
IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ
MANTIJOMIS

Su prasidedanèiu Pirmuoju pasauliniu karu dideles viltis siejo lietuviø
ir lenkø tautos. Nors tø vilèiø turinys buvo skirtingas: lietuviai vylësi atkur-
ti savo savarankiðkà valstybingumà, lenkai – Lenkijà, kokia ji buvo iki jos
padalijimo, iki 1772 m. (su LDK). Tiesa, lenkø politiniø vadø nuomonës
tuo klausimu irgi skyrësi. 1897 m. ákurtos lenkø nacionalistinës Tautinës
demokratø partijos (Narodowa demokracja – populiariai endekai) ideo-
logas ir vadas buvo Varðuvos universiteto absolventas gamtininkas Roma-
nas Dmovskis (Roman Dmowski, 1864–1939); tie veikëjai kûrë „Didþiosios
Lenkijos“ (su LDK) vaizdà. Jø siekiamoje valstybëje turinti bûti viena len-
kø tauta, viena lenkø kalba (asimiliuojant lietuviø ir kitas tautas). Kiek
kitokià atkurtàjà „Didþiàjà Lenkijà“ ásivaizdavo vienas lenkø lyderiø Ju-
zefas Pilsudskis – tai federacinë Lenkija, kurioje prisijungtoms tautoms
paliekama ir kai kuriø politiniø teisiø.

Paèios Lenkijos þemëse nebuvo
vienodas svetimøjø reþimas. Rusijos ir
Prûsijos valdomose srityse buvo áves-

ta grieþta okupacinës valdþios tvarka, o Austrijos–Galicijos ir Krokuvos
kraðte lenkai galëjo visai laisvai veikti, kurti savo draugijas ir net karinio
pobûdþio organizacijas. Galicijoje nuo 1908 m. gyveno pabëgæs ið rusø val-
domos Lietuvos, ið Vilniaus, ir bûsimasis Lenkijos diktatorius Juzefas Pil-
sudskis (Józef Giniot-Piùsudski). Jis gimë 1867 m. gruodþio 5 d. Pabradës
vlsè. Zulavo dvare senos lietuviø kilmës, bet sulenkëjusio bajoro ðeimoje.
Juzefas buvo ketvirtas bajoro vaikas. Tëvas, taip pat Juzefas (1833–1902),
kilæs ið nuo XV a. þinomos Ginioto giminës, buvo vedæs garsios þemaièiø
giminës – Bilevièiø dukrà Marijà (1842–1883) ir turëjo dvarà Suginèiuose,
Teneniuose (dabar Ðilalës r.), bet dël dalyvavimo 1863 m. sukilime rusai
dvarus konfiskavo. Tada Pilsudskiai persikëlë á nedidelá ásigytà dvarelá Zu-
lave. Bet dël negebëjimo ûkininkauti dvarelis nusmuko, o 1874 m. sudegë,
ir Pilsudskiai su savo 12 vaikø persikëlë á Vilniø. Vyresnysis brolis Bronis-

Bûsimasis Lenkijos diktatorius –
Juzefas Pilsudskis
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lovas, vëliau prisimindamas tuos metus, raðë, kad Juzefas buvæs labai di-
delis egoistas. Jis nepaisydavæs, ar liks skanesnio maisto kitiems, o tik sku-
bëdavæs pats iki soties prisikirsti. Taèiau ðiaip mokslas jam sekæsis gerai,
tuo labai didþiavæsis ir „visada labai daug kalbëdavo, nors darydavo maþai
kà, bet kiti juo tikëdavo ir þavëdavosi“.1

J. Pilsudskis gimnazijà Vilniuje baigë 1888 m. ir ástojo á Charkovo uni-
versitetà medicinos studijuoti. Bet po pirmojo kurso uþ socialistiniø idëjø
skleidimà, taip pat átarus, kad dalyvavo drauge su V. Lenino broliu A. Ul-
janovu (Uljanov) pasikësinime prieð Aleksandrà III, ið universiteto buvo
paðalintas, suimtas ir iðtremtas á Sibirà (Irkutskà), ið ten jam leista sugráþti
á Vilniø po 5 metø. 1892 m. birþelio mën. apsigyveno ið pradþiø tëvø bute,
paskui pas iðsiskyrusià turtingà savo meiluþæ Marijà Koplevskà (Koplew-
ska), pas tà paèià, kurios simpatijas stengësi laimëti ir lenkø tautiniø de-
mokratø lyderis R. Dmovskis. Bet ponia pasirinko J. Pilsudská. Dël to
R. Dmovskis visà laikà jautë prieðiðkumà laimëtojui.

Vilniuje ásikûrus Lenkijos socialistø partijai (PPS), J. Pilsudskis ásitraukë
á jos veiklà ir ëmë raginti visus lenkus susijungti ir atkurti iki padalijimø
(1772 m.) buvusià lenkø valstybæ. Tapo ir lenkø socialistø laikraðèio kores-
pondentu (slap. „Rom“). Kaip labai veiklus partijos narys, J. Pilsudskis
jau antrame PPS suvaþiavime buvo iðrinktas á jos Centro komitetà, o þan-
darams suëmus jos pirmininkà, kurá laikà vadovavo ir visai partijai. Tuo-
met J. Pilsudskis aiðkino, jog Lenkija turi iðsikovoti nepriklausomybæ, kad
galëtø jà paversti socialistine. Bet ádomu, kad tas lenkø veikëjas, nors ir
kilæs ið Lietuvos, ið lietuviø, në þodeliu niekur net neuþsiminë apie rusø
engiamà Lietuvà, apie lietuviø tautos kovà dël savo laisvës ir savo valsty-
bingumo atkûrimo.

J. Pilsudskis buvo ir vienas pagrindiniø PPS laikraðèio „Robotnik“ lei-
dëjø, slaptos jo spaustuvës Lipniðkëse (prie Vilniaus) ásteigëjas. Toje spaus-
tuvëje spausdinti ir rusiðki, þydiðki leidiniai, bet neþinoma, kad nors koks
lapelis bûtø buvæs iðspausdintas lietuviðkai.

1899 m. liepos 15 d. J. Pilsudskis ir Marija Koplevska (Juðkevièio-
va) norëjo susituokti Lomþoje. Bet kunigams atsisakius juos sutuokti
(ponia buvo palikusi savo vyrelá, nors ir prie altoriaus sutuokta), J. Pil-
sudskis su Marija perëjo á protestantus ir jø kunigas sutuokë juos kaip
tinkama. Ir tik 1916 m. pabaigoje, kai J. Pilsudskis iðkilo á valdþios vir-
ðûnes, jiedu vël sugráþo á katalikybæ ir net pats Varðuvos vyskupas pa-

1 Nalenè D., Nalenèius T. Juzefas Pilsudskis. V., 1991. P. 20.
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laimino ðià santuokà ir ëmë skelbti, kad J. Pilsudskis vienas ið dievo-
baimingiausiø lenkø katalikø.

1899 m. rudens pradþioje J. Pilsudská, su þmona gráþusá á Vilniø, ëmë
sekti rusø slaptoji policija. Gelbëdama juos nuo suëmimo, kurá laikà slaps-
të lietuviø veikëja Emilija Vileiðienë. Taèiau 1900 m. pradþioje rusø þan-
darai, iððnipinëjæ, kur Pilsudskiai slepiasi, juos suëmë. J. Pilsudskis buvo
kaltinamas kaip PPS vadovas, antivalstybinio laikraðèio „Robotnik“ leidë-
jas ir redaktorius. Po keleto dienø tardymo þmonà Marijà paleido, o J. Pil-
sudská uþdarë á Varðuvos kalëjimà. Bet ten ilgai neuþsibuvo: apsimetë
beproèiu ir buvo perkeltas á ligoninæ gydyti. Ið ten po keleto mënesiø pa-
bëgo á Galicijà. Èia jau gyveno ir jo þmona Marija.

1902 m. vasarà dalyvavo Londone vykusioje socialistø konferencijoje.
Ten ásigijæs naujus dokumentus gráþo á Rusijos valdomà Lenkijà toliau dirbti
partinio darbo. J. Pilsudskio autoritetas jau buvo iðaugæs. Prie to prisidëjo
ir gandas, kad jis parodæs tikrà didvyriðkumà pabëgdamas ið Varðuvos ka-
lëjimo. Beje, bûdamas Londone, J. Pilsudskis buvo uþverbuotas japonø
ðnipu ir 1904 m. liepos pradþioje per Londonà, Niujorkà iðvyko á Japonijà
mokytis þvalgybininku. Buvo susitarta dël informacijos apie Rusijos ka-
riuomenæ teikimo. Uþ tai japonai paþadëjo finansiðkai remti PPS ir patá
J. Pilsudská, taip pat aprûpinti ginklais lenkø karinius dalinius sabotaþo
veiksmams prieð Rusijà ir þvalgybai, numatyta trukdyti rusø kariuomenës
perkëlimà á Tolimuosius Rytus. Taèiau J. Pilsudskiui visiðkai pasinaudoti
japonø parama sutrukdë jo konkurentas, tautininkas Romanas Dmovskis,
kurá, neþinant J. Pilsudskiui, japonai irgi buvo pasikvietæ á Tokijà. Pastara-
sis árodë, kad lenkø kariø batalionas ar keli batalionai menkai tegalëtø
pakenkti Rusijai, o tik sukeltø Vakarø Europos pasipiktinimà ir paèiais
lenkais.

Taip japonams „apsigalvojus“ dël lenkø kariniø daliniø organizavimo,
J. Pilsudskis negavo tolesnei savo veiklai instrukcijø, nors PPS lëðø per
ávairius Vakarø ðaliø bankus japonai siuntë, tikëdamiesi, kad ta partija ga-
lëtø bûti jiems pagalbininkë kare su Rusija.

Karà Rusija prieð Japonijà pralaimëjo. Per visà Rusijà ëmë ristis gin-
kluotø sukilimø ir riauðiø bangos. Jos gerokai padrebino ir Lenkijà. Taèiau
J. Pilsudskis buvo nepatenkintas, kad, nepaisant jo ir bendraminèiø pa-
stangø sudaryti revoliucinius komitetus, sukelti ginkluoto sukilimo ir iðva-
ryti rusø nepavyko; daugiausia tenkintasi tik streikais, demonstracijomis
keliant socialiniø reikalavimø ðûkius.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Platesnei PPS veiklai stokota pini-
gø. J. Pilsudskis buvo paskirtas parti-

jos „bankininku“ – rûpintis lëðø gavimu. Jis, kaip ir vienas ið rusø bolðevikø
veikëjø J. Stalinas, sudarë ginkluotø plëðikø gaujà, kad ji papildytø parti-
jos kasà pinigais, pagrobtais ið valstybës ástaigø, bankø.

Vienà toká J. Pilsudskio ginkluotos gaujos ávykdytà paðto traukinio, va-
þiavusio ið Peterburgo á Varðuvà, apiplëðimà netoli Vilniaus, Bezdoniø stoty-
je, lenkø spauda apraðë minint ðio ávykio 100-metá, kad primintø, koks ðaunus
buvæs jø mylimiausias vadas, nepriklausomos Lenkijos „tëvas“ – Juzefas Pil-
sudskis. Ið tikrøjø tam apiplëðimui jis rengësi ilgai ir kruopðèiai. Dar 1908 m.
pavasará jis su svetimu pasu atvyko á Vilniø su meiluþe Aleksandra Ðezer-
binska (Szezerbiñska). Kiek vëliau atvyko ir bendraþygis Aleksandras Prys-
toras su tikràja þmona. PPS „tarnai“ iki smulkmenø iðtyrinëjo Bezdoniø stotá
ir jos apylinkes, parengë traukinio uþpuolimo ir atsitraukimo planus. Ið 19
lenkø plëðikø buvo sudarytos trys kovinës grupës: viena turëjo uþimti Bez-
doniø stotá ir nutraukti telegrafo, telefono ryðius, antra – sunaikinti stoties ir
traukinio sargybà, treèia, kuriai ëmësi vadovauti pats J. Pilsudskis, – ásiverþti
á paðto vagonà, kuriame gabenti pinigai. Ir planas buvo sëkmingai ávykdytas
1908 m. rugsëjo 26 d. Tik traukinyje rasta maþiau pinigø, negu tikëtasi, – tik
200 tûkst. aukso rubliø. Në vienas ið plëðikø nebuvo suþeistas.1

J. Pilsudskis buvo patenkintas savo organizuojamais ginkluotais api-
plëðimais. Jis vis skeptiðkiau ëmë þiûrëti á savo ir kitø partijø programas,
deklaracijas. Tik jëga esà galima nugalëti jëgà. Ir jis, sugráþæs á Galicijà,
ëmësi ágyvendinti tai, kas nepasisekë su japonais: pasisiûlë Austrijos val-
dþiai sudaryti lenkø savanoriø legionus, kurie gintø jà karo su Rusija me-
tu. Austrus sudomino J. Pilsudskio pasiûlymas: jie pyko ant Rusijos ypaè
dël jos kiðimosi á Balkanø reikalus.

Gavæs slaptà austrø leidimà, J. Pil-
sudskis 1908 m. birþelio pabaigoje
Lvove ëmë organizuoti lenkø Aktyvio-

sios kovos sàjungà (Zwiàzek Walki Czynnej). Austrai paþadëjo jà paremti
pinigais ir ginklais. Taèiau lenkai neskubëjo stoti á tà organizacijà ir po
metø teturëjo dar tik 140 nariø. 1910 m. Austrijos vyriausybë priëmë ásta-
tymà, kuriame leido lenkams kurti savo karines organizacijas kaip ðauliø

J. Pilsudskis – plëðikø vadas

1 Butkevièius Z. Józefo Piùsudskio nuotykiai Bezdonyse // Ðiaurës Atënai. 2008,
gruod. 24. Nr. 922.

J. Pilsudskis – lenkø ginkluotø
bûriø organizatorius
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sàjungà (Lvove ir Krokuvoje). J. Pilsudskis, austrø þvalgybos remiamas,
toliau didino Aktyviosios kovos sàjungà kaip slaptà lenkø kovos organiza-
cijà. Austrija padëjo 1912 m. Galicijoje ákurti Lenkijos kariuomenës iþdà,
o politinio pobûdþio problemoms spræsti – Lenkijos konfederacinæ parti-
jø tarybà. Ji J. Pilsudská paskelbë visø lenkø kariniø pajëgø vyriausiuoju
komendantu. Taip J. Pilsudskis, iki tol þinotas tik kaip socialistø veikëjas ir
su ginklais susidûræs tik kaip bankø ir traukiniø apiplëðimø vadeiva, þmo-
gus, turintis tik viduriná iðsilavinimà, ið tikrøjø tapo savanoriðkos lenkø
kariuomenës vadu.

1914 m. birþelio 28 d. Sarajeve nu-
ðovus Austrijos–Vengrijos sosto ápëdi-
ná Pranciðkø Ferdinandà ir jo þmonà

Sofijà, dël to buvo apkaltinta Serbija ir liepos 2 d. Austrija–Vengrija áteikë
jai ultimatumà, reikalaudama perduoti jai Bosnijà ir Hercegovinà, prie-
ðingu atveju pagrasino karu. Tokiam Austrijos–Vengrijos siekiui pritarë
Vokietija, bijodama, kad Balkanuose neásigalëtø Serbijos rëmëja Rusija.

Europa prieð Pirmàjá pasauliná karà. 21 valstybë: ið jø 4 imperijos, 13 karalysèiø, 1
kunigaikðtystë (Juodkalnija) ir 3 respublikos.

Pirmojo pasaulinio karo
pradþia
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O Rusija, norëdama sulaikyti Austrijà nuo tokiø þygiø, liepos 28 d. visoje
savo imperijoje paskelbë mobilizacijà á kariuomenæ. Rusijai nepaklusus Vo-
kietijos ultimatumui sustabdyti mobilizacijà, rugpjûèio 1 d. ji paskelbë karà
Rusijai. O netrukus siekdamos savø interesø ir tarsi remdamos Rusijà ir
Serbijà, karà Vokietijai paskelbë Anglija ir Prancûzija, o kiek vëliau – Italija.

Rusija, nelaukdama, kol Vokietijos kariuomenë ásiverð, rugpjûèio 17 d.
pati pradëjo verþtis ið Lietuvos á Vokietijai priklausomà Maþàjà Lietuvà.
Kadangi Vokietija tuo metu didþiàjà dalá savo kariuomenës buvo sukoncen-
travusi Prancûzijos fronte, tad Rusijos kariuomenë palyginti gana lengvai
stûmësi á kraðto gilumà. Taèiau Vokietijos karinë vadovybë, ið Vakarø fronto
á Rytprûsius rugpjûèio pabaigoje permetusi kariuomenæ, rusø verþimàsi su-
laikë. Dideli rusø kariuomenës daliniai sunaikinti, paimti á nelaisvæ ir 1915 m.
pavasará vokieèiai ne tik iðstûmë rusø kariuomenæ, bet ir toliau puolë frontu
nuo Nemuno iki Karpatø kalnø. 1915 m. kovo 29 d. vokieèiai uþëmë Taura-
gæ, geguþës 7 d. – Liepojà, liepos 29 d. – Panevëþá, rugpjûèio 18 d. po atkak-
liø mûðiø uþëmë Kaunà, rugpjûèio 26 d. – Alytø, o rugsëjo 18 d. – ir Vilniø.
Rusams pasitraukus ið Vilniaus, baigësi manervinio karo laikotarpis Rytuo-
se: abi kariaujanèios pusës (nuo Rygos prie Baltijos jûros iki Èernevicø prie
Rumunijos sienos) perëjo á poziciná – apkasø karà.

Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.).
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Permaininga karo pradþia sujaukë ir vyriausiojo komendanto J. Pil-
sudskio planus. 1914 m. rugpjûèio 6 d. jis su savo ðauliø pulkais perëjo ið
Galicijos á Rusijos uþimtà Lenkijos dalá. Taèiau niekas jo nepasitiko kaip
iðvaduotojo, nestojo savanoriais á jo pulkus. Daugeliui þmoniø buvo arti-
mesnë tautiniø demokratø lyderio R. Dmovskio politika: eiti iðvien su Aust-
rija ir Vokietija Lenkijai praþûtinga. Beveik visuose kraðtuose, kurie tik
patekdavo ypaè vokieèiø valdþion, prasidëdavo nuoþmus vokietinimas ir
kolonizacija. Bet ir dël Rusijos nerimauta. Ið pradþiø ji, uþëmusi vos ne
visà Maþàjà Lietuvà, vokieèiø buvo atblokðta. Taèiau su Rusija ëjo Prancû-
zija ir Anglija. O lenkams Prancûzija buvo lyg ðventoji.

Tad J. Pilsudskiui ir jo pulkams vis trypèiojant Galicijos pasienyje, no-
rint ir bijant pulti rusus, lenkø kariuomenæ jos globëjai – austrai atðaukë,
panaikino ir savo leidimà veikti lenkams savarankiðkai. Lenkams ásakyta
pereiti Austrijos kariuomenës þinion. Austrams reikalaujant lenkø ðauliø
ir kitø savanoriø daliniai pertvarkyti á Austrijos kariuomenës lenkø legio-
no dalinius, o J. Pilsudskis turëjo atsisveikinti su jam buvusiu taip mielu
Lenkijos kariniø pajëgø vyriausiojo komendanto titulu. Jam paliktas len-
kø legiono vado vardas ir suteikta teisë vilkëti austrø kariuomenës gene-
rolo mundurà. Bet tai netenkino ambicingojo J. Pilsudskio ir, kai vokieèiø
kariuomenë, iðstûmusi rusus, uþëmë Lenkijà, jis ëmë ákalbinëti vokieèiø
okupacinæ valdþià ir kaizerio atstovus Berlyne leisti sudaryti atskirà jo va-
dovaujamà Lenkijos kariuomenæ. Taèiau tuo metu, 1916 m. liepos mëne-
sá, rusø kariuomenë pralauþë austrø fronto linijà Volynëje, ginamà lenkø
legionieriø. Daug jø ten þuvo ar pateko rusams á nelaisvæ.

Gen. J. Haleris (Haller) su savo kariniu daliniu Prancûzijoje (1918 m.).

ALGIMANTAS LIEKIS



204 LIETUVIØ TAUTA

Tuo pasinaudodamas J. Pilsudskis
ëmësi átikinëti Vokietijos ir Austrijos

imperatorius ir jø atstovus, kad lenkai áveiks rusus, jei Lenkija atgaus savo
valstybingumà. Vokieèiai ir austrai tuo patikëjo ir 1916 m. lapkrièio 5 d. jø
imperatoriai paskelbë bendrà dekretà dël Lenkijos karalystës atkûrimo,
kuri bûtø karinëje ir ekonominëje sàjungoje su Vokietija ir Austrija. Im-
peratoriai paskyrë ðaliai valdyti Regentø tarybà, o jos pirmininku J. Pil-
sudská.

Regentai, tarp jø ir pats J. Pilsudskis siûlë karaliumi paskelbti Vokieti-
jos kaizerá Vilhelmà II. Bet kaizeris atsisakë, paaiðkindamas, kad jis tos
Lenkijos karalystës vainikà jau paþadëjæs Habsburgø giminës kunigaikð-

èiui Simonui.1

Nepaisant, kad kraðte
kaip ir anksèiau liko vokie-
èiø ir austrø okupacinë ka-
riuomenë, lenkams atsira-
do kur kas didesniø galimy-
biø plëtoti savo ðvietimà,
mokslà, ekonomikà. Taèiau
J. Pilsudskis ir jo bendraþy-
giai buvo nepatenkinti, kad
imperatoriai atkûrë ne
„Didþiàjà Lenkijà“, kokia ji
buvo iki 1772 m., t. y. drau-
ge su LDK. Tiesa, J. Pilsud-
skis labiau ásivaizdavo, kad
ta „Didþioji Lenkija“ bûtø
savotiðka federacinë valsty-
bë, o R. Dmovskis – kad ta
valstybë turi bûti tik lenkø,
vienos kalbos – lenkø vals-
tybë.

Lenkijos karalystës atkûrimas

1 Fraenkel M. Poland the Strugle for Pover 1772–1939. Vashington, 1946. P. 141; Èepë-
nas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 214.

Vokieèiø valdomos okupuotos Lietuvos sritys
(1919 m. pab.).
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Visà laikà nepalyginti kur kas blo-
gesnëje negu lenkai padëtyje buvo at-
sidûræ lietuviai, siekæ atkurti savo

tautos valstybingumà. Lietuviai neturëjo tokio kraðtelio kaip lenkai Gali-
cijoje, kuriame galëtø laisvai veikti. Maþa to, kaip anksèiau raðyta, lietu-
viai persekioti ne tik rusø valdininkø, bet ne maþiau nuoþmiai ir lenkø, jø
kunigø, sulenkëjusiø bajorø, dvarininkø, tø, kurie netikëjo, kad lietuviø
tauta gali bûti savarankiðka, o dar labiau turëti savo atskirà nuo lenkø
valstybæ. Keletà ðimtø metø trukæs lenkinimas daugeliui, matyt, buvo pa-
daræs ir pakitimø genuose. Tad Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse lenkai
jau turëjo nemaþai savo kariuomenës, savus universitetus, o lietuviams
bûdavo didþiausias laimëjimas, jei pasisekdavo ásteigti kokià draugijà, o
dar labiau – lietuviðkà mokyklëlæ.

Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui ir Lietuvà uþplûdus pabëgë-
liams, grupë lietuviø ðviesuoliø 1914 m. rugpjûèio 11 d. Vilniuje ásteigë Lai-
kinàjá lietuviø komitetà ir Draugijà nuo karo nukentëjusiems ðelpti. Buvo
iðrinktas Centrinis komitetas: E. Vileiðienë, P. Leonas, J. Maðiotas, A. Smeto-
na, M. Yèas, dr. A. Vileiðis, kun. V. Jezukevièius, kun. K. Olðauskas, A. Þmui-
dzinavièius, D. Malinauskas, kun. P. Dogelis, A. Janulaitis, M. Sleþevièius, kun.

Lietuva kaizerinës Vokietijos
valdþioje

Didysis Vilniaus komitetas vokieèiø okupacijos laikais.
Ðio komiteto iniciatyva Vilniuje 1917 m. suðaukta lietuviø konferencija, kurioje iðrinkta

Lietuvos Taryba. Ið kairës sëdi: kan. J. Kukta, E. Vileiðienë, dr. A. Vileiðis,
dr. J. Basanavièius, A. Smetona, adv. J. Kymantas, D. Malinauskas, kun. J. Stankevièius;

stovi: A. Stulginskis, Jankauskas, kun. J. Bakðys, kun. V. Jezukevièius, J. Ðernas,
dail. A. Þmuidzinavièius, M. Birþiðka, kan. J. Dogelis, J. Siemaðka ir K. Barauskas.
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J. Kukta.1 Kairiøjø paþiûrø veikëjai kiek vëliau dar ásteigë kità draugijà –
Nukentëjusiems nuo karo gyventojams agronomijos ir teisiø pagalbai teikti
draugijà.2

Daugiausia Draugijos nuo karo nukentëjusiems ðelpti pirmininko
M. Yèo, dirbusio Rusijos dûmoje, pastangomis ðiai draugijai buvo iðrûpin-
ta ðiek tiek lëðø. 1915 m. vasarà vokieèiams okupuojant Lietuvà Draugijos
Centrinis komitetas pasidalijo: viena jo dalis su pirmininku M. Yèu pasi-
traukë á Rusijà, o kita su vicepirmininku Antanu Smetona pasiliko Lietuvo-
je, Vilniuje. Á jos veiklà ásitraukë ir minëtosios kairiøjø Nukentëjusiems nuo
karo gyventojams agronomijos ir teisiø pagalbai teikti draugijos nariai:
Mykolas Birþiðka, Augustinas Janulaitis, Peliksas Bugailiðkis, inþ. Stepo-
nas Kairys. Pirmininku iðrinktas Antanas Smetona. Draugijos komitetas
faktiðkai tapo ir kovos dël lietuvybës, dël Lietuvos savarankiðkumo
centru.

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1958. T. 16, p. 38.
2 Merkelis A. Antanas Smetona. Èikaga, 1964. P. 135.

Lietuviø draugijos nuo karo nukentëjusiems ðelpti Centrinis komitetas.
Pirmoje eilëje ið kairës: E. Vileiðienë, kun. P. Dogelis, M. Yèas, A. Þmuidzinavièius, kun.
J. Kukta, J. Basanavièius, J. Kymantas, antroje eilëje: J. Ðernas, J. Balèikonis, S. Ðilingas,

kun. K. Olðauskas, A. Smetona, A. Vileiðis. 1915 m., fotografas A. Juraðaitis.
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Vokieèiai, okupavæ Lietuvà, pava-
dino jà Ober Osto sritimi. Jo valdo-

vais buvo paskirti feldmarðalas Paulius fon Hindenburgas (Paul von
Hindenburg) ir gen. Erichas fon Liûdendorfas (Erich von Ludendorf). Sritis
buvo 109 tûkst. km2 ploto ir jai priskirta dalis senøjø lietuviø etniniø þe-
miø: buvusios Vilniaus, Kauno, Gardino, Kurðo gubernijos, o nuo 1918 m.
sausio 27 d. ir Balstogës. Kraðtui valdyti sudaryti skyriai – savotiðkos mi-
nisterijos, tiesiogiai pavaldþios gen. E.  fon Liûdendorfui. Tai – politikos
(V), finansø (VI), þemës ûkio (VII), kulto ir mokyklø (VIII), teisingumo
(IX), paðto (X), prekybos (XI) ir kt. Visø jø paskirtis buvo: suvokietinti
Lietuvà, sudaryti sàlygas vokieèiams ásitvirtinti joje.

Visos Ober Osto valdymo apygardos suskirstytos á 34 apskritis, o pas-
tarosios á 230 valsèiø. Tik Vilniaus ir Kauno miestai, be apskrièiø, sudarë
dar atskirus administracinius vienetus.

Beveik visø valdymo struktûrø virðininkais skirti vokieèiai, daþniausiai
buvæ kariðkiai, nors ir nemokëjæ lietuviðkai. Vertëjais jiems daþniausiai
buvo þydai, kurie neretai pasijusdavo ne maþesniais virðininkais uþ paèius
vokieèius, nes nuo jø, kaip tarpininkø, neretai priklausydavo lietuviø, ypaè
valstieèiø, nesupratusiø vokiðkai, likimas – vokieèiai  virðininkai savo nuo-
þiûra galëjo þmones teisti, bausti ar jø pagailëti.

Vokieèiai, okupavæ Lietuvà, nesudarë kaip Lenkijoje, Belgijoje ir kitur
savo civilinës valdþios, o paliko veikti karinæ. Tik 1917 m. lapkrièio mënesá
paskyrë baronà F. Folkenhausenà (Volkenhausen) vadovauti, nors ið tik-
røjø jis tik atliko komisaro pareigas – palaikë ryðius tarp Ober Osto val-
dþios Kaune ir Vokietijos vidaus reikalø ministro. Ir tik nuo 1918 m. vasaros,
þlungant vokieèiø imperinëms uþmaèioms, pradëjo organizuoti ir civilinæ
savo valdþià, o lapkrièio 3 d. paskyrë civilinës valdþios Lietuvoje komisaru
dr. E. Cimerlæ (Zimmerle).

Okupantai vokieèiai á lietuvius ið pradþiø þiûrëjo tik kaip á savo prie-
ðus, buvusius rusø valdinius. Ir patikimais laikë þydus ir lenkus, kurie, kaip
anksèiau raðyta, ypaè Galicijoje, skelbësi remià Austrijos–Vokietijos sà-
jungà ir jos karà prieð Rusijà. Tiesa, ir Rusija siekë iðlaikyti lenkus savo
valdþioje. Dar prieð karo pradþià 1914 m. rugpjûèio 1 d. Rusijos kariuo-
menës vyriausiasis vadas didysis kunigaikðtis Nikolajus paskelbë manifes-
tà, o rugsëjo 17 d. ir Austrijos–Vengrijos imperijos tautoms apie suteikiamà
joms teisæ atkurti savo valstybingumà.1

Okupantø valdymo sistema

1 Russian Diplomacy and Eastern Europe (1914–1917). N.Y., 1963. P. 80.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Lenkai, gavæ ir Rusijos, ir Austrijos, o
vëliau ir Vokietijos paþadus dël jø valsty-

bës atkûrimo, ëmë dar áþûliau pulti lietuvius ir jø organizacijas, reikalau-
dami, kad lietuviai privalà eiti tik su jais atkurti vienos Lenkijos valstybës.
Tai M. Yèas 1914 m. spalio mënesá savo laiðke JAV lietuviams aiðkino: kad
lietuviai niekada nesutiks, kad Lietuva priklausytø Lenkijai. „Nutarta grieþ-
tai ir aiðkiai: – kadangi dël visos virtinës istorijos, ekonomijos ir kultûros
faktoriø lenkinimo pavojus yra baisesnis uþ rusinimo ir dargi vokietinimo
pavojø, visomis pajëgomis gintis nuo lenkø hegemonijos, geriau pasilikti
kad ir status quo su Rusija, by tik atsiginus nuo lenkø hegemonijos [...]“. Ir
toliau M. Yèas siûlë, kad ir Lenkija, ir Lietuva bûtø atkuriama etninëse
þemëse, prie kuriø turi bûti priskirta ir visa Maþoji Lietuva, Suvalkø, Au-
gustavo, Gardino ir kitos lietuviø þemës.1

Dr. J. Ðliûpo 1918 m. siûlytos Baltø respublikos ribos.

1 Amerikos lietuviø kultûros archyvas (ALKA, Putnamas, JAV). Amerikos lietuviø ta-
rybos fondas (1914–1915 m.).

Prabudæ lenkø vanagai
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Beje, panaðios mintys buvo iðdëstytos
ir atsakyme á minëtàjá 1914 m. rugpjûèio

1 d. Rusijos kariuomenës vyriausiojo vado, didþiojo kunigaikðèio Nikola-
jaus manifestà dël lenkø ir kitø tautø, iðskyrus lietuviø, teisës atgauti vals-
tybingumà. Tà savo atsakymà lietuviai veikëjai M. Yèas, S. Ðilingas,
J. Basanavièius, D. Malinauskas pavadino „Lietuviø deklaracija“ (vëliau
ji vadinta „Gintarine“), kurioje árodë, kad lietuviø tauta yra viena seniau-
siø Europoje, kad ji daugelá amþiø buvo tik „pati savo likimo vykintoja ir
pati kur tinkama kreipë savo valià, sugebëjo iðsaugoti savàjà kultûrà visa-
me josios grynume per vergijos amþius, per masiná savøjø broliø iðsiþadë-
jimà savosios tëvynës“.1

„Gintarinæ“ deklaracijà Rusijos dûmos narys M. Yèas áteikë tuometi-
niam Rusijos ministrui pirmininkui Ivanui Goremykinui (Ivan Goremykin).

1915 m. pavasará lenkø dvarininkai A. Meiðtovièius (Meysztowicz),
P. Konèia (Koñczia), Vankovièius (Wankowicz) Vilniuje irgi ásteigë Pilie-
èiø komitetà nukentëjusiems nuo karo ðelpti, puoselëdami viltá tapti Vil-
niaus, o gal ir Lietuvos prijungimo prie Lenkijos svarbiausiu centru. Á
Komitetà lenkai priëmë ir þydø veikëjø, kad, kraðtà uþëmus vokieèiams,
árodytø, jog tik jø, lenkø, komitetas atstovaujàs to kraðto þmonëms. Ðis
komitetas ëmë reikalauti ið vokieèiø okupacinës valdþios, kad kraðte bûtø
tik lenkø mokyklos, kad bûtø tik lenkiðka spauda, tik lenkø kalba vartoja-
ma, nes Lietuva esàs tik lenkø kraðtas.

Kaip anksèiau ðioje knygoje raðyta, Vokietijos ir Austrijos imperato-
riams 1916 m. lapkrièio 5 d. sudarius Lenkijos karalystæ ir jai valdyti Re-
gentø tarybà, Lietuvoje dar labiau suáþûlëjo lenkai, jø kunigai ir bajorai.
Jie reikalavo, kad lietuviai jungtøsi su jais, puoselëtø lenkø kalbà ir kultû-
rà. Vokieèiai, tikëdamiesi, kad Lenkijos karalystëje bus suorganizuota vo-
kieèiams padëti kariuomenë, nereagavo á lietuviø skundus dël lenkinimo
ir persekiojimø. Okupantams net buvo naudingi lietuviø ir lenkø nesutari-
mai. Tai padëjo vykdyti nuoþmià germanizacijà. Tuo klausimu lietuviø vei-
këjai – dr. J. Basanavièius, A. Damaðevièius, S. Kairys, A. Smetona, K. Ðaulys
1917 m. vasario 17 d. kreipësi á vokieèiø okupacinæ valdþià tokia nota:

„Ávykiai Varðuvoje, paskelbus Lenkijos karalystæ, ir kurie nuo to laiko
ne be atbalsio ir átakos pasiliko Lietuvoje, sukelia lietuviams nerimo ir
verèia þemiau pasiraðiusius pateikti vokieèiø valdþiai ðá pareiðkimà.

„Gintarinë“ deklaracija

1 Yèas M. Atsiminimai. Nepriklausomybës keliais. K., 1935. T. 1, p. 230–231.
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Jeigu Lenkijos karalystës paskelbimas savo laiku buvo sutiktas Lietu-
voje visai atviru palankumu, tai pirmieji naujai sukurtos laikinosios lenkø
tarybos þingsniai buvo kaip tik nukrypæ lietuviø tautai atðaldyti ir papik-
tinti. Pirmame dabartinio marðalo Niemojevskio iðleistame oficialiame lai-
kinosios lenkø tarybos pareiðkime tarp kita ko yra kalbama apie jos istorinæ
misijà, kuri reikalaujanti, idant Lenkijos sienos bûtø iðplëstos ligi visø ið
Rusijos atimtø ir tariamai á Lenkijà svyranèiø srièiø. Apie tà paèià „istori-
næ Lenkijos misijà“ kalba taip pat ðiø metø sausio 15 d. tos paèios tarybos
atsiðaukimas á lenkus.

Apie kurias èia kalbama sritis, – nesunku áspëti, turint galvoje visà len-
kø akcijà, kuri dabar varoma Lietuvoje. Kiek yra þinoma þemiau pasira-
ðiusiems, minëtas atsiðaukimas buvo pasiøstas ið Varðuvos taip pat á ávairias
Lietuvos vietas ir platinamas tarp gyventojø.

Dabar vokieèiø kariuomenës okupuota lietuviø gyvenamoji Neries ir
Nemuno sritis kaip tik sudaro branduolá, ið kurio iðaugo Didþioji Lietuvos
Kunigaikðtystë. Tos kadai garsios valstybës tradicijos iðliko gyvos tarp lie-
tuviø ligi ðiø laikø ir nenustojo savo átakos lietuviø tautoje ateities sieki-
mams.

Lietuva visiðkai nëra linkusi, kartà jungo nusikraèiusi, antràjá sau uþsi-
dëti, koks jis bebûtø – lenkø, ar koks kitas. Jau tik dël to negali bûti jokios
kalbos apie Lenkijos misijà Lietuvoje, nes tautinio susipratimo ágijusi lie-
tuviø tauta jauèiasi subrendusi savo likimà pati spræsti ir savo valstybinæ
bûtá kurti. Tik tuo bûdu Lietuva gali apsidrausti sau visiðkà savarankiðku-
mà ir plësti savo tautiná, politiná, ekonominá ir kultûriná gyvenimà.

Lietuviø tauta neturi uþmaèiø brautis á kitø tautø kaimynø teises, bet ji
taip pat reikalauja, kad jos tautinës teisës bûtø grieþtai gerbiamos ir nebû-
tø lauþomos.

Atsiþvelgdami á visa tatai, apaèioje pasiraðiusieji lietuviø tautos vardu
grieþèiausiai protestuoja prieð minëtàsias, niekuo nepagrástas ir tautø ap-
sisprendimo principui prieðingas laikinosios lenkø tarybos aspiracijas ir
visø pirma prieð aneksijos uþmojus, kuriuos ta taryba stengiasi vykdyti at-
siðaukimais ar kitokiais bûdais prieð lietuviø tautos interesus ir siekimus.

Tà pareiðkimà pateikdami vokieèiø okupacijos valdþiai, mes drauge
praðome já perduoti jo Karaliðkajai Didenybei Vyriausiajam karo vadui
Rytuose.“1

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 29, 93.
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Stengësi pasinaudoti okupantø
malone ir Vilniaus lenkai. 1917 m. ba-
landþio 19 d. jie savo slaptai leistame

„Biuletenyje“ („Biuletyn wileñski“) kvietë visus atsibastëlius á lietuviø þe-
mes stoti á numatomà organizuoti jø kariuomenæ. Tuos raginimus pasira-
ðydavo „Centralny komitet narodowy“ (Centrinis tautinis komitetas),
„Partija niezawistoúci narodowej“ (Tautinës nepriklausomybës partija),
„Polskie stronnictvo ludowe“ (Lenkø valstieèiø partija) ir kt. O ðtai ko tie
lenkai reikalavo ið okupacinës vokieèiø valdþios po lenkø „karalystës“ su-
kûrimo: „Mes – lenkai, buvusios Lenkø Respublikos rytiniø srièiø gyven-
tojai, skaudþiai atjauèiame tà skriaudà, kuri daroma mûsø kraðtui,
atskirtame nuo Lenkijos Karalystës þemiø, ir dël to, kad visos teritorijos,
vokieèiø kariuomenës okupuotos ir pavestos Vyriausiajai karo vadovybei
Rytuose, bûtent, Lietuva ir Suvalkija, yra iðskirtos ið þemiø, kurias apima
1916 m. lapkrièio 5 d. aktas.“1

O J. Pilsudskis ir kiti lenkø ðovinistai tariamø vilnieèiø vardu kreipësi á
Varðuvos ir kitø miestø gyventojus, kad jie reikalautø jei ne visos Lietuvos,
tai nors Vilniaus ir jo kraðto prijungimo prie austrø ir vokieèiø imperato-
riø pagimdytos Lenkijos karalystës. Tame kreipimesi skaitome: „Vilnius –
to kraðto sostinë ne tiktai praeityje vaidino didelá vaidmená lenkø tautos
gyvenime kaip jos vadø dvasios lopðys, bet ir dabar yra vienas ið miestø
daugiausia ir nuoðirdþiausiai lenkiðkø ir sudaro didelá atgimstanèio tauti-
nio lenkø gyvenimo þidiná [...].“ Toliau raginama daryti þygiø, kad tas krað-
tas bûtø prijungtas prie Lenkijos karalystës.2

P. Klimas, kuriam tada nemaþai te-
ko bendrauti su lenkø lyderiais J. Pil-
sudskiu ir R. Dmovskiu, apie susitiki-

mus su pastaruoju raðo, kad tuomet jis lietuvius raginæs eiti kartu su len-
kais, o ðie bûsià tokie malonûs, jei lietuviai gerai elgsiàsi ir padësià len-
kams, ir suteiks lietuviams ir Lietuvai autonomijà Lenkijos sudëtyje. „Prie-
ðingai, jei lietuviai ir toliau varysià savarankiðkà politikà, t. y. gvieðtøsi skirtis,
tai jie nieko negausià ir niekas jiems neleisiàs atskiros valstybës sudaryti
[...]. Blogiausiu atveju – Lietuva pasiliktø Rusijos gubernija. Lietuviø tau-
ta neturinti inteligentijos, o stipriausias kraðto gaivalas – bajorija esanti
visa sulenkëjusi. Vieni beraðèiai valstieèiai ar bernai valstybës nesukursià

Vilniaus ir Varðuvos lenkø
planai

1 Ten pat. P. 93.
2 Ten pat. P. 94.

Nebus lietuviø, bet Lietuva
liks Lenkijai
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[...]. O kai buvo parodyta, kad lietuviø tauta nenori jokios unijos su len-
kais, Dmovskis atrëþë: „Lietuva yra ta pati Lenkija. Teks suðaudyti 100
litvomanø uþëmus (lenkams – A. L.) Lietuvà ir viskas pasibaigs...“1

Pritardami lenkø ðovinistams impe-
rialistams J. Pilsudskiui, R. Dmovskiui ir
kitiems, sulenkëjæ 44 Lietuvos bajorai

tuo metu kreipësi net á Vokietijos reichskanclerá árodinëdami, kad Lietuva ir
Lenkija esanèios neatskiriamos, kad per ðimtus metø lenkø kultûra èia ásiga-
lëjusi, o 1791 m. geguþës 3 d. konstitucija jau galutinai abu kraðtus sujungusi
po viena vëliava. Ir kraðtas esàs dëkingas lenkams ir Lenkijai, nes tik jie davæ
jam krikðèionybæ, ðvietimà, ekonominæ kultûrà, valstybës tradicijas. Tad nega-
lá bûti në kalbos apie kokios nors savarankiðkos lietuviø valstybës kûrimà.2

Á tà Lietuvos kilmingøjø – parsidavëliø
raðtà lietuviai J. Basanavièius, A. Smeto-

na, A. Þmuidzinavièius, J. Ðaulys, kun. J. Bakðys, kun. J. Stankevièius, P. Kli-
mas, A. Vileiðis, A. Gylys, A. Stulginskis, È. Landsbergis, kan. J. Kukta,
kun. prof. T. Brazys, kun. A. Varnas, D. Malinauskas, kun. A. Petrulis, kun.
V. Mironas, kun. J. Staðys ir kun. K. Rabikauskas nusiuntë á Berlynà oku-
pacinei vokieèiø valdþiai paaiðkinimà dël Lietuvos parsidavëliø laiðko: „Lie-
tuviø tauta negali ir niekuomet negalës sutikti, kad tie apkvailinti josios
sûnûs (bajorai – laiðko autoriai) ypaèiai ðiuo metu, kada tautø iðlaisvinimo
obalsis slysta per visà pasaulá, bûtø toliau iðnaudojami ir atiduodami kaip
etnografinë medþiaga lenkams ar kam kitam [...]“

Ir toliau aiðkinta, kaip tie lietuviø tautos smaugëjai – bajorai, laiðko
autoriai, pataikavæ rusø valdþiai, pasirûpino, kad Vilniuje stovëtø budelio
Muravjovo, carienës Jekaterinos II paminklai, kaip buvæ smaugiama visa,
kas lietuviðka, ir skatinama – kas lenkiðka. Laiðkà lietuviai baigë: „Lietu-
viø tauta nenurims, kol neatgaus savo savarankiðko valstybingumo. Tik tai
yra tautos plëtojimo ir klestëjimo sàlyga.“3

Beje, Vilniaus vyskupas lenkas K. Michalkevièius (Michalkiewicz), su-
þinojæs, kad laiðkà pasiraðë ir kunigai Bakðys, Kukta, Brazys, Stankevièius,
Varnas, suspendavo jø kunigystæ, o kai kuriuos jø uþdarë á Gardino vie-
nuolynà tariamai dël to, jog ðie áþeidæ „maldingøjø katalikø jausmus“.

1 Ten pat. P. 94.
2 Ten pat. P. 95.
3 Ten pat. P. 98.

Sena Lietuvos
parsidavëliø giesmë

Atsakymas parsidavëliams
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Dël J. Pilsudskio ir jo bendrø pla-
nø, pasinaudojus okupantais vokie-

èiais, prisijungti Lietuvà netylëjo ir uþsienyje – pirmiausia JAV – gyvenæ
lietuviai, kurie nuo 1915 m. siuntë memorandumus Antantës valstybiø ir
Rusijos vadovams, reikalaudami suteikti lietuviø tautai teisæ atkurti savo
valstybingumà. Pavyzdþiui, Lietuviø tautos taryba Amerikoje 1915 m. ba-
landþio 20 d. iðsiuntinëjo Antantës ir Rusijos valstybëms peticijà dël sutei-
kimo Lietuvai politinës autonomijos. Joje skaitome:

„Tarpe tø tautø, kurios nori gyventi savitu gyvenimu, kurios taèiau lig
ðiol buvo slegiamos ir persekiojamos, – yra ir mûsø tauta. Lietuvos padëji-
mas yra dar ir tuo blogesnis, kad ji su virðum jau ðimtas metø, kaip perskir-
ta á dvi dali, kuriø viena priguli Rusijai, kita Vokietijai. Be to, didþiosios
Lietuvos dalá – Suvalkijà – tykoja pasiimti á savo globà lenkai, kuriems
paþadëta atgaivinti Lenkijà.

Kadangi artinasi laikas, kada visos skriaudþiamosios tautos pareika-
laus savo teisiø, tad ir mes nepraleiskime to brangaus laiko veltui ir pri-
minkime pasauliui, jog Lietuva dar gyva, jog ji turi bûti suvienyta á vienà
politiðkà kûnà, kuriam turi bûti suteikta pilna autonomija.

Mes tikime á teisybës galybæ, kuri anksèiau ar vëliau turi imti virðø ant
visø skriaudø ir iðnaudojimø. Mes neabejojame taip pat, jog ir Lietuva ar
anksèiau, ar vëliau turës atgauti savo teises.

Bet kadangi gyvenime paprastai taip esama, jog tas tiktai savo teises
gauna, kurs jø ieðko ir reikalauna, tad ir mes privalome iðreikðti savo reika-
lavimus tiems, kurie tvarkys tautø ir valstijø reikalus, kada pasibaigs ði karë.

Lietuviø tautos Taryba Amerikoje, sutartinai su Europoje gyvenanèiais uþ
Rusijos rubeþiø áþymiausiais lietuviais inteligentais, sumanë sudaryti lietuviø
peticijà bûsimajam valstijø kongresui. Èia paduodame tos peticijos tekstà:

Lietuviø tauta, indoeuropietiðkos kilmës, gyvena ant Baltijos krantø
Nemuno paupy (baseine) nuo proistoriðkø laikø.

Vidury XIV-to amþiaus Lietuviø tauta, paliuosavusi didesniàjà dalá Rusø
nuo Mongolø jungo, inkûrë galingà Lietuviø-Rusø valstijà nuo Baltijos iki
Juodøjø jûriø.

Pradþioje XV-to amþiaus (1410 m.) Lietuviai su pagalba Slavø (Rusø,
Lenkø, Èekø ir k.k.) sulaikë Teutonø þengimà á Rytus, pergalëdami juos
ties Grünvaldu.

XVI-tam amþiuj (1569) Lietuva susivienijo su Lenkija politiðka unija,
kaip kad buvo Ðvedija ir Norvegija arba Austrija ir Vengrija. XVIII-tam
amþiuje (1772 m., 1795 m.) Lietuva drauge su Lenkija tapo Prûsø ir Rusø

Lietuviø balsas ið uþ Atlanto
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padalyta: Rusija uþëmë visà ðalá nuo Nemuno (dabar Suvalkø, dalá Lom-
þos ir Gardino gub.).

Pradþioj XIX amþiaus Napoleonas, Tilþës traktatu (1807) sutverdamas
Varðavos kunigaikðtijà, priskyrë prie jos Lietuvos dalá, ðiandien þinomà kai-
po Suvalkø gub. Vienos kongresas 1815 m. Varðavos kunigaikðtijà pavedë
Rusijai. Dëlei to didëji Lietuvos dalis atsirado Rusijos ribose, maþesnëj gi
Prûsuos (Klaipëdos, Tilþës, Gumbinës ir Karaliauèiaus apskrièiuose).

Neveizint á amþius kovos ir svetimtauèiø intekmes, Lietuviø Tauta, su-
skaldyta á kelias dalis, uþlaikë nelieèiamybëj savo kalbà, bûdà, paproèius ir
meilæ prigimtos ðalies.

Mes, þemiau pasiraðiusieji Lietuviø tautos nariai, remdamiesi tautø ap-
sisprendimo principu, reikalaujame susivienijimo visø Lietuvos daliø á vie-
nà politiðkai-administratyvá kûnà, kuriam turi bûti suteikta autonomija,
idant mûsø tauta, niekeno nevarþoma ir netrukdoma, galëtø plëtotis ir
neðti þmonijai naudà.

Tuo tikslu mes reikalaujame atskyrimo Suvalkø gub. nuo Lenkijos, ly-
giai kaip ir virð minëtø Rytprûsiø apskrièiø (Klaipëdos, Tilþës, Gumbinës
ir Karaliauèiaus) ir priskyrimo jø prie didësës Lietuvos dalies – Vilniaus,
Kauno ir Gardino gubernijø.

Tos peticijos pasisekimas tuo bus tikresnis, kuo daugiau lietuviø po ja
pasiraðys.

31 geguþës dienà (Decoration Day) mes skiriame paraðø rinkimo dienai.
Lai tà dienà kiekvienas lietuvis ir lietuvë pasirûpina padëti savo paraðà po peti-
cija. Kas patsai nemoka raðyti, lai papraðo kito, kad jo vardà ir pavardæ padëtø.
Tautos Taryba netrukus iðleis tam tikrus lapus, kuriø virðuje bus peticijos tekstas
keliomis kalbomis, po teksto gi eis paraðai. Kiekvienas pasiraðiusis gaus atmin-
èiai spausdintà peticijos tekstà, kad visuomet þinotø, po kuo jisai raðësi.

Tad lai visos mûsø kolonijos ið anksto susitaria, kaip sutvarkius visà tà
reikalà, kad jø kolonijoje neliktø nei vieno lietuvio, nepasiraðiusio po peti-
cija. Tautos Taryba netrukus iðleis instrukcijas (nurodymus), kaip tie para-
ðai turës bûti renkami.

Kadangi Lietuvos èielybë ir josios autonomija yra bendras visø lietuviø
tikslas, tad mes ir tikime, jog po ta peticija raðysis visi lietuviai.

Tautos Taryba Amerikoje.“
Kai kuriais duomenimis, tada dël Lietuvos autonomijos buvo surinkta

daugiau kaip 120 tûkstanèiø amerikieèiø paraðø.1

1 Perspausdinama ið kn.: Bartuðka V. Lietuvos Nepriklausomybës kryþiaus keliais. Klai-
pëda, 1937. P. 329–330; Lietuviø enciklopedija... T. 16, p. 84–86.

IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ MANTIJOMIS
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Nuo 1917 m. vasaros ir vokieèiø val-
dþia ëmë palankiau þiûrëti á lietuviø tau-

tos siekius atgauti savo valstybingumà. Lëmë tai, kad lenkai, nepaisydami
leidimo atkurti karalystæ ir duotø paþadø siøsti savo kariuomenæ á frontà
prieð rusus, visaip iðsisukinëjo nuo tø paþadø vykdymo. Dël to vokieèiai
1917 m. liepos 21 d. suëmë J. Pilsudská ir uþdarë Magdeburgo karinëje tvir-
tovëje. Tuo suëmimu J. Pilsudskis net dþiaugësi, nes matë, kad karà Vo-
kietija neiðvengiamai pralaimës, o jeigu lenkø kariuomenë kariautø Rytø
ar Vakarø frontuose, po karo nugalëtojai su Lenkija elgtøsi kaip su Vokie-
tijos sàjungininke. O tai, kad Lenkijos karalystës atkûrëjai  – Vokietija ir
Austrija suëmë ir uþdarë já á karinæ tvirtovæ, bûsimose tautø derybose bus
galima skelbti, kad Lenkija buvusi nugalëtojos – Antantës pusëje.

Magdeburgo tvirtovëje vokieèiai J. Pilsudskiui paskyrë atskirà trijø kam-
bariø mediná namà, leido be jokiø apribojimø vaikðtinëti po tvirtovæ. Jeigu
jis neidavo á bendrà valgyklà, sargybiniai atneðdavo jam pusryèius, pietus
ir vakarienæ, o priedo ir naujausiø vokieèiø laikraðèiø, þurnalø. Pavalgæs,
pasivaikðèiojæs J. Pilsudskis laikà leisdavo loðdamas su sargybiniais korto-
mis. Tik jaudino, kad greta nebuvo naujos þmonelës Aleksandros Pilsudskos
(Piùsudska), kuri liko nëðèia. Pagaliau 1918 m. vasario 7 d. gavo þinià, kad
ji sëkmingai pagimdë jø pirmagimæ dukrelæ Vandà. Norëdamas pamatyti
dukrelæ ir þmonà, jis praðë Regentø tarybos nario kunigaikðèio Zdislavo
Liubomirskio (Zdislaw Lubomirskij), kad iðpraðytø jam Vokietijos valdþios
leidimà aplankyti savo ðeimà.1

Taèiau vokieèiams jau neberûpëjo
„pasimatymai“: jiems ramybës neda-
vë pralaimëjimai Vakarø frontuose, vis

stiprëjantis revoliucinis judëjimas valstybës viduje, 1918 m. lapkrièio 8 d.
jie paleido J. Pilsudská vykti á namus. Ir jis lapkrièio 10 d. rytà iðlipo ið trau-
kinio, ið specialiai jam skirto vagono, Varðuvos stotyje. Èia já pasitiko kele-
tas Regentø tarybos ir vokieèiø okupacinës valdþios nariø (nors vëliau lenkø
spaudoje raðyta, kad já pasitikusios minios þmoniø, iðsiilgusios savo vado).
Tà paèià dienà Regentø taryba savo posëdyje J. Pilsudská paskyrë Lenki-
jos virðininku („galva“) ir vyriausiuoju kariuomenës vadu. O kità dienà,
lapkrièio 11-àjà, kapituliavus Vokietijai, Lenkijos virðininkas paskelbë apie
nepriklausomos Lenkijos atkûrimà. Tad vëliau ir buvo galima skleisti mitus,

1 Nalenè D., Nalenèius T. Juzefas Pilsudskis. V., 1991. P. 128.

J. Pilsudskio tremtis

J. Pilsudskis –
Lenkijos virðininkas

ALGIMANTAS LIEKIS
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Aleksandra Pilsudska Juzefas Pilsudskis

Kaip ir visi diktatoriai J. Pilsudskis mëgdavo paveiksluotis su vaikais.

LENKIJOS VALDOVAS
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Komendantas Juzefas Pilsudskis su bendraþygiais (1916 m.).

LENKIJOS VALDOVAS
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kad J. Pilsudskis tartum pabëgæs ið Magdeburgo kalëjimo, organizavæs mi-
nias ir paskelbæs nepriklausomybæ, kad jis – nepriklausomos Lenkijos të-
vas, atkûrëjas ir pan.

Beje, dar prieð sugráþtant á Varðu-
và J. Pilsudskiui, daug kur uþsienyje

jau gana neblogai veikë Lenkijos karalystës diplomatinës tarnybos, taip
pat ávairiausi lenkø emigrantø Prancûzijoje, JAV, Anglijoje ir kitose ðalyse
Lenkijos iðsivadavimo komitetai, tarybos ar pan. Dideliu veiklumu 1917 m.
pradþioje Paryþiuje pasiþymëjo Lenkø tautinis komitetas, vadovaujamas
lenkø nacionalisto ðovinisto Romano Dmovskio. Dar 1917 m. sausio 22 d.
lenkø atstovas JAV Ignacas Janas Padezevskis (Padezewski) buvo priimtas
prezidento Tomo Vudro Vilsono (Thom Woodrow Wilson), kurá lenkas
átikino, kad Lenkija turi bûti atkurta ribose iki 1772 m. padalijimo (t. y. su
LDK þemëmis). Taèiau në þodþiu lenkas neuþsiminë JAV prezidentui, kad
dël savo laisvës ir nepriklausomybës kovoja ir lietuviø tauta, turëjusi Eu-
ropoje viena galingiausiø valstybiø, LDK ákûrëja.

Kaip anksèiau ne kartà minëta, Lenkijà visur stengësi paremti Prancû-
zija. Savo teritorijoje ji maitino, rengë, ginklavo ir jos lenkø generolo Ju-
zefo Halerio (Józef Haller, g. 1873 m.) formuojamà ið lenkø kariuomenæ,
kurioje buvo daug á Prancûzijà ið Galicijos atsibasèiusiø J. Pilsudskio le-
gionieriø, Su tais savo pulkais gen. J. Haleris 1919 m. pradþioje áþygiavo á
Lenkijà, iðvaikë dar kai kur uþsilikusius vokieèiø kariuomenës dalinius.
Tie ið Prancûzijos sugráþæ daliniai ir sudarë organizuojamos Lenkijos ka-
riuomenës pagrindà.

Okupacinë vokieèiø valdþia ne men-
kiau kaip ir buvusi rusø engë, ypaè ekono-

miðkai, lietuviø tautà, grobë viskà, kas galëjo bûti naudinga Vokietijai,
stengësi suvokietinti ðalá, kaip kadaise lenkai – sulenkinti, rusai – surusin-
ti. Lietuviø tauta dar kartà ásitikino, kad kiekvienas okupantas, „gelbëto-
jas“, turi tuos paèius tikslus: sustiprinti savo tautà, savo valstybæ kitos
sàskaita. Iðlikti tai reiðkë turëti savo nepriklausomà valstybæ. Tai pirmiau-
sia suvokë dël karo Rusijoje atsidûræ lietuviai, taip pat tarnavusieji rusø
kariuomenëje. Daugiausia jø, taip pat Lietuviø draugijos nukentëjusiems
nuo karo ðelpti nariø dalis Rusijoje 1917 m. geguþës 27–birþelio 3 d. (pa-
gal senàjá kalendoriø) Petrapilyje suðaukë Rusijos lietuviø seimà Lietuvos
ateities klausimams apsvarstyti. Seiman susirinko 370 lietuviø atstovø ið

Lenkijos vaduotojas uþsieniuose

Lietuviø seimas Petrapilyje
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ávairiø Rusijos vietø. Pagal partinæ priklausomybæ tarp atstovø buvo 90 –
socialistø liaudininkø, 41 – krikðèionis demokratas, 39 – socialdemokratai,
32 – tautininkai katalikai, 30 – sandarieèiø, 20 – tautos paþangos (tautinin-
kø), 51 – nepartinis ir kitø. Seimà pradëjo Lietuviø tautos tarybos ágalioti-
nis Stasys Ðilingas. Ið kalbëjusiø buvo dalis tokiø, kurie siûlë eiti drauge su
Rusijos bolðevikais ir kurti ne atskirà Lietuvos respublikà, o drauge su
Rusija, bet dauguma buvo uþ savarankiðkos demokratinës Lietuvos valsty-
bës sukûrimà etninëse lietuviø þemëse, nepaisant kam ji dabar priklausytø –
Lenkijai, Rusijai ar Vokietijai; Seimas rekomendavo atkuriamos Lietuvos
Respublikos atstovams dalyvauti ir bûsimose po karo Taikos derybose. O
Lietuvos valstybës valdymo bûdà ir vidaus tvarkà turës nustatyti visuotiniu
lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu iðrinktas Steigiamasis susirinkimas.1

Lietuviø seimo Petrapilyje rezoliucijos 1917 m. rugsëjo 21–29 d. buvo
apsvarstytos Kijeve vykusiame Rusijos tautø kongrese. Joms pritarë dau-
gelio kitø tautø atstovai, iðskyrus tik lenkus – jie kaltino lietuvius „nesan-
taikos“ kurstymu; nuo balsavimo susilaikë ir þydø atstovai. Bet, nepaisant
jø, Kongresas priëmë pritariamà lietuviams rezoliucijà, kurioje paþymëjo:
„[...] pritariame Rusijos lietuviø Seimo Petrapilyje 1917 m. birþelio 3 d.
nutarimui atkurti suverenià Lietuvos valstybæ lietuviø tautos etnografinë-
se ribose. Tos Lietuvos valstybës valdymo bûdà nuspræs Lietuvos Atkuria-
masis Seimas, iðrinktas demokratiniu bûdu [...]. Kongresas reikalauja, kad
Lenkija gràþintø Lietuvai jai nuo amþiø priklausiusá ir Suvalkø kraðtà [...]“.
Ir toliau Kongresas priëmë nutarimà kreiptis á Rusijos Laikinàjà vyriausy-
bæ, kad ji paskelbtø aktà, jog ji pripaþásta lietuviø tautai teisæ atkurti savo
valstybæ savo etninëse þemëse, kol kas uþimtose Rusijos, Vokietijos ir Len-
kijos [...]“.2

Lietuviø siekius atkurti savarankiðkà savo valstybæ rëmë gudai, ukrai-
nieèiai, latviai, estai, nes irgi kûrë savo valstybingumo planus.

Minëtame Lietuviø seime Petrapilyje buvo ásteigta Lietuviø karininkø
ir kariø sàjunga, sudaryta Lietuviø pulkø steigimo komisija. Tie pulkai tu-
rëjo bûti suformuoti ið kariø, tarnavusiø Rusijos kariuomenëje, ir vëliau
sutelkti ir atskirà divizijà – bûsimos nepriklausomos Lietuvos kariuome-
nës branduolá. Taèiau lietuviams nepasisekë, nes 1917 m. lapkrièio 7 d. Ru-
sijos bolðevikai, vadovaujami V. Lenino, nuvertë demokratus, Rusijos
vyriausybæ ir, patys paëmæ valdþià, visoje ðalyje ávedë smurtiná valdymà,

1 Vaiþgantas J. Tiesiant kelià Lietuvos nepriklausomybën. V., 1919. P. 35.
2 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 420.
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buvo nuginkluoti ir iðvaikyti jau susiorganizavæ lietuviø kariø pulkai. Dau-
gelis, kurie atsisakydavo stoti á bolðevikø organizuojamà  Raudonàjà armi-
jà, bûdavo suimti, jei nepavykdavo jiems pabëgti á dar vokieèiø okupuotà
Lietuvà.

Vokieèiai, nesulaukdami, kad lenkø
pulkai Varðuvoje, o ypaè Galicijoje, stos

drauge su austrais, vokieèiais prieð rusus ir Antantæ Vakarø frontuose, pa-
lankiau ëmë þiûrëti á lietuviø siekius. Lietuviðkame vokieèiø leidþiamame
„Dabarties“ laikraðèio 1917 m. birþelio 2 d. numeryje praneðama, kad „Vy-
riausiasis karo vadas Rytuose leido sudaryti lietuviðkà pasitikëjimo tarybà
[...] ið áþymiø Lietuvos vyrø [...].“ Tada vokieèiø okupacinë valdþia papraðë
átakingo lietuviø vyskupo P. Karevièiaus, po to dar dr. J. Basanavièiaus ir
A. Smetonos pasiûlyti kandidatus á tà jø sumanytà „pasitikëjimo tarybà“.
Lietuviai suvokë, jog okupacinë valdþia nori ákurti tokià tarybà, kad ji pa-
dëtø jai valdyti Lietuvà, iðgauti daugiau turtø sau. Taèiau nutarë pasinau-
doti tuo okupantø pasiûlymu, kad taryba taptø pirmiausia lietuviø tautos
vadovu kovoje dël savo savarankiðko valstybingumo. O kad ta taryba galë-

Lietuvos rusø dramos teatro pastatas. Èia veikë Vilniaus þiemos teatras,
kuriame 1917 m. rugsëjo 18–22 d. ávyko Lietuviø konferencija.

Lietuvos Tarybos iðrinkimas

IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ MANTIJOMIS
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tø bûti ir Lietuvos suvereno – lietuviø tautos valios reiðkëja, ji turëjo bûti
ne kieno nors paskirto, o iðrinkta bent didesnës tautos dalies. Tad A. Smeto-
na, J. Basanavièius ir ëmë ákalbinëti okupacinæ valdþià leisti organizuoti at-
stovø á tarybà rinkimus visoje Lietuvoje. Tik tokiu atveju taryba galëtø vadintis
„patikëtiniu“, turëtø teisæ priimti sprendimus visos lietuviø tautos vardu.

Suþinojæ, kad vokieèiai gali leisti lie-
tuviams iðsirinkti savo tarybà, o gal ir su-

teikti kultûrinæ autonomijà, sujudo lenkai, kurie dar labiau ëmë átikinëti
memorandumais ir vokieèiø okupacinæ valdþià, ir Berlynà, kad lietuviø
tauta neatskiriama nuo lenkø, kaip ir Lietuva nuo Lenkijos. Varðuvoje ávy-
ko lenkø demonstracijos prieð „litvomanø provokacijà“, buvo priimta spe-
ciali rezoliucija ir nusiøsta Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II. Joje reikalauta,
kad Vokietija prijungtø prie atkurtosios Lenkijos karalystës visas Lietuvos
þemes ir „antràjà Lenkijos sostinæ – Vilniø“.1

To paties reikalavo Vilniaus ir jo kraðto lenkai savo susirinkimuose.
Girdi, Lietuva tik vienoje valstybëje su Lenkija, jos sudëtyje gali gyvuoti.2

Tuo metu Lenkijos karalystës Regentø taryba kreipësi á Vokietijos vyriau-
sybæ su siûlymu, kad jeigu ji nesutinka prijungti prie Lenkijos visos Lietu-
vos, tai teprijungia prie jos nors Rytø Lietuvà su Vilniumi, taip pat Gudijà,
nes tie kraðtai nuo amþiø esà lenkiðki. Toliau tvirtino, kad lenkams tie kraðtai
turá priklausyti todël, nes lenkai „davæ“ jiems civilizacijà – katalikybæ, ðvie-
timà, iðgelbëjæ nuo surusinimo. Dël to ir esàs tik vienintelis teisingas bû-
das – gràþinti Lenkijai Lietuvà ar jau bent dalá jos – Rytus.3

Susipaþinæ su lenkø „argumentais“, lietuviø veikëjai – P. Klimas, J. Ba-
sanavièius, A. Smetona, A. Þmuidzinavièius, J. Ðaulys, kun. J. Bakðys, kun.
J. Stankevièius, A. Vileiðis, P. Gylys, A. Stulginskis, È. Landsbergis, kun.
J. Kukta, kun. prof. T. Brazys, kun. A. Varnas, D. Malinauskas, kun. A. Pet-
rulis, kun. V. Mironas, kun. J. Staðys, kun. K. Rabikauskas kreipësi raðtu á
Vokietijos kanclerá, kad paaiðkintø lenkø imperialistiniø pretenzijø á lietu-
viø þemes nepagrástumà: „[...] lietuviai neseka grobiamàja lenkø politika,
prieðingai, jie visai nesiekia buvusios Didþiosios Lietuvos Kunigaikðtystës
þemiø [...]. Lietuviai nesibrauna nei á lenkø, nei á gudø tankiai sëdimà sritá,
bet, antra vertus, jie þût bût reikalauja liuosybës niekieno nekliudomai

Lenkø uþmaèios

1 Wasilewski L. Litwa i Bialorus. Warszawa, 1925. S. 182.
2 Migdol St. Piùsudczyna na latach pierwszej wojny úwiatowej. Warszawa, 1965. S. 162.
3 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 180.

ALGIMANTAS LIEKIS



222 LIETUVIØ TAUTA

valdyti bei tvarkyti savo giminæ jos gyvenamame plote, [kurio ribos] eina
þiemiuose Kurðo pasieniu, rytuose – vokieèiø fronto linija, pietuose vaka-
rø linkui, Nemuno tëkme ligi Gardino, nuo ten pasuka þiemos vakarø lin-
kui á Prûsijos sienà. Jûrà prieina lietuviø þemë ligi Ðventosios ir toliau á
ðiauræ nuo Palangos. Tose ribose gyventojai [...] perdëm lietuviai [...].

Kad lietuviai mokëjo savo valstybëje valdyti bei tvarkyti, liudija jø pra-
eitis [...].

Atsiþvelgdama istorinës Lietuvos srièiø, lietuviø tauta reikalauja bûsi-
mosios valstybës atstatymui tik ið senø senovës jos gyvenamø þemiø [...].
Tariamoji inteligentø bei virðutiniø luomø stoka, kaip rodo laimingas Bul-
garijos ûgis, visai netrukdytø atsteigti Lietuvos. Gi dar prieð karà lietuviø
giminë palyginti daugiau yra iðleidusi inteligentijos negu rusai. [...] Po ka-
ro dauguma tø inteligentø, þinoma, gráð Lietuvon.“1 Ir toliau teigë, kad
lietuviø tauta yra pajëgi pati viena atkurti ir plëtoti savo valstybæ, savo
kultûrà, tuo visai paneigiant lenkø tariamus argumentus, sudaranèius jiems
teisæ prisijungti Lietuvà.

Lietuviø laiðkas á Berlynà supykdë ir Katalikø baþnyèios lenkus hierar-
chus ðovinistus. Vilniaus diecezijos valdytojas kanauninkas K. Michalke-
vièius nubaudë kunigus, pasiraðiusius cituotàjá memorandumà: kai kuriuos
jis iðkëlë ið Vilniaus á nuoðalias parapijas, kiti buvo suspenduoti mënesiui
ar ilgesniam laikui atlikti apeigas baþnyèioje. Lenkø katalikø dvasininkija
tebebuvo iðtikima lenkø ðovinizmo vykdytoja.

Nepaisydama lenkø ir jø kunigijos
ðlykðèiø intrigø, skundø, vokieèiø oku-

pacinë valdþia leido lietuviams organizuoti Vilniuje ðalies atstovø konfe-
rencijà, iðrinkti savo tarybà. Tai konferencijai organizuoti buvo sudarytas
22 þmoniø komitetas. Jo prezidiuman buvo iðrinkti A. Smetona ir kun.
J. Staugaitis, sekretoriais – kun. P. Dogelis ir P. Klimas. Konferencija ávy-
ko 1917 m. rugsëjo 18–22 d. Vilniuje, teatro salëje (dabartiniame Rusø
dramos teatre). Atvyko 222 lietuviø atstovai ið 33 okupuotos Lietuvos ap-
skrièiø. Tarp jø 66 – kunigai, 65 – ûkininkai, 18 – mokytojø, 8 – advokatai,
7 – gydytojai, 4 – dailininkai, 2 – redaktoriai, 24 – ávairiø profesijø atstovai,
5 – dvarininkai ir kiti, taip pat atvyko lietuviø ið uþsienio, tarp jø ið Ðveica-
rijos kun. K. Olðauskas ir kun. J. Purickis.2

1 Basanavièius J. Dëliai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos nepriklausomybës paskelbimo.
Londonas, 1972. P. 9, 10.

2 Lietuvos aidas. 1918, sausio 19.

Lietuviø konferencija Vilniuje
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Á konferencijà buvo pakviesti lenkø ir þydø atstovai. Taèiau jie atsisakë.
Konferencija savo esme prilygo seimui, nes atstovai rinkti kiekvienoje

apskrityje ir valsèiuje. Konferencijos posëdþiams daþniausiai pirmininkau-
davo A. Smetona. Konferencijoje iðnagrinëta Lietuvos padëtis ir perspek-
tyvos. Priimta daug rezoliucijø. Savo esme jos sutapo su Petrapilio lietuviø
seimo (1917 m. birþelio 3 d.) nutarimais: kurti demokratinæ nepriklauso-
mà Lietuvà etninëse þemëse su sostine Vilniuje.

Rezoliucijai ágyvendinti Lietuviø konferencija Vilniuje iðrinko Lietu-
vos Tarybà (LT) ið 20 veikëjø: spaustuvininkas Saliamonas Banaitis (31 m.),
gydytojas Jonas Basanavièius (66 m.), teisininkas Mykolas Birþiðka (35 m.),
studentas teisininkas Kazys Bizauskas (24 m.), teisininkas Pranas Dovy-
daitis (31 m.), inþinierius Steponas Kairys (40 m.), teisininkas Petras Kli-
mas (26 m.), agronomas Donatas Malinauskas (48 m.), kunigas Vladas
Mironas (37 m.), teisininkas Stanislovas Naruðevièius (56 m., Gabrieliaus
Naruðevièiaus, Lenkijos prezidento 1922 m., brolis), kunigas Alfonsas Pet-
rulis (44 m.), teisininkas Antanas Smetona (43 m.), ûkininkas Jonas Smil-
gevièius (46 m.), kunigas Justinas Staugaitis (31 m.), agronomas
Aleksandras Stulginskis (32 m.), ekonomistas dr. Jurgis Ðaulys (45 m.), tei-
sininkas Jokûbas Ðernas (29 m.), bankininkas Jonas Vailokaitis (31 m.),
teisininkas Jonas Vileiðis (45 m.).

Bûti Tarybos nariais lenkai ir þydai atsisakë. Lenkai vylësi, kad Lietuva
bus prijungta prie Lenkijos, o þydai – prie Rusijos, nes tik su didele valsty-
be Lietuva galinti iðgyventi. Girdi, net savo druskos neturinti.1

Taryba iðrinko prezidiumà: pirmininkas – A. Smetona, pirmasis vice-
pirmininkas – S. Kairys, antrasis vicepirmininkas – V. Mironas, pirmasis
sekretorius – J. Ðaulys, antrasis sekretorius – P. Klimas.

Konferencijos rezoliucijoms, Lietuvos Tarybos iðrinkimui pritarë ir dau-
gelis Rusijos, Ðveicarijos, Skandinavijos, JAV ir kitø ðaliø lietuviø bendruo-
meniø.

Okupacinë vokieèiø valdþia, pamaèiusi, kad iðrinktoji Lietuvos Taryba
rengia projektus atkurti nepriklausomà Lietuvà, ëmë visaip varþyti jos veik-
là. Suvarþyti jos veiklà, o geriausiai jà iðvaikyti reikalavo lenkø veikëjai.
Bet vokieèiai vis dëlto ryþosi leisti jai veikti, kad galëtø ja pasinaudoti gali-
mose derybose su Rusija ar Vakarø ðalimis. Taèiau Lietuvos Taryba apie
lietuviø tautos sieká atkurti savo nepriklausomà valstybingumà stengësi
informuoti visø ðaliø vyriausybes, taip pat vokieèiø valdþià. Berlyne á lietuviø

1 Lietuvos aidas. 1917. Nr. 31.
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siekius palankiau imta þiûrëti po lapkrièio 7 d. bolðevikinio perversmo Ru-
sijoje ir V. Lenino deklaracijos apie buvusiø Rusijos imperijos tautø apsi-
sprendimo teises paskelbimo. A. Smetona vokieèiø valdþios atstovams
1917 m. lapkrièio 13 d. Berlyne perskaitë praneðimà „Lietuviø klausimas“
(„Litauische Frage“), kuriame iðaiðkino, kokia bûtø nepriklausoma Lietu-
va ir kokios jos sienos.

Artëjant Vokietijos ir bolðevikinës
Rusijos taikos deryboms vokieèiø at-

stovai, baimindamiesi, kad nebûtø pareikalauta iðvesti kariuomenës ið oku-
puotos Lietuvos, ëmë ieðkoti bûdø, kaip jos neprarasti. Tad linko pritarti
Lietuvos Tarybos reikalavimui nepriklausomybës. 1917 m. lapkrièio pabai-
goje Vokietijos uþsienio reikalø ministerija informavo, kad pritaria Tary-
bos skelbiamai Lietuvos nepriklausomybei, bet tik su sàlyga, jei bûtø
sudaryta su Vokietija tokia amþina sàjunga, kaip ásivaizdavo vokieèiai, to-
kia, kokia buvo su Lenkijos karalyste ir Kurðu, kur jau veikë minëtos vo-
kieèiø regentø tarybos.1

Vokietija, bijodama, kad V. Leninas neaplenktø ir nepaskelbtø Lietu-
vos nepriklausoma, 1917 m. gruodþio 10 d. á Kaunà susitikti su kai kuriais
Lietuvos Tarybos nariais atsiuntë ið Berlyno grupæ Reichstago, Uþsienio
reikalø ministerijos ir kt. aukðtø valdininkø. Jie, ið esmës pritardami Lie-
tuvos Tarybai, „Nepriklausomybës“ akto pirmam skyriui, kuriame raðo-
ma, kad Lietuvos Taryba, kaip teisëta lietuviø tautos atstovë, „skelbia
nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimà su sostine Vilnium ir jos at-
skyrimà nuo visø valstybiniø ryðiø, kurie kada nors yra buvæ su kitomis
valstybëmis“, pareikalavo priraðyti jø pasiûlytà naujà skyriø: „Ðiai valsty-
bei tvarkyti ir jos interesams ginti taikos derybose Lietuvos Taryba praðo
Vokietijos valstybæ apsaugos ir pagalbos. Atsiþvelgdama á gyvybinius Lie-
tuvos interesus, kurie reikalauja nieko nelaukiant sueiti á ilgalaikius ir glau-
dþius santykius su Vokietijos valstybe, Lietuvos Taryba pasisako uþ amþinà,
tvirtà Lietuvos valstybës sàjunga su Vokietijos valstybe, ta sàjunga turëtø
bûti ágyvendinta karinës ir susisiekimo konvencijø, muitø bei monetarinës
sistemos bendrumo pagrindu.“

Vokieèiai, pamatæ, kad lietuviai nenori pasiraðyti „antrojo punkto“, pa-
reiðkë, kad tuomet tik Vokietija spræs Lietuvos likimà. Ir Lietuvos Tarybos
nariai – A. Smetona, S. Kairys, V. Mironas, J. Ðaulys, P. Klimas, J. Stau-

1917 m. gruodþio 10 d. aktas

1 Kairys S. Nepriklausomybës akto iðvakarëse // Kultûra. K., 1938. Nr. 2, p. 86–87.
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gaitis gruodþio 11 d. pasiraðë. Ið Vokietijos pusës pasiraðë baronas F. Ler-
sneris, Vokietijos valstybës kanclerio ir Uþsienio reikalø ministerijos sek-
retorius.1

Vokieèiams tariamai „lietuviø tautos valia“ deklaruojamas lietuviø „Ne-
priklausomybës pareiðkimas“ buvo pirmiausia reikalingas derybose su bol-
ðevikine Rusija Lietuvos Brastoje, kurioje Vokietijos atstovai, parodydami
Rusijos delegacijai Lietuvos Tarybos, taip pat Lenkijos karalystës ir Kurðo
kraðto tariamø atstovybiø sprendimus dël „nepriklausomybës“ ir „susijun-
gimo su Vokietija“, pareiðkë, kad ji, Vokietija, yra tik ágaliota vykdyti... tø
tautø valià. Tad ir bolðevikø atstovai turá pripaþinti tautos valios pareiðki-
mus. Bet bolðevikai aiðkino, kad negali bûti tikros tautos valios, kol neið-
vesta svetima kariuomenë.

Lietuvos Taryba, suþinojusi, kad jos pa-
reiðkimà vokieèiai Brastos taikos derybo-

se naudoja tik savo imperialistiniams tikslams pateisinti, darë þygiø,
atsisakyti to pareiðkimo antrosios dalies ir ágyti realià valdþià kraðte. Tam
tikslui visose apskrityse Lietuvos Taryba paskyrë savo skyriø ágaliotinius,
kurie atstovautø Tarybai, teiktø paramà þmonëms.

Lietuvos Taryba pareikalavo ið vokieèiø okupacinës valdþios leisti spræsti
ir visus ûkinius bei kitus klausimus, praðë leisti organizuoti rinkimus á Stei-
giamàjá Seimà, kuris tik vienintelis galëtø nuspræsti ir dël Lietuvos santy-
kiø su Vokietija.

1918 m. vasario 9 d. Rusijos atstovams atsisakius pripaþinti Vokietijai
jos uþimtas teritorijas, derybos nutrûko ir Vokietija pradëjo rengtis Rusi-
jos puolimui. Jis turëjo prasidëti pasibaigus paliauboms nuo vasario 18 d.

Nutrûkus Vokietijos ir Rusijos deryboms, daugelis Lietuvos Tarybos
nariø sutiko, kad bûtina skelbti Lietuvos Nepriklausomybæ nelaukiant Vo-
kietijos sutikimo, ir, bendru sutarimu patvirtinæ jos formulavimà, 1918 m.
vasario 16 d. rytà vienbalsiai patvirtino Nepriklausomybës Nutarimà: „Lie-
tuvos Taryba savo posëdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarë kreip-
tis á Rusijos, Vokietijos ir kitø valstybiø vyriausybes ðiuo pareiðkimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelë lietuviø tautos atstovybë, remdamos
pripaþintàja tautø apsisprendimo teise ir lietuviø Vilniaus konferencijos
nutarimu rugsëjo mën. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklauso-
mà demokratiniais pamatais sutvarkytà Lietuvos valstybæ su sostine

1 Lietuvos Valstybës Tarybos protokolai. 1917–1918 m. V., 1991. P. 155, 156, 157.

Vasario 16-osios Aktas
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Vilniuje ir tà valstybæ atskirianti nuo visø valstybiniø ryðiø, kurie yra buvæ
su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiðkia, kad Lietuvos valstybës pamatus ir
jos santykius su kitomis valstybëmis privalo galutinai nustatyti kiek galima
greièiau suðauktas steigiamasis seimas, demokratiniu bûdu visø jos gyven-
tojø iðrinktas. [...]“1

Vokieèiø okupacinei valdþiai tas
nutarimas buvo netikëtas smûgis. Ir ji
uþdraudë „Lietuvos aido“ 1918 m. va-

sario 19 d. numerá, kuriame buvo iðspausdintas tas Nepriklausomybës Ak-
tas. Tik slapta ðio Akto kopija buvo iðsiøsta á Reichstagà, á vokieèiø laikraðèiø
redakcijas (slaptà ðio dokumento iðsiuntimà organizavo tuo metu Vilniuje
vokieèiø kariuomenëje tarnavæs bûsimasis VDU profesorius Bernardas
Kodatis).2 Nepriklausomybës Aktas buvo iðspausdintas vokieèiø laikrað-
èiuose Berlyne.

Vasario 20 d. já per posëdá perskaitë Reichstago Centro partijos pirmi-
ninkas Grëberis (Gröber) ir rekomendavo vyriausybei jam pritarti. Taèiau
didelë dalis vyriausybës nariø buvo prieð, o ypaè reichskancleris Hertlin-
gas (Hertling), kuris pareiðkë, kad Vokietija gali pripaþinti Lietuvos nepri-
klausomybæ tik 1917 m. gruodþio 11 d. akto pagrindu, todël ir Lietuvos
Taryba privalanti atðaukti Vasario 16-osios Aktà. Taèiau Lietuvos Taryba ir
toliau raðë, susitikinëjo su aukðèiausiais valdþios atstovais Berlyne, bet ne-
liko nieko kita, kaip sutikti su ultimatyviu vokieèiø reikalavimu ir 1918 m.
kovo 23 d. Vokietijos kaizeris Vilhelmas II pasiraðë aktà, kuriuo pripaþino
Lietuvos nepriklausomybæ 1917 m. gruodþio 11 d. akto pagrindu, t. y. Lie-
tuvai sudarius sàjungà su Vokietija ir pasiraðius reikalingas konvencijas.3

Kaizerio Lietuvos nepriklausomybës pripaþinimo akte nebuvo pami-
nëtas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos Nepriklausomybës Aktas.

Lietuvos Taryba neskubëjo ratifikuoti
kaizerio pripaþinimo. Ji ieðkojo bûdø, kaip

iðgauti tikràjá Nepriklausomybës pripaþinimà. Ir kaip vienà ið galimybiø
didþioji dalis LT nariø nusprendë paskelbti Lietuvà karalyste pakvieèiant

Kaizerio Lietuvos pripaþinimo
akto pinklës

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 494.
2 Liekis A. Prof. Bernardas Kodatis: Sugráþusio lietuvio gyvenimas. V., 2010. p. 94.
3 Ðaulys J. Nepriklausomybës iðvakarëse // Mûsø keliai. 1948, vas. 12. Nr. 7.

Lietuvos karalystë
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karaliumi gana palankø Lietuvai Viurtembergo hercogà katalikà Vilhel-
mà fon Urachà (Wilhelm von Urach), gimusá 1864 m. Monake ir kildinusá
save ið Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Gedimino giminës. Manyta, vokie-
èiams bûtø nepatogu nepripaþinti karaliumi savo tautieèio, o pripaþinus
karaliumi, valstybë tampa nepriklausoma. Tai kandidatûrai daugelis prita-
rë todël, kad Urachas sutiko su visomis lietuviø sàlygomis ir su tuo, kad
jam teks ið esmës tik „karaliauti“, bet ne valdyti.1

1918 m. liepos 11 d. pradþioje Lietuvos Tarybai nusprendus Lietuvà
skelbti karalyste, Taryba pasivadino Lietuvos Valstybës Taryba (LVT), kaip
nepriklausomos ðalies vyriausioji valdymo institucija.

Taèiau 1918 m. vasarà Vokietijà sudrebinus revoliucijos bangoms ir jai
pralaimëjus karà, atsirado galimybiø ir Lietuvai pasiekti tikràjà Nepriklau-
somybæ. 1918 m. lapkrièio 2 d. LVT savo posëdyje nusprendë atðaukti sa-
vo 1918 m. liepos 11 d. nutarimà skelbti Lietuvà monarchija ir rinkti
karaliumi Urachà, paþymëdama, kad galutinæ valstybës valdymo formà
nustatys demokratiðkai iðrinktas Seimas. Tos paèios dienos posëdyje buvo
patvirtinti „Lietuvos valstybës Laikinosios konstitucijos pamatiniai dës-
niai“, o valstybës Prezidentu – Antanas Smetona. Lapkrièio 5 d. Valstybës
Taryba Lietuvos Vyriausybës vadovu – premjeru patvirtino prof. Augusti-
nà Voldemarà, o lapkrièio 11 d. patvirtintas ir Laikinasis Lietuvos minist-
rø kabinetas.

Lapkrièio 13 d. Lietuvos Respub-
likos Prezidentas A. Smetona, vice-
prezidentai dr. J. Ðaulys ir kun. J. Stau-

gaitis „Lietuvos aide“ paskelbë atsiðaukimà:
„Lietuvos pilieèiai!
Didysis karas, kuris per ketverius metus þudë Lietuvà, baigiasi. Jau

baigia nukristi panèiai, metø metus varþæ Lietuvos kraðtà. Kovai dar ne
galas, bet jau teka mums laisvës saulë.

Iki paskutinës valandos nebuvo leidþiama Lietuvos Valstybës Tarybai
su savo kraðto þmonëmis susisiekti ir ðalá tvarkyti. Kiekvienas jos þingsnis
buvo trukdomas. Iðtisi metai Valstybës Tarybai nevalia buvo pasakyti liuo-
so þodþio savo þmonëms.

Dabar tos kliûtys pradeda nykti. Senosios vokieèiø vyresnybës nebëra
ir tiktai ðiandien galima imtis statyti Lietuvos gyvenimà. Jau atëjo darbo

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 521–528.

Pirmosios lietuviø Vyriausybës
atsiðaukimas
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Lietuvos Taryba, pasiraðiusi Nepriklausomybës atkûrimo aktà 1918 m. vasario 16 d. Sëdi
(ið kairës): J. Vileiðis, dr. J. Ðaulys, kun. J. Staugaitis, St. Naruðevièius, dr. J. Basanavièius,
A. Smetona, kan. K. Ðaulys, St. Kairys, J. Smilgevièius; stovi (ið kairës): K. Bizauskas,

J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Birþiðka, kun. A. Petrulis, S. Banaitis,
P. Klimas, A. Stulginskis, J. Ðernas ir P. Dovydaitis.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Antanas Smetona (g. 1874 08 10, þuvo 1944 01 09) – Pirmasis Lietuvos Prezidentas
(1919 04 04–1920 06 19) ir Lietuvos Prezidentas (1926 11 17–1940 06 15).

LIETUVOS PREZIDENTAI
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Aleksandras Stulginskis (g. 1885 02 26, mirë 1969 09 22) – Steigiamojo Seimo
pirmininkas (1920–1922 m.) ir antrasis Lietuvos Prezidentas (1922–1926 m.).

LIETUVOS PREZIDENTAI
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Kazys Grinius (g 1866 12 17, mirë 1950 06 04) – vienas ið Lietuvos valstybës kûrëjø.
Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje. 1917 m. Voroneþe kartu su Martynu

Yèu ir Mykolu Sleþevièiumi iðrinktas á Vyriausiàjà lietuviø tarybà Rusijoje. Dël bolðevikø
areðtø nutrûkus Tarybos veiklai, 1919 m. K. Grinius buvo Lietuvos repatriacinës

komisijos pirmininku, rûpinosi lietuviø gráþimu á Lietuvà ið vokieèiø nelaisvës. 1920 m.
iðrinktas á Steigiamàjá Seimà, 1920–1922 m. vadovavo Ministrø kabinetui

(1926 06 08–1926 12 17), treèiasis Lietuvos Prezidentas.
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valanda, ir Valstybës Taryba tikisi, kad jûs visi – Lietuvos vyrai ir moterys –
mokate ne tik dël laisvës kovoti, bet ir iðkovotàjà laisvæ stipriai laikyti.

Nuo ðios dienos mes patys imsime Lietuvà valdyti. Valstybës Taryba
rûpinsis lygiai visais Lietuvos pilieèiais, neskirdama nei kalbos, nei tiky-
bos, nei lyties. Dabar ji jau kuria savàjà valdþià, kuri sudarys valstybës ástai-
gas ir sutvarkys kraðto savivaldybæ. Darbo tik pradþia; dar veik visa valdþia
vokieèiø rankose; daug dar laukia mus rûpesèio.

Imdamiesi darbo pasisakome, kokie yra mûsø pirmieji rûpesèiai:
1. Per ketverius metus spaudë mus didþiausi karo vargai. Netekdavom

pieno savo kûdikiams. Stikdavom duonos, svetimus beðerdami. Lietuvos
Vyriausybë rûpinsis, kad nei vienas grûdas, nei vienas kiauðinis be jos þi-
nios nebûtø imamas ið kraðto.

2. Keturiø metø karas suardë mûsø ûkius. Mûðiai, ëjæ Lietuves þemë-
je, pelenais pavertë mûsø trobesius. Karo nuostoliai turës bûti Lietuvai
atlyginti. Vyriausybë tuojau imsis daryti visø tø nuostoliø sàraðus.

3. Lietuvos Vyriausybë rûpinsis, kad tuoj bûtø paleisti ir galëtø gráþti
visi karo belaisviai ir visi ið Lietuvos iðtremtieji dël politikos nusidëjimø
karo metu.

4. Lietuvos Valstybës Taryba ir jos sudarytoji Lietuvos Vyriausybë ima-
si kraðtà valdyti tik laikinai. Ji nori tik apsaugoti Lietuvà nuo suiruèiø ir
privesti ðalá ligi visø þmoniø renkamo Steigiamojo Lietuvos Seimo. Val-
dþios tikslas greièiausiai suðaukti Steigiamàjá Seimà visuotiniu, lygiu, slap-
tu ir tiesiu balsavimu. Jisai galutinai nutars, kaip turi mûsø kraðtas valdytis.
Jisai nustatys santykius Lietuvos su kaimynais. Jisai ástatys ir nuolatinæ
Lietuvos valdþià.

5. Þemës valdyme iki ðiol buvo Lietuvoje daug neteisybës. Greta di-
dþiausiø plotø savininkø skurdo ðimtai beþemiø ir maþaþemiø, norinèiø ir
gebanèiø savà, ne svetimà þemæ dirbti. Laisvoj Lietuvoj taip bûti neturi.
Mûsø Steigiamasis Seimas turës pasirûpinti, kad Lietuvoje þemdirbiai, kurie
nori ir sugeba þemæ dirbti, gautø jos pakankamai, kad nebereikëtø Lietu-
vos þmonëms ið savo kraðto gabentis ir ieðkoti duonos svetur. Lietuvos
Vyriausybë paruoð visa, kas bus reikalinga Seimui þemës reformai padaryti.

6. Lietuvos Vyriausybë rûpinsis, kad miesto ir sodþiaus darbininkai tu-
rëtø darbo ir uþdarbio ir kad jie bûtø saugojami nuo iðnaudojimo.

Einant á darbà daug mums reikia patvaros ir stiprybës, nes turime dau-
gelá prieðø ir mums tenka gintis vieniems, nelaukiant ið niekur talkininkø.
Yra þmoniø, tykojanèiø uþgrobti Lietuvos þemæ, iðplëðti Lietuvai jos ðirdá –
Vilniø. Jie ginklu ruoðiasi mus uþpulti. Yra þmoniø, kurie, dangstydamiesi
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graþiais demokratizmo vardais ir þodþiais, nori suardyti mûsø paèiø tarpe
vienybæ.

Norëdama atremti prieð visus mûsø prieðus, Valstybës Taryba drauge
su josios paskirtaisiais ministeriais praneða jums, kas reikia tuojau daryti.

Negaiðdami nei dienos, kiekvienoje parapijoje susirinkite visi vyresnieji
be kalbos ir tikybos skirtumo ir iðrinkite Parapijos komitetà ið penkiø arba
septyniø þmoniø. Iðrinktasai Komitetas turi tuojau paimti á savo rankas
tvarkyti apylinkës gyvenimà. Tasai komitetas tuojau turi pasikviesti stip-
rius iðtikimus vyrus ir sudaryti ið jø milicijà. Milicijos darbas yra saugoti
ramius þmones nuo visokiø grobikø ir uþpuolikø ir palaikyti vieðàjà tvarkà.

Komitetai tegu susiþino su kaimyniniø parapijø komitetais ir bendrai
teásteigia Apskrièiø (Kreisø) komitetus. Ðitieji teuþmezga nuolatinius ryðius
su Lietuvos Vyriausybe. [...]

Vyriausias dabar darbas, didþiausioji Lietuvos pilieèiø pareiga – palai-
kyti kraðte vienybæ, ramybæ ir tvarkà. Tegu eina Lietuvos jaunimas, kurio
krûtinëje plaka narsi lietuvio ðirdis, á milicijos eiles, tesimoko ginklà varto-
ti, bet tevartoja já tik ðventu reikalu mûsø tëvynei ginti.

Þinokite, visi Lietuvos pilieèiai, kad Valstybës Taryba remsis jûsø ið-
rinktaisiais Parapijø ir Apskrièiø komitetais ir drauge su jumis ves Lietuvà
á laisvæ, laimæ ir gerovæ. […]

Bûkite pasirengæ, Valstybës Tarybai paðaukus, eiti ten, kur reikës, mû-
sø brangios tëvø þemës – Lietuvos ginti!“

Tai buvo pirmasis toks posëdis lietuviø tautos ir jos valstybës istorijoje –
valstybës klausimus sprendþia ne kokio monarcho parinkti patarëjai, ne
atskiro luomo kaip Lenkijos valdymo laikais, bet visos Tautos, valstybës
kûrëjos, atstovai.

1918 m. lapkrièio 14 d. Lietuvos laiki-
nojo ministrø kabineto posëdyje A. Sme-

tona kalbëjo: „Lietuvai atëjo pati rimtoji valanda tapti vël nepriklausoma,
savarankiðka ðalimi, kokia ji kitados yra buvusi. Kad mes jauèiamës esà
visiðkai arti tos senos visø mûsø lauktos laisvës, tai reikia padëkoti mûsø
vyresniems tëvams, sûnums, dukterims, savo vargingais darbais gaivinusiems
apmirusià Lietuvos dvasià. Jie ëjo á tà laisvës idealà neapsakomai sunkiais
keliais, matydami já kaip ðviesià, toli ir aukðtai þvilganèià þvaigþdæ. Beeida-
mi, patys þûdami, pramynë mums takà, ðiandien jau visu keliu virtusá.“1

Lietuvos vizijos

1 Cit. ið kn.: Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 548.
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Ministro Pirmininko A. Voldemaro mintys: „Atëjo svarbiausia mûsø
tautos gyvenimo valanda. Ðiandien pradedam vël gyventi kaipo valstybë.
[...] Lietuva ið numirusiø prisikelia ir prisikelia naujam, skaistesniam gyve-
nimui. Ji pradeda tapti nepriklausoma. [...] Daugiau ðimto metø mes bu-
vome nustojæ valstybës gyvenimo. Per prievartà buvom priskirti svetimai
valstybei.

Buvome toje valstybëje blogiau nei ánamiai. [...] Okupacijos valdþia
nieko nepadarë ir plëðikø skaièius vis eina didyn.“ Toliau premjeras sam-
protavo apie ateities Lietuvà. Jis sakë, kad Lietuva bus visiðkai elektrifi-
kuota. Elektrà tieks hidroelektrinës. Lietuva pavirs „[...] á didelius laukus
ir sodus, graþias pievas, tarp kuriø iðmëtyti graþûs, paskendæ þalumoj ûki-
ninkø namai. Viensëdþiai ir miesteliai, suriðti lygiais kaip delnas keliais.
Kraðtas iðraiþytas geleþinkeliais. Á visas Lietuvos puses lengva greitai ir
pigu nuvaþiuoti. Vietomis uþeini didesná fabrikà. Bet jo nerodo ið tolo aukðti
kaminai su dûmø debesimis. Jis elektra varomas, taigi galima paþinti tik
arèiau priëjus, kada iðgirsti linksmà darbo ûþimà. Aplink já auga miestø ir
miesteliø. Skirtumas tarp miestø nedidelis: visi ðvarûs, visi malonûs, visi
gyventi patogûs. Visur elektra, visur kanalizacija. [...] Kur paþvelgsi, pa-
matysi sveikus þmones linksmais veidais. Kas pamatys Lietuvà, pasakys:
„Èia darbo ir laimës ðalis.““1

Suidealintas A. Voldemaro poþiûris buvo ne tik á ateitá, bet ir á gyvena-
màjá laikà, á tarptautinius santykius. Tame paèiame posëdyje jis, kalbëda-
mas apie atkuriamos Lietuvos gynybà, paþymëjo: „Karo mes su niekuo
nevedam ir nei vienas ið mûsø kaimynø – Vokieèiø, Lenkø, Ukrainieèiø,
Rusø ar Latviø neturi pamato ant mûsø uþpulti. Taigi detaliø spëkø rube-
þiams sergët mums ir nereiks. [...] Gindami, kas mums pridera, mes sveti-
mo neieðkosim, todël tvirtai tikime, kad mûsø santykiai su kaimyninëmis
tautomis bus geri [...]“.2

Taèiau lenkai kaip ir anksèiau tik spjau-
dydamiesi atsakydavo á lietuviø tiesiamà

rankà. Bet uþtat draugiðkà rankà tiesë gudai. 1917 m. pabaigoje Minske
ásikûrusià demokratinës Baltarusijos radà bolðevikams ir jø raudonarmie-
èiams iðvaikius, didelë dalis jos nariø pasitraukë á dar vokieèiø okupuotas
Gardino ir Lydos sritis, tarësi su lietuviø veikëjais dël tø srièiø prijungimo

1 Ten pat. P. 549–550, 551.
2 Ten pat. P. 551.

Draugiðka gudø ranka
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prie nepriklausomos Lietuvos, dël galimybës atkurti Lietuvos Didþiàjà Ku-
nigaikðtystæ. Tai buvo akibrokðtas lenkø imperialistams. 1918 m. lapkrièio
27 d. Lietuvos Valstybës Tarybos posëdyje dalyvavo 6 Baltarusijos rados
nariai: V. Lastauskis, I. Stankevièius, I. Luckevièius, D. Siemaðka, J. Fake-
vièius ir Z. Talaèka. Posëdyje svarstytas jø pageidavimas kooptuoti juos á
Lietuvos Valstybës Tarybà „dirbti bendrai Lietuvos valstybës atstatymui“.1

Posëdyje Gudijos atstovas V. Lastauskis kalbëjo: „Gudø Rada, iðrinkta
sausio 25–27 d. 1918 m. konferencijos atstovø tø gudø þemiø, kurios yra á
vakarus nuo senojo fronto, remdamasi minëtos konferencijos nusprendi-
mais ir laikydama idealu Lietuviø–Gudø federacinës valstybës sudarymà
svarbiausiu gyvenamuoju momentu, rado reikalingu prisidëti prie konkre-
taus Valstybës Tarybos darbo, laikydama jà vienatine dabar sekama Lietu-
vos atstovybe. Gudø Rada tiki, kad dvi tautos, sujungtos istorijos praeitimi
ir ekonominëmis sàlygomis, padavusios viena kitai rankas, ástengs laimëti
sau laisvà ir nepriklausomà gyvenimà, eidamos keliu demokratingo ben-
dros valstybës statymo.“

Lietuvos Valstybës Taryba pritarë baltarusiø deklaracijai ir kooptavo á
savo sudëtá 6 Baltarusijos rados narius (iðrinkti 1917 m. gruodþio 5–17 d.
Minske vykusiame visø baltarusiø kongrese): V. Lastauská, I. Stankevièiø,
I. Luckevièiø, D. Siemaðkà, J. Fakevièiø, Z. Talaèkà, o vëliau, 1919 m. ba-
landþio 4 d., dar ir Gardino atstovus – J. Korèinská, K. Belecká, o J. Voron-
ka buvo paskirtas baltarusiø reikalø ministru.2

Beje, Gudø rados praðymui prisijungti prie Lietuvos 1918 m. gruodþio
1–2 d. pritarë Gardino gubernijos baltarusiø suvaþiavimas, kuris priëmë
tokià rezoliucijà: „Suvaþiavimas pasisako uþ Gardino gubernijos prisijun-
gimà prie Lietuvos.“3

Tada gudø suvaþiavimas patvirtino Gardino valdymo sistemà. Artëjant
Raudonajai armijai prie Vilniaus, 1918 m. gruodþio 19 d. Baltarusiø rei-
kalø ministerija persikëlë ið Vilniaus á Gardinà ir iki 1919 m. balandþio
1 d., iki Lenkijos okupacijos, ji èia atstovavo Lietuvos Valstybës Tarybai.
1919 m. sausio 20 d. baltarusiø reikalø ministras J. Voronka paskelbë atsi-
ðaukimà á kraðtà:

„[...] 1. Buvusios Gardino gubernijos Gardino, Sokolsko, Bialystoko,
Bielsko, Volkovysko, Beloveþo pavietai, o taip pat buvusios Vilniaus gu-

1 Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 1–22.
2 LCVA. F. 1014. Ap. 1. B. 20. L. 13–14.
3 Ten pat. F. 377. Ap. 9. B. 4. L. 13.
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bernijos Lydos pavietas yra Lietuvos valstybës sudëtinës dalys ir nepaklûs-
ta Lenkijos vyriausybës valdþiai.

2. Visi pirmame punkte iðvardinti pavietai bendraisiais valdymo klau-
simais privalo paklûsti tik Lietuvos Vyriausybës ministerijø þinyboms Kau-
ne. Savo tautiniais klausimais tose vietose vyraujantys baltarusiai privalo
susisiekti su Lietuvos Vyriausybe, tarpininkaujant Baltarusiø reikalø mi-
nisterijai Gardine.

3. Niekas neturi teisës 1 punkte iðvardintose vietovëse veikti svetimø
Lenkijos, Ukrainos ar Rusijos vyriausybiø vardu.

4. Kalti paþeidæ ðio raðto 3 punktà bus atiduoti teismui.“1

Gardino ir kitø Baltarusijos rajonø þmonëms, ásijungusiems á Lietuvos
valstybës sudëtá, buvo numatyta suteikti plaèià kultûrinæ autonomijà. Aukð-
èiausias baltarusiø autonomijos valdymo organas – Baltarusiø sekretoria-
tas turëjo bûti sudarytas prie Lietuvos Valstybës Tarybos, o vykdomasis
organas – minëtoji Baltarusiø reikalø ministerija, turinti 6 skyrius, atitin-
kanèius Lietuvos ministerijas ir vykdanèius ministerijø funkcijas baltaru-
siø þemëse (Pilietinis skyrius – vidaus reikalai, teisingumas; Finansø ir
prekybos; Ðvietimo; Techninis – turëjo rûpintis keliais, ryðiais, statybomis;
Þemdirbystës ir Karo).2

Taèiau Baltarusiø reikalø ministerijos, taip pat kitø valdymo ástaigø
veiklà nutraukë 1919 m. balandþio mënesá Lenkijos kariuomenës invazija
á ðá kraðtà. Daugelis baltarusiø – bendros su lietuviais valstybës kûrëjø
buvo suimti, kiti pasitraukë á Kaunà – laikinàjà Lietuvos sostinæ ir ten at-
kûrë Baltarusiø reikalø ministerijà, kuri daugiausia rûpinosi Lietuvoje gy-
venusiø baltarusiø kultûros ir visuomeniniais reikalais. 1920 m. lapkrièio
11 d. tos ministerijos vadovai Kaune pasiraðë sutartá su Lietuvos Respub-
likos Vyriausybe. Sutartyje pasiþadëta remti lietuviø kovà dël Vilniaus ir
jo kraðto, uþgrobto Lenkijos. Beje, Baltarusiø reikalø ministerija sveikino
Lietuvos ir Sovietø Rusijos 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartá, pagal kurià
Lietuvai buvo pripaþinta didþioji Rytø Lietuvos etnografiniø þemiø dalis,
áskaitant Aðmenos, Lydos, Gardino miestus ir jø valsèius.3

Nemaþai baltarusiø dalyvavo ir Lietuvos nepriklausomybës gynimo ko-
vose su Sovietø Rusija, bermontininkais, Lenkija. Taèiau besikurianèios
nepriklausomos Lietuvos vadovams beveik nesisekë rasti bendros kalbos
su lenkø tautine maþuma, ypaè gausia Rytø Lietuvoje.

1 Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 26.
2 Ten pat.
3 Ten pat. P. 26, 27.
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Tame paèiame Lietuvos Valsty-
bës Tarybos posëdyje (1918 m. lap-

krièio 27 d.), kuriame buvo pritarta Baltarusijos prisijungimui prie
Lietuvos, kalbëjæs Vyriausybës vadovas A. Voldemaras informavo, kad
lenkø partijos, lenkø dvarininkai „varo prieðiðkà Lietuvos nepriklau-
somybei darbà“, organizuoja ginkluotus bûrius, tariasi su vokieèiø val-
dþios atstovais, siekdami nuversti Lietuvos Valstybës Tarybà, Laikinàjà
vyriausybæ ir pan.1

Svarbiausias jø tikslas, kaip ir ankstesniais deðimtmeèiais, buvo prisi-
jungti Lietuvà ar bent jau jos Rytø kraðtà, daþniausiai dangstantis Lietu-
vos Didþiosios Kunigaikðtystës atkûrimu ir ... jos prisijungimu prie Lenkijos.
Nepriklausomos Lietuvos atkûrimas tik paèiø lietuviø etninëse þemëse buvo
kliûtis lenkø valstybës „nuo jûros iki jûros“ atkûrëjams. Tarp pagrindiniø
tokio tikslo propaguotojø buvo Lenkø socialistø partijos ákûrëjas, Lenki-
jos virðininkas Juzefas Pilsudskis.

Kiek kitaip elgësi kita gausi tauti-
në maþuma – þydai: pamatæ, kad lie-

tuviai rimtai pasirengæ atkurti savo valstybæ, jie stengësi iðlikti lyg neutralûs,
laukdami, kas iðeis laimëtoju. Kai baltarusiai pritarë prisijungimui prie
Lietuvos, daugelis þydø veikëjø tam irgi pritarë, kaip jie pritarë anksèiau
ir lenkams, rusams prisijungti Lietuvà, o vëliau – jà pajungti Vokietijos
imperijai. Kadangi þydams svarbiausia buvo jø verslas, prekyba, tai jie
dëdavosi ten, kur matydavo geresnes perspektyvas. O kadangi tik dide-
lëse valstybëse greièiau buvo galima padaryti didesná bizná, tai jie ir link-
davo prie didþiøjø. Kadangi atsikurianèios Lietuvos Vyriausybë nuo
pirmøjø dienø vykdë ypaè liberalià politikà visø tautiniø maþumø atþvil-
giu, prieðingai negu Lenkijos, nuo 1918 m. pabaigos vis daugiau þydø
ëmë remti Lietuvos Vyriausybæ, kurioje buvo paskirtas net atskiras mi-
nistras þydø reikalams. Juo ið pradþiø buvo J. Vigodskis, nuo 1919 m.
vasario – M. Soloveièikas, nuo 1923 m. vasario – B. Fridmanas, po jo –
S. Rozenbaumas.2

Nepaisant dideliø valstybës valdymo sistemos kûrimo, nusiaubto ûkio
atkûrimo sunkumø, LVT ir Laikinoji vyriausybë rûpinosi ir lietuviðkø mo-
kyklø steigimu, net Vilniaus universiteto atkûrimu. 1918 m. gruodþio 5 d.

Seni lenkø ðovinistø tikslai

1 Lietuvos Valstybës Tarybos protokolai... P. 405.
2 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 558.

Þydai ten, kur jiems geriau
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Lietuvos Valstybës Taryba patvirtino atkuriamo Vilniaus universiteto statu-
tà. Pagal já universitetas turëjo pagaliau ið tikro tapti lietuviø tautos univer-
sitetu.1

Taèiau visà pradedamàjá nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo
darbà nutraukë bolðevikinës Rusijos Raudonosios armijos invazija, Vil-
niaus ir didesnës Lietuvos dalies okupacija.

Apie Lietuvos ir visø buvusiø LDK
þemiø prisijungimà, prisidengus Len-
kijos Respublikos atkûrimu (kokia ji

buvo iki padalijimo 1772 m. – su visa LDK), Juzefas Pilsudskis kûrë pla-
nus dar poilsiaudamas Magdeburgo tvirtovëje. Jis nesutiko su kolegomis
„tautininkais“, kurie taip pat siekë atkurti buvusiàjà Respublikà, bet tik
vienø lenkø. J. Pilsudskis aiðkino, kad tai galá sukelti lietuviø, gudø, ukrai-
nieèiø pasiprieðinimà. Tad pirma reikià atkurti tø tautø federacijà, o pas-
kui jau bûsià galima paversti jà grynai lenkiðka valstybe, sulenkinus tas
tautas.

Kaip raðyta, J. Pilsudskis ið Magdeburgo 1918 m. lapkrièio 10 d. á Var-
ðuvà parvyko pirmos klasës specialiame vagone jau kaip valstybës vadas.
Laikraðèiuose ir bendraþygiø iðgarbintas kaip genialiausias lenkø kovos uþ
nepriklausomybæ organizatorius ir vadas, kaip nepalauþiamas vokieèiø ka-
lëjimø kankinys, kaip didybës Lenkijai sugràþintojas ir teisingumo vykdy-
mo riteris. Lenkai buvo iðsiilgæ dievukø ir jie já susikûrë. Tad ir okupantø –
austrø ir vokieèiø sudaryta Karalystës Regentø taryba, vos J. Pilsudskiui
parvykus, perdavë Lenkijos valdymà tam iðgarsintam „karþygiui ir tautos
tëvui“, teisingumo dievaièiui. O jis ministru pirmininku pasiskyrë gerà sa-
vo bièiulá dar ið tø laikø, kai jiedu tikëjo socializmu, – Jendþejø Moraèev-
ská (Jædrzej Moraczewski) (kiek vëliau premjeru paskyrë Ignacà Poderevská
(Ignacy Poderewski)). Jiedu lapkrièio 22 d. pasiraðë „Dekretà dël aukð-
èiausios reprezentacinës Lenkijos Respublikos valdþios“. Jame J. Pilsud-
skis pasiskelbë Lenkijos virðininku iki Steigiamojo seimo, kuris turëjo
nuspræsti Lenkijos santvarkà. Þinoma, palyginti su Lietuvos nepriklauso-
mybës atkûrimu, Lenkijoje tai skyrësi kaip diena nuo nakties. Lietuvoje
Lietuvos Valstybës Taryba (ið pradþiø Lietuvos Taryba), nepaisant nuoþ-
maus okupantø vokieèiø engimo, buvo iðrinkta didelës dalies Lietuvos þmo-
niø atstovø konferencijoje, kuri ir patvirtino Tarybà ir jos veikimo gaires,

1 Lietuvos Valstybës Tarybos protokolai... P. 417, 418.

Lenkijos virðininko
J. Pilsudskio uþmaèios
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Nepriklausomybën ëjo kartu su tauta, o Lenkijoje pertvarkyti valstybæ ið
karalystës á respublikà sutiko ne lenkø tauta, o buvusiø okupantø valdovø
statytinë – Regentø taryba. Taèiau to lyg ir nematë (ir nemato) lenkø ðvie-
suoliai, ðlovinantys J. Pilsudská kaip savo tautos iðrinktàjá. Tiesa, jis leido
iðrinkti seimà kaip savo patarëjà, kad Antantës valstybës nesakytø, jog Len-
kija gráþo á monarchijos laikus. Tad dabar ji esanti irgi demokratinë. Tas
seimas J. Pilsudskiui buvo skydas. Jam panorëjus, seimas 1919 m. vasario
20 d. patvirtino já Lenkijos valstybës galva – virðininku ir vyriausiuoju ka-
riuomenës vadu. Ið tikro bet koks seimo nutarimas neágydavo teisinës ga-
lios, kol jo nepatvirtindavo Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis. Ið esmës niekas
nepasikeitë, kai jis 1922 m. leido iðrinkti pirmàjá Lenkijos prezidentà, taip
pat kilusá ið Lietuvos Gabrieliø Narutovièiø (Gabriel Narutowicz).

J. Pilsudskio autoritetà këlë ir tai, kad jo dëka Pirmojo pasaulinio karo
metais Lenkija buvo lyg Austrijos–Vokietijos sàjungininke ir kovotoja prieð
Rusijà ir Antantæ.

Karo pabaigoje ji jau atrodë kaip Antantës sàjungininkë ir gebëjo patekti
á Paryþiaus Taikos konferencijà jau kaip Antantës sàjungininkë. Karui pasibai-
gus Lenkija turëjo didþiausià kariuomenæ ið visø kitø tais metais savo nepri-
klausomas valstybes atkurianèiø tautø. Ir Lenkija buvo bene viena maþiausiai
nukentëjusiø buvusiø Austrijos–Vokietijos ar Antantës sàjungininkiø.

J. Pilsudskio dëka á Lenkijos kariuomenæ gana greitai buvo ájungti ir
lenkø kariniai daliniai, buvæ Rusijos, Austrijos, Vokietijos kariuomeniø
sudëtyje. Gana didelius dalinius ið lenkø buvo suorganizavæs generolas
Juzefas Haleris Prancûzijoje. Su jais vos pasibaigus karui persikëlë á Len-
kijà ir iðvaikë dar ðen bei ten likusius vokieèiø kariuomenës likuèius. J. Pil-
sudskis nekreipë dëmesio, kur ir kuo kas tarnavo, jis reikalavo tarnauti
nepriklausomai Lenkijai. 1918 m. pabaigoje kariuomenës mitinge Varðu-
voje jis sakë: „Jûs esate skirtingø mokyklø, laikotës skirtingø metodø, màs-
tymo bûdo, skirtingø áproèiø ir kasdienës kareiviðkos bûties formø, bet jûs
visi lenkai. Ðalin skirtumus! Tegyvuoja vienybë lenkø armijoje.1

J. Pilsudskis suprato, kad kariuomenëje ypaè svarbus vado autoritetas.
Ir jis visaip skatino savo kultà kaip genialaus kario, valstybës vadovo ir
nuostabaus þmogaus, pasirengusio viskam dël tiesos ir teisingumo, dël ki-
tø laimës ir gerovës.

J. Pilsudskiui stipri ir jam iðtikima kariuomenë buvo reikalinga, kad
„Lenkijos naudai“ bûtø nuþymëtos jos rytinës sienos, kad vël bûtø atkurta

1 Nalenè D., Nalenèius T. Juzefas Pilsudskis. V., 1991. P. 142.
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iki 1772 m. padalijimo buvusi Lenkija (kartu su LDK). Jis tebegyveno pra-
ëjusiø amþiø lenko ðlëktos pasaulyje, nenorëjo, o gal ið tikro buvo toks
bukas kareiva ir nesuvokë, jog jau XX a. pirmiausia paèios tautos – lietu-
viø, gudø, ukrainieèiø ir kitos – turi spræsti, su kuo joms eiti ar ið viso vie-
noms kurti savo valstybes ir jas valdyti. Nors jis mëgdavo girtis, jog kilæs ið
garsios lietuviø giminës, jog myli lietuvius ir Lietuvà, bet ta jo meilë buvo
kaip lapës viðtai, kaip feodalo baudþiauninkui.

Karo pabaiga Vakarø ir Rytø fron-
tuose, prasidedanèios laimëtojø ir pra-
laimëjusiøjø taikos derybos Paryþiuje

Lietuvai ið tikro reiðkë naujø karø dël savo Laisvës ir Nepriklausomybës
pradþià.

Nepriklausomos Lietuvos sostinëje Vilniuje vis labiau áþûlëjo lenkø ðo-
vinistai ir jø organizacijos, vis neramesnës þinios atsklisdavo ir ið profaðis-
tiniu keliu þengianèios Lenkijos: tenykðtëje spaudoje keltas ðovinistinis
triukðmas, kariuomenës gausinimas ir Lenkijos virðininko J. Pilsudskio svai-
èiojimai apie jo vadovaujamos Didþiosios Lenkijos su buvusiomis LDK
þemëmis atkûrimà. Rytuose irgi nebuvo ramu – prie Lietuvos sienø buvo
telkiamos didelës bolðevikinës Rusijos Raudonosios armijos dalys, kurios,
girdi, bet kada gali ateiti á „pagalbà“ Lietuvos liaudþiai. Ir toliau kraðte
tebesiautëjo okupaciniai vokieèiø kariniai daliniai. Buvo aiðku, kad, prie-
ðingai negu teigë Lietuvos Laikinosios vyriausybës vadovas Augustinas Vol-
demaras, praryti nepriklausomà Lietuvà rengësi ir lenkai, ir rusai. Nenorëjo
ið jos trauktis ir karà pralaimëjæ vokieèiai. Jaunoji Lietuva, kaip në viena
kita nepriklausoma Europoje valstybë, buvo ið visø pusiø apsupta ir dar ið
vidaus griauþiama jø agentø. Tik stipri sava kariuomenë galëjo iðsaugoti
nepriklausomà Lietuvà.

Vienas pirmøjø atsikurianèios ir nepriklausomos Lietuvos valstybës vei-
këjø, suvokæs kariuomenës svarbà Nepriklausomybës stiprinimo ir gyni-
mo kelyje, buvo Rusijos kariuomenës poruèikas, Lietuvos karininkø
komiteto Rusijoje narys Kazys Ðkirpa. Jis 1918 m. balandþio 25 d., kraðte
dar tebevieðpataujant vokieèiams, teikë Lietuvos Tarybai memorandumà
„Lietuvos kariuomenës organizavimo klausimu“. Jame raðë: „[...] Ant mûsø
kartos krinta didelë atsakomybë kovoje dël Lietuvos laisvës. Jeigu nepa-
darysime viso, kà galëjome padaryti dabartiniu laiku, mûsø sàþinë bus ne-
laisva prieð naujàjà kartà. Jeigu bûtø reikalingos aukos karo dievaièiui
kovoje dël Lietuvos laisvës – privalome pasiaukoti [...]. Pats faktas lietuviø

Pastangos organizuoti
Lietuvos gynybà
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kariuomenës buvimo turëtø reikðmës, parodant, kad lietuviø tauta pri-
brendusi savistoviam gyvenimui [...]. Kaip matyti ið lenkø spaudos, pripa-
þinus vokieèiams Lietuvà nepriklausoma valstybe, ji në nemano atsisakyti
nuo savo imperialistiniø pretenzijø Lietuvà prisijungti prie Lenkijos ir, þi-
noma, progai pasitaikius bandys tuos savo planus vykinti gyveniman. Ið
Lenkijos Lietuvai gresia ypaè didelis pavojus, prisiminus, kad jau dabar
lenkai turi apie 60 000 durtuvø.

Jeigu tik vokieèiai ðiek tiek paleistø Lietuvoje vadþias ið savo rankø ir
atpanèiotø Lenkijà, tai galime vienà graþià dienà Vilniuje susilaukti lenkø
legionø. Lenkams á pagalbà eina gudø ðovinistai ir þydai. Ar neverta pasi-
piktinimo lenkø ir þydø agitacija prieð Lietuvos nepriklausomybæ! Ir tai
daroma tuo laiku, kada lietuviai iðsijuosæ darbuojasi Lietuvos atstatymui!
Tik kada Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose bus lietuviø pulkai, galima
bus sakyti, kad Gedimino sostinë atstatyta. Tada tik galës ant Gedimino
kalno laisvai plevësuoti Lietuvos vëliava! Kokia turëtø bûti Lietuvos ka-
riuomenë ir ar pajëgsime patys jà suformuoti? [...] Gal dar galima bûtø
pasinaudoti turtu atskirø lietuviø batalionø, susiformavusiø Rusijoje? Ga-
lima taipgi bûtø bandyti tartis dël to klausimo su ukrainieèiais, kuriems
teko dauguma rusø armijos turto Rumunijos ir pietø–vakarø frontø. Uk-
rainieèiai palankûs lietuviø kariuomenës formavimui ir lietuviø siekimams
aplamai. Galima tikëti, kad jeigu vokieèiai nedarys kliûèiø, ukrainieèiai
sutiks mums padëti tame reikale. Laukti negalima, nes lietuviø kariuome-
nës kadras, kuris gráþta ið Rusijos, apsigyvenæs Lietuvoje. Gana gerai pa-
þástu Rusijos lietuviø karininkus. Jie su dideliu noru prisidës prie savo
kariuomenës steigimo ir, suþinojæ apie tai, stengsis kuo greièiausia gráþti á
Lietuvà.

Dël lietuviø kariuomenës formavimo reikëtø prie Lietuvos Tarybos su-
kurti tam tikrà komisijà arba Lietuvos kariuomenës komitetà, kuriam da-
bar pavesti parengiamàjá darbà lietuviø kariuomenës steigimui.“1

K. Ðkirpa pateikë ir siûlomos ásteigti Lietuvos karo ministerijos orga-
nizacinæ schemà. Pagal jà ministerijoje turëtø dirbti apie 16 karininkø to-
kiuose skyriuose: karo tarnybos, karo teisës, mokymo, karo ûkio ir
administracijos, dislokacijos, karo medicinos, intendantûros, kariniø laips-
niø ir statistikos bei informacijos.

1918 m. spalio 8 d. LVT sudarë Apsaugos komisijà, kurios pirmininku
buvo paskirtas S. Ðilingas. Komisija parengë projektus steigti Lietuvoje

1 Mûsø þinynas. K., 1923. T. 4. Nr. 11, p. 311, 312.
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teritorinius karinius dalinius, sienoms apsaugoti siûlë sudaryti 60 tûkst.
kariø kariuomenæ, daugiausia ið sugráþusiø ið buvusiø Rusijos kariuome-
nës daliniø ir kt. Karininkas J. Kubilius paskelbë kvietimà buvusiems ka-
reiviams ir karininkams nuo spalio 10 d. registruotis á Lietuvos kariuomenæ.
Pirmuoju uþsiraðë minëtasis K. Ðkirpa. Taèiau kariuomenës organizavimas
Vilniuje vyko vangiai. Já kiek pristabdë ir minëtoji Ministro Pirmininko
A. Voldemaro kalba, esà atsikurianèios Lietuvos niekas nepuls. Bet su tuo
nesutiko K. Ðkirpa ir dar apie 100 lietuviø karininkø ir kareiviø. 1918 m.
lapkrièio 21 d. nuvykæ pas Ministrà Pirmininkà A. Voldemarà pareikalavo
ið jo nedelsiant paskelbti ásakymà dël Kraðto apsaugos ministerijos ásteigi-
mo ir kariuomenës organizavimo.1 Premjeras pakluso ir 1918 m. lapkrièio
23 d. jis, ir kaip kraðto apsaugos ministras, pasiraðë ásakymà Nr. 1 dël Ap-
saugos tarybos prie ministerijos steigimo, Kariuomenës ðtabo ir Pirmojo
pulko Alytuje organizavimo. Taèiau buvo padaryta klaida: Kraðto apsau-
gos ministerijos viceministru, atsakingu uþ kariuomenës organizavimà, pa-
skirtas buvæs carinës Rusijos generolas K. Kondrotovièius ið tikrøjø visai
nesirûpino kariuomenës organizavimu, o tik savo reikalais. Jis ir netikëjo,
kad Lietuva ilgiau iðliks nepriklausoma, kai ið karto pasitrauks vokieèiø
kariuomenë. Tuo metu kaip tik ji jau ir traukësi, nepaisant, kad á Lietuvà
ruoðësi ásiverþti bolðevikinës Rusijos Raudonoji armija – Lietuvos „gelbë-
toja“. 1918 m. lapkrièio 13 d. anuliavus Lietuvos Brastos taikos sutartá su
Vokietija, Lietuvoje, pirmiausia Rytø, buvo iðplatintas Rusijos Centro vyk-
domojo komiteto pirmininko J. Sverdlovo ir Liaudies komisarø tarybos
pirmininko V. Uljanovo-Lenino pasiraðytas atsiðaukimas:

„Visoms Rusijos tautoms, visø okupuotø srièiø ir þemiø gyventojams.
Visos Rusijos CVK ðiuo iðkilmingai pareiðkia, kad taikos sutarties su

Vokietija sàlygos, pasiraðytos Breste 1918 m. kovo 3 d., neteko galios ir
reikðmës. Brest-Litovsko sutartis (kaip ir papildomasis susitarimas, pasi-
raðytas Berlyne 1918 m. rugpjûèio 27 d. ir VCVK ratifikuotas rugsëjo 6 d.)
visumoje ir visais punktais laikoma panaikinta.

Visi á Brest-Litovsko sutartá átraukti ásipareigojimai, lieèià kontribucijos
iðmokëjimà arba teritorijø bei srièiø perdavimà, skelbiami negaliojanèiais.

Paskutinis Vilhelmo II vyriausybës, iðgavusios ðia prievartinæ taikà, ak-
tas, siekiàs susilpninti ir palaipsniui pasmaugti Rusijos Socialistinæ Fede-
ratyvinæ Respublikà ir neribotai iðnaudoti aplink Respublikà esanèias
tautas, buvo Tarybinës pasiuntinybës iðsiuntimas ið Berlyno uþ jos veiklà,

1 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V., 2002. P. 365.
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nukreiptà á burþuazinio imperatorinio reþimo Vokietijoje nuvertimà. Pir-
mas sukilusiø Vokietijos darbininkø ir kareiviø, nuvertusiø imperatoriná
reþimà, aktas buvo Tarybø Respublikos ambasados pakvietimas.

Prievartinë ir grobikiðka Brest-Litovsko taika tuo bûdu þlugo nuo Vo-
kietijos ir Rusijos proletarø revoliucionieriø bendrø smûgiø.

Rusijos, Livonijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Suomijos, Kry-
mo ir Kaukazo darbo þmoniø masës, Vokietijos revoliucijos iðlaisvintos ið
grobikiðkos taikos priespaudos, padiktuotos vokieèiø kariaunos, paðauk-
tos paèios dabar spræsti savo likimà. Imperialistinës taikos vietà turi uþim-
ti socialistinë taika, taika, sudaryta iðsivadavusiø nuo imperialistiniø
priespaudos Rusijos, Vokietijos ir Austrijos–Vengrijos tautø darbo masiø.
Rusijos Tarybø Federatyvinë Socialistinë Respublika siûlo broliðkoms Vo-
kietijos ir buvusios Austrijos–Vengrijos tautoms, jø darbininkø ir kareiviø
deputatø tarybø asmenyje, tuoj imtis sureguliuoti klausimus, susijusius su
Brest-Litovsko sutarties panaikinimu. Tikros tautø taikos pagrindu gali bûti
tik tie principai, kurie atitinka broliðkus visø ðaliø ir nacijø darbo þmoniø
santykius ir kurie buvo paskelbti Spalio Revoliucijos ir buvo ginami Rusijos
delegacijos Brest-Litovske. Visos okupuotos Rusijos sritys bus iðvalytos. Ap-
sisprendimo teisë bus pilnutinai pripaþinta visø tautø darbo þmonëms. Visi
nuostoliai bus uþdëti tikriesiems karo kaltininkams – burþuazijos klasëms.

Revoliuciniai Vokietijos ir Austrijos kareiviai, kurie daþnai okupuoto-
se srityse uþmezgë ryðius su vietinëmis Darbininkø ir valstieèiø tarybomis
ir kuria Kareiviø deputatø tarybas, bus darbo þmoniø bendradarbiai ir sà-
jungininkai, vykdydami ðiuos uþdavinius. Broliðka sàjunga su Rusijos vals-
tieèiais ir darbininkais jie uþgydys þaizdas, padarytas okupuotø srièiø
gyventojams vokieèiø ir austrø generolø, saugojusiø kontrrevoliucijos in-
teresus.

Ðiais pagrindais sukurti Rusijos, Vokietijos ir Austrijos–Vengrijos tarp-
tautiniai santykiai bus ne tik taikingi santykiai. Tai bus taip pat visø nacijø
darbo masiø sàjunga jø kovoje uþ socialistinës santvarkos sukûrimà ir su-
stiprinimà militarizmo, imperializmo ir ekonominës vergovës santvarkos
griuvësiuose.

Ðià sàjungà Rusijos darbo þmoniø masës per Tarybinæ vyriausybæ siûlo
Vokietijos ir Austrijos–Vengrijos tautoms.

Jos tikisi, kad prie ðios galingos iðsivadavusiø Rusijos, Lenkijos, Suo-
mijos, Ukrainos, Lietuvos, Pabaltijo, Krymo, Kaukazo, Vokietijos ir Aust-
rijos–Vengrijos tautø sàjungos prisidës visø likusiø ðaliø tautos, dar
nenusimetusios imperialistø jungo. O iki to momento ði tautø sàjunga prie-
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ðinsis kiekvienam bandymui primesti tautoms svetimos burþuazijos kapi-
talistinæ priespaudà.

Rusijos tautos, Vokietijos revoliucijos iðlaisvintos ið Vokietijos impe-
rializmo priespaudos, dar maþiau sutiks paklusti Anglijos–Amerikos arba
Japonijos imperializmo priespaudai. Tarybø respublikos vyriausybë pasiû-
lë visoms su ja kariaujanèioms valstybëms taikø susitarimà. O iki to mo-
mento, kada ðiø valstybiø darbo masës privers savo vyriausybes sudaryti
taikà su Rusijos darbininkais, valstieèiais ir kareiviais, Respublikos vyriau-
sybë, remdamasi dabar visos Vidurinës ir Rytø Europos revoliucinëmis
jëgomis, prieðinsis bandymams vël ástumti Rusijà á svetimo bei vietinio ka-
pitalo vergovæ.

Sveikindama visø iðvaduotø ið vokiðkojo imperializmo jungo srièiø gy-
ventojus, Rusijos Tarybø Federatyvinë Socialistinë Respublika ðaukia tø
srièiø darbo þmoniø mases á broliðkà sàjungà su Rusijos darbininkais ir
valstieèiais ir þada joms pilnutinæ, iki galo einanèià paramà jø kovoje uþ
socialistinës darbininkø ir valstieèiø valdþios ávedima jø þemëse.

Prievarta sudaryta Brest-Litovsko taikos sutartis panaikinta.
Tegyvuoja tikroji taika – pasaulinë visø ðaliø ir tautø darbo þmoniø

sàjunga!
VCVK Pirmininkas J. Sverdlovas

LKT Pirmininkas Uljanovas (Leninas)“1

Prisidengus tariamai sugráþtanèiais ið Rusijos á Lietuvà tremtiniais, ma-
siðkai siøsti ir bolðevikø agitatoriai, karinio perversmo, proletarinës dikta-
tûros ávedimo, „nacionaliniø sovietiniø respublikø“ organizatoriai. Visø jø
veiklà turëjo koordinuoti Rusijos bolðevikø partijos padalinys – Lietuvos
komunistø partija. Jos pirmasis suvaþiavimas organizuotas 1918 m. spalio
1–3 d., kad atrodytø, jog ne ásiverþusi Raudonoji armija paskelbia atsiku-
rianèià Lietuvà „sovietine“, o lyg pati liaudis, 1918 m. gruodþio 8 d. suda-
riusi bûsimos sovietø Lietuvos vyriausybæ ið: V. Mickevièiaus-Kapsuko
(pirmininkas), nariø – Z. Aleksos-Angarieèio, K. Cichovskio, A. Vainðtei-
no-Branovskio, A. Jakðevièiaus, K. Kernovièiaus, P. Svotelio, S. Dimanð-
teino (kaip þinoma, tai buvo padaryta V. Lenino nurodymu). Toje
vyriausybëje, kaip ir visoje Rusijos bolðevikø partijoje, vyravo þydai.

Vietose valdþià á savo rankas turëjo paimti bolðevikø sudaromos dar-
bininkø deputatø tarybos. Tokia taryba Vilniuje 1918 m. gruodþio 14 d.
pasiskelbë P. Eidukevièiaus vadovaujama, o kità dienà Vilniaus miesto

1 Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai. V., 1958. T. 3, p. 44–45.
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darbininkø deputatø tarybos posëdyje buvo priimtas sveikinimas RTFSR
Liaudies komisarø tarybai, Raudonajai armijai. Jame raðyta: „Sveikinimas
Liaudies Komisarø Tarybai. Vilniaus Darbininkø deputatø taryba savo pir-
mame iðkilmingame posëdyje sveikina Rusijos Liaudies Komisarø Tarybà.
[...] Liaudies Komisarø Taryba, iðtikimo pasaulinio proletariato vado draugo
Lenino vadovaujama, yra Lietuvos darbininkø klasës kelrodinë þvaigþdë
iðsivystanèioje kovoje uþ visiðkà savo iðsilaisvinimà. [...] Vilniaus Darbinin-
kø deputatø taryba siunèia savo broliðkà sveikinimà Rusijos darbininkø ir
valstieèiø Raudonajai Armijai. Mes, Lietuvos darbininkai, su didþiausiu
susiþavëjimu stebime herojiðkà dràsà, kurià jûs rodote kovoje prieð gink-
luotas kontrevoliucijos jëgas. [...]

Bolðevikø kariuomenës plano, kaip uþimti Kaunà, dalis.
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Mes þinome, kad jûsø kelias sunkus ir dygliuotas, bet þinokite, ne toli-
ma toji valanda, kada mes stosime su jumis á vienà ginkluotà bûrá ir kartu
ávykdysime didelius uþdavinius, kuriuos mums skiria pasaulinë revoliucija.“1

Sveikinime në þodþio apie lietuviø tautà, Lietuvà, o tik visiðkos iðtiki-
mybës savo duondaviui – bolðevikinei Rusijai ir jos carui V. Leninui.

1918 m. gruodþio 16 d. po Vilniø ir kitas Lietuvos vietas buvo iðplatin-
tas „Laikinosios revoliucinës Lietuvos darbininkø ir vargingøjø valstieèiø
valdþios manifestas“, kuriame paskelbta, kad „Visa valdþia pereina á Lie-
tuvos Darbininkø, beþemiø ir maþaþemiø atstovø tarybø rankas. [...]

Prasidëjo [...] pasaulinë proletarø revoliucija, kuri griauna vienà sostà
paskui kità ir savo geleþiniu kûju dauþo reteþius, verþianèius viso pasaulio
proletariatà. Po rusø caro sugriautas Austrijos–Vengrijos sostas, o paskui
ir Vokietijos. Traðka ir griûva pasaulio kapitalo tvirtovës. Arti þuvimo va-
landa anglø–prancûzø–amerikonø imperializmo, kuris dabar laiko save viso
pasaulio pergalëtoju, kaip dar neseniai tuomi didþiavosi pergalëtojas Vo-
kietijos imperializmas. [...]

Revoliuciniø Lietuvos darbininkø miniø vardu skelbiame:
1. Vokietijos okupacijos valdþia Lietuvoje nuo ðio laiko yra panaikinta.
2. Kaizerinë Lietuvos Taryba su jos Ministrø taryba ir visos kitos bur-

þuazinës tautinës tarybos ir komitetai yra panaikinti, o jø agentai beesà be
ástatymo apsaugos.

3. Visa valdþia pereina á Lietuvos Darbininkø, beþemiø ir maþaþemiø
atstovø tarybø rankas. [...]

8. Visa dvarininkø, didþiøjø ûkininkø, baþnyèiø, vienuolynø ir kunigø þe-
më, su gyvuoju ir negyvuoju inventoriumi, lygiai ir visi miðkai, vandens ir þe-
mës gelmës pereina visø Lietuvos darbo miniø nuosavybën (nacionalizuojama)
ir perduodama Darbininkø ir maþaþemiø atstovø tarybø þinion. [...]

Statydami savo naujàjá gyvenimà tais paèiais pamatais, kurie padëti
Socialistinës Federatyvës Rusijos Tarybø Respublikos pagrindan, mes at-
eityj eisime ranka uþ rankos su Tarybø Rusija ir visomis kitomis ðalimis,
einanèiomis socialistinës revoliucijos keliu. [...]

Tat kelkit sukilimo vëliavà! Visi proletarai, be tautø skirtumo, prie gin-
klø! Visur kurkite Darbininkø ir maþaþemiø atstovø tarybø valdþià. Vers-
kite savo amþinuosius engëjus! Stokite á Lietuvos Tarybø Respublikos
Raudonosios Armijos eiles!“2

1 Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai. V., 1958. T. 3, p. 104–105.
2 Ten pat. P. 105, 106, 107.
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Manifestà pasiraðë visi Laikinosios revoliucinës Lietuvos darbininkø
ir vargingøjø valstieèiø vyriausybës (taip buvo pasivadinæ) nariai.

Prisidengus „liaudies valia“ á Lietuvà ëmë plûsti Raudonosios armi-
jos pulkai. 1918 m. gruodþio 22 d. Lenino vadovaujama Rusijos valdþia
paskelbë, jog pripaþásta tariamai ásikûrusià Lietuvos sovietø respublikà ir
jos Laikinàjà revoliucinæ vyriausybæ aukðèiausiàja valdþia iki sovietø suva-
þiavimo, ir paþadëjo, kad jai teiks visokeriopà pagalbà ir paramà „[...] dar-
bo klasëms jø kovoje prieð iðnaudojimo ir pavergimo santvarkà, ginant jø
laisvæ ir nepriklausomybæ nuo uþsienio imperialistø agresijos.“1

Buvo aiðku, kad diena po dienos
bolðevikø kariuomenë ásiverð á nepri-
klausomà Lietuvà. P. Klimo duomeni-

mis, jis, kaip ir kiti Lietuvos Valstybës Tarybos nariai, turëjo iliuzijø, kad
lietuviams apsiginti nuo artëjanèios bolðevikø kariuomenës invazijos pa-
dës Lenkija. Kaip tik tuo metu á Vilniø atvyko Lenkijos uþsienio reikalø
ministro ágaliotinis, Lenkijos kariuomenës karininkas Gurko (Górko). Su
juo susitikæs Valstybës Tarybos pirmininkas Stasys Ðilingas ir Ministras Pir-
mininkas Augustinas Voldemaras papraðë Gurko perduoti Lenkijos virði-
ninkui ir jos vyriausybei praðymà pripaþinti Lietuvos valstybæ su sostine
Vilniuje de jure, pasikeisti atstovybëmis Vilniuje ir Varðuvoje ir bendromis
jëgomis pasiprieðinti bolðevikinës Rusijos invazijai. Taèiau atsakymo ið Len-
kijos nesulaukta.

1918 m. pabaigoje Raudonajai armijai jau artëjant prie Vilniaus, Lie-
tuvos vidaus reikalø ministras Jonas Vileiðis, ðvietimo ministras Mykolas
Birþiðka ir kai kurie kiti Lietuvos Vyriausybës nariai susitiko su atvykusiais
ið Varðuvos lenkø valdþios atstovais Jundzilu (Jundzilo), Chominskiu (Cho-
miñski), Abramovièiumi (Abramovicz), Janu Pilsudskiu (Jan Piùsudski),
Stanevièiumi (Staniewicz) dël bendro fronto prieð bolðevikø kariuomenæ
sudarymo. Lenkijos atstovai atsakë, kad Lenkija imsis ginti Lietuvà tik
tada, kai Lietuva sudarys politinæ sàjungà (unijà) su Lenkija nepaþadant
pripaþinimo de jure. Ir nors dël nieko nebuvo sutarta, Varðuvoje buvo su-
darytas lenkø Lietuvos valdymo komitetas, paskirti lenkø komisarai Vil-
niaus, Kauno, Gardino, Suvalkø apygardoms, suformuotos toms
apygardoms ir beveik visoms Lietuvos apskritims, neiðskiriant ir Þemaiti-
jos, karinës komendantûros – Lenkijos virðininkas rimtai rengësi okupuo-

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 227.

Lenkija iðduoda Lietuvà,
kad jà... ásigytø

IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ MANTIJOMIS
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ti Lietuvà. Þinoma, prieð tai pasiskelbæs Lietuvos gelbëtoju nuo bolðeviki-
nës Rusijos. Taip J. Pilsudskio vadovaujami lenkø ðovinistai iðdavë Lietu-
và Rusijos bolðevikams.

Lietuvos Valstybës Tarybai ir Lai-
kinajai vyriausybei ásitikinus, kad len-

kai neiðties pagalbos rankos kovoje su bolðevikine Rusija, buvo nutarta
kreiptis bent finansinës paramos á Antantës ðalis, taip pat pertvarkyti kraðto
valdymo sistemà. Pirmiausia ið kraðto apsaugos viceministro pareigø buvo
atleistas minëtasis gen. K. Kondratovièius ir vietoj jo paskirtas energingas
lietuvis karininkas M. Velykis.

Ieðkoti Lietuvai paramos 1918 m. gruodþio 20 d. á Berlynà iðvyko Mi-
nistras Pirmininkas A. Voldemaras, Valstybës Tarybos Prezidiumo pirmi-
ninkas A. Smetona, finansø ministras M. Yèas. Jiems buvo suteikti
ágaliojimai, jei Lenkija ir bolðevikinë Rusija okupuotø Lietuvà, atstovauti
uþsienyje, atlikti Lietuvos Vyriausybës uþsienyje pareigas. Iðvykus A. Sme-
tonai, LVT pirmininku liko S. Ðilingas. Vietoj A. Voldemaro grupë kari-
ninkø, vadovaujamø K. Ðkirpos, pasiûlë Vyriausybei diktatoriaus teisëmis
vadovauti ið Rusijos sugráþusiam advokatui Mykolui Sleþevièiui, organi-
zuoti Vilniaus ir visos Lietuvos gynybà. Gruodþio 26 d. LVT patvirtino
M. Ðleþevièiø Ministru Pirmininku. Kità dienà naujasis Pirmininkas iðpla-
tino po visà ðalá atsiðaukimà „Visiems pilieèiams, kurie tik gali ginklà val-
dyti, stoti Lietuvos laisvës ir nepriklausomybës ginti...“1

Laikinoji Lietuvos vyriausybë nusiuntë notà bolðevikinës Rusijos vy-
riausybei dël jos kariuomenës verþimosi á Lietuvà.2

1918 m. gruodþio 29 d. Laikinoji vyriausybë ir kraðto apsaugos mi-
nistras M. Velykis iðplatino po Lietuvà atsiðaukimà:

„Vyrai! Ne kartà Lietuvos prieðai norëjo uþdëti ant mûsø amþinà ne-
pakeliamà jungà, bet mûsø Tëvynë nenugalëta. Ji gyva. [...]

Lietuva pavojuje!
Vokieèiø kariuomenei atsitraukiant, jau ásibrovë Lietuvon svetimoji

Rusijos kariuomenë. Ji eina, atimdama ið mûsø gyventojø duonà, gyvulius,
mantà. Jos palydovai – badas, gaisrø paðvaistës, kraujo ir aðarø upeliai.

Tad ginkim Lietuvà! Parodykim, jog esame verti amþiais kovotos lais-
vës: ðiandienà Lietuvos likimas mûsø paèiø rankose. [...]

Lietuvos rengimasis gynybai

1 LCVA. F. 923. Ap. 1. B. 52. L. 2.
2 Pirmøjø Lietuvos Nepriklausomybës metø dokumentai 1918–1920. K., 1920. P. 11.
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Bûriø bûriais eikim ið kaimø, viensëdijø, miestø ir miesteliø, eikim ið
visø Lietuvos kraðtø laisvës ir Tëvynës ginti. [...]

Dràsiai, be baimës, kaip mûs tëvai ir sentëviai, uþstokim prieðams ke-
lià, pakelkim þygá uþ mûsø Motinà Tëvynæ, uþ Lietuvos Valstybæ!“1

Gynybà nuo bolðevikinës kariuomenës mëgino organizuoti prieð ðv. Ka-
lëdas Vilniuje pradëjusi veikti miesto komendantûra, vadovaujama Liu-
do Giros, jo padëjëjø karininkø – K. Ðkirpos, P. Guþo. Komendantûra
organizavo savanorius ir jau gruodþio pabaigoje jø bûta daugiau kaip 500
kariø ir 20 karininkø. Buvo suformuota keletas kuopø ir kulkosvaidininkø
grandis. Taèiau dël ginklø trûkumo daugiausia savanoriø apginkluoti nega-
lëta. Neturëta ir uniformø, todël kareiviams ant deðinës rankos buvo uþsiu-
vami tik tautinës vëliavos spalvø trikampiai, o karininkams – trispalvës juostos.

1919 m. sausio 1 d. vokieèiø kariuomenë ëmë trauktis ið Vilniaus. Jiems
nuo Gedimino pilies bokðto nuleidus Vokietijos vëliavà, lietuviø kariø kuo-
pa, vadovaujama karininkø K. Ðkirpos ir P. Guþo, uþëmë Gedimino kalnà
ir jo bokðte iðkëlë nepriklausomos Lietuvos trispalvæ.

Jos iðkëlimas palydëtas ðautuvø ðûviø salvëmis. K. Ðkirpa pasakë pa-
triotinæ kalbà, visi ið dþiaugsmo buèiavosi. Bet kiti ir verkë, matydami, kaip

Mykolas Sleþevièius (1882–1939) – II ir
IV Ministrø kabineto vadovas.

Jo vadovaujamoms vyriausybëms (dirbo
1918 m. gruodþio 26 d. – 1919 m. kovo 12 d.

ir 1919 m. balandþio 12 d. – spalio 7 d.)
teko ið pagrindø kurti Lietuvos valstybæ:

organizuoti kariuomenæ, valstybës aparatà,
finansus, savivaldybes, teismus. Pasiekta

nemaþai laimëjimø: parengtas Þemës
reformos projektas, laikinasis ástatymas dël

Lietuvos pilietybës, ypatingieji valstybës
apsaugos ir karo teismø ástatai, ið Lietuvos

iðvaryta bolðevikø kariuomenë.

1 LCVA. F. 923. Ap. 1. B. 52. L. 2.



261JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

stoties link nuvaþiavo pasku-
tiniai veþimai su LVT, Vyriau-
sybës turtu, kuris turëjo bûti
perveþtas á Kaunà, á bûsimà-
jà laikinàjà Lietuvos sostinæ.1

Po pietø Vilniuje jau ðei-
mininkavo lenkø kariniai
daliniai. Jø generolas
A. Mokðickis (Mokszicki)
pasiskelbë Vilniaus komen-
dantu, o viso Rytø Lietuvos
kraðto vadu – gen. V. Vejtko
(W. Wejtko). Mieste ir krað-
te lenkai paskelbë karinæ pa-
dëtá.

Lietuvos Vyriausybës at-
stovu Vilniuje liko ðvietimo
ministras M. Birþiðka.

Lenkai, uþgrobæ Vilniø,
ëmë suiminëti lietuvius (pir-

miausia vyrus) skelbiant, kad mieste ir visame kraðte turi bûti vartojama
tik viena lenkø kalba. Bet neilgai jiems teko ðeimininkauti. Sausio 6 d.
Vilniø uþëmë bolðevikinës Rusijos kariuomenë.

Á Kaunà persikëlus Laikinajai Lietuvos vyriausybei, jis tapo ir Lietuvos
gynybos organizavimo ir valdymo centru. Taèiau ir Kaune padëtis buvo
sunki. Prieð atsikurianèià Lietuvos valstybæ aistras kurstë bolðevikø agita-
toriai, pinkles rezgë ið Varðuvos diriguojamos lenkø karinës ir civilinës or-
ganizacijos. Nenorëjo atiduoti valdymo svertø ir okupacinë vokieèiø valdþia.
Bet nepaisant visø sunkumø, Kaune organizuota lietuviø savivalda, ið sa-
vanoriø suformuoti gynybos pulkai ne tik Kaune, bet ir Alytuje, Këdai-
niuose, Marijampolëje, Þemaitijoje, o bolðevikø kariuomenës okupuotose
srityse – lietuviø partizanø bûriai.

1919 m. sausio 9 d. raudonarmieèiai uþëmë Panevëþá, Ukmergæ, po
savaitës – Ðiaulius, pasiekë Luokæ, Telðius, Sedà ir vasario pradþioje jie jau
buvo uþëmæ apie 60–70 proc. Lietuvos teritorijos ir fronto linija ëjo nuo
Lydos per Varënà, Perlojà, Stakliðkes, Jieznà, Þaslius, Veprius, Siesikus,

1 Pirmøjø Lietuvos Nepriklausomybës metø dokumentai 1918–1920. K., 1920. P. 11.

Kautynës prie Alytaus.
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Antanas Juozapavièius (1874 02 13–1919 02 13).
Jo þûtis paminëta Vasario 16-osios ðventëje Kaune 1919 m.

Senasis Alytaus tiltas, ant kurio þuvo karininkas A. Juozapavièius.

IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ MANTIJOMIS
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Krekenavà, Baisogalà, Ðiaulius, Kurðënus, o vasario 2–5 d. dar okupavo
Skuodà, Maþeikius, Sedà, Telðius.

1919 m. vasario 7–10 d. lietuviø savanoriai atrëmë raudonarmieèiø puo-
limus Këdainiø bare. Tose vietovëse vasario 9 d. netoli Tauèiûnø kaimo
þuvo ir vienas pirmøjø lietuviø savanoriø Povilas Lukðys. Tuo metu lietu-
viai savanoriai pradëjo pulti raudonarmieèius ir Jiezno, Alytaus ir kituose
fronto baruose. Vasario 10–12 d. raudonarmieèiø dalis lietuviai iðstumë ið
Sedos, Maþeikiø ir Kurðënø, o vasario 13 d. buvo iðvaduotas Jieznas, kovo
pradþioje Panevëþio batalionas iðvadavo nuo bolðevikø Pociûnëlius, Pagi-
rius, Baisogalà, Ðeduvà, mënesio pabaigoje – ir Panevëþá. Balandþio pra-
dþioje raudonarmieèius imta stumti Varënos, Vievio bare siekiant iðvaduoti
ir sostinæ Vilniø. Bolðevikai iðvejami ið Þasliø ir Vievio apylinkiø.

Daugelis raudonarmieèiø ir jø va-
dø, ásiverþæ á Lietuvà, tikëjo, kad jie

eina padëti kovojanèiai lietuviø liaudþiai prieð „burþujus“, trukdanèius su-
sijungti su rusø proletariatu. Beje, apie Rusijos imperijos valdytø tautø
„susigràþinimà“ á savo glëbá bolðevikai svajojo vos paëmæ valdþià (nuo
1917 m. lapkrièio 7 d.). Jie ákûrë ir specialø tam tikslui Tautybiø reikalø
liaudies komisariatà, vadovaujamà J. Stalino. Komisariato Lietuvos sky-
riui vadovauti buvo paskirtas bolðevikas Vincas Mickevièius-Kapsukas, o
jo padëjëju – Zigmas Angarietis-Aleksa.1 Tarp kitø uþduoèiø jie privalëjo
verbuoti agentus ið gráþtanèiøjø á Lietuvà.

Vokietijai pralaimint Vakarø frontuose Rusijos komunistø (bolðevikø)
partijos Centro komitete buvo sudarytas vokieèiø okupuotø kraðtø komu-
nistiniø organizacijø Centro biuras. Jo pirmininku buvo paskirtas lenkas bol-
ðevikas St. Pestkovskis (Pestkowski), o sekretoriumi – lietuvis R. Rasikas.

Remiant rusø bolðevikams 1918 m. spalio 1–3 d. organizuotas ir pir-
masis Lietuvos komunistø-bolðevikø partijos, kaip Rusijos komunistø (bol-
ðevikø) partijos padalinio, nariø suvaþiavimas.2 Po to, spalio 19–24 d.,
Maskvoje buvo sukviestas vokieèiø okupuotø kraðtø komunistø (bolðevi-
kø) konferencija. Joje „tautiniø partijø“ atstovai „vienbalsiai“ pritarë V. Le-
nino ir kitø bolðevikø vadø siûlymui buvusios Rusijos imperijos ribose
susikurianèioms nepriklausomoms valstybëlëms vël sujungti á vienà, bet
dabar jau „Rusijos proletariato valstybæ“. Pritarta ir V. Lenino siûlymui

Bolðevikø okupacija ir jø valdþia

1 Vaitkevièius B. Socialistinë revoliucija Lietuvoje 1918–1919 metais. V., 1967. P. 319.
2 Liekis A. LKP agonijos kronika. V., 1996. T. 1, p. 100.
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dël Jungtinës Europos proletariato valstybës – „vieningos Europos socia-
listiniø valstybiø sàjungos sukûrimo.“1

Lietuvos ir kitø tautø ir valstybiø KP(b) nariai turëjo vadovautis dar
1917 m. lapkrièio 15 d. bolðevikø vado V. Lenino ir Tautybiø reikalø komi-
saro J. Stalino pasiraðyta Rusijos tautø apsisprendimo teisiø deklaracija,
kurioje skelbta Rusijos tautoms teisë apsispræsti kurti savo valstybæ ar likti
Sovietø Rusijos sudëtyje. Ádomu, kad bolðevikø vadai suteikë tà „teisæ“
apsispræsti ne tautoms, o jø vardu susikûrusioms komunistø (bolðevikø)
partijoms, Rusijos KP(b) padaliniams. Kaip vienas ið jø Lietuvoje buvo
LKP(b) – pagrindinë minëtos Laikinosios sovietø valdþios organizatorë.
Bolðevikinei kariuomenei pradëjus invazijà ji organizavo revoliucinius ko-
mitetus ir kt.2

V. Lenino nurodymu Raudonoji
armija 1918 m. gruodþio 7 d. pradëjo
„pasaulinës revoliucijos“ þygá. Many-
ta, kad su jo pradþia kils proletariato

sukilimai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ðalyse, prasidës „pasaulinë revoliu-
cija“ prieð „burþujus“. Raudonoji armija þygiavo paskui beatsitraukianèià
vokieèiø kariuomenæ. Gruodþio 9 d. rusø bolðevikø kariuomenë uþëmë Mins-
kà. Uþimti Vilniui ir visai Lietuvai buvo nukreipti kariniai daliniai, sudaryti
daugiausia ið raudonarmieèiø, kilusiø ið Lietuvos, Lenkijos, Gudijos. (Beje,
ta „patirtimi“ po pusantrø metø pasinaudojo Lenkijos virðininkas J. Pilsud-
skis – Vilniui ir Rytø Lietuvai okupuoti pasiuntë  irgi daugiausia karinius
dalinius, sudarytus ið buvusiø to kraðto gyventojø.) Taip Lietuvai uþimti bu-
vo suformuota daugiau kaip 20 tûkst. kariø junginys, turëjæs pakankamai
daug ir artilerijos pabûklø, kulkosvaidþiø, net lëktuvø. Toje kariuomenëje
lietuviø buvo apie 5000, daugiausia ið jau gimusiø ir augusiø Rusijoje.

1918 m. gruodþio 28 d. Sovietø Rusijos vyriausybës laikraðtis „Izvestija“
raðë, kad Raudonoji armija, vokieèiams neprieðtaraujant, pergalingai þygiuoja
á prieká ir greitai „padarys galà Lietuvos kontrrevoliucionieriams“. Paskui
besiverþianèià Raudonàjà armijà ëjo ir Kremliaus patvirtinta „revoliucinë
Lietuvos valdþia“, vadovaujama V. Mickevièiaus-Kapsuko. Jà sudarë keturi
lietuviai, du þydai ir du lenkai. „Vyriausybæ“ kontroliavo V. Lenino paskirti
„politrukai“ – Jofë (Joffe) ir D. Manuilskis (Manuilskij). Tos „vyriausybës“

1 Vaitkevièius B. Socialistinë revoliucija Lietuvoje 1918–1919 metais. V., 1967. P. 319, 320.
2 Ten pat. P. 319, 320.

„Pasaulinës proletariato
revoliucijos“ pradþia –

Lietuvos okupacija
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Zigmas Angarietis-Aleksa
(1882–1940).

Vincas Mickevièius-
Kapsukas (1880–1935).

V. Lenino pasiraðytas 1918 m. gruodþio 22 d. dekretas dël Tarybø Lietuvos respublikos
nepriklausomybës pripaþinimo.
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manifeste buvo nurodyta, kad Lietuva bûsianti Rusijos federacijos sudëtyje
ir galësianti tvarkytis taip, kaip ir Sovietø Rusija, kad „eis su ja ranka uþ
rankos“. Ir manifestas baigiamas ðûkiu: „Tegyvuoja vienybë su RTFSR!“1

Raudonarmieèiø uþimtose vietovëse buvo steigiami revoliuciniai ko-
mitetai, pradëta dvarø, baþnyèiø, vienuolynø þemiø, taip pat ámoniø na-
cionalizacija, imta steigti maþaþemiø ir beþemiø komunas ir t. t. Kraðto
ekonomikai tvarkyti buvo ásteigta Aukðèiausioji ûkio taryba ir kt.2

Visa okupacinë politika grásta klasiniu poþiûriu. Rinkimø teisæ á „revo-
liucinius“ ir kitus komitetus, sovietus teturëjo tik darbininkai ir valstieèiai,
valdæ iki 5 ha þemës, ir ûkio darbininkai. Bet uþtat á visas valdþios institu-

Raudonosios armijos okupuotos sritys Lietuvoje 1919 m.

1 Vaitkevièius B. Socialistinë revoliucija Lietuvoje... P. 387.
2 LTSR istorijos ðaltiniai. V., 1958. T. 3, p. 126.
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cijas be jokiø apribojimø galëjo bûti skiriami, renkami raudonarmieèiai,
nors ir atvykæ ið Rusijos gilumos. Visus savo potvarkius okupacinë valdþia
pirmiausia skelbë rusø, þydø, lenkø kalbomis ir po jø – lietuviø kalba.

Neribotà galià Vilniuje ir kai kuriose kitose vietovëse turëjo „èeka“ –
Ypatingoji komisija kovai su kontrevoliucija, sabotaþu ir spekuliacija. „Èe-
ka“, kaip ir revoliuciniai komitetai, tribunolai, siautëjo nevarþomi jokiø
ástatymø, bet „vadovaudamiesi tik socialistine sàmone ir revoliucine sàþi-
ne“. „Èeka“, vadovaujamas nuoþmaus lenko ðovinisto faðisto V. Boguckio
(W. Bogucki), ypaè persekiojo, suiminëjo, kankino lietuvius, kaip „kon-
trrevoliucionierius“, „burþujø tarnus“.

Lietuvos „revoliucinës valdþios“ vadas V. Mickevièius-Kapsukas, ma-
tydamas pirmiausia lietuviø prieðiðkumà svetimðaliø – rusø, lenkø, þydø
valdþiai, taip pat raudonarmieèiams, 1919 m. sausio viduryje papraðë savo
ðefo V. Lenino Kremliuje leisti okupacinius dalinius pavadinti lietuviðkais
vardais. Ir „tautø vadas“ leido: pirmiausia Pskovo divizija buvo pavadinta
Lietuviø divizija, o kad neatrodytø, jog ta kariuomenë vadovaujama tik ið
Maskvos, leido sudaryti ið lietuviø karinæ tarybà (pirmininkas – V. Kapsu-
kas, nariai – I. Morozovas ir kiti).1

Þinoma, tarp sovietø nutarimø bûta ir naudingø lietuviø tautos, Lietu-
vos paþangai. Antai 1919 m. kovo 4 d. dekretu buvo panaikinta feodaliz-
mo liekana – þmoniø suskirstymas á luomus – bajorus, pirklius, miestieèius,
valstieèius, taip pat panaikinti titulai: kunigaikðtis, grafas, bajoras, carinës
Rusijos laikø pareigybiø titulai – slaptasis patarëjas, kolegijos asesorius ir
t. t. Visi ðalies gyventojai paskelbti „pilieèiais“ ir t. t.2

1919 m. kovo 13 d. Vilniuje ásteigtas Vyriausiasis Lietuvos istorijos ar-
chyvas, kuriam turëjo bûti perduoti istorinæ vertæ turintys dvarø, privaèiø
ir kitø organizacijø dokumentai, meno kûriniai ir kt. O kovo 24 d. buvo
paskelbtas ir dekretas apie privalomà visiems 8–17 m. vaikams ir jaunuo-
liams mokslà. Mokoma turëjo bûti „vietinëmis“ kalbomis – lietuviø, len-
kø, þydø, gudø pagal Ðvietimo komisariato nurodymà.3 1919 m. kovo 13 d.
V. Mickevièiaus-Kapsuko valdþia pasiraðë dekretà dël Vilniaus universite-
to atkûrimo, tam sudarë komisijà ir iðskyrë vienà milijonà rubliø.

Nors V. Mickevièius-Kapsukas buvo bolðevikas internacionalistas, jis
nebuvo abejingas ir lietuviø tautos, Lietuvos likimui. Juk dar jaunystëje jis

1 Àíäðååâ A. K èñòîðèè áîðüáû ëèòîâñêîãî íàðîäà çà Ñîâåòñêóþ âëàñòü â
1918–1919 ãã. // Êðàñíûé àðõèâ. Ìîñêâà, 1940. ¹ 5(102), ñ. 21.

2 LTSR istorijos ðaltiniai. V., 1958. T. 3, p. 181.
3 Ten pat. P. 194, 196.
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buvo vienas veikliausiø lietuviø tautinio atgimimo, lietuviø socialdemok-
ratø veikëjø, draudþiamos lietuviðkos spaudos platintojø, 1905 m. revoliu-
cinio judëjimo vadovø, tik vëliau jis patikëjo V. Leninu ir nuëjo su nuo
socialistø atskilusia komunistø (bolðevikø) partija. Tai, kad V. Mickevièius-
Kapsukas nebuvo praradæs tautiniø jausmø, patvirtina kun. J. Tumo-Vaiþ-
ganto, P. Gaidelionio, J. Maðioto, O. Maðiotienës ir kitø prisiminimai, kai
jie 1919 m. sausio pabaigoje nuëjæ pas já ir mëginæ iðsiaiðkinti dël lietuviø
tautos ir jos valstybingumo likimo. Anot jø, V. Mickevièius-Kapsukas aið-
kinæs, kad jis norëjæs suformuoti tik lietuviðkà kariuomenæ, visur paskirti
tik lietuvius tarnautojus, bet taip neiðëjæ dël paèiø lietuviø prieðiðkumo
jiems, bolðevikams. Bet kai tik Lietuva tapsianti „sovietine“ respublika, jis
atleisiàs ið kariuomenës svetimðalius rusus. O kad ir dabar maþai kur var-
tojama lietuviø kalba, tai kalti patys lietuviai: jie su atvykëliais lenkais,
rusais, þydais bendraujà jø kalbomis, o neparodo, kad èia yra jø, lietuviø,
kraðtas.1 Taèiau, atrodo, ir pats V. Mickevièius-Kapsukas nesuvokë, kad ir
jis yra tik sraigtelis bolðevikø maðinoje, uþsimojusiø paversti bolðevikine ir
visà Europà, ávykdyti pasaulinæ proletariato revoliucijà.

Kremliui gaunant þiniø apie vis at-
kaklesná lietuviø savanoriø prieðinimà-

si Raudonajai armijai, sovietø valdþia 1919 m. sausio 30 d. priëmë slaptà
nutarimà sujungti Lietuvos ir Gudijos sovietines respublikas á vienà. Tai
turëjo padidinti lietuviø pasitikëjimà sovietais, tarsi jie norá atkurti buvusi-
àjà Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ, uþkirsti kelià Lenkijos virðininko
J. Pilsudskio ir jo bendraþygiø ketinimams atkurti Lenkijà, kokia ji buvo
iki padalijimo 1772 m. Kita vertus, bolðevikinë Kremliaus valdþia ir nebe-
turëjo jëgø padëti Lietuvoje ástrigusiai savo kariuomenei, nes paèiam So-
vietø Rusijos likimui iðkilo didþiulis pavojus dël pilietinio karo ir Antantës
valstybiø karinës intervencijos.

Dar 1917 m pabaigoje Didþiosios
Britanijos, Prancûzijos, JAV ir Japo-
nijos slaptais susitarimais visa Rusija

buvo pasidalyta á savo „karines zonas“ prieð sovietus: D. Britanija – Kau-
kaze ir Pietø Ukrainoje, Prancûzija – Besarabijoje, Ukrainoje ir Kryme,
JAV ir Japonija – Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose. 1918 m. pabaigoje Ang-

1 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 334.

Bolðevikinis LDK variantas

Antantës valstybiø
karinës zonos RTFSR
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lijos ir JAV kariniai laivai su daugiau kaip 40 000 kariø uþëmë Murmansko
ir Archangelsko uostus, JAV ir Japonija Vladivostoko ir kituose uostuose
iðlaipino per 11 000 savo kariø. Sàjungininkai kovai su sovietø valdþia vy-
riausiuoju baltagvardieèiø kariuomenës vadu paskyrë buvusá caro kariuo-
menës admirolà A. Kolèiakà (Kolèak). Ðias pareigas jis ëjo iki 1920 m.
sausio 4 d. Prie jo ðtabo buvo ásteigtos JAV, D. Britanijos, Prancûzijos ir
Japonijos karinës pasiuntinybës. A. Kolèiako pavaduotoju ir Pietø Rusijos
kontrrevoliucinës kariuomenës vadu Antantë paskyrë irgi buvusá carinës
Rusijos generolà A. Denikinà (Denikin) (nuo 1920 m. sausio 4 d. jis perë-
më ir vyriausiojo kariuomenës vado A. Kolèiako pareigas). A. Kolèiako ir
A. Denikino armijose buvo per 511 tûkst. kariø, apginkluotø Antantës vals-
tybiø moderniausiais tø laikø ginklais, net naikintuvais (jø turëjo per 200),
tankais (per 100), ðarvuoèiais ir kt.

Nuo 1919 m. kovo 4 d. A. Kolèiako ir A. Denikino armijos visais fron-
tais pradëjo bolðevikø Raudonosios armijos puolimà, kad susijungusios
bendromis pajëgomis uþimtø Maskvà. Sovietams prasidëjo karas, lemian-
tis visos bolðevikinës Rusijos likimà. Tad suprantama, kad ir raudonarmie-
èiø frontas Lietuvoje, kaip ir sovietø valdþios likimas ten RTFSR vadams
nebeturëjo didesnës reikðmës, palyginti su Pietø ir Rytø frontais. Todël
V. Kapsuko valdþiai teko verstis turimomis jëgomis.

Didesniø vilèiø atsilaikyti prieð sa-
vo Nepriklausomybæ ginanèius lietu-

vius, prieð vis intensyviau besiverþianèius á Gudijos vakarines sritis lenkus
teikë Lietuvos ir Baltarusijos respublikø jëgø sujungimas. 1919 m. vasario
18–20 d. Vilniuje organizuotas pirmasis vadinamasis Lietuvos darbininkø,
beþemiø ir maþaþemiø valstieèiø ir raudonarmieèiø sovietø suvaþiavimas,
kuriame dalyvavo 221 delegatas, tarp kuriø net 70 proc. buvo bolðevikai
raudonarmieèiai, 9 proc. – kitø partijø, o likusieji – nepartiniai. Suvaþiavi-
me dalyvavo RKP(b) CK nariai A. Jofë (Joffe), Lenkijos komunistø (bol-
ðevikø) atstovas J. Unðlichtas (Unszlicht), Baltarusijos KP(b) CK narys
R. Pikelis (Pikel), Vokietijos KP – Ðmitas (Schmidt), Rusijos Liaudies ko-
misarø tarybos atstovas S. Petrovskis (Petrovskij) ir kiti. Pagrindinis suva-
þiavimo uþdavinys buvo patvirtinti dar sausio mënesio pabaigoje V. Lenino
atsiøstà direktyvà: sujungti Lietuvos ir Baltarusijos tarybø CVK ir sudaryti
bendrà abiejø sovietiniø respublikø vyriausybæ.1 Suvaþiavimas vienbalsiai

Sovietinë „Litbelo“ respublika

1 Ñâåðäëîâ Ì. ß. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ìîñêâà, 1963. Ò. 3, c. 143.
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patvirtino tà Kremliaus direktyvà, taip pat vadinamàjá Lietuvos darbinin-
kø, beþemiø, maþaþemiø ir raudonarmieèiø sovietø atstovø Centro vykdo-
màjá komitetà (CVK) ið 50 nariø (net 46 ið jø buvo KP(b) nariai, tarp kuriø
vyravo þydai ir lenkai).1

1919 m. vasario 27 d. Vilniuje organizuotas bendras Lietuvos ir Balta-
rusijos Centro vykdomøjø komitetø posëdis, kuriame patvirtintas bendras
abiem respublikoms CVK – po 50 nariø (tarp jø 91 bolðevikas). Jo pirmi-
ninku patvirtintas K. Cichovskis, sekretoriumi R. Pileris, nariais –
J. Unðlichtas, J. Doleckis, S. Ivanovas (Ivanov) ir kiti. O Lietuvos ir Bal-
tarusijos Liaudies komisarø tarybos pirmininku ir uþsienio reikalø komisa-
ru – V. Mickevièius-Kapsukas, nariais – Z. Angarietis (vidaus reikalø
komisaru), J. Leðèinskis  (ðvietimo), M. Kalmanovièius (maisto tiekimo),
S. Dimanðteinas (darbo), A. Vainðteinas-Branovskis (finansø), K. Rozen-
talis (paðto ir telegrafo), M. Kozlovskis (teisingumo), S. Bersonas (valsty-
bës kontrolës), J. Unðlichtas (karo reikalø) ir kiti. Liaudies ûkio tarybos
pirmininku patvirtintas V. Ginzburgas. Ir CVK, ir LKT vyravo þydai (apie
70 proc.), þinoma, ir KP(b) nariai (apie 90 proc.).2

1919 m. kovo 4–6 d. formaliai sujungtos Lietuvos ir Baltarusijos komunis-
tø (bolðevikø) partijos ávykusiame jungtiniame jø atstovø suvaþiavime Vilniu-
je (per abi respublikas bolðevikø partijos priskaièiuota 17 636 nariai).
Suvaþiavime buvo pritarta V. Lenino nurodymui, kad bolðevikai turi vadovau-
ti  ir CVK, LKT, visoms kitoms organizacijoms, institucijoms, bet nepakeisti.3

Tuo dar kartà patvirtino, kad bolðevikams svarbu ne tautos, ne daugumos, o
tik jø paèiø nuomonë. Ið esmës nebuvo visuomenës, pilieèiø renkama ir aukð-
èiausioji bolðevikø ástatymø leidþiamoji ir vykdomoji valdþia.

Lietuvos ir Baltarusijos KP(b) CK pirmininku buvo patvirtintas V. Mic-
kevièius-Kapsukas, nariais – Z. Angarietis, V. Boguckis, K. Cichovskis,
S. Dimanðteinas, V. Knorinas ir kiti. Kandidatu á Rusijos KP(b) CK nariu
buvo patvirtintas V. Mickevièius-Kapsukas. 1919 m. kovo 18–23 d. Mask-
voje vykusiame RKP(b) aðtuntame suvaþiavime buvo priimtas nutarimas,
kad visoms KP(b) organizacijoms vadovauja tik RKP(b) CK ir jo nutari-
mai „privalo bûti besàlygiðkai vykdomi partijos dalyse nepriklausomai nuo
jø nacionalinës sudëties.“4

1 Komunistas. 1919, vas. 23.
2 Komunistas. 1919, kovo 2.
3 Komunistas. 1919, kovo 12.
4 TSKP suvaþiavimø, konferencijø ir CK plenumø rezoliucijose ir nutarimuose. D. 1:

1898–1924. V., 1955. P. 430.
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Taèiau tie bolðevikø organizaciniai pertvarkymai be didesnës paramos
ið Rusijos negalëjo jø iðgelbëti. Tuo labiau kad ypaè lietuviams bolðevikø
valdþia buvo svetima ne tik dël to, kad joje vyravo rusai, þydai, lenkai, bet
kad ji persekiojo lietuviðkas baþnyèias, neskyrë þemës, nedalijo nacionali-
zuotø dvarø, baþnyèiø, vienuolynø þemiø jos neturintiems ar maþai turin-
tiems, o vietoj to steigë lietuviø dvasiai svetimas komunas ir pan. Tad
bolðevikai neturëjo sau atramos ir tarp bernø, beþemiø ir maþaþemiø. Dau-
gelis jø stojo savanoriais á Lietuvos kariuomenæ ir kovojo su svetimðale
bolðevikø kariuomene, vadavo vienà po kito 1919 m. pradþioje jos uþim-
tus Lietuvos rajonus. Taèiau toje kovoje lietuviai nesulaukë jokios para-
mos ið broliø lenkø, kurie, pamatæ, kad RTFSR ið paskutiniøjø kovoja prieð
A. Kolèiako, A. Denikino armijas, prieð anglø, prancûzø, japonø ir JAV
intervencinius dalinius, ëmë verþtis á buvusias LDK þemes.

1919 m. pavasará Lenkijos kariuo-
menë, iðstûmusi raudonarmieèius, uþ-

ëmë Lietuvos Brastà, kiek vëliau Volkovyskà, Kobrinà, Druþanus, ëmë
verþtis ir á Vilniaus kraðtà. Lenkai bijojo, kad Lietuvos savanoriai, puldami
bolðevikø kariuomenæ ið Vakarø, neaplenktø jø ir neatsiimtø savo sostinës
Vilniaus. Taèiau, kad ir keista, bolðevikø raudonarmieèiai maþiau prieðinosi
lenkø negu lietuviø daliniams, matyt, nusprendæ, kad lenkai – svetimðaliai bus
traktuojami kaip okupantai ir jie vis viena bus priversti palikti Rytø Lietuvà
lietuviams. 1919 m. balandþio 19 d. Lenkijos kavalerija (per 2000 raiteliø) ir
keletas tûkstanèiø pëstininkø ásiverþë á Lietuvos sostinæ ir po trijø dienø mû-
ðiø uþëmë visà miestà ir Gedimino pilies bokðte iðkëlë Lenkijos vëliavà. Dël
to, kad raudonarmieèiai buvo priversti palikti Vilniø ir didelæ dalá Rytø Lietu-
vos. 1919 m. balandþio 24 d. V. Leninas raðë Vakarø fronto revoliucinei-kari-
nei tarybai: „Po Vilniaus netekimo Antantë dar labiau suáþûlëjo. Bûtina iðvystyti
maksimalø greitumà siekiant per trumpiausià laikà susigràþinti Vilniø, kad
neleistume baltiesiems pritraukti jëgas ir ásitvirtinti. Paspartinkite einanèiø
pastiprinimø þygiavimà ir veikite energingai. Lauko ðtabui su visokeriopai pa-
didintu dëmesiu sekti, kaip vykdoma operacija ðia kryptimi.“1

Taèiau bolðevikai nepajëgë iðstumti ið Vilniaus lenkø. Jie ir toliau verþësi
á Lietuvà – okupavo Maiðiagalà, Nemenèinæ, Pabradæ, Ðvenèionëlius ir kitas
vietoves. Tuo metu Lenkijos virðininkas Varðuvoje ir kituose miestuose, taip
pat lenkø spaudoje paskelbë, kad jo legionai iðvadavo ...Lenkijos miestà

„Vaduotojø“ lenkø sugráþimas

1 Rukða A. Kovos dël Lietuvos nepriklausomybës. Cleveland, 1981. T. 2, p. 189.
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Vilniø ir dalá jo kraðto. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai svetima valsty-
bë, uþgrobusi kitos teritorijà, pavadintø jà savo valstybës vardu. Ta lenkø
ðovinistø ir jø vado J. Pilsudskio niekðybë sukëlë dar didesná pasipiktinimà
negu iðvytieji bolðevikai – tie bent niekada neskelbë, kad Vilnius ar jo krað-
tas bûtø rusø ar þydø miestas, þemë. Dël tokio lenkø fiurerio – J. Pilsudskio
pareiðkimo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas M. Sleþevièius at-
stovui Berlyne J. Purickiui telegrafavo: „Sukelk visus ant kojø. Vilnius – tik
Lietuvos, tik mûsø sostinë. Niekada jo neatiduosime lenkams!“1

Padëtis Lietuvos kariuomenës ir Raudonosios armijos fronte prie Dauguvos
1919 m. rugpjûèio 31 d.

1 Ten pat. P. 189.
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Lenkams okupavus Vilniø ir dalá
jo kraðto, Lietuvos ir Baltarusijos CVK
ir KP(b) CK 1919 m. balandþio 22 d.

persikëlë á Minskà, ið ten toliau vadovavo savo kariuomenei, kovojanèiai
Lietuvos Ðiaurës Rytuose – Ukmergës, Zarasø ir kituose rajonuose prieð
nepriklausomos Lietuvos savanorius. Tas frontas su lietuviais tapo ypaè
svarbus ir Kremliui. Po kai kuriø pergaliø prieð Antantës valstybiø globo-
jamas A. Kolèiako, A. Denikino armijas pradëta geriau aprûpinti ginklais
bei papildyti kariniais daliniais ir kovojanèias prieð Lietuvà, taip pat atre-
mianèias lenkø puolimus Raudonosios armijos dalis. 1919 m. birþelio 1 d.
Lietuvos ir Baltarusijos respublikos buvo sujungtos á vienà RTFSR, Uk-
rainos, Latvijos karinæ ir ûkinæ sàjungà, centralizavus jø valdymà, taip pat
jø turimø resursø naudojimà.1 Tuo paèiu ir Raudonosios armijos dalys, ko-
vojusios prieð Lietuvà, buvo pavadintos Vakarø fronto 15-àja ir 16-àja ar-
mijomis, kurias imta aprûpinti taip, kaip armijas, kovojusias Rusijoje prieð
baltagvardieèius. Kuriamai „vieningai“ RTFSR nebereikëjo ir marionetinës
sovietø Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybës. 1919 m. liepos pradþioje atvy-
kæs á Minskà J. Stalinas susipaþinti su Vakarø frontu ásakë tai tariamai Kap-
suko vyriausybei iðsiskirstyti ir vykti á frontà prieð „burþujus“ ir „imperialistus“.

Lietuviai kariai iðneða suþeistàjá ið mûðio su bolðevikais lauko prie  Kaukoniø (1919 09 01).

1 LTSR istorijos ðaltiniai. V., 1958. T. 3, p. 263–264.

J. Stalinas iðvaiko „Litbelo“
valdþià
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Buvo panaikinta LKT, CVK ir kitos institucijos, tik palikta ir toliau gyvuoti
bolðevikø partijos organizacijos, kaip RKP(b) CK valdþios vykdytojai.1

Bet nepaisant gerëjanèio bolðevikinës Rusijos kariuomenës aprûpini-
mo, jos pulkø gausinimo, jie neatsilaikë prieð lietuviø savanorius, kovojan-
èius dël savo þemës, laisvës, ir rugpjûèio pabaigoje buvo iðstumti uþ
Dauguvos. Lenkø kariuomenë toliau puolë Raudonàjà armijà rytuose ir
pietryèiuose, okupuodama beveik visà Rytø Lietuvà, uþimdama Minskà,
Sluckà, Bobruiskà.

Nors bolðevikai ir pralaimëjo Lietuvoje, nors ir paèiø jø globëjø ranko-
mis buvo panaikinta vadinamoji „Litbelo“ sovietinë respublika, Lietuvos
ir Baltarusijos bolðevikai veikë toliau ir, pavyzdþiui, 1919 m. rugsëjo 4 d.
savo atsiðaukimuose Lietuvoje, Baltarusijoje ragino þmones „tæsti revo-
liucinæ kovà uþ Sovietø valdþià [...]. Tegu didieji darbininkø klasës iðsiva-
davimo ðûkiai vël galingai nuskamba miestuose ir kaimuose ir komunistinës
revoliucijos ðmëkla tegul vël iðkyla prieð ásiutusià burþuazinæ ðunaujà, kuri
dabar kelia savo kruvinà puotà.“2

Ádomu, kad apie sovietinæ Lietu-
vos ir Baltarusijos respublikà neprisi-
minë RTFSR ir bolðevikø vadai.

1919 m. rugsëjo 11 d. jie áteikë nepriklausomos Lietuvos Vyriausybei notà
(tuo pripaþindami Lietuvos valstybæ de facto), kurioje siûlë pradëti dery-
bas dël karo veiksmø tarp abiejø valstybiø nutraukimo ir santykiø suregu-
liavimo.3 Lietuviø tauta laimëjo pirmàjá kovø dël savo Nepriklausomybës
etapà. Bet pergalës dþiaugsmà temdë Lenkija, kuri, uþuot padëjusi Lietu-
vai, pasinaudojo jos sunkumais, okupavo senàjà Lietuvos sostinæ Vilniø ir
jo kraðtà, tarsi tai bûtø lenkø kraðtas ir ji, Lenkija, bûtø iðvadavusi já nuo
rusø bolðevikø okupantø. Iðvadavo, kad pati okupuotø. Ir ne tik tà kraðtà,
bet ir visà nepriklausomà Lietuvà, prisidengusi tariamu kadaise buvusios
federacinës Lenkijos valstybës atkûrimu.

1 Vitkauskas P. Lietuvos Tarybø Respublikos sukûrimas 1918–1919 m. V., 1978. P. 208.
2 LKP atsiðaukimai. V., 1964. T. 1, p. 333.
3 Äîêóìåíòû âíåøíåé ïîëèòèêè ÑÑÑÐ. Ìîñêâà, 1958. Ò. 2, c. 244.

RTFSR pripaþásta
nepriklausomà Lietuvà

IV. OKUPANTAI SU GELBËTOJØ MANTIJOMIS


