
prieš 70 metų

1940 m. vasarą Sovietų Sąjungos įvykdyta Lietuvos okupacija ir aneksija, 
šių įvykių padariniai kėlė daugumos gyventojų nepasitenkinimą, žadino 
patriotizmą, kuris netrukus peraugo į pasipriešinimo sovietų okupaciniam 
režimui judėjimą. Jau 1940 m. vasaros antrojoje pusėje lietuvių karininkai, 
Šaulių sąjungos nariai, studentija, moksleivija pradėjo steigti pogrindines 
organizacijas, tarp kurių iki 1940 m. spalio mėnesio pradžios nebuvo glaudaus 
bendradarbiavimo, ryšiai buvo silpni, organizacijos veikė gana izoliuotai. Padė-
tis pradėjo kisti, kai susikūrė centrinės pasipriešinimo organizacijos. 1940 m. 
spalio 9 d. Kaune susirinkę pogrindžio nariai įsteigė visą Lietuvą apimančią 
pogrindinę organizaciją (nuo 1940 m. gruodžio 15 d. pradėta vadinti Kauno 
LAF štabu, vadovavo Adolfas Damušis). Berlyne, pasiuntinio Kazio Škirpos 
bute, 1940 m. lapkričio 17 d. jo iniciatyva susirinko iki okupacijos Lietuvoje 
veikusių partijų atstovai ir įkūrė organizaciją – Lietuvių aktyvistų frontą (LAF). 
Nuo 1940 m. gruodžio antrosios pusės Kretingos pogrindinė organizacija 
tapo pasipriešinimo centru Žemaitijoje. 1941 m. vasario mėnesį Raudonosios 
armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso, 179-osios šaulių divizijos štabo 
karininko mjr. Vytauto Bulvičiaus iniciatyva buvo įsteigtas Vilniaus LAF štabas. 
Šios tarpusavyje sąveikaujančios centrinės pogrindinės organizacijos Kaune, 
Kretingoje, Vilniuje, Berlyne nuo pat susikūrimo pradžios pradėjo koordinuoti 
Lietuvos pogrindininkų veiklą, dėl ko tarp organizacijų sustiprėjo tarpusavio 
ryšiai, atsirado glaudus bendradarbiavimas. Rezistentus vienijo bendras 
tikslas – nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Nepriklausomybę jie 
ketino atkurti prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui. Tuo metu Lietuvoje turėjo 
kilti sukilimas prieš sovietinius okupantus. Pogrindžio dalyviai, siekdami šio 
tikslo, rengė ir platino antiokupacinę literatūrą, siekdami žadinti, palaikyti 
patriotines, kovingas nuotaikas visuomenėje. Rezistentams buvo svarbus 
ginklų klausimas. Dalį ginklų jie įsigijo 1940 m. vasarą likviduojant Šaulių 
sąjungą. Šauliai siekė nuslėpti dalį ginklų nuo sovietinės administracijos ir 
panaudoti juos ateityje kovai. Taip pat ginklai buvo gabenami kontrabandos 
būdu per valstybinę sieną iš Vokietijos į Lietuvą. Į pogrindines organizacijas 
buvo verbuojami nariai, plečiamas pasipriešinimo organizacijų tinklas.

1941 m. birželio 22 d. Vokietijos kariuomenei įsiveržus į Sovietų Sąjungą, 
antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje pasiekė kulminaciją – kilo 1941 m. 
Birželio sukilimas valstybės nepriklausomybei atkurti. Antisovietinio 
pogrindžio nariai, kiti Lietuvos patriotai formavo sukilėlių-partizanų 
būrius, kurie svarbiausiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje stojo į atvirą 
ginkluotą kovą su besitraukiančiais raudonarmiečiais, sovietiniais aktyvistais 
ir kolaborantais, siekdami paimti valdžią į savo rankas apskričių ir valsčių 
centruose dar iki vokiečių kariuomenės atėjimo. Sukilėliai steigė aktyvistų 
štabus, komitetus, pradėjo atkurti iki sovietinės okupacijos pradžios veikusias 
lietuvių valdžios įstaigas. 1941 m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. LAF Vyriausiojo 
štabo vardu Leonas Prapuolenis iš Kauno radiofono paskelbė, kad atkuriama 
laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė. Taip pat buvo pranešta ir apie 
Lietuvos laikinąją vyriausybę, kuri, vadovaujama Juozo Ambrazevičiaus-
Brazaičio, nuo pirmųjų egzistavimo dienų pradėjo valstybės atkūrimo 
darbus. Sukilimas pasibaigė 1941 m. birželio 28 d., kai vokiečių kariuomenė 
išstūmė iš Lietuvos sovietų kariuomenės ginkluotąsias pajėgas. Istoriko 
V. Brandišausko nuomone, per sukilimą žuvo ne daugiau kaip 600 ginkluotų 
lietuvių partizanų. Lietuvių išeivijos leidiniuose žuvusiųjų partizanų skaičius 
svyruoja nuo 2 iki 4 tūkst. Vokiečių okupacinė valdžia nepripažino Lietuvos 
nepriklausomybės, sukilėlių iškovojimų. Jie 1941 m. rugpjūčio 5 d. paleido 
Lietuvos laikinąją vyriausybę, rugsėjo 15 d. sustabdė Vilniaus miesto ir srities 
komiteto veiklą, rugsėjo 26 d. uždraudė LAF organizacijos veiklą. Sukilimo 
Lietuvoje reikšmė yra ta, kad buvo paneigtas melas apie savanorišką Lietuvos 
įstojimą į Sovietų Sąjungos sudėtį, buvo atgautas pasitikėjimas savo jėgomis, 
o tai buvo paskata tolesniems patriotiškai nusiteikusių žmonių veiksmams, 
siekiant laisvės Lietuvai vokiečių okupacijos ir antrosios sovietinės okupacijos 
laikotarpiais.

Alfredas Rukšėnas

Birželio sukilimo dalyvių laidotuvės Kaune, centrinėse 
miesto kapinėse 
1941 m. birželio 27 d.

Sukilėliai laukia ginklų

Lietuvos laikinosios vyriausybės posėdis. Posėdžiui pirmininkauja Juozas Ambrazevičius (Brazaitis). 
Kairėje: Jonas Matulionis, Juozas Senkus, Balys Vitkus, Pranas Vainauskas, Vytautas Landsbergis (Žem-
kalnis), Ksaveras Vencius, Vytautas Grudzinskas. Dešinėje: Jonas Šlepetys, Stasys Raštikis, Adolfas Da-
mušis, Juozas Pajaujis, Antanas Novickis, Leonas Prapuolenis, Mečislovas Mackevičius


