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Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties paraštėje

Šį savaitgali Toronte vyks
ta Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas — šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties didžiausias apim
timi ir užmoju minėjimas. 
Svari jo akademinė programa 
su numatytom paskaitom — 
istoriko kun. prof. Pauliaus 
Rabikausko ifi Romos apie šv. 
Kazimiero šventumą ir lietu
viškumą ir mūsų filosofo dr. 
Juozo Girniaus apie ateizmo 
vaidmenį Lietuvoje seniau ir 
dabar, su svarstybomis apie 
mūsų jaunimo religinę orien
taciją. Kongreso meninė vir
šūnė — Dariaus Lapinsko — 
Kazio Bradūno operos 
Dux Magnus, specialiai šv. 
Kazimiero sukakčiai sukurtos, 
premjera. Tikimasi, kad gau
siai j šias iškilmes suplauku
sius lietuvius kongreso prog
rama praturtins, sustiprins, 
įžiebs ilgesį šviesesnio dan
gaus ir žemės santykio, negu 
kad mūsų istorijoje ar savo 
aplinkoje sugebame jį įžvelg
ti. Kongreso atgarsiai turėtų 
netrukus ir spaudoje mus pa
siekti.

Tuo tarpu norėtųsi, kad ir 
prabėgomis mesti žvilgsnį į tą 
dalį šv. Kazimero 500 metų 
mirties minėjimo komiteto 
darbo, kuri nebuvo skirta vie
šą dėmesį patraukti, o at
virkščiai, tylų ir privatų išei
vijos jaunuolių susitikimą su 
šv. Kazimieru paskatinti — 
per savo pačių kūrybines pa
stangas. Minėjimo komitetas 
pavedė dar 1983 metų Atei
ties žurnalo redakcijai pra
vesti rašinių konkursą jauni
mui šv. Kazimiero tema. 
Priimtini buvo visi rašytiniai 
žanrai. Konkurso mecenatas 
— kun. dr. Juozas Prunskis, 
ilgametis šitokių užmojų ska
tintojas ir rėmėjas. Ir nors 
konkurso dalyvių skaičius ne
buvo rekordinis, konkurso ver
tinimo komisija (kun. Vytau
tas Bagdanavičius, Alina 
Skrupskelienė, dr. Roma Kup- 
rienė) buvo maloniai nuste
binta, kad visi rašinėliai bu
vo geresni, negu tikėtasi. 
Gauta ir eilėraščių, ir prozos 
kūrinėlių, ir įžvalgių straips
nių, pvz. kritiškai sufor

muluojančių šventumo klau
simą šių laikų jaunimui arba 
įžvelgiančių šv. Kazimierą 
kaip jungtį tarp Lietuvos, Si
biro ir išeivijos lietuvių. Dau
gelis iš jų paliudija jaunųjų 
rašančiųjų savarankiškas 
pastangas susipažinti su isto
rine mūsų šventojo padėtim, o 
taipgi jį ir jo reikšmę sujungti 
su dabartiniais lietuvių tau
tos siekiais. Premijuota 10 
rašinių — jų autoriai bus pra
nešti per Religinį kongresą 
Toronte. Vėliau šie kūrinėliai 
bus išspausdinti Ateities žur
nale. Tad šio konkurso rė
muose gražus jaunimo būrys, 
nestumtas ir neragintas, sa
vaip prisidėjo prie bendrų vi
suomenės pastangų šiais me
tais šv. Kazimiero sukaktį 
padaryti mūsų tautinio ir reli
ginio akiračio praplėtėja.

Tą patį padarė ir labai dide
lis būrys išeivijos jaunimo, 
dalyvavęs Lietuvių skautų 
brolijos ir Lietuvių skaučių 
seserijos skelbtame konkurse, 
kurio tikslas buvo paskatinti 
jaunimą artimiau susipažinti 
su Lietuvos šventuoju. Kon
kursas buvo atskirai paruoš
tas jaunesniems ir vyres
niems LSS nariams ir jo 
programa rūpestingai ir įdo
miai apipavidalinta: čia įėjo ir 
šv. Kazimiero meniškas at
vaizdavimas (piešiniai, skulp
tūra, mozaika, bažnytinė vė
liava) ir laisva kūryba 
(malda, eilėraštis) ir istorijos 
pažinimas (šv. Kazimiero 
giminės medis), ir rašiniai, 
reikalaujantys fantazijos 
(Svečiuose pas šv. Kazimerą) 
ar šaltinių apie šv. Kazimierą 
tyrinėjimo, šv. Kazimiero 
šventovių lankymas (su dė
mesiu architektūrai ir interje
rui) ir įvairių rinkinių kompi
liacija — maldų ir giesmių 
tekstų, nuotraukų, spausdin
tos medžiagos. Kad visa tai 
jauniesiems neliktų tik įdo
maus darbo vilione, nežinant 
kaip prie jo prieiti, skautų 
vadovai ir vadovės įsiparei
gojo konkursą įtraukti į pra
ėjusios žiemos sueigų progra
mas, narius paskatinti ir 
jiems padėti darbus vykdyti.

(Nukelta į 4 psl.)

1863 metų pogrindinė
DAVID FAJNHAUZ

valstybė Lietuvoje
1863 metų sukilimas buvo il

giausias ir didžiausias iš visų 
priešvalstybinių ginkluotų judė
jimų Lietuvoje. Sukilimas buvo 
tampriai surištas su vykstančia 
tuo pačiu metu masine ginkluota 
kova Lenkijos Karalystėje, Gudi
joje ir Ukrainoje. Šis darbas nėra 
skirtas 1863 m. sukilimo karo ei
gai nagrinėti, jo idėjinėms kryp
tims bei varančioms jėgoms pla
čiau nušviesti. Norėčiau šiuo 
kartu iškelti temą, į kurią per ma
žai buvo kreipiama dėmesio Lie
tuvos ir Lenkijos istoriografijoje. 
1863-1864 m. išsivystė nauja, 
prieš tai nežinoma Lietuvoje ins
titucija, kuri įgavo visas pogrin
dinės ar pusiaupogrindinės vals
tybės žymes. Kai kurie' autoriai 
paliečia šį klausimą, bet neiške
lia jo pirmaeilės svarbos. Apla
mai imant, nėra specialių darbų, 
skirtų pogrindinės valstybės vei
kimo aspektams išnagrinėti.

Pogrindinės valdžios 
struktūra

Pagrindinė problema, kuri iš 
karto iškilo tuometiniai# politi
niam pogrindžiui Lenkijoje ir 
Lietuvoje, buvo revoliucinės val
džios struktūra. Atrodo, kad 
pastarosios forma ir vidaus or
ganizacija sudarė vieną sunkiau
sių klausimų, su kuriuo turėjo 
susidurti konspiracijos vadovai. 
Pastarieji nematė prototipo ar mo
delio kitose Europos šalyse, nes 
praktiškai tautinio išsivadavimo 
judėjimams pogrindinė valstybi
nio pobūdžio valdžia ten nebuvo 
žinoma. Vienas 1861-1863 m. 
konspiracijos šulų, Oskar 
Awejde, pažymėjo: „Ilgą laiką 
mes negalėjome atrasti mūsų or
ganizacinės mašinos sukūrimo 
modelio, kuris galėtų būti pritai
kytas revoliucijos sąlygoms, nes 
slaptumo išlaikymas sudarė 
beveik neįveikiamą kliūtį”. 
Nepakako grynai siaurų, sąmoks- 
lininkiško tipo formų, bet 
neįmanoma buvo „pritaikyti ir 
egzistuojančių pasaulyje vyriau
sybinių formų ir principų”. Rei
kėjo skaitytis ir su tuo, kad 
pogrindinės valdžios organai tu
rėjo pakeisti rusų administra
cijos įstaigas.

Sukilimo valdžios pradmenys 
užsimezgė 1862 metais. Tų metų 
liepos mėn. slaptas Centrinis tau
tinis komitetas Varšuvoje padėjo 
pogrindinės valdžios struktūros ir 
jos veikimo pamatus. 1862 m. lie
pos 24 d. Komiteto paskelbtas do
kumentas Tautinės organizacijos 
programa ir pagrindai iškėlė vi
sų pirma, kad ruošiamas suki
limas turi iškovoti visiems kraš
to gyventojams „pilną laisvę ir 
lygybę įstatymų atžvilgiu”. 
Instrukcija smulkiai aprašė 
pogrindinių organų hierarchiją. 
Provincijoje turėjo būti įsteigta 
vaivadijų, apskričių ir apygardų 
viršininkų valdžia. Viso šio or
ganizacinio kūrimo priešakyje tu
rėjo stovėti Centrinis tautinis 
komitetas, kurio galia „turėjo 
neapribotos valdžios charakterį”. 
Komitetas buvo niekam neat
sakingas savo veikloje, o „bet 
koks maištas prieš jo valdžią 
buvo laikomas bevaisiu”. Atitin
kamas instrukcijos skyrius 
nurodė: „Tolimesnėse nuo Var
šuvos srityse, pvz. Lietuvoje, 
Rusioje (turima omenyje pri
klausanti rusų imperijai Ukrai
nos dalis — D.F.), Galicijoje ir 
Poznanės srityje turi būti įvesta 
tokia pat organizacija su pro
vinciniais komitetais...”

Kai kurie šio dokumento sky
riai buvo parašyti gan chaotiš
kai; autoriai, matyti, pasimetė, 
aptardami atskirų įstaigų kompe
tencijas, bet apskritai randame 
čia pačią pirmąją pogrindinės 
valdžios Lenkijos Karalystėje, 
Lietuvoje, Gudijoje ir Ukrainoje 
schemą. Žinomas sukilimo istori

kas W. Przyborowski pabrėžė, 
kad liepos 24 d. instrukcija padė
jo pagrindus sukūrimui „pogrin
dinės valdžios, veikiančios su 
daugybės atitinkamų institucijų 
pagalba”. Instrukcijos pirmuti
nio projekto autorius, Centrinio 
komiteto narys Agaton Giller pa
brėžė, kad pagrindinė mintis, ku
ria jis vadovavosi, ruošdamas šį 
dokumentą, buvo rusų adminis
tracijos įstaigų likvidavimas ir 
savosios valstybės sukūrimas.

1862 m. liepos 24 d. instrukcija 
tapo dokumentu, kurio modifi
kuota forma naudojosi Vilniaus 
ir kitų Lietuvos vietovių politinė 
konspiracija.

Visos veiklos priešakyje stovė
jo Lietuvos provincinis komitetas 
Vilniuje. Jis sudarė centrinę „rau
donųjų” partijos vadovybę Ši 
radikali grupuotė siekė organi
zuoti ginkluotą sukilimą, iškel
dama demokratinių reformų prog
ramą, kurios centrinę problemą 
sudarė valstiečių klausimo iš
sprendimas. „Raudonieji” rėmėsi 
dalimi inteligentijos, miesto 
amatininkais ir kai kuriomis 
dvarininkų atplaišomis. Provin
cinio komiteto žinioje buvo Lietu
vos, Gudijos ir' Infliantų teri
torija. Ilgainiui Lietuvos 
provincinis komitetas siekė 
patraukti kitus socialinius sluoks
nius. Šio nusistatymo pagrindinė 
priežastis buvo Kalinausko ir ki
tų pogrindžio vadovų noras su
telkti ruošiamojo sukilimo dar
bams kitas idėjines kryptis ir 
elementus, kurie iki šiol šalinosi 
nuo sukilimo ruošimo veiklos. 
1863 m. sausio' 1 d. Lietuvos 
provincinis komitetas pasiskelbė 
„centrine organizacine valdžia 
Lietuvoje ir Gudijoje”, „visų 
visuomeninių sluoksnių" atsto
vu. Kitaip tariant, komitetas pre
tendavo į daug platesnę valdžios 
galią, negu į vieną partiją, bū
tent, viso krašto gyventojams 
atstovavimą.

Lietuvos provincinis komitetas 
padėjo pamatus pogrindžio įstai
gų struktūrai Lietuvoje ir Gu
dijoje. Nors ši struktūra ir buvo 
gan panaši į pogrindinių institu
cijų konstrukciją' Lenkijos Kara
lystėj, tačiau pažymėtini yra ir 
tam tikri skirtumai. Daugelis 
Komiteto parėdymų detališkai 
apibrėžė slaptųjų institucijų sche
mą, o taip pat jų aukštesniųjų 
vaidininkų pareigas. Vaivadijos 
dalijosi j apskritis, pastarosios į 
apygardas, o kiekvieno vieneto 
priešakyje stovėjo viršininkas, 
skiriamas Provincinio komiteto. 
Visa slaptojo aparato veikla buvo 
nukreipta į sukilimo ruošimą, 
propagandą, ginklų ir pinigų tel
kimą, militarinio tipo žinių rin
kimą apie priešą. Lietuvos pog
rindinių organų Bavotiškumą 
ženklino apygardų padalinimas į 
valsčius, o pastarųjų - į parapijas. 
Valsčių ir parapijų viršininkų 
postų įsteigimo priežastis buvo 
ypatingas Lietuvos „raudonųjų” 
pasiryžimas skleisti sukilimo idė
ją valstiečių tarpe.

Tuo pačiu metu buvo steigia
ma prie atitinkamų pogrindinių 
įstaigų policija. Jos uždavinys 
buvo sekti rusų administracijos 
veiksmus ir saugoti pogrindžio 
vadovus. Kosto Kalinausko para
šyta 1862 m. spalio 28 d. instruk
cija apskričių viršininkams įsakė 
pastariesiems „paskirti vieną 
savo padėjėją policinėms parei
goms ir sukurti visoje apskrityje 
slaptąją policiją”.

Taigi, randame jau čia ne tik 
revoliucinės partijos sandarą, bet 
ir institucijas, kurios ruošiasi per
imti vyriausybines funkcijas 
krašte. „Raudonųjų” partijos 
komitetai virsta dažnai pogrin
dinės valstybės įstaigomis, 
identifikuojasi su jomis organi
zaciniu atžvilgiu.

Kun. Antanas Mackevičius (1828-1863) — vienas iš 1863 metų sukili
mo vadų Lietuvoje.

Pogrindinės valstybės 
įstaigų kūrimas

Nuo 1862 m. rudens prasidėjo , 
spartus pogrindinių įstaigų kūri
mo darbas Lietuvoje. Grupės 
„raudonųjų” veikėjų keliavo iš 
miesto į miestą, iš apskrities į 
apskritį, organizuodamos slaptas 
institucijas. Šių emisarų tarpe 
matome taip pat lietuvių tautinio 
judėjimo veikėjus. Atsiranda čia 
studentai iš lietuvių sambūrių 
Maskvoje, Peterburge ir Dorpate. 
Jonas ir Leonas Daraškevičiai or
ganizuoja slaptas apskričių įstai
gas Raseiniuose ir Telšiuose. 
Telesforas Nešakaitis, teisės 
fakulteto studentas Peterburge, 
persirengęs miline, „puikiai mo
kantis žemaičių-lietuvių kalbą”, 
keliauja po kaimus, siekdamas 
sukurti parapines organizacijas.

Tuo pačiu metu kuriamas Lie
tuvos provincinio komiteto apara
tas pačiame Vilniuje. Komiteto 
narys, italas, Moniuškos bičiulis, 
„Halkos” libreto vertėjas į italų 
kalbą, Achilles Bonoldi. buvo 
paskirtas Vilniaus miesto vir
šininku. Jo padėjėjas, poetas J. 
Laskarys, buvo miesto policijos 
viršininku. Vilnius buvo padalin
tas į 4 slaptosios policijos nuova
das. Mieste buvo keletas slaptų 
spaustuvių. Viena buvo fotografo 
atelje rūsyje šv. Jono gatvėje. Ki
ta, didesnė, buvo įkurta Užupio 
gatvėje. Spaustuvininkai broliai 
Packiewicz atmušdavo čia atsi
šaukimus, o taip pat „giesmes 
nabožnas”, kurios buvo naudo
jamos kaipo propagandinė me
džiaga tarp lietuvių valstiečių.

Tačiau, nepaisant neabejotinų 
„raudonųjų” partijos pasiekimų 
idėjinėje propagandoje ir pogrin
dinio aparato kūrime, būtų klai
dinga perdėti visą šią veiklą. 
1862 m. pabaigoje partija buvo 
tik žymia dalimi konstrukcijos 
stadijoje. Daugelyje vietovių ne
buvo apskrities, apygardos ar 
valsčių viršininkų ar net pačios 
partijos skyrių. 1863 m. sausio 
pradžioje Švenčionių apskrities 
komitetas turėjo tiktai 200 rublių 

kasoje. Pagrindinė šios situacijos 
priežastis buvo politinio pogrin
džio siaura socialinė bazė. 
„Raudonieji” rėmėsi daugiausia 
tik kai kuriais miestų gyventojų 
segmentais, o už miestų ribų la
bai nedideliu žemvaldžių skai
čium. Dauguma vadinamųjų apsi- 
švietusiųjų sluoksnių-inteligentų 
ir žemvaldžių nepalaikė sukilimo 
idėjos, teigė, kad pasiruošimas 
ginkluotai kovai buvo per anks
tyvas. Tačiau ir bandymai pa
traukti politinio pogrindžio pu
sėn valstiečius, sustiprinti 
parapinių organizacijų įtaką kai
me dažniausia likdavo be rezul
tatų. Juozas Bugintas, parapinis 
viršininkas Trakų apskrityje, 
skundėsi 1862 m. gruodžio mėn., 
kad praktiškai neturi jokios vyk
domosios galios. Kun. Antanas 
Mackevičius rašė vėliau kalė
jime, kad ruošdamas sukilimą jis 
negalėjo remtis dvarininkais, bet 
„negalėjo taip pat aiškiai naudo
ti neapsišvietusioe ir tamsios 
liaudies, bei rekrutuoti iš jos tar
po konspiratorių”.

Laikinoji provincinė 
vyriausybė

ir sukilimo pradžia
1863 m. sausio 22 dienos mani

festu Centrinis tautinis komite
tas Varšuvoje pasiskelbė Lai
kinąja tautine vyriausybe, 
šaukdamas į ginkluotą kovą prieš 
carinę priespaudą. Rusų vyriau
sybės išprovokuotas, Komitetas 
atsirado priverstinoje situacijoje 
ir pradėjo sukilimą prieš numa
tytą laiką. Dėl šio sprendimo 
nepaprasto skubotumo Varšuva 
nespėjo suderinti ginkluotos 
kovos laiko su Lietuvos provinci
niu komitetu. Žinia apie kauty
nių įsiliepsnojimą gretimoje 
Lenkijoje pritrenkė šį pastarąjį, 
nes Lietuva net daug mažiau 
negu Lenkija buvo pasiruošusi 
sukilimui. Tačiau šion situadjon 
patekusi, Vilniaus vadovybė grei
tai priėmė panašų nutarimą. 1863 
m. vasario 1 d. Provincinis komi
tetas pasivadino Laikinąja 
provincine vyriausybe Lietuvoje 

ir Gudijoje ir pašaukė gyventojus 
prie ginklo.

Pogrindinės valstybės kūrimas 
įgauna naujo užmojo. 1863 m. 
vasario mėn. pabaigos Provin
cinės vyriausybės instrukcija 
karo dalinių vadams įsako 
„griauti visą ligšiolinę valdžią”, 
„naikinti visomis galimomis prie
monėmis maskolišką policiją”, 
įvesti savo valdžios įstaigas, už
drausti gyventojams mokėti mo
kesčius rusų administracijai jos 
dezorganizavimo tikslais.

Sukilimui prasidėjus Lietuvoje, 
pagyvėjo „baltųjų” partijos veik
la. Nors ši liberalinių žemvaldžių 
bei inteligentijos grupuotė ir neti
kėjo sukilimo pasisekimu, tačiau 
vystantis ginkluotai kovai, augo 
šiuose sluoksniuose fermentas, o 
kartu su juo karščiausių elemen
tų aktyvizadja. Prisidėdama prie 
sukilimo, Lietuvos šlėkta vado
vavosi tautinių pareigų sumeti
mais, įsitikinimu savo luomo tra
diciniu vadovaujančiu vaidmeniu 
ginkluotoje kovoje prieš caro 
Rusiją, baime, kad nedalyvau
jant judėjime, taps izoliuota nuo 
visuomenės. Šlėktos jungimąsi į 
sukilimą pagreitino taip pat vil
tis, kad Vakarų Europos didžio
sios valstybės paskelbs karą 
Rusijai. 1863 m. kovo 11 d. susi
kūrė Lietuvos provincijų valdy
mo skyrius — nauja sukilimo 
centrinė valdžia, susidedanti iš 
„baltųjų”. Visi buvusios valdžios 
valdininkai turėjo gauti naujo
sios valdžios patvirtinimą.

„Baltiesiems” įsijungus į suki
limą, smarkiai padidėjo pastaro
jo finansai ir bendrai kovos gali
mybės. Pogrindinės valdžios 
aparatas tapo beveik visiškai 
sukomplektuotas ir virto tikrąja 
„valstybe valstybėje”.

Susidarė ypatinga Lietuvos 
istorijoje situacija, kai pogrin
dinė valdžia duodavo įsakymus, 
kuriems paklusnumas buvo abso
liučiai būtinas kiekvienam kraš
to gyventojui.

Pogrindinės valdžios antspau
das tapo sukilimo simboliu, įga
vo didžiulio poveikio visuomenei. 
Vienas iš sukilimo vadovų pabrė
žė, kad pogrindinės vyriausybės 
reprezentantu buvo antspaudas 
— „prieš šią valdžios, o taip pat 
idėjos išraišką žmonės lenkėsi ir 
viską aukojo..” Nors slaptoji Vil
niaus vadovybė duodavo įsaky
mus visuomenei iš slaptavietės, 
nors jos narių tikros pavardės bu
vo žinomos tik keliolikai asmenų, 
Lietuvos gyventojai plačiai pasi
tikėjo šia institucija ir pripažino 
jos autoritetą.

Tokia situacija susidarė visuo
tinės pagalbos dėka, kurią gy
ventojai teikė pogrindinei val
džiai. Kadangi visuomenę nuo 
agresoriaus skyrė koloealinis bar
jeras, rusų administracijos orien
tacija pogrindžio reikaluose buvo 
gana ribota. Ypač tai buvo bū
dinga pirmajam sukilimo etapui, 
kai caro vyriausybė buvo gerokai 
dezorganizuota. Policinė infiltra
cija pogrindinio aparato veiks
muose buvo negausi. Visuome
nės spaudimas buvo stiprus: tad 
sukilimo aukščiausiame išsivys
tymo laipsnyje gan reti buvo 
išdavystės ar įskundimo atvejai.

Masinę gyventojų paramą 
pogrindinės valstybės organams 
stiprino beveik visuotinis tikė
jimas į netolimą Vakarų Europos 
didžiųjų valstybių karą prieš Ru
siją ir viltis, kad revoliucija 
apims pačią Rusijos im
periją. Ypačiai vienalytį ir 
solidarų frontą sudarė didesnių 
miestų gyventojai. Vilniuje ir 
Kaune bendradarbiavo su slap
tąja organizacija amatininkas, 
inteligentas, prekiautojas, veži
kas ir nuo šventoriaus elgeta. 
Slaptoji valdžia visada galėjo 
tikėtis, kad visur — gatvėje ar 
dirbtuvėje atsiras nesavanaudžių 

(Nukelta į 2 psl.)
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sąjungininkų ir informatorių. 
Slaptosios organizacijos veikėjas 
žinojo, kad dauguma jo sutiktų 
gštvėje praeivių yra pasiruošę 
reikalo atveju suteikti jam pagal
bą. Vilniaus rusų policijos kro
nikose randame ne vieną ėio 
pobūdžio užrašą. 1863 m. gegu
žės mėn. patruliuojantieji Stiklių 
gatvėje, Vilniuje, rusų žandarai at
pažino iš turimo aprašymo 
pogrindinio miesto viršininko 
sekretorių „Habemą” (slapyvar
dis). Kai jie bandė ji suimti, šio- 
je, paprastai pripildytoje smul
kiais pirkėjais gatvėje, prasidėjo 
beveik bendros peštynės. Tuo 
panaudodamas „Haberna” 
pasislėpė. Memuaruose aprašy
tas yra šis įvykis. Pogrindinės 
valdžios ryšininkė Vilniuje, gelbė
dama nuo rusų policijos dalį slap
tojo archyvo, įėjo į jai nepažįs
tamo batsiuvio dirbtuve, padėjo 
ryšulį ant stalo ir nieko nesa
kiusi greitai išėjo. Kitą dieną do
kumentai sugrįžo į pogrindžio 
valdžios rankas. Yra žinomas 
panašus įvykis, kai dvi ryšinin
kės, bandydamos gelbėti mažą 
spaustuvėlę, įėjo į nepažįstamo 
kunigo namus už Aušros Vartų 
Vilniuje, padėjo dėžutę ant lovos 
ir išėjo. Vieta pasirodė labai sau
gi.

Pogrindinio aparato funkciona
vimą gelbėjo taip pat ginkluota 
kova, kuri per sukilimo aukščiau
sią stadiją — 1863 m. pavasarį ir 
vasarą įgavo labai plataus mas
to; Pavasarį veikė Lietuvoje apie 
60 stambesnių partizaninių bū- 
ri|. Sukilime dalyvavo daugiau 
ar mažiau visos socialinės gru
pės nuo žemvaldžių ild smulkiųjų 
šlėktų, miestų gyventojų ir vals
tiečių. Valstiečiai sudarė žymią, 
kartais dominuojančią, kareivių 
dalį partizanų būriuose. Jie aprū
pindavo sukilėlius maistu, paro
dydavo partizanams kelius miš
kuose, įspėdavo juos prieš priešą. 
Liptuvių kaimas dalyvavo kovoje 
ną tiktai dėl noro iškovoti suki
limo prižadėtą valstiečiams že
mės nuosavybę, bet ir dėl nu
kreiptų prieš caro valdžią 
tautiškai — religinių sumetimų. 
Greta kaimiečių kautynėse daly
vavo ir daugelis lietuvių inteli
gentų.
Pogrindinės valstybės ištaigų 

galios išplėtimas
Sukilimo masiškumas sudarė 

palankią pogrindinės valstybės 
įstaigoms kurti dirvą. Ginkluotų 
kovų aukščiausio išsivystymo lai
kotarpiu šios įstaigos įgavo be
veik visagalį pobūdį.

Vyriausia sukilimo institucija 
Lietuvoje su būstine Vilniuje 
funkcionavo per visą sukilimo 
laikotarpį, keisdama savo poli
tinę ir personalinę sudėtį. 1863 m. 
birželio mėn. „baltasis” Lietuvos 
provincijų valdymo skyrius buvo 
pakeistas koaliciniu (baltuoju- 
raudonuoju) Lietuvos provincijų 
vykdomuoju skyrium. Tų metų 
rugsėjo mėn. pastarasis atsirado 
vien tik „raudonųjų” rankose.

Vyriausias sukilimo valdymo 
organas Lietuvoje paprastai susi
dėjo iŠ šių sekcijų: bendrų reika
lų, karo (nuo 1863.VI), iždo, 
korespondencijos, antspaudo sau
gotojo ir sekretoriato. 1863 m. 
pavasarį-vasarą Skyriaus posė
džiai vyko labai reguliariai, be
veik kasdien. Posėdžiai vyko dau
giausia Zavadzkių (garsių 
knygyno savininkų) namuose, 
mirusio 1862 m. poeto Syrokom- 
lės namuose, arba Skyriaus na
rio Pranciškaus Dalevskio bute. 
Pastarojo sesuo prisimena: „Per 
visą sukilimo laiką mūsų namai 
buvo pilni atvykstančių ir išvyks
tančių žmonių. Prie namo am
žinai stovėjo miesto ir kaimo 
vežimai. Pranciškus ir visa mūsų 
šeima buvome policijos priežiūro
je...prieškambaryje ilgą laiką sto
vėjo du žandarai, bet tai nepažei
dė gyvenimo būdo mūsų 
namuose”. Kartais, kai saugumo 
sumetimais pavojinga buvo rink
tis visam skyriui pilna sudėtimi, 
atitinkamus posėdžius lankė tik 
tie sekcijų vadovai, kurių reika
lus dienotvarkė tiesiogiai lietė.

Skyriaus pirmininkas ir sek
cijų vadovai turėjo atskiras įstai
gas su sekretoriais ir nustaty
tomis interesantų (pogrindžio 
valdininkų) priėmimo valan
domis. Ypačiai apkrauta buvo 
korespondencijos sekcija, nes per 
ją praeidavo visas susirašinė
jimas su Varšuva bei sukilimo 
civilinėmis ir karo įstaigomis 
Lietuvoje, Gudijoje ir Inflian-

Manifestas wiresnibes linku
Wiresnibe linku (Palszczios) aprejszkia Letuwaj, Gudam, 2emajcziom 

ir kitom szalim užujimtom Maskolu ežias prowas:
§ L No szias denos wisi gaspadorej ir kiti giwintojej bet kokios \vieros 

ira walni lig szlektos senobės.
§ 2. Wiresnibe linku ataduoda gaspadoriam wergiju ir karalaucziznu 

lig wiekej be iszsipirkimu ir mokestu, tu žemi, kuriu lig šziot turėjo, e wisu 
paredku wiresnibes Maskolo nekina, bo szioj žeme Linku, e ne Maskolo.

§ 3. Dabargi gaspadorej attiki ponajs szios žemes pawidni ju gint no 
Maskolo.

§ 4. Kumpinikaj, služelnikaj, actguni ir kiti, kurie ajs gintu Tewines no 
Maskolo, gaus užtataj anis arba ju gimines mažiausia tris morgias žemes.

§ 5. wiresnibe Linku atatejs paskum tem ponom, kurie dabar duos 
apieras.

§ 6. Kas tiktaj nepaklausis szito manifesto ar ponas, ar gaspadorius, ar 
perdetinis, arbo koks kitoniszkas užtataj bus karotas Linku sudu wojskawu.

Diewe, iszgelbek Tewini.
Raszitas Wilniuje 1863 mėtos 1 denoj wasorio . '«♦

Laikinosios provincinės vyriausybės Lietuvoje ir Gudijoje manifestas valstiečiams.

tuose. Šioje sekcijoje dirbo apie 40 
asmenų, kurie buvo išskirstyti po 
krautuves bei gyvenamuosius na
mus. Pasinaudodama savųjų ir 
rusų administracijos daugeliu 
susisiekimo kanalų, ši sekcija 
funkcionavo nepaprastai ener
gingai. Išeinanti iš čia korespon
dencija dažnai pasiekdavo adre
satą greičiau negu liečiantieji tą 
patį klausimą generalgubernato
riaus raštinės parėdymai.
Autonominė Vilniaus miesto 

■viršininko įstaiga
Atskirą, autonominį slaptosios 

valdžios vienetą Budarė Vilniaus 
miesto viršininko įstaiga. Jos 
tikslas buvo rusų miesto valdy
bos palaipsnis pakeitimas, per
ėmimas tokių Bvarbių miesto val
dymo funkcijų, kaip mokesčiai, 
finansai, policija. Liko žinia, kad 
buvo bandoma sukurti pogrin
dinę miesto valdybą. 1863 m. 
pavasarį ir vasarą, kai sukilimas 
buvo ypač stiprus ir buvo laukia
ma karo tarp Rusijos ir Vakarų 
Europos didžiųjų valstybių, dide
lė Vilniaus miesto gyventojų 
dalis nustojo mokėti mokesčius ir 
vykdyti rusų miesto galvos parė
dymus. Pogrindinis miesto vir
šininkas pradėjo daugeliu atvejų 
pakeisti oficialią valdžią. Peter
burgo spaudos korespondentai 
pranešdavo iš Lietuvos, kad rusų 
administracija Vilniuje visiškai 
prarado autoritetą, kad „visi 
klauso slaptosios vyriausybės 
parėdymų”.

Ne kartą ant miesto mūrų ir 
tvorų būdavo pritvirtinti pogrin
dinio Vilniaus miesto viršininko 
įsakymai ir parėdymai. Jų povei
kis gyventojams buvo labai di
delis ir dažnai paraližuodavo ru
sų miesto administracijos 
veiksmus. Stengdamasi pakeisti 
caro valdžią, pogrindinė valdžia 
bandė apimti savo kompetencija 
nieko bendro su sukilimu netu
rinčius reikalus, net kovą su 
kriminaliniais nusikaltimais. 
Pasitaikydavo, kad gyventojai 
įteikdavo per atitinkamus kana
lus Miesto viršininkui skundus ar 
prašymus. Pate pogrindinės val
džios slaptumas, jos platus išsi
šakojimas, suteikdavo jai viešo
sios nuomonės akyse kartais net 
ir perdėtą galybę.

Vilniaus miesto viršininkui pri
klausė slaptoji policija. Ją or
ganizavo patyręs policiniame 
darbe, buvęs rusų policijos parei
gūnas ir generalgubernatoriaus 
raštinės slaptojo skyriaus val
dininkas. 1863 m. pavasarį buvo 
čia naujai sukurtos penkios poli
cijos nuovados. Savotiška slapto
sios policijos centrinė būstinė bu
vo didelėje žemės ūkio mašinų 
parduotuvėje (Pylimo gatvėje), ku
rios savininkas, Prūsijos pilietis, 
Albin Kohn buvo policijos vir
šininko padėjėju. 

I Vilniaus miesto pogrindinės 
policijos pareigas įėjo visų mies
to gyventojų sąrašo sudarymas, 
„pažymint jų pareigas, nuotai
kas, užsiėmimą". Slaptoji poli
cija padirbdavo dokumentus, pa
sus ir įvairius pažymėjimus. Ji 
turėjo platų informatorių tinklą 
įvairiose rusų miesto įstaigose. Jų 
tarpe buvo daugelis lenkų tauty
bės valdininkų nišų policijoje ir 
generalgubernatoriaus raštinėje. 
Pastarasis ne kartą skundėsi vi
daus reikalų ministrui, kad 
daugelis esančių policijos tarny
boje valdininkų pristato infor
macijas politiniam pogrindžiui. 
Laikraštis Moskovskije vedamos- 
ti rašė (1863.X1.3) kores
pondencijoje iš Lietuvos: „Stebė
tina, kaip silpnėjo čia teisėtos 
valdžios veiksmai. Joks general
gubernatoriaus parėdymas nepa
siekdavo paskyrimo vietos... Kol 
dokumentas buvo registruojamas 
įvairiose raštinėse, šių raštinių 
valdininkai pranešdavo apie jį 
priešiškos vyriausybės stovyk
lai". Keletas slaptosios organi
zacijos narių dirbo Vilniaus paš
te ir telegrafe, per juos buvo 
siunčiami šifruoti laiškai ir tele
gramos.

Svarbus Vilniaus slaptosios 
policijos uždavinys buvo pog
rindinės valdžios įstaigų ir jų 
vadovų saugojimas nuo priešo 
pasikėsinimų. Prie Zavadzkių 
namo (Bernardinų skersgatvis), 
kur vyko Lietuvos provincijų val
dymo skyriaus posėdžiai, buvo 
siuvykla. Meistras ir jo mokinys, 
abudu pogrindžio policininkai, 
sekė visą judėjimą prie namo.

Reikia manyti, kad aukščiau
sios sukilimo institucijos tam tik
rą laiką jautėsi gana saugiai 
mieste, kuriame gyventojų masė 
(daugiau kaip 60,000) sudarė tvir
tą užnugarį pogrindžio valdžiai. 
Tuo gal iš dalies ir galima paaiš
kinti aplinkybę, kad Lietuvos pro
vincijų valdymo skyriaus pir
mininkas kasdien rytą priiminėjo 
interesantus artimiausioje kai
mynystėje su rusiškuoju Vilniaus 
karo apygardos štabu. Valdymo 
skyriaus posėdžiai vyko kartais 
greta namo, kuriame buvo rusiš
kosios žandarmerijos štabas. Be 
abejo, iš dalies galima tai paaiš
kinti žinomu faktu, kad kons
piracijų židiniai dažnai kuriami 
sąmoningai prie priešo būstinių. 
Tačiau tai rodo ir sukilimo vado
vų per didelį pasitikėjimą savi
mi, nes užklupimo atveju, nuosto
liai būtų pernelyg dideli.

1863 m. pavasarį-vasarą rusų 
administracija Vilniuje tapo žy
mia dalimi dezorganizuota. 
Kartkarčiais įsiviešpataudavo 
čia panika. 1863 m. gegužės mėn. 
šiuose sluoksniuose pasklido gan
dai, kad pogrindis ruošia gink
luotą sukilimą mieste, kad reikia

Vilnius, Universiteto gatvė, Nr. 0/7. Čia, trečiame aukšte, kartais 
rinkosi posėdžiams Lietuvos sukilimo vadovybė.

laukti skerdynių. įvykių liudinin
kas, 1863 m. sukilimo rusų isto
rikas, generolas V. Ratč rašė, kad 
caro valdininkai Vilniuje dažnai 
„barikadavo langus ir duris, ruoš
damiesi gynybai nakties atakos 
atveju”. Rusų policijos ir karei
vių patruliai dažnai nedrįsdavo 
įeiti nakties metu giliau į vin
giuotas gatveles, juo labiau, kad 
miestas buvo labai blogai ap
šviestas (nebuvo apšvietimo dujo
mis).

Slaptosios valdžios įstaigos 
visoj Lietuvoj

Sukilimo valdžios institucijos 
susikūrė ne tik Vilniuje, bet ir 
daugelyje kitų Lietuvos miestų. 
Pogrindžio vadovybė kreipė ypa
tingą dėmesį į Kauno organizaci
ją, kadangi čia spietėsi ne tik 
miesto slapta valdžia, bet ir vi
sos Kauno gubernijos vado
vavimo centras. 1863 m. balan
džio mėn. Kaune buvo įkurtas 
miesto viršininko postas. Visas 
miestas buvo padalintas į dvi 
nuovadas: Sloboda ir Naujamies
tis. Miesto viršininkas turėjo sa
vo įstaigą, kuri susidėjo iš sek
retoriato, korespondencijos, 
pagalbos sukilėlių daliniams ir 
policijos sekcijų. Šios įstaigos 
vadovybė rinkosi į posėdžius 
Slobodoje ar Nemuno gatvės rajo
ne (daugiausia prie Ugniagesių 
gatvės), kur tuo metu buvo gan 
daug pristatyta mažų namukų. 
Kauno miesto viršininkui buvo 
pavestas kitas dar labai svarbus 
uždavinys. Per jo raštinę vykp 
Lietuvos provincijų valdymo sky
riaus slapta korespondencija su 
sukilimo ekspozitūromis Prūsi
joje. Nemažą vaidmenį čia suvai
dino gyvenantieji Kaune Prūsi
jos piliečiai/ slaptosios 
organizacijos nariai. Pasinau
dodami savo statusu, jie galėjo 
lengvai keliauti į Prūsiją ir pap
rastai nebuvo tikrinami.

Kauno miesto organizacija 
buvo silpnesnė už Vilniaus or
ganizaciją. Kauno gubernijoje 
sukilimas įgavo daug platesnį 
mastą, negu Vilniaus guberni
joje, ir Kauno miestas buvo pil
nas rusų kariuomenės. Ši aplin
kybė veikė neigiamai Kauno 
politinio pogrindžio veiksmus. Be 
to, gan nedidelis miesto plotas ir 
beveik per pusę mažesnis negu 
Vilniuje gyventojų skaičius (apie 
24,600) nesudarė pakankamai 
saugios priedangos pogrindžio 
aparatui veikti.

Pogrindinės miestų viršininkų 
įstaigos susikūrė taip pat Pane
vėžyje, Telšiuose, Šiauliuose, Kė
dainiuose ir kituose didesniuose 
centruose.

Sukilėlių valstybė susiformavo 
taip pat visoje Lietuvos teritori
joje už miestų ribų. Ypatingą 
dinamiškumą ji rodė Žemaitijoje. 
Išaugo plačiai išsišakojusi 
pogrindinė administracija su vai
vadijų, apskričių, apygardų ir 
parapijų viršininkais ir komi
tetais priešakyje. Įvairiose slap
tose įstaigose dirbo šimtai tar
nautojų. Visoje šioje teritorijoje 
buvo skelbiami sukilimo valdžios 
dekretai ir įsakymai, renkami 
mokesčiai, veikė sukilėlių policija 
ir teismai, buvo pristatomi gink
lai partizanų būriams.

Visos šios institucijos buvo 
civilinio pobūdžio, tiesiogiai jos 
nevadovavo karo veiksmam. Karo 
reikalams buvo sukurta atskira 
karinių viršininkų institucija. 
Pastarųjų kompetencijoje buvo vi
si reikalai, surišti su karine vado
vybe, partizanų dalinių organi
zavimu, strategija, karo žvalgyba 
ir karo kodeksu. Abi vadovybės— 

civilinė ir karinė turėjo veikti ne
priklausomai viena nuo kitos. 
Tarpininkais tarp jų buvo specia
lūs karo organizatoriai. Praktiš
kai abi vadovybės dažnai dublia
vosi, o kartais ambicija 
neleisdavo atsisakyti noro užval
dyti dominuojančią poziciją.

Pogrindžio įstaigos turėjo vado
vautis griežtomis valdymo tai
syklėmis. Aukščiausiųjų sukilimo 
valdžios organų Varšuvoje ir Vil
niuje buvo išleistos instrukcijos 
su tiksliai apibrėžtomis pogrindi
nių įstaigų kompetencijomis. 
Kiekvieno didesnio geografinio 
vieneto viršininkas turėjo raš
tinę, kurioje daugeliu atvejų buvo 
karo, iždo, pagalbos karo dali
niams ir bendrosios administra
cijos sekcijos. Iš to pogrindinio 
valdžios aparato buvo reikalau
jama „besąlyginio paklusnumo, 
sąžiningo darbo ir niekuo neri
boto pasišventimo”. Bet koks 
pilietis galėjo kiekvienu momen
tu būti pašauktas į valdininko 
postą. Tokia nominacija turėjo 
„įsakymo galią” ir bet koks pasi
priešinimas jai buvo traktuoja
mas kaipo „pasipriešinimas vy
riausybės parėdymams”. Dalis 
pogrindžio aparato tarnautojų, 
kuriems piniginis atlyginimas 
sudarė vienintelį pragyvenimo 
šaltinį, gaudavo už savo darbą 
piniginį atlyginimą. Pagal 
taisykles joks pogrindžio val
dininkas neturėjo teisės pakeisti 
adreso be savo viršininko lei
dimo.

Pogrindinė parapinė 
valdžia kaimuose

Daugelyje vietovių susikūrė 
pogrindinė parapinė valdžia. Jos 
išsiplėtimą propagavo ypačiai 
„raudonųjų” partijos vadovai. 
Norėta buvo tuo būdu plačiau 
suinteresuoti valstiečius sukilimo 
reikalu, užangažuoti patį kaimą į 
ginkluoto judėjimo programos 
įvykdymą, padaryti valstietį 
aktyviu įvykių dalyviu. 1863 m. 
birželio 25 d. Vilniaus vadovybės 
instrukcija provincinei valdžiai 
nurodė, kad būtinai reikia „steng
tis įvesti į organizacijos postus 
kaimiečius”. Pagrindiniai para
pinės organizacijos uždaviniai 
buvo žmonių ir maisto produktų 
pristatymas partizanų būriams, 
siekimas pakeisti rusų adminis
traciją valsčiaus pakopoje. Ta
čiau neišliko tikslių duomenų 
apie parapinės organizacijos 
struktūrą. Dažniausiai iš kiek
vieno kaimo buvo renkami 3-5 
atstovai, kurie sudarė „kaimo 
įstaigą” (valdybą). Keletas kai
mų formavo parapiją su viršinin
ku priešakyje. Kartais parapinė 
organizacija neišeidavo iš 
embrioninės stadijos. Lydos 
apskrityje gyveno dar prieš Ant
rąjį pasaulinį karą keli lietuviai 
valstiečiai, kurie prisiminė 1863 
m. sukilimą. Jie pasakojo, kad 
kiekviename kaime buvo vienas 
„prisiekęs”. Jis prisiekdavo kuni
go akivaizdoje, kad bus ištikimas 
sukilimui. Kai ateidavo pogrin
dinės valdžios parėdymas, šis 
„prisiekęs” „sėsdavo ant arklio, 
ar pėsčias bėgo į kaimyninį kai
mą pas kitą prisiekusį”.

Parapinė organizacija labiau
siai išsivystė Kauno gubernijoje. 
Masinė partizanų kova, didelis 
kaimiečių užsiangažavimas suki
limui ypač pagelbėjo čia šios or
ganizacijos sudarymui. Stam
baus karo būrio vadas Krasowski 
„atiduodavo vietinę valdžią kai
miečių valsčiams ir jų vyresnie
siems”. Užėmęs 1863 m. pabai
goje Rokiškį, kunigo Antano 
Mackevičiaus būrys panaikino 
čia rusų administraciją, o jo va
das liepė valstiečiams spręsti 
visus reikalus „naminiu būdu per 
išrinktus atstovus”. Partizanų bū
rio vadas, kuris užėmė Ariogalą, 
paskyrė valstietį Gucevičių suki
limo valstybės įgaliotiniu „visose 
civilinės administracijos srity-

Ilsta tanke vajas m ■asktlejs.
I top*'’ I 4<**a

M. Akelaičio redaguojamo lietuvių slapto laikraščio faksimilė.

Achilles Bonoldi, italas, pogrindi
nis Vilniaus miesto viršininkas, 
vėliau Lietuvos sukilimo vadovy
bės įgaliotinis Vakarų Europoje.

se". Yra žinių apie operatyvią 
veiklą, kurią išvystė valstietis 
Matas Bočėnas, parapinis vir
šininkas Raudondvario apylinkė
se (caro valdžios sušaudytas).

Panašiai kaip didesnių miestų 
viršininkai, taip ir veikusieji pro
vincijoje pogrindinio aparato 
vadovai turėjo savo dispozicijoje 
policiją. Ji susidėjo iš šaulių ir 
slaptosios agentūros. Prie kai ku
rių policijos viršininkų įstaigų 
veikė specialūs „rusų žinių sky
riai”, kurie pristatydavo duome
nų iš caro įstaigų. 1863 m. bir
želio mėn. buvo suimti keli Telšių 
apskrities rusų karo viršininko 
įstaigos valdininkai už perdavi
mą sukilimo policijai pavardžių 
asmenų, kurie turėjo būti suimti 
už dalyvavimą slaptoje veikloje.

Pogrindinės valstybės 
diplomatinės pastangos 

Pogrindinė valstybė sukūrė 
savąją diplomatinę tarnybą su 
vyriausia atstovybe Paryžiuje. 
Pastaroji palaikė neoficialius ry
šius su Prancūzijos ir Anglijos 
vyriausybėmis. Buvo taip pat 
sukurtos viešai ar pusiau viešai 
veikusios diplomatinės atstovy
bės Švedijoje, Turkijoje, Italijoje, 
Šveicarijoje, Austrijoje ir kai ku
riuose Vokietijos miestuose. Be 
grynai diplomatinių funkcijų jos 
užsiiminėjo taip pat visuomeni
nės nuomonės formavimu suki
limo naudai (per spaudą, per spe
cialiai sukurtas šiam tikslui 
telegrafines agentūras ir t.t.)

Nuolatinius ryšius su vyriau
siu diplomatiniu agentu Paryžiu
je palaikė Lietuvos sukilimo 
vadovybės įgaliotinis užsienyje 

• Achilles Bonoldi ir daug kitų 
pasiuntinių. Neturėdami dip
lomatinės galios, jie užsiiminėjo 
ginklų pirkimu, Vakarų Europos 
informavimu apie caro valdžios 
įžūlumą, apie ginkluotą kovą Lie
tuvoje, o kartais Lietuvos reika
lams skirtos telegrafinės agentū
ros Karaliaučiuje darbų 
prižiūrėjimu.

Kai kurioms užsienio agentū
roms buvo pavestos grynai 
konsulatų funkcijos. Pvz., atvirai 
veikusi Saksonijos agentūra 
Dresdene užsiiminėjo emigrantų 
judėjimo kontrole, užsienio pasų 
tarnyba ir pan.

Varšuvos pogrindinė vyriausy
bė bandė taip pat organizuoti sa
vąją užsienio pasų išdavimo tar
nybą. Pagal 1863 m. birželio 30 d. 
taisykles kiekvienas vykstantis į
užsienį pilietis buvo įpareigotas 
gauti per atitinkamus kanalus 
pogrindinės valstybės užsienio 
pasą. Pasų išdavimas buvo paves
tas miestų ir apskričių pogrin
džio viršininkams. Specialūs vi
daus pasai buvo taip pat 
reikalingi keliaujant iš vienos 
apskrities į kitą. Sunku pasaky
ti, kokia apimtimi buvo įgyven
dintos taisyklės dėl užsienio pa
sų, tačiau yra žinomi atvejai, kai 
1863 m. vasarą Vilniaus, Telšių ir 

kitų vietovių pogrindiniai val
dininkai tikrai išdavinėjo užsie
nio pasus.

Ryšių sistema pogrindinėj 
valstybėj

Visa pogrindinės valstybės 
aparato veikla būtų neįmanoma 
be operatyviai funkcionuojančios 
ryšių palaikymo sistemos. Daž
nai naudotasi oficialiomis, caro 
valdžios susisiekimo priemonė
mis. Daugelis telegrafistų bend
radarbiavo su pogrindine val
džia. Šis reiškinys buvo būdingas 
ne tik Vilniaus telegrafo įstaigai, 
bet ir visoms telegrafo įstai
goms. Laikraščio Moskovskije 
Vedomosti korespondentas Lietu
voje įtarė, kad keistas reiškinys, 
jog sukilėliai nenaikina telegrafo 
linijų, paaiškinamas tuo, kad 
„greta mūsų vyriausybės nau
dojasi jomis taip pat maišto vy
riausybė”. Telegrafo linijos „liko 
iki šiol nepaliestos net tokiose 
vietovėse, kur iš viso nebejaučia
ma jokia rusų valdžia, o kur tik 
viešpatauja maištingų komitetų 
valdžia”.

Pogrindinė valdžia taip pat 
gana plačiai naudojom rusų paš
to kanalais. Nepaisant laiškų cen
zūros, jų turinys ne visada buvo 
įtartinas rusų valdininkams, nes 
pogrindis naudojo slaptus kodus. 

Ilgainiui, griežtesnei kontrolei 
įsigalėjus rusų telegrafo ir pašto 
įstaigose, pačios pogrindinės 
valstybės poreikiams padidėjus, 
atsirado reikalas sukurti savo 
susižinojimo priemonę. 1863 m. 
pradėta organizuoti • Lenkijos 
Karalystėje, Lietuvoje ir Gudijos 
dalyje pogrindinį paštą. Buvo 
numatyti dvarai, kurių savinin
kai buvo įpareigoti išlaikyti paš
to stotis. 1863 m. birželio mėn. 
Kosto Kalinausko parašyta ins
trukcija Gardino vaivadijos ap
skričių viršininkams nurodė, kad 
dvarininkai turi greičiausiu būdu 
„sukurti veikiantį įvairiomis 
kryptimis paštą”. Pašto taisyklės 
reikalavo, kad dvaro arklidėje 
stovėtų dieną ir naktį pakinky
tas arklys su vežimu (brička), o 
greta jo kelionei pasiruošęs vežė
jas.

Lietuvoje korespondencija turė
jo būti pervežama nemažesniu 
greičiu kaip viena rusų mylia 
(7,467 m) per 45 minutes. Vežimo 
pakeitimas negalėjo trukti ilgiau 
negu 15 minučių. Visą judėjimą 
reguliavo pogrindinis apskrities 
viršininkas, jis taip pat vedė 
korespondencijos ir žmonių siun
timo apyskaitą. 1863 m. rudenį 
Lenkijos Karalystėje, Lietuvoje ir 
Gudijoje veikė apie 2000 tokių 
pašto stočių.

Paštas buvo viena geriausiai 
funkcionavusių pogrindinės vals
tybės įstaigų. Daugeliu atvejų 
savo operatyviškumu ir greitumu 
jis viršijo oficialų rusų paštą, tu
rint net omenyje pastarojo veiki
mą priešsukiliminiais laikais, kai 
šalyje viešpatavo ramybė.

Greta pogrindinio pašto vienas 
įžymiausių sukilimo pasiekimų 
buvo „susisiekimo organizacijos” 
sukūrimas. Pastaroji, veikusi 
daugiausia geležinkelių srityje, 
suvaidino kolosalinį vaidmenį 
sukompromituotų žmonių per
metime į užsienį, ginklų ir slap
tosios korespondencijos perveži- i ' 
me. Si organizacija buvo 
formaliai sukurta 1863 m. birže
lio mėn. ir veikė daugiausia Len
kijos Karalystėje, Lietuvoje ir kai 
kuriose Gudijos vietovėse. Jai 
vadovavo susisiekimo komisaras , 
Varšuvoje. Atrodo, kad Lietuvoje 
ir Gudijoje ta organizacija buvo • 
Lietuvos provincijų vykdomojo 
skyriaus paskirto nario žinioje. v 
Organizacijos veikloje dalyvavo „ 
beveik visi geležinkelio tarnauto- 
jai, o kadangi rusiškasis elemen
tas buvo čia labai nežymus, ši 
susisiekimo priemonė faktiškai <■ 
buvo užvaldyta politinės kone- n 
piracijos. Pogrindinei organizaci- 
jai priklausė geležinkelio valdy- 
bos tarnautojai Varšuvoje, su ja j. 
bendradarbiavo paskirų stočių <• 
viršininkai. Tautinės vyriau- ><> 
sybės Varšuvoje narys, Oskar 
Awejde liudijo rusų tardymo „ 
komisijai, kad geležinkelio „vir- 'I 
šininkai buvo tokiu laipsniu 
palankūs ir geradariški sukilimo -i 
atžvilgiu, kad tais atvejais, kai - 
mes raštiškai reikalavome >n 
pašalinti ar perkelti kurį nors ... 
valdininką į kitą stotį, mūsų A 
pageidavimas būdavo nedelsiant 1 
įvykdytas”. Geležinkelių stočių '• 
viršininkai vaidino paprastai dvi
gubą vaidmenį. Oficialiai jie nau
dojo antspaudą, su rusišku dvi- 
galviu aru, o neoficialiai 
susisiekimo organizacijos ant- 

(Nukelta į 3 psl.)
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spaudą su slaptu kodu.

Liko žinių, kad geležinkelio ke
liu Peterburgas-Varšuva buvo 
siunčiami ginklai į Varėną, Lent
vari ir kitas stotis. Tais pačiais 
tikslais pogrindis naudojosi Kau- 
no-Virbalio atšaka. Ginklų per
vežimo tikslais keleiviniai ir 
krovinių vagonai paprastai turė
jo dvigubą dugną. 1863 m. liepos 
mėn. pradžioje buvo pasiųsta iš 
Varšuvos geležinkeliu j Lietuvą 
1500 dalgių. Tuo pačiu metu dėžė
je su užrašu „šilkas” buvo atsiųs
tas per Virbalį didesnis kiekis 
pistoletų. 1863 m. rugsėjo mėn. 
Vilniaus geležinkelio stotyje rusų 
policija atrado sudėtus į dėžes 
ginklus, tūkstančius atsišaukimų 
ir tipografinę mašiną.

Susisiekimo organizacijos žinio
je buvo taip pat muitinės, kurių 
valdininkų dauguma bendra
darbiavo su pogrindine valdžia. 
Susisiekimo organizacija Lietu
voje veikė pilnu tempu iki 1863 
m. vėlyvo rudens. Vėliau, ryšium 
su masiniais suėmimais ir di
delio skaičiaus geležinkeliečių 
atsiuntimu iš Rusijos, prasideda 
jos smukimas. Paskutinės jos 
egzistavimo žymės randamos 
1864 m. vasario mėn., kai emi
gracijos židiniai bandė pasiųsti į 
Lietuvą ginklus naujam sukilimo 
pakilimui pavasarį.
Pogrindinės valdžios veiklos 

ir karo veiksmų 
finansavimas

Pogrindinės valstybės išlaiky
mui, karo išlaidoms buvo rei
kalingos milžiniškos piniginės at
sargos. „Baltųjų” partijos ir 
dvarininkų prisijungimas prie 
sukilimo sustiprino jį nemažomis 
lėšomis. Tačiau kova prieš anek
siją reikalavo daug didesnių iš
laidų bei organizuotos pajamų 
sistemos. 1863 m. balandžio 8 d. 
Tautinė vyriausybė Varšuvoje 
paskelbė dekretą apie visuotiną 
mokesčių įvedimą nuo 1862 m. 
pajamų. Pogrindinė valdžia turė
jo išreikalauti mokesčius priklau
somai nuo atskirų sluoksnių ir 
profesijų metinių pajamų (nuo 2% 
iki 10 %). Tenka čia pabrėžti, kad 
šitokia mokesčių progresija nie
kur tada Europoje nebuvo nau
dojama. Nuo mokesčių buvo at
leisti kaimiečiai, tarnai ir 
amatininkai. Dekretas apėmė 
Lenkijos Karalystės, Lietuvos, 
Gudijos ir rusiškosios Ukrainos 
dalies teritorijas. Mokesčiams 
rinkti buvo sukurti iždo komite
tai, kurie skyrė savo rinkėjus. 
Atskiros taisyklės ir instrukcijos 
grasino sunkiomis sankcijomis 
asmenims, kurie atsisakys mokė
ti mokesčius. Už mokesčių rinkė
jų išdavimą į rusų policijos ran
kas grėsė mirties bausmė.

1863 m. gegužės mėn. Lietuvos 
provincijų valdymo skyrius išlei
do savo kiek modifikuotą dekretą 
apie mokesčių mokėjimą. Gydy
tojai, aktoriai ir aplamai visi as
menys, užsiimantieji privačia 
praktika, „turėjo patys sąžiningai 
įkainoti savo pajamas”, nes 
„patikrinti jų paduotus duomenis 
išgalės tik viešoji opinija”. Keli 
specialūs įsakymai kategoriškai 
uždraudė mokesčių mokėjimą 
caro vyriausybei.

Geriausiai buvo organizuotas 
mokesčių rinkimas didesniuose 
miestuose ir jų apylinkėse. Vil
niuje, Kaune, Telšiuose, Panevė
žyje buvo labai tvarkingai 
surašyti namai, nurodytos jų 
gyventojų pelno ir mokesčių su
mos. Žymi gyventojų dalis mokė
jo mokesčius sąmoningai, iš pri
tarimo ginkluotai kovai. Kiti 
mokėjo dėl šventos ramybės, nes 
už mokesčių nemokėjimą grėsė 
namo padegimas ar, mažiausiai, 
langų išdaužymas. Be to, nepak
lusnių mokesčių mokėtojų pavar
dės buvo ne kartą skelbiamos 
pogrindinės valdžios viešuose 
skelbimuose. Tačiau būdavo atve
jų, kai žmonės kategoriškai 
atsisakydavo mokėti mokesčius. 
Prie jų priklausė pvz., Raudon
dvario savininkas, grafas B. 
Jyszkievvicz. Žinomi yra atvejai, 
kad pogrindinės valdžios parėdy
mu partizanai naikino dvarus už 
mokesčių nemokėjimą (pvz., 
dvarininko Wereszycki dvarą, 
Panevėžio apskr.; dvarininko 
Budberg dvarą, Kauno apskr.).

Be abejo, mokesčiai smarkiai 
sustiprino pogrindinės valstybės 
finansinę galią, tačiau karo išlai
dos visą laiką viršijo pajamas. 
1863 m. liepos 8 d. Lietuvos suki
limo vadovybė Vilniuje beveik

Sukilėlių žvalgai.

aliarmuojančiai rašė provincinės 
valdžios organams, kad reikia at
kreipti didžiausią dėmesį į mokes
čių rinkimą, nes „organizacijos 
lėšos baigiasi”.

Nėra aišku, kiek pinigų buvo 
surinkta Lietuvoje iš mokesčių. 
19 amž. rusų istorikas Pavliščev 
tvirtina, kad Lietuvoje, Gudijoje 
ir Ukrainos dalyje buvo surinkta 
755 tūkstančių rublių. Ši suma, 
atrodo, yra padidinta, nes į ją 
taip pat įeina sukilėlių paimti 
pinigai iš pagrobtų rusų 
administracijos kasų.

Atsirado ir kitų sukilimo 
finansinėms pajėgoms stiprinti 
sumanymų. Pogrindinė vyriau
sybė Varšuvoje nutarė išleisti į 
apyvartą savuosius piniginius 
banknotus 50 milijonų zlotų su
mai. Banknotai turėtų užrašus 
trimis kalbomis: lenkiškai, lie
tuviškai ir ukrainietiškai. Nutar
ta buvo taip pat atmušti 1-2 mili
jonus zlotų metalinių pinigų. 
Pirkliai ir pramonės įmonių savi
ninkai prižadėjo „palengvinti šių 
pinigų kursavimą ir iš karto pri
pažinti juos prekyboje”. Ši prie
monė buvo tuo pačiu metu skirta 
rusų vyriausybės finansinės 
galios pakirtimui, nes saviems 
pinigams pasirodžius rinkoje, bū
tų paskelbtas rusiškų pinigų 
boikotas. Pinigų išleidimas turėjo 
būti laikomas didžiausioje pa
slaptyje.

Tačiau atspaustų užsienyje 
1864 m. vasarą dalies banknotų 
nebeteko paleisti į apyvartą, nes 
sukilimas jau žymiai susilpnėjo ir 
pogrindinė valdžia nebedis- 
ponavo reikalingomis tam tikslui 
priemonėmis.

Arthur Grottger (1837-1867) Kautynės (iš ciklo „Lietuva”)

Pogrindinė spauda

Vieną dinamiškiausių pogrin
dinės valstybės veiklos išraiškų 
sudarė pogrindinė spauda. 1831 
m. sukilimas panašaus reiškinio 
nematė praeityje. Nėra taip pat 
žinoma, kad slaptieji laikraščiai 
būtų leidžiami 19 amž. pirmos 
pusės pogrindinių draugijų. 1848* 
1849 m. slaptosios Broliškosiot 
lietuvių jaunimo draugijos suma 
nymas leisti savo laikraštį liko 
tik projektų sferoje. Pirmieji slap
tosios spaudos ženklai pasirodė 
prieš 1863 m. sukilimą. Pats gi 
sukilimas atnešė iki šiol jokiam 
Europos išsivaduojamam judė
jimui nežinomą plačią pogrindi
nės spaudos bangą. 1861-1864 m. 
Lenkijoje, Lietuvoje, Gudijoje ir 
Ukrainoje buvo leidžiami 65 slap
ti spaudos organai. Kai kurie iš 
jų buvo pogrindinės vyriausybės 
oficialūs organai, kiti buvo lei
džiami įvairių nepriklausomų 
idėjinių grupių. Lietuvoje ėjo apy
tikriai šeši laikraščiai, neskai
čiuojant sporadiškų Vilniaus 
miesto viršininkų numeruotų 
aplinkraščių. Ypačiai vertėtų 
atkreipti dėmesį į Prūsijos lei
džiamą lietuvišką laikraštį Žinia 
apej lenku ujajna su Maskolejs. 
Laikraštis buvo redaguojamas 
Mykolo Akelaičio. Nors skirtas 
visų pirma Augustavo gubernijai, 
laikraštis buvo platinamas taip 
pat Žemaitijoje. Reikia pabrėžti, 
kad Žinia buvo iš esmės pir
masis lietuviškosios spaudos or
ganas, kuris buvo platinamas 
caro Rusijos aneksuotose Lietu
vos žemėse ir kreipėsi visų pirma 
į lietuvį valstietį. Reikia manyti, 
kad laikraščio tiražas buvo 

palyginti didelis, nes tam tikras 
egzempliorių skaičius buvo taip 
pat skirtas platinimui Gudijoje 
(jo egzempliorius surasdavo lie
tuviškuose kaimuose ir Gardino 
gubernijoje.) Tačiau perdėta atro
do A. Janulaičio informacija, kad 
iš viso buvo išspausdinta 15,800 
egzempliorių, t •

Pogrindinės valstybės 
aparato 

apimtis ir spragos
Pogrindžio valdžios aparato 

veiksmų apimtis buvo labai plati 
ir kartais net pasigirsdavo skun
dai, kad šio aparato tarnautojų 
darbas įgaudavo biurokratizmo 
požymių. Sunku yra šičia apimti 
visas pogrindinės valstybės veik
los sferas. Trumpai verta gal 
paminėti, kad sukurta buvo svei
katos tarnyba su gydytojais ir 
felčeriais, su slaptomis ligo
ninėmis. Kėdainių ir Panevėžio 
apylinkių dvaruose pasitaiky
davo ligoninių, turinčių 15-20 lo
vų sužeistiems sukilėliams. Mies
tuose veikė pagalbos teikimo 
komitetai sukilėlių šeimoms, vais
tų ir perrišimo priemonių rin
kimo komitetai bei daugelis kitų, 
sudarančių pogrindinio aparato 
šakas ar filantropiniu pagrindu 
funkcionavusių institucijų.

Tačiau būtų neteisinga perdėti 
pogrindinės valstybės galimybes 
ir potencialą. Ne visos slaptos 
įstaigos funkcionavo pakan
kamai operatyviai. Svarbūs 
aparato postai būdavo nepilnai 
sukomplektuoti. Kai kuriose 
vietovėse sukilimo įstaigos veikė 
ilgą laiką atvirai, o kitose pasi
rodydavo tik trumpam, kad rusų 
kariuomenei užėjus, vėl pasi
trauktų į pogrindį. Ši situacija 
dažnai sukeldavo pogrindinių 
įstaigų nestabilumą, negatyviai 
veikė reikalingą šiais atvejais 
lankstumą. Provincinių insti
tucijų veikla buvo dažnai 
nekoordinuota. Jų ryšiai su Vil
niaus vadovybe ne visada buvo 
reguliarūs. Ryšium su vis dažnė
jančiais suėmimais, su kai kurių 
asmenų neištvermingumu, 
pogrindinio aparato pareigūnai 
per dažnai keitėsi savo funkcijo
se, neįstengdami pakankamai 
susipažinti su jų sferos kompeten
cija.

Carinės valdžios reakcija 
į sukilimą ir 

revoliucinę vyriausybę

Aplamai gi paėmus, susidariusi 
situacija ryškiai vedė prie cari
nio aneksijos režimo suirimo. Ru
sų vyriausybė sumišo. Muravjo
vas pažymėjo savo 
atsiminimuose, kad aukščiausieji 
valstybės pareigūnai sielojosi „ne 
dėl Lietuvos, bet dėl Peterburgo ir 
savo asmeniško likimo, bijodami, 
kad demokratinės jėgos neiš- 
sivystytų visur”, šią baimę stip
rino daugelio įsitikinimas, kad 
Vakarų Europos didžiosios vals
tybės jėga įsikiš į sukilimo rei
kalus. Muravjovas pasakoja, kad 
pasikalbėjime su juo Aleksand
ras II išreiškė savo nuogąsta
vimą, ar „pasiseks išlaikyti Lie
tuvą, prijungtą prie Rusijos, ypač 
karo Europoje atveju”. Prieš 
Muravjovui važiuojant į Vilnių 
pradėti eiti generalgubernato
riaus pareigas, carienė tartum 
jam pasakiusi: „O, kad galėtume

Vasara
Ant šventyklos varpo 
kažkas užmigęs ilsis.
Žiūrėk, drugelis! (1)

BUSON (1716-1783)

Pabusk, pabusk, 
miegale peteliške, 
noriu tavo draugystės.

Senoji kūdra: 
varlytė įšoko, 
vanduo prabilo. (2)

Birželio lietūs,
ir sukyla, suūžia 
Mogami upė.

BASO (1644-1694)

Vijoklė gėlė 
pasičiupo kibirą. 
Skolinsiu vandens. (3)

Gijo a 703-1775)

Eina elgeta.
Jam dangus ir žemė — 
vasaros drabužiai.

Motiną regiu 
sapne. Kam ją nuvyti?
O, gegužėle! (4)

KIKAKU (1661-1707)

Gegužės šauksmas 
ir vieversėlio giesmė — 
padangių kryžius. (5) 

KUORAI (1651-1704)
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Asagao ni 
Curube torarete

* Morai mizu
Čia išversto Cijo haiku tekstas, 
išrašytas japonų rašmenimis ir 
lotynų alfabetu.

nors Lietuvą išlaikyti prie mūsų”.
Tačiau ir Muravjovui užėmus 

generalgubernatoriaus postą, ne
nustojo plaukti į Peterburgą 
aliarmuojantys signalai. Murav
jovas pranešinėjo, kad „Vilniaus 
ir Kauno gubernijose nėra jokios 
valdžios, visur viešpatauja maiš
tininkų gaujos”, kad sukilimas 
pavojingas Rusijai ne tiktai dėl 
gausybės ginkluotų dalinių, bet ir 
„dėl jėgos ir paslaptingumo revo
liucinės organizacijos, kuri 
padengė savo tinklu visą kraš
tą”. Be abejo, Muravjovo rapor
tai galėjo turėti tendenciją perriš
ti sukilimo potencialą, nes 
Peterburgo statytinis Lietuvoje 
buvo suinteresuotas didesnių įga
liojimų išgavimu ir jų panaudoji
mu prieš kai kurias antagonis

tines jam grupes sostinėje. 
Tačiau iš esmės jo duotas įvykių 
aprašymas Lietuvoje atitiko tik
rovę. Panašiai apibūdino situ
aciją laikraščio Moskouskįje 
Vedomosti korespondentas 1863 
m. birželio 9 d., rašydamas, kad 
„visa Žemaitija faktiškai pri
klauso revoliucinei vyriausybei. 
Jos valdžia labiau yra pripažįs
tama čia, negu Lenkijos Karalys
tėje”. Net ir 1863 m. rugpjūčio ga
le, kai jau jaučiamas buvo tam 
tikras sukilimo atoslūgis, Alek
sandras II su baime pažymėjo sa
vo asmeniškuose užrašuose, kad 
sukilėliai Lenkijoje ir Lietuvoje 
„visiškai sunaikino administra
ciją, kuri egzistuoja tik forma
liai”.

Sukilimo valdžia ne tiktai

Vilniaus generalinis gubernatorius Muravjovas, pramintas Koriku, atvykęs į Lietuvą, vykdo egzeku
cijas.

Japonų rašmuo Natsu, reiškiąs
vasarą.

Vasaros naktis.
Per debesis mėnulis 
bėga ir bėga.

RANKO (1726-1799)
\ < r - >• < * s

Kvapnus vėjelis.
Tarp tūkstančio kalnų 
viena šventykla. (6)

SIKI (1867-1902)
2 .• t C* • ) i » t C

Sraige, o sraige, 1
lėtai, lėtai kopi 
į Fudžinojamą. (7)

Varlyte maža, 
nepasiduok. Tau Issa 
padės kovoti. (8)

ISSA (1763-1827)

Baigiasi šokis.
Lieka ošimas pušų 
ir vabzdžių garsai. (9)

SOGECU (1759-1819)

(Iš anglų kalbps vertė A.R.)
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(1) Kontrastas: masyvus varpas — gležnas drugelis.
(2) Anot vertėjo Henderson, tai vienas iš labiausiai 

žinomų haikų, parašytos 1686 m. Kritikai įžvelgia jame 
budistų Zen filosofijos mintį: ir trumpi gyvenimo 
momentai, kad ir nereikšmingi, yra evarbūs. Mes nesam 
gamtoje vieniši. Net ir vanduo, ramus, mums kalba.

(3) Vijoklė gėlė apsivijo aplink šulinio kibirą. Geriau 
skolintis vandens pas kaimynus, negu laužyti gležną 
gėl«. Cijo laikoma viena iš geriausių japonų moterų haikų 
poečių ir šis posmas vienas iš labiausiai mėgiamų.

(4) Poetas bara gegužėlę, kam ji sukukavo ankstų 
rytelį ir nutraukė mielą sapną.

(5) GegužėB skrydis horizontalus, vieversio aukštyn.
(6) Švelnutis kvapas smilkalų sklinda nuo senos 

šventyklos.
(7) Garsusis Fudžijama kalnas Japonijoje vadinamas 

Fudžinojama arba Fudžisan.
(8) Vieną dieną poetas pamatė bekovojančias dvi 

varles, didelę ir mažą. Issa — silpnųjų užtarėjas.
(9) Liepos vidury visa Japonija tris dienas švenčia 

mirusiųjų prisiminimo šventę. Žmonės šoka, linksminasi. 
Mirusieji grįžta į savo šeimas drauge pasilinksminti. Po 
šokių lieka tik švelnūs gamtos garsai. Autorė buvo budis
tų vienuolė.

pakeitė daugeliu atvejų rusų j 
administraciją, bet ir tose vie- < 
tose, kuriose pastaroji išsilaikė, ji?., 
negalėjo tvarkingai funkcionuoti.,. 
Stigo valdininkų, nes jų dau-,M 
guma buvo lenkai, kurie, pil- , 
dydami pogrindinės valdžios 
parėdymus, pasitraukė iš rusų 
tarnybos. Bet ir likusiais valdi- ., 
ninkais caro administracijos val-.v 
dytojai negalėjo pasitikėti. 
Muravjovas pažymėjo 1863 m. 
gegužės mėn., kad faktiškai jo 
„raštinė neegzistuoja, nes jos val
dininkams negalima tikėti”. Be 
to, 1863 m. vasarą sumažėjo rusų 
administracijos mokesčių paja- “ 
mos. Dažnai mokesčių neįmano- 
ma buvo rinkti, be to, atsiliep
dami į pogrindinės vyriausybės

(Nukelta į 4 psl.)
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1863 metų pogrindinė valstybė Lietuvoje NAUJI LEIDINIAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
įsakymus, gyventojai nustojo 
juos mokėti. Kitas šios vyriau
sybės įsakymas uždraudė pre
kiauti su caro grobikais. Visų pir
ma tai buvo nukreipta prieš 
pašaro tiekėjus rusų armijai ir iš 
tikrųjų šios rūšies pristatymai žy
miai sumažėjo.

Dviejų valstybių 
konfrontacija

Susikuria du valdymo centrai. 
Vienas, grobikiškas, disponuo
jantis milžiniška militarine jė
ga, bet neturintis visuomenės 
paramos šalyje, kitas, kovojantis 
dažnai be ginklo, bet turintis 
savo pusėje beveik gyventojų 
visumą. Konfliktas tarp Lenkijos 
— Lietuvos iš vienos, o Rusijos iš 
kitos pusės perauga į konfron
taciją tarp dviejų valstybių. Tai 
nėra paprasta politinė konspira
cija; kurią Rusijos vyriausybė pri
prato matyti Lenkijoje ir Lie
tuvoje per visą 19 amžių, bet tai 
jau priešingas rusų imperijai 
valstybės organizmas. Yra pati
kimų žinių, kad rusų vietininkas 
Lenkijos Karalystėje, Didysis 
kunigaikštis Konstantinas, ban
dė pradėti derybas su pogrindine 
vyriausybe.

Padėtis pradėjo keistis 
Muravjovui perėmus Vilniaus 
generalgubernatoriaus pareigas, 
o į „liberalinio” Konstantino vie
tą Lenkijos Karalystėje paskyrus 
naują vietininką, griežtų, 
bekompromisinių priemonių šali
ninką gen. Bergą. Be to, į 1863 
m. pabaigą atpuolė viltis, kad 
prasidės karas tarp Europos di
džiųjų valstybių ir Rusijos. Dalis 
visuomenės rodė vis augantį psi
chinį nuovargį, dalis pradėjo 
trauktis nuo sukilimo. Kraštuti
niai sustiprėjo teroro sistema, 
{vykių liudininkas pažymėjo, kad 
Vilnių „galima buvo palyginti su 
milžinišku kalėjimu. Leidžiama 
buvo judėti, lankyti bažnyčias, 
palaikyti visuomeninius ir šei
myninius santykius, o greta to 
reikėjo būti pasiruošusiam būti 
staiga suimtam ir be teismo 
išsiųstam į Rusijos gilumą ar 
pastatytam prieš karo lauko teis
mą, būti nuteistam į Sibirą ar 
gauti mirties bausmę.”

Masiniai suėmimai dezorga
nizavo pogrindžio valdžios 
aparatą. Paskutiniai duomenys 
apie ištvėrus) Muravjovo terorą 
Lietuvos sukilimo vyriausią cent
rą Vilniuje išliko iš 1864 m. rug- 
piūčio 1 d. Paskutinis šio centro 
vadovas, pasirašantis savo kores
pondencijoje „Rawicz” (neiš
šifruotas slapyvardis) laiške Tau
tinei vyriausybei Varšuvoje rašė: 
„Šiuolaikinė Lietuvos padėtis yra 
neaprašoma. Maskva nebesiren- 
ka kelių, idant mus nutautintų. 
Organizacija palaiko ryšius, bet 
jų nebeplečia”. „Rawicz” prašė 
Varšuvos atnaujinti ryšius, nuro
dyti Vilniaus vadovybei kokių 
kovos priemonių reikia imtis susi- 
darusiomis sąlygomis, nes „Lie
tuva nori ir gali prisidėti prie 
bendro reikalo”.

Tautinės vyriausybės 1863 m. 
rugsėjo 13 d. atsakymas į šį laiš
ką randamas Čartoriskių biblio
tekos archyve, Krokuvoje. Tai yra 
juodraštis, parašytas kitoje gauto 

■ iš „Rawicz” laiško pusėje. Šiuo 
savo atsakymu Tautinės 
vyriausybės vidaus reikalų sky
rius pranešė Vilniaus vadovybei, 
kad esamomis aplinkybėmis, 
„būtina atsisakyti bet kokių parė
dymų ir veiksmų Lietuvoje”. 
Nežinia, ar šis laiškas pasiekė 
Vilnių. Neaišku taip pat, ar ir ko
kiu laipsniu Vidaus reikalų sky
rius atspindėjo Tautinės vyriau
sybės nusistatymą. Pagaliau 
Bunku pasakyti, ar ši vyriausybė 
dar funkcionavo šiuo metu. 
Paskutinis jos pirmininkas, 
Bronislaw Brzezinski, atsisakė 
pareigų 1864 m. liepos 5 d., o jo 
vieton turėjo, atrodo, atvykti 
pakeitėjas iš užsienio. Tačiau 
pastarasis nepasirodė, o Brzezins
ki išvyko rudenį į Prancūziją. 
Reikia manyti, kad 1864 m. vasa
ros pabaigoje Tautinė vyriausybė 
praktiškai jau beveik neegzis
tavo, o pats Brzezinski kažin ar 
galėjo jai vadovauti, nes jo psi
chinis stovis buvo labai kritiš
kas.

Stinga tolimesnių duomenų 
apie Vilniaus vadovybės likimą. 
Žinoma tik, kad 1863 m. rugsėjo 
28 d. rusų žandarmerija apsupo 
Vilniaus viešbutį „Europa”, 
ieškodama „priešvalstybinio 
maišto vadovų”.

Juozas Pautienius (1900-1978) 1863 m. sukilėliai puola kazokus

Pomirtinė dail. Juozo Pautieniaus darbų paroda vyks Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, ■ Chicagoje, rugsėjo mėn. 14-16 ir 21-23 dieno
mis. Parodos atidarymas bus penktadienį, rugsėjo mėn. 14 d., 7:30 v.v.
Jaunimo centro kavinėje.

Išvados
1863-1864 m. pogrindinė vals

tybė suvaidino nepaprastai reikš
mingą vaidmenį, sutelkdama 
visuomenę, organizuodama viso 
krašto ginkluotą pasipriešinimą. 
Tačiau, be savo praktiškos funk
cijos, pogrindinė valstybė turėjo 
dar kitą, simbolinę funkciją. 
Pačiu savo egzistavimo faktu 
pogrindinė vyriausybė, plačiai 
išsišakojusi slapta valdžia palai
kė visos visuomenės dvasią. Pasi
metę miškuose, pasislėpę palėpė
se, mirštantieji nuo žaizdų 
sukilėliai jautėsi daug saugiau, 
turėdami aukščiau savęs, gal kiek 
iliuzinę, bet savo laisvą tikrovę — 
vairuojančią jų veiksmus vyriau
sybę.

Būdinga, kad iš dviejų fakto
rių, kurie įėjo į vedamo karo 
kompleksą — partizanų dalinių ir 
pogrindinės valdžios, šis pasku
tinis faktorius išsilaikė ilgiau ne
gu ginkluota kova. Beveik jau 
pasibaigė kautynės, o pogrindinė 
valstybė vis dar rodė gyvybės 
ženklus. Reikia manyti, kad tai 
rodo šios institucijos nepaprastą 
gajumą, gabumą funkcionuoti net 
ir tose sąlygose, kai oficialioji 
rusų valstybė ryškiai viršijo ją 

Medis prie Eifelio bokšto, Paryžius, 1984 Nuotrauka Algimanto Kezio

Algimanto Kezio fotografinio meno darbus į savo kolekcijas yra 
įjungę du Paryžiaus meno muziejai: Museė Carnevale, renkantis Pary
žiaus vaizdų nuotraukas, įsigijo 35 jo fotografinius darbus (tarp jų ir 
čia spausdinamąjį) ir Bibliotheųue Nationale — Prancūzijos valsty
binė biblioteka ir meno centras, kur laikomi dideli fotografinio meno 
rinkiniai. Šią vasarą Centre Intemationale d’Art Čontemporain

patalpose, Paryžiuje, buvo suruošta Algimanto Kezio fotografinių dar
bų paroda, kaip dalis serijos „Photographs Contemporains Ameri- 
cains”. Šių metų spalio mėnesį Galerijos patalpose (226 W. Superior 
St., Chicago, III.) bus proga pamatyti naujausių Algimanto Kezio 
fotografinių darbų rinkinį — „Paryžius, 1984”.

savo potencialu.
1863-1864 m. pogrindinė vals

tybė buvo unikali institucija, 
neturėjusi prototipų ar panašių 
fenomenų. Jos funkcijos skyrėsi 
nuo normalių valstybinių or
ganizmų, nes pogrindžio vals
tybės paskirtis buvo sutelkti gy
ventojų visumą neatidėliotinam 
politiniam tikslui. Šiam uždavi
niui buvo taip pat pritaikytos ati
tinkamos slaptosios valstybės 
politinės įstaigos. Reikia taip pat 
atsižvelgti į svarbią aplinkybę, 
kad skirtingai nuo kitų vals
tybių, didžioji pogrindinių įstai
gų dalis turėjo laikiną pobūdį, 
nors kita dalis buvo skirta toli
mesniam funkcionavimui, šalies 
aneksiją pašalinus.

Sunku šiame darbe užsiimti 
sociologine pogrindinės vals
tybės analize. Tačiau, atrodo, kad 
jos požymiai nepritampa prie jo
kių ligšiol tyrinėtų valstybės 
modelių ir funkcijų. Skirtinga 
nuo kitų valstybių atrodo taip pat 
pogrindinės valstybės tarnybiš- 
kumo problema. Visi šie klausi
mai reikalauja tolimesnių tyrimų 
ir pogrindinio valstybingumo 
sąvokos atitinkamos klasifikaci
jos.

• Lituanus vol. 30 no. 2 (Sum- 
mer, 1984). Keturis kartus per me
tus išeinantis mokslų ir menų 
žurnalas anglų kalba, skirtas kel
ti ir tyrinėti klausimus, susiju
sius su Pabaltijo kraštais ir tau
tomis, ypač Lietuva. Redakcija: 
Mykolas Drunga, Antanas Kli
mas, Tomas Remeikis, Jonas 
Zdanys. Administracija: Jonas 
Kučėnas. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 6621 
S. Troy Avė., Chicago, IL 60629. 
Metinė prenumerata — 10 dol., 
bibliotekoms ir įstaigoms — 15 
dol.

Numerio akcentas — dabarti
nei Lietuvos padėčiai. Spaus
dinami straipsniai: Tomo Remei- 
kio „Dissent in the Baltic 
Republics: a Balance Sheet”, 
Augustino Idzelio „Industrializa- 
tion and Population Change in the 
Baltic Republics”, Sauliaus Gir
niaus „The Demise of the Lithu- 
anian Helsinki Group”. Taipgi 
jaunas politinių mokslų dok
torantas Robertas Vitas nagrinė
ja Lietuvos-Lenkijos krizę 1938 
metais, gilindamasis į tuome
tinio ultimatumo aplinkybes ir 
pasėkmes. Audrius V. Plioplys 
aptaria M.K. Čiurlionio įtaką sa
vo bendraamžiams. Istorikas Wil- 
liam Wolkovich-Valkavičius 
recenzuoja vysk. Vincento Bliz
gio monografiją Kazimiera Kau
paitė — Motina Marija, vertin
damas ją kaip pirmą reikalingą 
įnašą šv. Kazimiero seserų kong
regacijos istorijai, bet taip pat 
iškeldamas reikalą nuodugnios, 
analitinės studijos apie šią svar
bią išeivijos instituciją, įėjusią į 
bendrą Jungtinių Amerikos Vals
tybių katalikų istoriją.

• Ateitis nr. 5 (1984 gegužė). 
Ateitininkų federacijos leidžia
mas katalikiškos - lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyriausia redaktorė — Stasė 
Petersonienė, 2534 West 40th 
Street, Chicago, IL 60632. Redak
cinė kolegija: Rima Janulevičiū- 
tė, Ramunė Kubihfltė, Linas Palu
binskas, Raminta Pemkutė, 
Arūnas Pemkus, Darius Poli- 
kaitis, Birutė Tamulynaitė, Arvy
das Žygas. Technikinis redak
torius — Jonas Kuprys. 
Administratorius — Juozas Poli- 
kaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, IL 60629. Prenumerata 
JAV ir Kanadoje — 12 dol., susi
pažinimui — 9 dol., kituose kraš
tuose — 9 dol., išskyrus Pietų 
Ameriką (7 dol.).

Nuo šių metų pradžios Ateities 
žurnalo redagavimo darbą perė
mus Stasei Petersonienei, ir jai 
pasitelkus didelį būrį studentų 
ateitininkų, sudarančių redak
cinę kolegiją, žurnalas ir toliau 
imponuoja turiningumu ir ele
gantiška išvaizda. Kaip ir anks
čiau, pagrindinis dėmesys krei-

piamas į persekiojamą Lietuvos 
Katalikų bažnyčią. Šiame nume-
ryje taipgi spausdinami straips
niai: Kęstučio Skrupskelio „Lie
tuviško rūpesčio idėjiniai 
pagrindai”, Lidijos Dudėnaitės 
„Vytauto Mačernio kūrybos mo
tyvai”, Ofelijos Barškėtytės 
„Lietuviškoji ateitis — ko 
galima tikėtis?” Džiugu, kad 
neužmirštama ir jaunųjų kūryba 
— šį kartą trumpa Mildos Palu
binskaitės apybraiža „Milijonas 
dolerių”. įtaigiai atrinkti įvairių 
mūsų poetų eilėraščiai „apie 
mamą, pavasarį, jaunystę”. Iš 
1965 m. Poezijos pavasario per
spausdinamas Vytauto Bložės 
eilėraštis „Novelė apie klasės 
draugą”, netiesiogiai užsimenan
tis Sibiro tremtį. Informuojama 
apie besitęsiančius šv. Kazimiero 
sukaktuvinių metų įvykius. Labai 
vertingas, dėmesį patraukiantis 
naujai įvestas skyrius „O kas 
tėvynėje?” Čia, nors ir labai 
trumpai, nušviečiami okupuotos 
Lietuvos muzikinio, literatūrinio, 
ir aplamai kultūrinio gyvenimo 
momentai, neaplenkiant ir Lietu
vos sportininkų. — visa tai, kas 
įdomu jaunam išeiviui skaityto
jui. Galop spausdinamos kores
pondencijos ir nuotraukos iš įvai
rių ateitininkų vienetų veiklos. 
Numeris iliustruotas reto grožio 
Algimanto Kezio nuotraukomis iš 
Lietuvos gamtovaizdžio.

• Aidai nr. 3 (1984 gegužė — 
birželis). Kultūros žurnalas, lei
džiamas kas du mėnesiai Tėvų 
pranciškonų, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Redakcija: 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, Vy
tautas Volertas. Pagalba dailei — 
Viktoras Vizgirda. Administruo
ja T. Benvenutas Ramanauskas. 
Metinė prenumerata — 15 dol., 
atskiras numeris 2.50 dol.

Šio numerio straipsniai: Bro
nio Kaslo „Egzilinių vyriausybių 
ir veiksnių problema”, Povilo 
Rėklaičio „Prie šv. Kazimiero 
ikonografijos”, Vinco Natkevi
čiaus „Maxo Schelerio meilės 
filosofija”, J. Jakšto apie šiais 
metais mirusį istoriką kun. dr. 
Viktorą Gidžiūną, Birutės Cip- 
lij suskaitės apie neseniai mirusį 
didįjį ispanų poetą Jorge Guill^n. 
Supažindinama su naujai paskir
tu lietuvių vyskupu Paulium Bal
takiu, OFM. Kūrybos puslapiuo
se spausdinami Henriko Nagio 
eilėraščiai iš ciklo „Kelionė 
aplink Gaspė”, lenkų poeto Zbig- 
niew Herbert eilėraščio „Prane
šimas iš apsupto miesto” ver
timas (Tomo Venclovos), Jurgio 
Jankaus novelė „?”.

„Iš minties ir gyvenimo” sky
riuje red. Kęstutis Trimakas kal
basi su rašytoju Vytautu Alantu, 
provokuodamas jį išryškinti ir iš
plėtoti savo idėjas apie kūrybą, 
tautą, istoriją ir amžinybę. Al
fonsas Nakas apžvelgia šį pava

sarį Detroite įvykusią JAV LB 
Kultūros tarybos 1983 metų pre
mijų šventę. Alė Rūta prisimena 
žurnalistą ir numizmatikos vei
kalų autorių Joną Karį-Karecką, 
mirusį 1984 m. kovo mėn. 26 d. 
Stasys Santvaras aptaria naują 
solistės Ginos Čapkauskienės 
plokštelę. Recenzuojamos kny
gos: Povilo Gaučio Lianų liepsna 
— brazilų naujosios poezijos 
antologija (Stasys Goštautas) ir 
Vincento Liulevičiaus Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo darbe '(Juozas B. 
Laučka). Numeris iliustruotas Al
fonso Dargio tapybos darbų ir 
medžio pjaustinių reprodukcijo
mis.

• Mūsų vytis nr. 2 (1984). Aka
deminio skautų sąjūdžio leidžia
mas trimėnesinis žurnalas. Re
daktorius — Juozas Toliušis, 7220 
S. Califomia Avė., Chicago, III. 
60629. Administracija: Danutė 
Korzonienė ir Gina Remienė, 2725
W. 84th Place, Chicago, III. 60652. 
Metinė prenumerata — 7 dol., stu
dentams — 4 dol. Atskiro nu
merio kaina — 2 dol.

Numeryje spausdinama ištrau
ka iš šešto Lietuvos pogrindžio 
Aušros tomo — P. Vii tau to 
„Tūkstantmetės genocido tradici
jos — keli slavų įtakos plitimo 
bruožai”. Iš Akademinės skau
tijos leidyklos išleisto Viliaus Sto
rastos — Vydūno veikalo Sieben- 
hundert Jahre deutsch-litauischer 
Beziehungen spausdinamas kun.
K. Žemaičio vertimas Vydūno 
pasakojamo epizodo, kaip jis, bū
damas dar jaunas berniukas, 
apsisprendė už lietuvių kalbą ir 
tuo pačiu už tolimesnį savo lie
tuvišką kelą. Ginta Remeikytė 
nagrinėja argumentus už ir prieš 
Akademinių skaučių draugovės ir 
Korp! Vytis susijungimą. Skyriu
je „Jaunimas svarsto” rašo Darius 
Biliūnas apie jaunuoliams rei
kalingą apsisprendimą būti lietu
viais, Vilija Traškaitė api tėvų 
ir vaikų atsakingumą auk sėjimo 
srity, Snieguolė Zalatoriūtė apie 
jaunimo ryšius su Lietuva, tei
singai atkreipdama dėmesį, kad 
dėl susiaurėjusių galimybių jau
nimui Lietuvoje lankytis ir studi
juoti dabar labiausiai apgailes
tauja tie, kurie anksčiau jaunimo 
išvykas į Lietuvą smerkė, kai tuo 
tarpu net Vilniaus universiteto 
ruoštų lituanistikos kursų išei
vijos lietuviams panaikinimą 
galima aiškinti kaip padarinį so
vietinės baimės, jog „svečiai” per
mato komunistinę sistemą ir grįž
ta namo įsitikinę lietuviai, tačiau 
ryškūs komunizmo priešininkai. 
Kiti skyriai — „Iš ASS praeities” 
ir „Mūsų pastogėje” informuoja 
apie skautų akademikų veiklą 
tiek praeityje, tiek dabar. Nume
ris gausiai iliustruotas akademi
kų skautų gyvenimo nuotrau
komis.

• The Observer no. 5 (June, 
1984). Mėnesinis laikraštis 
anglų kalba, leidžiamas Ameri
kos lietuvių Romos katalikų fede
racijos. Vyriausias redaktorius — 
Mykolas Drunga. Administra
torius — Bronius Polikaitis. Adre
sas: The Observer, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata — 10 dol. Atskiras 
numeris — 1 dol.

Jau penktas šiais metais pradė
to leisti The Observer numeris 
skaitytojus supažindina su nauju 
lietuvių vyskupu Paulium Balta
kiu, informuoja apie Lietuvos 
Vyčių 71-mą seimą Chicagoje ir 
apie praėjusią Tautinių šokių 
šventę Clevelande. Recenzuojami 
Lietuvių operos Fausto spektak
liai. Kaip ir anksčiau, svarbiau
sias dėmesys skiriamas žmogaus 
teisėms Lietuvoje.

Numeryje idomūs kolumnistų 
komentarai lietuvišku reikalų 
klausimais; taipgi plati lietuviška 
kronika iš viso pasaulio.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

Vadovai, kurie rūpinosi savo 
vienetuose šį užsimojimą įgy
vendinti, patyrė, kaip nuošir
džiai jaunimas šitų darbų 
ėmėsi. Konkurso laimėtojai 
apdovanoti premijom, o vi
siems dalyviams įteikta šv. 
Kazimiero ženklelis, dėvimas 
prie uniformos. Ženklelių 
mecenatas — taipgi kun. dr. 
Juozas Prunskis. Šv. Kazi
mieras nebebus svetimas 
šiems jaunuoliams, kurie savo 
pačių protinėm ir kūrybinėm 
pastangom jo sukakties šven
time dalyvavo, o per jį nebus 
svetima ir didelė dalis mūsų 
tautos istorijos bei dabartinė 
jos padėtis pasaulyje.

Ką iš šių dviejų epizodų, vy
kusių šv. Kazimero sukak
tuvinių metų paraštėje, taigi 
ir ne pagrindinės reikšmės, 
galima būtų įsidėmėti atei
čiai? Galbūt prisiminti, ką ge
rai žinome, bet kartais už-j 
mirštame — jaunimui irgi i 
neužtenka tautinių manifes
tacijų, neužtenka iškilmingų 
masinių susibūrimų ir puoš-.; 
nių tautinių drabužių vilkė- 
jimo. I savo tautą įaugti, kaip 
jų dar daugelis trokšta, tega- • 
Įima per ilgalaikes savo pa
čių pastangas, savo darbą. Ir 
tuo pačiu, reikia, kad tauta 
suteiktų erdvę, kur kiekvie- [ 
nas jaunas žmogus asmeniš- , 
kai galėtų atsiskleisti. Vyres
niųjų pareiga tam sudaryti 
progas. Tokių progų sudary- j 
mo pavyzdžiais galėtų būti, a 
kad ir čia suminėtieji konkur- >, 
sai. (Aišku, jos neturi būti 
vien konkursai — reikia nuo
lat galvoti ir apie kitokius bū
dus.)

Suaugę, žinantys savo pa
čių (o dar labiau kitų savo 
pažįstamų tautiečių) ribas, 
konkursais ir premijomis ne 
visi žavimės. Ir gan pagrįstai ( 
— dažnai jie atrodo kaip 
„daug triukšmo dėl nieko”. 
Kitaip yra su jaunuoliais, 
kuriuos tiesiog verčia rei
kalingas jų amžiui vidinis po
stūmis išbandyti savo jėgas, 
kurie ir bijo, ir nori savo įsi- į 
tikinimus ir kūrybines pa
stangas, o ypač savo ieškoji
mus, leisti pamatyti- 
visuomenei. Žadą sulaikę, jie 
laukia pripažinimo ir įvertini
mo, bet galutinai ne tai jiems 
patien- svarbiausia. Svar-į 
biausia — įrėžti ženklą, kad 
jie yra, kad jie galvoja, kad 
bando kurti. Jie dar negirdė
ję, kad tik pirmarūšiai kiek- , 
vienos srities ekspertai pagei
daujami viešoje arenoje. Ir 
jie dar neįsisavinę iš anksto į 
nustatyto išeivijos mirties 
tvarkaraščio. Jų naivi pažiū
ra — nors gimęs Amerikoje, 
jaučiuosi lietuvis, įstengiu lie
tuviškai (nors ir ne visai tai
syklingai) rašyti, branginda- > 
mas savo lietuvišką prigimtį, , 
kodėl negalėčiau bandyti sa
ve lietuviškai išreikšti?

Ta prasme įvairūs jaunimo 
konkursai, kaip ir lituanis
tinės mokyklos, ir jaunimo or
ganizacijos, ir jaunimo spau
da, atlieka dvigubą paskirtį: 
auklėjamąją — žmogiškąją ir 
tautinę, nes palaikoma gyva 
lietuviška sąmonė jau trečioje 
išeivijos kartoje, žinoma, ar 
lietuvių ateičiai ta globaline 
prasme, kuria esame įpratę ši
tokias pastangas sverti, tai 
turės reikšmės — ne mums 
pasakyti. Čia norėjosi, kaip 
dera mokslo metų pradžiai, 
pažiūrėti tik iš savo gyve 
namo šios dienos kampo ir 
konstatuoti: lietuviškoji vi
suomenė išeivijoje yra sura
dusi kai kuriuos teisingus bū
dus ugdyti jaunus žmones, ir j 
ji tai daro jau daug metų ty
liai ir ryžtingai, be didelio į 
skardenimosi, be nuolatinio 
savęs sveikinimo, kaip tai bū
dinga, pavyzdžiui, rytiniam - 
pasaulio blokui. Ir tai yra 
pats didžiausias bet kokios ; 
žmogiškos bendruomenės 
pasiekimas ir atpildas — sa
vos tradicijos, savų pagrindi
nių kultūrinių rūpesčių pati
kėjimas priaugančiai kartai.
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