vilniaus imperatoriðkosios muzikos mokyklos salëje
(dabar Vilniaus g. 28) ávyko Lietuviø mokslo draugijos (LMD) steigiama-
sis susirinkimas, o rugpjûèio mënesá – visuotinis nariø susirinkimas, kuria-
me draugijos pirmininku iðrinktas dr. J. Basanavièius.

Jau pirmaisiais metais draugijos nariais buvo 156 lietuviai inteligentai,
1912 m. – 540, 1915 m. – 650, 1918 m. – 846, bet lenkams okupavus Vilniø ir
jo kraðtà, pradëjus jiems LMD persekioti, 1930 m. nariø bebuvo apie 120.

Draugija pradëjo leisti pirmàjá lietuviðkà mokslo darbø rinkiná „Lietu-
viø tauta“, kuriame spausdino ir kasmetiniø jos organizuojamø lietuviø
mokslo konferencijø-suvaþiavimø dalyviø praneðimus. Draugija buvo uþ-
simojusi Vilniuje pastatyti Tautos namus ir tam tikslui rinko lëðas Lietuvo-
je ir Amerikoje. Bet prasidëjæs Pirmasis pasaulinis karas sutrukdë
ágyvendinti tà sumanymà.

Draugija ið tikro padëjo pamatus ir lietuviðkam ðvietimui. Ji vokieèiø
okupacijos metais parengë ir iðleido beveik visus vadovëlius pradinëms
mokykloms ir gimnazijoms1 – apie 120 pavadinimø.

Reikðmingà darbà atliko ir daugelis kitø draugijø. Ið tokiø minëtina
Suvalkijoje nuo 1905 m. veikusi (iki 1906 m. – nelegaliai) „Ðviesos“ drau-
gija, kuriai priklausë ir bûsimasis nepriklausomos Lietuvos prezidentas dr.
K. Grinius. Draugija rûpinosi lietuviðkø mokyklø steigimu, lietuviðkais va-
dovëliais, knygeliø, skaityklø steigimu ir kt. Draugija persekiota þandarø,
kai kuriems jos aktyviausiems nariams sudarytos baudþiamosios bylos, o
1908 m. draugija uþdrausta.

Kauno gubernijoje nuo 1906 m. veikë lietuviø katalikø „Saulës“ drau-
gija, turëjusi tikslà taip pat rûpintis lietuviðkomis mokyklomis, mokyto-
jams rengti kursus ir pan. Vokietmeèiu draugija, be pradþios mokyklø, dar
ásteigë Kaune, Panevëþyje, Ukmergëje ir kitur gimnazijø. Ið savo lëðø, Lie-
tuvai pasiskelbus nepriklausoma, iðlaikë 10 gimnazijø ir progimnazijø.

Þenkliø darbø Sûduvoje atliko „Þiburio“ labdaros ir ðvietimo draugija
(ásikûrusi 1907 m.), Rytø Lietuvoje – „Ryto“ draugija (nuo 1913 m.) ir ki-
tos, tarp jø ir vaidintojø, dainininkø, giedotojø, darbininkø.

Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvà okupavus vokieèiams, ðvietimo dar-
bui atsirado platesniø galimybiø, nes naujieji okupantai maþiau negu rusai var-
þë lietuvius norëdami, kad kuo greièiau bûtø iðstumta visa, kas buvæ rusiðka.

Tad ir 1918 m. lietuviø tautai atkûrus savo nepriklausomà Lietuvos
valstybæ, nebereikëjo naujai pradëti kurti ðvietimo sistemos.

1 Ten pat. P. 55.
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Vienu didþiausiø 1905 m. Rusijos re-
voliucijos laimëjimø laikytina tai, kad ca-

ras buvo priverstas ásteigti ástatymø leidybos institucijà – Dûmà (seimà),
suteikiant teisæ jos narius iðrinkti visuotiniuose rinkimuose. Per pirmus
1906 m. balandþio mën. rinkimus á Dûmà ið „lietuviðkøjø gubernijø“ ið-
rinkti 7 atstovai (o ið viso Dûmoje buvo 357 nariai). Kauno gubernijoje á
Dûmà iðrinkti penki lietuviai – kun. V. Jarulaitis, J. Kubilius, L. Lopas,
È. Milvydas, J. Sobolis, o Suvalkø – du: P. Vitkauskas ir J. Grinius. Vil-
niaus gubernija lietuviø atstovø á Rusijos I dûmà neiðrinko.

Dûmoje lietuviai këlë teisingo þemës paskirstymo klausimus (siûlë su-
pirkti dvarininkø þemes, o baþnyèiø ir cerkviø þemes konfiskuoti ir par-
duoti valstieèiams), spræsti lietuviø ir kitø tautø teisæ atkurti savo valstybæ.
Prieð tà siûlymà mûru stojo lenkø atstovai, kurie árodinëjo, kad Lietuva
nuo amþiø esanti Lenkijos dalis, kaip ir lietuviai esà tie patys lenkai, tik
kiek kitaip kalbantys. Prie lenkø atstovø prisijungë ir lietuviø atstovas kun.
V. Jarulaitis, teigdamas, kad lietuviai dar nesà priaugæ turëti savo valsty-
bës.1

Dûmoje keliami ir nagrinëjami nuolatiniai paklausimai nepatiko carui
ir jis 1906 m. liepos 8 d. jà paleido, apie tai paraðydamas raðtelyje prie po-
sëdþiø salës durø. Protestuodami prieð tai dalis Dûmos nariø, slapta susi-
rinkæ Vyborge, pasiraðë atsiðaukimà, kuriame ragino imperijos gyventojus
neiti á caro kariuomenæ, nemokëti mokesèiø ir t. t. Taèiau atsiðaukimo ne-
pasiraðë në vienas lenkas ir 4 lietuviai: kun. V. Jarulaitis, È. Milvydas, J. So-
bolis ir J. Grinius. Pasiraðiusieji buvo suimti ir kurá laikà kalinti. Juozas
Kubilius (g. 1878 m. Rokiðkio apskr. Panemunëlio vlsè. Tridþiuliø kaime)
ir dar du lietuviai (L. Lopas, P. Vitkauskas), taip pat keliasdeðimt atstovø
ið kitø Rusijos gubernijø kalëjimuose iðlaikyti iki 1908 m. vasaros.2

Caro valdþia, iðvaikiusi Dûmà, visoje imperijoje vël sustiprino represi-
jas, ëmë persekioti spaudà, suvarþë susirinkimø, mitingø laisvæ ir t. t. Bet
caras, norëdamas pasirodyti pasauliui, kad laikosi demokratiniø nuostatø,
o kita vertus, ir bijodamas naujos revoliucijos, 1907 m. pradþioje paskelbë
naujus rinkimus á Rusijos II dûmà. Á jà Kauno gubernijoje buvo iðrinkti 9
atstovai: dvarininkas K. Zaviða, þydas advokatas Ð. Abramsonas ir penki
socialdemokratai – A. Gudavièius, A. Povylius, P. Kumelis, V. Staþinskas
ir A. Kupstas, o ið Suvalkø gubernijos – A. Bulota ir P. Leonas.

Lietuviai Rusijos dûmoje

1 Ìóõàíîâ À., Íîáîêîâ Â. Ïåðâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. Ìîñêâà, 1907. Ñ. 128.
2 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 217.
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LIETUVIØ MOKSLO DRAUGIJA

LMD ásteigimo akto faksimilë (1905 m.).
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Pirmoji Lietuviø mokslo draugijos valdyba (1907 m.).
Virðuje ið kairës: Antanas Smetona, inþ. Petras Vileiðis, dr. Jonas Basanavièius,

pirmininkas (ir iniciatyvos grupës pirmininkas), Povilas Matulionis, vicepirmininkas
(ir iniciatyvos grupës narys), dr. Antanas Vileiðis, iþdininkas; antroje eilëje:
kun. Juozas Tumas, Jonas Vileiðis, sekretorius (ir iniciatyvos grupës narys),

dr. Stasys Matulaitis, dr. Juozas Bagdonas-Bagdanavièius.

J. Basanavièius Vilniuje 1912 m. su grupe Lietuviø mokslo draugijos nariø.

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Dr. J. Ðliûpas ir dr. J. Basanavièius Amerikoje (1912 m.).
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183JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Grupë lietuviø tautos atgimimo þadintojø Trakø pilyje (1908 m.).
Ið kairës: K. Vilimavièius, A. Dambrauskas, P. Vileiðis, J. Basanavièius, J. Þiogas,

V. Jakubauskas (Jatulis), Kriþanauskaitë, J. Ðlapelis(?).

LIETUVIØ TAUTOS ÞADINTOJAI
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Lietuviai socialdemokratai jau pirmame Dûmos posëdyje, remdamie-
si ir Didþiojo lietuviø seimo Vilniuje nutarimais, iðkëlë reikalavimus: ið-
spræsti lietuviø tautos autonomijos, lietuviø kalbos vartojimo mokyklose ir
valdþios ástaigose klausimus, nevarþyti spaudos, susirinkimø, draugijø, sà-
jungø, religijø laisviø, taip pat suteikti teisæ streikuoti ir visø pilieèiø lygy-
bæ prieð ástatymus, savivaldos teises apskritims, valsèiams ir t. t. 1

Dûmos posëdþiuose A. Bulota reikalavo panaikinti mirties bausmæ
(1906–1907 m. ja Rusijoje buvo nubausta 2836 þmonës, daugiausia 1905–
1906 m. sukilimo dalyviø). P. Leonas pareikalavo ágyvendinti dar I dûmoje
lietuviø siûlytà projektà – þemæ paimti ið dvarø ir baþnyèiø ir jà paskirstyti
beþemiams bei maþaþemiams, uþdrausti á Lietuvos þemes keltis ið Rusijos,
Lenkijos, nes ir patiems lietuviams þemës jau trûkstà, be to, reikalavo ið
caro paskelbti ásakà dël Suvalkø kraðto, kaip nuo amþiø tik lietuviø turëto
kraðto, prijungimo prie „lietuviðkøjø gubernijø“ ir kt. 2 Gana radikalius
þemëvaldos, pilieèiø teisiø ir kitokius klausimus këlë ir kitø Rusijos kraðtø
atstovai. Tai siutino carà bei jo valdþià ir 1907 m. liepos mënesá jis vël pa-
leido Dûmà, apkaltinæs daugelá Dûmos deputatø, pirmiausia socialdemok-
ratus, iðdavyste, sàmokslo prieð valstybæ kurstymu. Po poros mënesiø, tø
paèiø metø rugsëjyje, paskelbë rinkimus á III dûmà. Bet prieð rinkimus
keliamus kandidatus tikrino rusø slaptosios tarnybos, nustatë turto cenzà,
ribojantá dalyvavimà rinkimuose. Visø tø pastangø rezultatas buvo toks,
kad ið 442 III dûmos atstovø daugiau kaip 300 buvo popai, stambûs dvari-
ninkai, caro ðalininkø „oktiabristø“ (caro 1905 m. spalio 17 d. manifesto
garbintojai) atstovai. Dël to atstovø ið Kauno gubernijos skaièius sumaþë-
jo nuo 7 iki 4: P. Kuzma, J. Poþëla, P. Keinys ir þydas N. Fridmanas, Suval-
kø gubernijoje á Dûmà vël buvo iðrinktas A. Bulota. Vilniaus gubernijoje
kaip ir á pirmàsias dûmas buvo iðrinkti tik lenkai. Lietuviai III dûmoje
sudarë apie 1,1 proc., lenkai – 4,3 proc., rusai – 77 proc., likusieji – kitø
tautø atstovai. 3 Tad caras jau buvo patenkintas ta Dûma, nes ji priimdavo
tokius nutarimus, kokiø jis norëjo. Buvo dar labiau sustiprinta cenzûra,
Lietuvoje uþdrausta daug ðvietimo draugijø bei organizacijø („Ðviesa“,
„Auðra“ ir kt.), gerokai susiaurinta Suomijos autonomija ir ten ávesti Rusi-
jos ástatymai. A. Bulota Dûmos posëdþiuose kritikavo imperijoje, o ypaè
„lietuviðkosiose gubernijose“ átvirtintà tautinæ nelygybæ – visur pirmenybë

1 Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai. V., 1959. T. 2, p. 429–432.
2 Ëåîí Ï. Ïî ïîâîäó àãðàðíîé ðåôîðìû â Ëèòâå. Ïåòðîãðàä, 1907. Ñ. 40.
3 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 1, p. 417.
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buvo teikiama rusams. Á tai Rusijos vidaus reikalø viceministras Markovas
(Markov) atsakë: „Rusijos valdiniø teisiø negalima sulyginti, kadangi caro
valdiniai yra nelygûs – staèiatikiai yra valstybæ valdantys, todël negalima ir
norëti, kad nuosavybës savininkas bûtø lygus nuomininkui…“ Ir toliau:
„[…] kol kitatauèiai nesurusinti, tol jie yra Rusijos prieðai ir jø negalima
apðarvuoti mokslu, leisti jiems uþimti valdiniø vietø“.1

Rusinimas vykdytas ir per valstybës biudþetà. Pavyzdþiui, 1908–1910 m.
Kauno ir Vilniaus gubernijoms ðvietimo, socialinës globos, sveikatos ir dva-
sininkø iðlaikymo reikalams buvo skirta vos ne per pusæ maþiau lëðø negu
tokio pat dydþio Minsko, Mogiliovo, Vitebsko ir kitoms jau surusintoms
gubernijoms.

1912 m. birþelio 9 d. III dûmai baigus savo penkeriø metø kadencijà,
tø metø rudená á IV dûmà ið Suvalkø gubernijos iðrinktas kun. J. Laukaitis,
ið Kauno gubernijos – valstieèiø atstovai: M. Januðkevièius, P. Keinys,
M. Yèas ir þydas N. Fridmanas. Jie, kaip ir jø pirmtakai ankstesnëse dû-
mose, këlë Lietuvos autonomijos, þemës reformos, lietuviø kalbos vartoji-
mo, lietuviðkø mokyklø ir daugelá kitø klausimø. Taèiau, kadangi daugumà
sudarë carizmui iðtikimi rusø atstovai, be to, visada „lietuviø reikalams“
prieðtaravo ir juos neigë lenkø atstovai, – tose dûmose ir nebuvo priimta
lietuviø tautai ir Lietuvai palankiø nutarimø.

Rinkimai á Rusijos valstybës dûmà. Rinkimø dienà Vilniuje, prie Magistrato, susirinkæ
rinkëjai. Rinkimai á Dûmà vyko 1906 m. balandþio 9 (22) d. Á jà pateko 8 lietuviai.

Po 72 dienø ji buvo paleista; I dûma dirbo nuo 1906 m. geguþës 10 iki liepos 21 dienos.
Tai trumpiausiai dirbusi Rusijos valstybës dûma.

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 222.
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Ið viso á Rusijos dûmas buvo iðrinkti 22 lietuviai, ið kuriø apie 80 proc.
buvo kairiøjø paþiûrø, socialdemokratai. A. Bulota ir P. Keinys buvo ið-
rinkti net po du kartus.

IV dûma po 1917 m. vasario 25 d. caro aktu buvo paleista.

Po to, kai Kolumbas atrado Ame-
rikà (1492 m.), á naujàjà þemæ pirmiau-

sia ëmë keltis anglai, ispanai, prancûzai, olandai. Nuo XVIII a. tarp
kolonistø jau bûta ir lietuviø, ypaè buvusiø kariø, liuteronø ir kalvinistø
kunigø, besigelbstinèiø nuo katalikø kunigø persekiojimo. Tuo metu dau-
giausia jø bûrësi á gyvenvietes prie Hadsono upës, ten jie ákûrë Auðros
gyvenvietæ, kuri, á jà pradëjus gausiai keltis olandams, buvo pavadinta
Naujuoju Amsterdamu, o vëliau – Niujorku. Pagal kai kuriuos ðaltinius,
XVII a. pradþioje N. Amsterdame gyvenusios jau 300 lietuviø ðeimø. Tarp
tokiø Niujorko ákûrëjø minimos Butvilø, Gedvilø, Kondrotø ir kitos pa-
vardës.1

Kad nuo XVII a. lietuviai jau vyko á Amerikà, raðo ir istorikas S. Dau-
kantas savo veikale „Bûdas senovës lietuviø kalnënø ir þemaièiø“: „[…]
Toje paèioje gadynëje dar ta minavotina naktis nutiko Lietuvos tautoje,
jog daugybë lietuviðko svieto iðsidangino á Amerikà.“ Ir toliau aiðkina, kad
ið pradþiø, gelbëdamiesi nuo ponø þiaurumo ir persekiojimo, bëgdavo á
Kurðà, o ið ten jau á Amerikà ar á Kurðo kunigaikðèio Jokûbo nupirktà
Tobago salà.2

Apie senus lietuviø pëdsakus Amerikoje primena ir Niujorko centre,
Manhetene (Manhatton), prie buvusio merijos pastato prikalta metalinë
lentelë, kad toje vietoje 1630 m. buvusi pirmoji Amerikoje aukðtesnioji
mokykla, kurios ásteigëjas ir pirmasis rektorius buvo Aleksandras Kurðius –
„Alexander Carolus Curtius Nobilis Lithuanus“. Jis buvo gydytojas. Yra
iðlikusi ir jo tuo metu paraðytos disertacijos kopija: „Alexander Carolus
Curtius. D. Inaugural Medical Dissertation on the Kidney and Bladder
Stone. Printed in Leiden 1662“ („Medicinos disertacija apie insktø ir ðla-
pimo pûslës akmenis medicinos daktaro laipsniui ágyti. Iðspausdinta Lei-
dene 1662 m.“).3

Lietuviai ir lenkai iðeivijoje

1 Hertmanavièius J. Kada lietuviai pradëjo keliauti á Amerikà // Lietuva. 1940, birþ.,
Nr. 6, p. 2.

2 Daukantas S. Bûdas senovës lietuviø, kalnënø ir þemaièiø. V., 1984. P. 307–308.
3 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 3: Lietuvis Amerikoje.V., 2005.

P. 9–10.
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Ypaè daug lietuviø ir lenkø á Ame-
rikà ëmë vykti po Lenkijos ir Lietuvos
valstybës padalijimø. Tarp ypaè iðgar-
sëjusiø Amerikoje buvo lietuvis karo
vadas Tadas Kosciuðka, po JAV ne-
priklausomybës karø amerikieèiø
kariuomenës generolas. Naujas ant-
plûdis á JAV buvo po 1831 m. pralai-
mëto lietuviø–lenkø sukilimo prieð
carinæ Rusijà. Ypaè daug á „laukinæ
Amerikà“ iðvyko kariø ið gen. A. Gel-
gaudo sukilëliø kariuomenës, pasi-
traukusios ið pradþiø á Prûsijà. Antai
1834 m. kovo 28 d. dviejuose ið Euro-
pos á Amerikà atplaukusiuose laivuo-
se buvo 234 lietuviai ir lenkai. O tokiø
laivø su emigrantais buvo deðimtys.1

Ypaè daug lietuviø ëmë vykti á Ame-
rikà po 1863 m. sukilimo, gelbëdamie-
si nuo rusø persekiojimø, tarnybos jø kariuomenëje, vildamiesi uþjûryje
surasti ir geresná gyvenimà. Taèiau daug ir labai daug tekdavo naujiems
atvykëliams vargti, kol susirasdavo darbo ar susikraudavo kokio turtelio.
Dar labiau slëgë ásivyravusios anglø kalbos nemokëjimas, vyraujantis pro-
testantizmas. Ir tame svetimame pasaulyje daug kam, ypaè ið valstieèiø ir
baudþiauninkø kilusiems patys artimiausi – ir dar to paties tikëjimo – buvo
lenkai. Jø buvo kur kas daugiau, tad ir greièiau ir daugiau ákûrë savø para-
pijø su lenkø kunigais. Tad lietuviai, pasijutæ „kaip Lietuvoje“, kur dauge-
lis baþnyèiø buvo lenkø kunigø rankose, èia melsdavosi ir pamokslø
klausydavo lenkiðkai. Beje, ir naujai atvykstantys ið Lietuvos, áraðant juos á
registracijos knygas, pasakæ, kad yra „katalikai“, daþniausiai ir bûdavo ára-
ðomi kaip „lenkai“. Daugelio lietuviø savimonë jau taip buvo paþeista, kad
„katalikas“ ir „lenkas“ atrodë nebeatskiriami. Nors, þinoma, bûta daugy-
bës lietuviø kivirèijimosi su lenkais, kai tiems prikalbëjus bendromis jëgo-
mis statytis baþnyèià ar mokyklà, lenkø kunigai pamaldas laikyti ir
pamokslus sakyti imdavo tik lenkiðkai, o á mokyklas irgi nebeásileisdavo
lietuviø.

1 Ten pat. P. 16, 17.
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Prieð tà lietuviø nuolankumà lenkams baþnyèiose, mokyklose, visuo-
meninëse organizacijose vienas ið „Auðros“ ásteigëjø ir redaktoriø Jonas
Ðliûpas, vos tik 1884 m. vasarà atsidûræs JAV, ëmë kelti balsà, burti lietu-
vius á atskiras draugijas ir parapijas, þadinti tautiná iðdidumà. Kadangi dau-
giausia ið airiø kilæ vyskupai palaikë tik lenkø kunigus, mokëjusius tiems
dvasininkams ásiteikti ir árodyti, kad lietuviai esà tie patys lenkai, tai J. Ðliû-
pas lietuvius ëmë raginti kurti atskirà, tautinæ lietuviø baþnyèià, nepaval-
dþià svetimðaliams airiø ar lenkø vyskupams. 1884 m. pabaigoje J. Ðliûpas
lietuviø susirinkimuose Niujorke ir kitose vietose ëmë agituoti ásteigti sa-
vo, lietuviðkà parapijà, pasistatyti baþnyèià. Bet tam prieðtaravo lenkø ku-
nigai, kurie ragino lietuvius neklausyti J. Ðliûpo. Ir nemaþai lietuviø pakluso.
Nusivylæs dël tokio lietuviø neryþtingumo, J. Ðliûpas 1884 m. prolenkiðka-
me „Unijos“ Nr. 9 paskelbë toká savo sukurtà „Tëve mûsø“: „[…], kuris
esi danguose! Duok mums, lietuvininkams, daugiau proto ateinanèiais me-
tais, kad mes, kaipo darbininkai, savo prakaitu ir krauju nepenëtume gau-
jos bosø, politikieriø ir kaip ten visi dykaduoniai vadinasi, jie jau ir taip yra
gana nutukæ. Tegul mes, paëmæ uþ savo darbà mums prigulinèià pilnà al-
gà, gyventume ant þemës linksmai, laimingai, pasiturinèiai ir dorai. Tëve
mûsø, sujudink mûsø smegenis, kad jos imtø ðiek tiek máslinëti apie reika-
lus savo giminës, artimo ir tëvynës. Ápilk á mûsø ðirdis neiðgaiðinamà kerð-
tà ir neiðdildomà papyká ant tø, kurie neteisingai persekioja ir spaudþia
mûsø brolius ir tëvynæ Lietuvà, o mûsø kenèiantiems duok gana pajëgø!
Tada mes, mûsø vaikai ir paèios, o ir mûsø viengimiai genties neturësime
vargø, nebûsime varinëjami ið savo gimtinës, ir ta „aðarø pakalnë“ mums,
lietuvninkams pavirs rojumi. Minëk mums mûsø tëvus, iðnaikink ið mûsø
dvasios uþvydëjimà, didystæ ir puikybæ, atsiimk girtystæ, atpratink mus nuo
koziriavimø, o parûpink koþnam gerà ir iðmintingà paèià lietuvaitæ. Tu,
dangiðkasis Tëve, atsiøsk mums Iðganytojà: mokslà, iðmintá, sutikimà ir
vienybæ, blaivystæ, meilæ tëvynës ir artimo, iðtvermæ.“1

Bet po ilgø diskusijø, svyravimø pagaliau daugelis Niujorko lietuviø
ëmë pritarti J. Ðliûpo siûlymams ir 1888 m. Brukline ákûrë savo parapijà, o
nusipirktame þemës sklype prie North 10-osios gatvës ir Bedford avenue
1894 m. lietuviai pasistatë Angelø Karalienës vardu pavadintà baþnyèià.
Beje, gerokai anksèiau uþ niujorkieèius 1872 m. ásteigæ parapijà Pensilva-
nijoje, Ðenandou (Shenandoah) mieste, lietuviai angliakasiai. Jie ten dau-

1 Ten pat. P. 35.
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giausia lietuviø kunigo Andriaus Strupinsko pastangomis uþ angliakasiø
suaukotus pinigus buvo pasistatæ pirmàjà Amerikos lietuviø Ðv. Kazimie-
ro baþnyèià. Bet lenkai apgavo lietuvius ir jie, pasimeilinæ tenykðèiam an-
glui vyskupui, uþregistravo tà baþnyèià savo bendruomenës vardu. Kol
kunigu buvo A. Strupinskas, lenkai tylëjo, bet kai po poros metø jis buvo
iðkeltas á kità tolimà parapijà, o vyskupas kunigu paskyrë lenkà A. Lenar-
kevièiø (Lenarkiewicz), ðis ir pareiðkë, kad baþnyèia tik jiems, lenkams,
priklausanti. Lietuviai kreipësi á teismà, bet jis vis nepriimdavo sprendimo
ir taip lietuviai, netekæ kantrybës, 1891  m. gavæ vyskupo leidimà, ákûrë
naujà savo parapijà ir ëmësi statyti naujà Ðv. Jurgio baþnyèià, kuri buvo
paðventinta 1894 m. geguþës 12 d. Kunigu buvo pakviestas ið Lietuvos lie-
tuviø tautos atgimimo veikëjas, gabus literatas kun. Aleksandras Burba,
kuris greitai subûrë ir gretimø apylinkiø lietuvius á chorus, dramos bûre-
lius. Tai iðgàsdino lenkus ir jø kunigà A. Lenarkevièiø, kurie ëmë raðyti
visokius A. Burbà smerkianèius skundus vyskupui ir kraðto valdþiai, reika-
lauti já iðkeldinti kaip „nesantaikos tarp katalikø kurstytojà“ ir pan. Vysku-
pas A. Burbà 1898 m. perkëlë á Plimutà, bendrà lietuviø ir lenkø parapijà.
Bet jau pirmàjá sekmadiená, kai jis baþnyèioje pasakë pamokslà lietuviðkai,
po pamaldø lenkai uþëmë klebonijà ir, iðkiðæ pro langus ðautuvus bei re-
volverius, perspëjo, kad niekas – nei kunigas, nei lietuviai parapijieèiai
nedrástø artintis prie klebonijos. Taip pasikartojo ir vëliau. Kun. J. Þilius-
Þilinskas savo 1899 m. Plimute iðleistoje knygoje „Lietuviai Amerikoje“
apie tà ávyká raðo: „Kai lietuviø pakviestas atvyko vyskupas ir norëjo kuni-
gà ávesti á klebonijà, lenkai, duryse ir languose karabinus atstatæ, rëkë, kad
nesiartintø, nes uþmuðià. Kad uþbëgti tolimesniems skandalams, vyskupas
leido lietuviams nuo lenkø skirtis prisakydamas, kad lenkai lietuviams nors
2000 doleriø atsiskiriant iðmokëtø. Lenkams vienok tuos pinigus duoti ne-
þadant, lietuviai nutarë nors kelis brangesnius daiktus ið drauge su lenkais
statytos baþnyèios parneðti á savàjà, paëmë bene monstracijà, kielikà ir ke-
turis arnotus, ið ko paskiau kilo skandaliðka byla tarp lenkø ir lietuviø.
Daiktai pasiliko lietuviams. Ant to kerðtai neuþsibaigë. 1 sausio 1890 m.
mirë Jono Kudirkos dvi mergiukës, Elzbieta ir Magdelena. Reikëjo palai-
doti. Lietuviai savo kapiniø neturëjo. Iðpuolë laidoti ant lenkiðkø, ant ku-
riø lietuviai lygiai su lenkais buvo iðsimokëjæ. Lenkai kûnus ant kapiniø
laidoti neleido. Kunigas, negaudamas rodos, liepë atplëðti kapiniø uþrak-
tus ir kûnelius palaidojo. Tada lenkai atëjæ duobeles iðkasë, o grabelius su
kuolais sudauþæ iðmetë uþ tvoros. Toks barbariðkas, þvëriðkas pasielgimas
visus neiðpasakytai papiktino ir paþemino èiagimiø akyse visus ateivius.
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Paðaukta policija, sugavusi lenkø vandalus ant ðventos vietos, nemielaðir-
dingai sudauþë ir pasodino á kalëjimà […]“ (p. 66).

Taip lietuviams kovojant su lenkais vis dëlto Plimute pavyko pasistatyti
savo Ðv. Kazimiero baþnyèià, kurios klebonu buvo paskirtas kun. A. Bur-
ba. 1939 m. tenykðtës parapijos iðleistame leidinëlyje, skirtame tos baþny-
èios istorijai raðoma: „Plymouth’o lietuviø atsiskyrimas nuo lenkø davë ir
kitiems lietuviams pavyzdá nuo jø atsiskirti. Amerikos lietuviai sujudo ir
visur pradëjo organizuotis ir vienytis ir kurti atskirai vien lietuviø parapi-
jas […]“ (p. 16).

Kun. Aleksandras Burba mirë Plimute 1898 m. kovo 27 d., turëdamas
vos 44 metus, bet jo atminimà ilgai saugojo vietos lietuviai.

Sunkiai kûrësi lietuviðkos parapijos ir Baltimorëje, Bostone, Èikagoje,
Klivlende ir kitose vietose. Prieð Antràjá pasauliná karà jø JAV buvo apie
120. Lietuviai iki tol buvo pasistatæ 139 savo baþnyèias. Sunkiausia bûdavo
ne tiek sukaupti reikiamas statybai pinigø sumas, áveikti lenkø kunigø ir
lenkiðkø parapijø „aktyvistø“ prieðinimàsi dël ðovinistiniø jø nuostatø, bet
ir todël, kad tose parapijose nebuvo gausu lietuviø katalikø, kad, ið jø pa-
sitraukus ypaè dievobaimingiems lietuviams, smarkiai sumaþëdavo ir baþ-
nyèiø pajamos.

Lietuviðkøjø parapijø kûrimasis buvo tolygiai susijæs su didëjanèia lie-
tuviø imigracija, su „uþsikrëtusiaisiais“ lietuviø tautos prisikëlimo idëjo-
mis ir turinèiaisiais viltá uþsidirbus sugráþti Lietuvon ir dirbti jos labui. Taèiau
daugëjant apsiðvietusiø lietuviø, maþëjo kunigø, parapijø reikðmë kaip vi-
sos veiklos organizavimo centrø. Mat juos ëmë keisti steigiamos ávairios
draugijos, klubai, kitokie susivienijimai. Jau apie 1886 m. daugelis JAV
lietuviø nebetapatino savæs su lenkais vien todël, kad jie tokie patys kata-
likai. Pavyzdþiui, 1886 m. birþelio 24 d. Niujorko lietuviai, ðvæsdami Joni-
nes, dainavo:

Mes ne lenkai, ne maskoliai,
Ne vokieèiai, ne totoriai,
Mes lietuviai sulig ðiolei,
Visad elgiamës padoriai…1

Bet kaip steigiant lietuviðkas parapijas, taip ir organizuojant draugijas,
lenkai stengësi átrauki á jas ir lietuvius. Ir pirmiausia á religinio pobûdþio.
Tos organizacijos steigtos nuo 1871 m. Tai Ðv. Vaitiekaus, Ðv. Kazimiero,
Ðv. Jurgio ir kitos draugijos.

1 Kuèas A. Amerikos lietuviø istorija. Boston, 1971. P. 121.

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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J. Ðliûpas 1886 m. balandþio 17 d. „Lietuviðkojo balso“ laikraðèio re-
dakcijoje, sukvietæs þinomiausius Niujorko ir apylinkiø lietuvius, pasiûlë
ásteigti bendrà visai Amerikai lietuviø organizacijà, kuri gintø lietuvius
nuo svetimðaliø persekiojimø, padëtø vietos lietuviams ir Lietuvoje liku-
siems artimiesiems. Tai idëjai daug kas pritarë ir tø paèiø metø rugpjûèio
15 d. J. Ðliûpo leidþiamo „Lietuviðkojo balso“ laikraðèio redakcijoje ávyko
suvaþiavimas, kuris ir ásteigë Susivienijimà visø lietuvninkø Amerikoje
(SVLA). Taèiau kadangi J. Ðliûpas buvo laisvamanis, prieð já sukilo kunigai
ir jø globojamos davatkos. Jie, padedami lenkø, ëmë skleisti visokias pa-
skalas, kad ákurtoji J. Ðliûpo organizacija norinti þmones atskirti nuo Ka-
talikø baþnyèios ir pan. O kad neleistø „praþûti dûðelëms“, daugiausia
kunigø pastangomis tø paèiø metø rugsëjo mënesá suorganizuotas Lietu-
viø Romos katalikø susivienijimas Amerikoje (LRKSA), vëliau pavadin-
tas Susivienijimu visø draugysèiø katalikiðkø lietuviðkø Amerikoje
(SVDKLA). Jo pirmininku iðrinktas kun. A. Varnagiris. Daugelis „dievo-
baimingøjø“ J. Ðliûpo Susivienijimo nariø perëjo á „katalikiðkàjá“ ir po ke-
leto metø „ðliûpinio susivienijimo“ veikla uþgeso. Amþiaus pabaigoje vël
buvo ásikûræs atskiras nuo kunigø Susivienijimas lietuvninkø Amerikoje
(SLA). Abu ðie susivienijimai savo suvaþiavimuose, spaudoje këlë tautos,
jos valstybingumo atkûrimo idëjà, taip pat lietuvybës iðlaikymo lietuviø
bendruomenëse JAV ir kitose ðalyse reikalà. Kurdavosi ir vël iðnykdavo
daug kitø kunigø, laisvamaniø ir nelaisvamaniø, moterø, vyrø organizaci-
jø, draugijø.

Kadangi dar XIX a. tarp imigrantø lietuviø nebuvo didesniø turtiniø
skirtumø, kita vertus, JAV nepripaþino ir jokiø luominiø skirtumø, tik vi-
suotinës paðaipos susilaukdavo tie, kurie mëgindavo, kaip Europoje, o ypaè
Lenkijoje, bûriuotis pagal kilmingumà. JAV greita paþanga, palyginti su
Europa, ir buvo dingstis þmones vertinti pagal darbà, jo rezultatus, o ne
pagal kilmæ, laipsnius ir vardus. Tad ir lietuviai bûrësi ne pagal klases ar
ekonominæ socialinæ padëtá, o pirmiausia pagal tautinius, ideologinius mo-
tyvus. Burtis tautiniu pagrindu pirmiausia vertë ið Europos atsiveþtas len-
kø mesionistinis-ðovinistinis poþiûris á lietuvius, noras toliau daryti jiems savo
átakà, lenkinti. Svarbiausias to centras buvo lenkø kunigija ir vienuoliai.

Bet J. Ðliûpo iniciatyva pradëjus kurti lietuviðkas parapijas, burtis á lie-
tuviðkas organizacijas vis labiau imta tolti nuo lenkø, ir jie daugeliu atveju
likdavo tokie pat svetimtauèiai kaip anglai, airiai, vokieèiai, þydai ar kitø
tautybiø þmonës. Tad galima sakyti, kad dalykas, kuris pirmas vertë burtis
lietuvius – tai tautybë, kalba. J. Ðliûpas skelbë, kad tautiðkumas svarbesnis

ALGIMANTAS LIEKIS
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uþ religijà, kritikavo lietuvius kunigus, kad jiems Baþnyèios, jø paèiø inte-
resai yra aukðèiau uþ tautos, jos nepriklausomybæ ir ilgaamþiðkumo inte-
resus. J. Ðliûpas buvo pirmasis, iðkëlæs mintá ásteigti Tautinæ lietuviø
partijà. Jis raðë: „[...] tikimës, kad bëgant laikui atsiras lietuviø tautieèiø
ryðys, kuris ateityje atloð didelæ rolæ. Tikime, kad toks ryðys prisidës prie
iðvadavimo lietuviø tautos ið pinkliø, ne tik politikos nelaisvës, bet ir, kas
dar svarbiau, moralës prigulimybës. [...] Tad tegyvuoja laisva, ðviesi, turtin-
ga lietuviø tauta.“1 Bet partijos ákûrimas uþtruko ir tik 1914 m. spalio 3–
4 d. ásikûrë Tautinë lietuviø pirmaeiviø partija, tarp jos vadovø buvo ir
J. Ðliûpas. Kiek vëliau partija pakeitë pavadinimà á – Amerikos lietuviø
tautinë sandara, paprastai vadinta Sandara. Jos ástatuose buvo paþymëta:
„Trokðdami mûsø tautai kuo plaèiausios liuosybës, mes eisime visais tin-
kamais keliais prie etnografinës Lietuvos (su [...] sostine Vilniuje) savisto-
vybës, kad mûsø tauta galëtø liuosai plëtotis ir pilnai apsireikðti savo
gyvenimà, ir ið kur galëtø spinduliuoti tyros lietuvystës dvasia á visas lietu-
viø tautos daleles, iðblaðkytas po visà pasaulá.“2

Sandarieèiø pastangomis Pirmojo pasaulinio karo metais buvo ákurtas
Amerikos lietuviø centrinis komitetas remti lietuviams, nukentëjusiems
nuo karo, o politiniams klausimams spræsti – Amerikos lietuviø tautinë
taryba. J. Ðliûpas buvo ir pirmasis Lietuvos diplomatas JAV, pirmasis, áro-
dæs JAV Kongreso nariams, kad Lietuva nëra nei Lenkijos, nei Rusijos
dalis, o kadaise buvusi viena galingiausiø Europos valstybiø, patekusi ið
pradþiø á viengalvio – lenkø, o vëliau ir dvigalvio – rusø vanagø (ereliø)
nagus. 1918 m. rugpjûèio 23 d. JAV Kongreso dokumentø rinkinyje „Cong-
ressional Record“ buvo iðspausdintas J. Ðliûpo memorandumas dël Lietu-
vos nepriklausomybës. Jame nurodyta, kad lietuviø tauta visà laikà kovojo
dël savo laisvës ir nepriklausomos valstybës atkûrimo. J. Ðliûpo parengtas
memorandumas buvo pirmasis dokumentas dël Lietuvos nepriklausomy-
bës, paskelbtas JAV Senate. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui,
1918 m. gruodþio 4 d. bendrame lietuviø susirinkime á JAV lietuviø dele-
gacijà, turëjusià vykti á Paryþiaus Taikos konferencijà, buvo iðrinktas J. Ðliû-
pas. Taèiau daugelis kunigø protestavo dël jo „laisvamaniðkumo“ ir vietoj
J. Ðliûpo buvo pasiøstas B. K. Balutis, „Lietuvos“ laikraðèio redaktorius.
Tuomet J. Ðliûpas iðvyko á Anglijà dirbti ten Lietuvos atstovu.

Tarp pirmøjø politinio pobûdþio susivienijimø buvo lietuviø socialistø

1 Laisvoji mintis. 1914. Nr. 53, p. 10.
2 Tautinës minties keliu. Chicago, 1979. P. 240.
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kuopos, pradëjusios kurtis nuo 1888 m. Filadelfijoje. Kuopos kûrësi sie-
kiant apginti nuo neþmoniðko iðnaudojimo, smurto. Apie tà neþmoniðku-
mà liudija 1897 m. rugsëjo 10 d. ávykiai Pensilvanijoje, kai apie 500 lietuviø,
lenkø, slovakø, ukrainieèiø ir kitø tautø angliakasiø ið Hazletono su JAV
vëliavomis patraukë á Latimorà, kur buvo ásikûrusi jø kasyklos vadovybë,
kad pareikalautø ið jos didesnio atlygio ir geresniø darbo sàlygø. Taèiau
dar prieð miestelá kelià demonstrantams pastojo apskrities ðerifo vado-
vaujamas 100 ginkluotø vyrø bûrys, kurie be perspëjimo ëmë ðaudyti á an-
gliakasius. Ið karto krito 21 vyras, o daugiau kaip 50 buvo sunkiai suþeisti.
Tarp þuvusiøjø buvo lietuviø, neseniai atvykusiø á ðià ðalá geresnio gyveni-
mo ieðkoti – Antanas Grikis (ið Simno), Jonas Tarnavièius (ið Lazdijø),
Pranas Kerdelis (ið Veisiejø), Rapolas Rakevièius (ið Vilniaus), Jokûbas
Tamoðiûnas (ið Vilniaus) ir kiti. Po sunkiø suþeidimø vëliau mirë ligoninë-
se Kazys Dalys (ið Vilniaus), Adomas Lapinskas (ið Vilniaus), Andrius Ieð-
mantas (ið Lazdijø), Jonas Peèiukonis (ið Lazdijø) ir kiti.1

Apie tas þudynes lietuviø iðeiviø laikraðtis „Tëvynë“ spalio mënesio 10
numeryje raðë: „Neapykanta, kokià anglø-saksø gaivalas jautë „foreigne-
riams“ (lietuviams, slavams, italams), daëjo iki barbariðkos þmogþudystës,
kurià ávykdë ðerifas J. Martin ir jo 102 deputatai...“ Tà paèià dienà „Gar-
sas Amerikos lietuviø“ (Nr. 38) raðë: „Ðerifas ðaudë á svetimðalius dël to,
kad jis nelaikë tø þmoniø uþ þmones. [...] Amerikos opinija, kuri ne kartà
pakëlë balsà dël savø – ne „foreigneriø“, dabar tyli; negirdëti protestø ið
laisvæ mylinèiø amerikietiðkø ðirdþiø. [...] Lietuviai pirmi svetimi ðioje þe-
mëje pilieèiai, pakëlæ skardø balsà dël skriaudþiamø pilieèiø. [...] smerkia
tà nekrikðèioniðkà, barbariðkà pasielgimà, smerkia visus Amerikos fanati-
kus, pilieèius urëdininkus, skubanèius tik apkaltinti, surasti kaltæ ne Ame-
rikoje gimusiø pilieèiø [...]“.

Kaip skelbë tuo metu lietuviø spauda JAV, visur, kur tik gyvavo lietu-
viø, vyko protesto mitingai prieð JAV valdþià, prieð Latimore ávykdytas
þmogþudystes. Lietuvius ëmë palaikyti ir kitø tautø angliakasiai ir nuo spalio
mënesio sustreikavo visos Pensilvanijos angliakasiai. Streikas truko 40 die-
nø, kol nebuvo sumaþinta darbo dienos trukmë nuo 10 iki 8 val., kol val-
dþia negarantavo angliakasiams socialinio aprûpinimo nelaimës ar ligos
atvejais ir kt. Lietuviø iniciatyva buvo ákurta Amerikos angliakasiø unija
jiems ginti nuo kapitalistø valdþios savivalës.

1 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 3: Lietuvis Amerikoje. V., 2005.
P. 26, 27.
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Amerikos lietuviø socialistø kuopos buvo pelniusios ypaè tarp lietuviø
darbininkijos gerà vardà kaip tikros jø interesø gynëjos. 1905 m. geguþës
21 d. tø kuopø atstovai ákûrë Amerikos lietuviø socialistø partijà. Ji 1906 m.
vasario 22 d. Filadelfijoje organizavo Visuotiná politiná Amerikos lietuviø
seimà, kuris patvirtino J. Ðliûpo parengtà memorandumà carinës Rusijos
ambasadoriui Vaðingtone. Jame raðoma: „[...] Lietuva seniai buvo nepri-
klausoma valstybë ir gerai tvarkësi: 1795 m. Rusija jà okupavo [...]. Atplëð-
tas nuo Lietuvos Suvalkø kraðtas. Bet lietuviai savo tautiniø ir valstybiniø
tradicijø nepamirðta. Lietuvos Seimas Vilniuje 1905 m. lapkrièio 21–22 d.
(sen. st. – A. L.) pareikalavo autonomijos Lietuvai. Ir mes [...], Amerikos
lietuviai, pareiðkiame rusø vyriausybei savo reikalavimà [...] nutraukti Lie-
tuvos rusinimà, norime autonomijos su Seimu Vilniuje; reikalaujame su-
gràþinti visus Lietuvos kultûrinius istorinius turtus, protestuojame prieð
lenkø pastangas savintis Suvalkijà ir trokðtame kartu su latviais sudaryti
bendrà autonominá kûnà [...] Reikalaujame amnestijos politiniams kali-
niams.“1

1918 m. kovo mën. Niujorke ávyko Amerikos lietuviø visuotinis seimas, á kurá suvaþiavo
apie 1200 delegatø, atstovaujanèiø keliolikai ðimtø lietuviðkø organizacijø Amerikoje.

Suvaþiavimas nutarë, kad Lietuva privalo bûti visiðkai nepriklausoma valstybë, kad
Lietuvos atstovai dalyvautø Versalio kongrese ir t. t. Be to, pasiuntë telegramas ávairiø
valstybiø vadovams, pagerbë dr. V. Kudirkos ir vyskupo M. Valanèiaus atminimà ir kt.

1 Ten pat. P. 179.

III. LIETUVIØ IR LENKØ SIEKIAI LAISVËS PRIEÐAUÐRYJE
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Lietuviai socialistai Pirmojo pasaulinio karo metais pasisakë uþ nepri-
klausomà Lietuvà. Bet daugëjant remianèiø „proletariato diktatûrà“, pri-
tarianèiø V. Lenino bolðevikø siekiams, nuo Amerikos lietuviø socialistø
partijos atskilusi dalis nariø pasivadino Lietuviø komunistø sàjunga Ame-
rikoje ir ëmë vadovautis Komunistø internacionalo nurodymais. Jie ðlovi-
no V. Leninà, smerkë lietuviø tautos pasiprieðinimà ásiverþusiai Raudonajai
armijai, „burþuazinës“ Lietuvos kûrimà ir pan.

Amerikos lietuviø susiskaldymas á politines partijas menkino jø veiks-
mingumà, daug laiko ir jëgø eikvota partiniams, ideologiniams ginèams,
pirmavimo siekimui. Taèiau, nepaisant ideologiniø skirtingumø, beveik vi-
siems Lietuva, jos savarankiðkumo atkûrimas iðliko vienu svarbiausiø da-
lykø ir visus jungianèia grandimi. Visais laikais buvo jautriai atsiliepiama á
visas neteisybes, kurias lietuviø tauta patirdavo ið lenkø, rusø, karo metais –
vokieèiø. Pavyzdþiui, dël 1893 m. lapkrièio 22–23 d. kazokø þiauraus susi-
dorojimo su Kraþiø baþnyèios gynëjais. (Rusams nutarus uþdaryti baþny-
èià, jà dienà naktá saugojo þemaièiø valstieèiai, bet nepaklusus þandarø
reikalavimams „iðsiskirstyti“, gynëjus su kardais puolë apie 300 kazokø,
kurie 9 þmones nuþudë, 44 sunkiai suþeidë, o apie 150 suëmë, nuplakë
rykðtëmis ir uþdarë á kalëjimà.)

Tas ávykis labai sujaudino visus Amerikos lietuvius, kurie baþnyèiose
organizavo pamaldas uþ nuþudytuosius, uþ kenèianèià lietuviø tautà, o vë-
liau kreipësi ir á  Popieþiø Leonà XIII raðtu „Vox Americae Lituanorum“
dël lietuviø katalikø persekiojimo Rusijoje, praðë Popieþiaus pripaþinti pa-
laimintaisiais lietuvius jëzuità Andriø Rudaminà ir vyskupà Merkelá Gied-
raitá, kad lietuviai danguje turëtø savo uþtarëjà, bet atsakymo ið Popieþiaus
nesulaukë.1

Nesulaukë Amerikos lietuviai ir atsakymo ið Rusijos caro Nikolajaus II,
kai nusiuntë jam Amerikos lietuviø susivienijimo 1895 m. lapkrièio 15 d.
priimtà 128 puslapiø laiðkà apie lietuviø tautos patirtas ir patiriamas skriau-
das ið svetimðaliø lenkø, rusø, apie bûtinumà atkurti lietuviø tautos valsty-
bingumà ir pan.2

JAV lietuviai sveikino ir lietuviø Lietuvoje pastangos iðsivaduoti ið su-
lenkintos Baþnyèios, memorandumus Rusijos carui ir jo valdþiai

1 Sleþas P. Kraþiø ávykiø reikðmë tautiniam susipratimui // Þidinys. 1935, gruodis. P. 506–
514; Liulevièius V. Iðeivijos vaidmuo Nepriklausomos Lietuvos atkûrimo darbe. Chicago,
1981. P. 22.

2 Susivienijimas lietuviø Amerikoje. 90-ies metø istorija. 1886–1976. N.Y., 1976. P. 97–98.
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(1905 11 15), Didájá lietuviø seimà Vilniuje, lietuviø „Gintarinæ deklaraci-
jà“ (1914 08 04), Lietuviø politikos centro ásikûrimà Vilniuje (1914 10) ir
t. t.

Nepaisant partinës priklausomybës, beveik visi lietuviai pritarë ir
1914 m. rugsëjo 21–22 d. Amerikos lietuviø katalikø politiniame seime
priimtai rezoliucijai, kurioje reikalauta Lietuvai visiðkos politinës autono-
mijos (nepriklausomybës), 1815 m. Vienos kongrese lenkams „prikergtø“
Suvalkø, Augustinavo, Gardino ir kitø Pietø Lietuvos lietuviø etniniø þe-
miø gràþinimo laisvai Lietuvai, taip pat Didþiosios ir Maþosios Lietuvos
sujungimo ir t. t.1

Amerikos lietuviai anksèiau negu Rusijos valdþioje esanèios Lietuvos
iðsivadavo ið lenkø, ið sulenkintos Katalikø baþnyèios átakos, greitai tapo
pavyzdþiu ir lietuviams tëvynëje. Svarbiausia, kad daugelis lietuvybës ir
savarankiðkos Lietuvos gynëjø pasijuto jau esà nebevieniði tik lietuviø tau-
tos praþûties trokðtanèiø lenkø ir rusø apsuptyje.

1 Amerikos lietuviø katalikø metraðtis. Chicago, 1916. P. 137–139; Draugas. 1914. Nr. 43.

Grupë lietuviø kariø (9-ojo pëstininkø pulko, 1920 m.).


