
V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
GYNYBOS METAI

Nepriklausomà valstybæ atkurianti lietuviø tauta 1919 m. pradþioje buvo
atsidûrusi jà pasmaugti uþsimojusiø prieðø apsuptyje: Rusijos bolðevikø
kariuomenë, uþëmusi Vilniø ir didþiàjà dalá jo kraðto, verþësi toliau á vaka-
rinius Lietuvos rajonus; nieko gero neþadëjo lenkai, kurie ëmë puldinëti
pietrytinius Lietuvos rajonus; nepasisekë sutarti su Lenkija dël bendro fron-
to prieð Rusijà sudarymo – J. Pilsudskis reikalavo, kad Lietuva leistø krað-
te dislokuoti savo legionus, bet atsisakë pripaþinti Lietuvos valstybingumà
de jure (ar bent de facto). O be tokio pripaþinimo svetimos valstybës ka-
riuomenës ásileidimas – tai susitaikymas su okupacija, pasidavimas oku-
panto malonei. Kita vertus, Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis ir jo klika
rengë planus su Prancûzijos ir kitø ðaliø pagalba áveikti rusø bolðevikinæ
kariuomenæ ir taip „iðvaduoti“ Lietuvà, Gudijà, Ukrainà ir atkurti Lenkijà
1772 m. sienomis. Tad ir Lietuvos valstybingumo pripaþinimas, karinë su-
tartis su ja jau bûtø kliûtis Lenkijai ágyvendinant savo militaristinius oku-
pacinius planus. Kraðte tebesiautëjo Vokietijos kariuomenës likuèiai. Tad
lietuviams savanoriams vieniems reikëjo stoti á kovà prieð besiverþianèià á
Lietuvà Raudonàjà armijà.

Kaune, laikinojoje sostinëje, atsi-
dûrusi Lietuvos Vyriausybë, Lietuvos

Valstybës Taryba, be kraðto gynybos ir daugybës ûkio klausimø sprendi-
mo, be rûpinimosi ryðiø uþmezgimu su daugeliu pasaulio ðaliø ir pastangø
pelnyti pripaþinimà Paryþiaus Taikos konferencijoje, rûpinosi ir savo tei-
siø, savo, kaip tautos atstovø, valios ir norø vykdytojø pagrindimu. Lietu-
vos Valstybës Taryba dar sostinëje Vilniuje 1918 m. gruodþio 10 d. buvo
priëmusi ástatymà suðaukti 1919 m. sausio 16 d. Vilniuje Antràjà Lietuvos
konferencijà paskelbus Lietuvà nepriklausoma valstybe. Jau lyg ir buvo
baigæsi 1917 m. rugsëjo 18–22 d. lietuviø konferencijos Vilniuje suteikti
Tarybai ágaliojimai. Be to, reikëjo aptarti Steigiamojo Seimo suðaukimo,
kraðto gynybos ir kitus klausimus.

Antroji Lietuvos konferencija
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Atstovai á Antràjà Lietuvos konferencijà buvo renkami apskrièiø ir vals-
èiø savivaldybës nepartiniu principu. Konferencija vyko Kauno miesto te-
atre nuo 1919 m. sausio 16 d. iki sausio 23 d. Joje dalyvavo Lietuvos
Valstybës Tarybos, Vyriausybës nariai ir 185 iðrinktieji atstovai ið bolðevikø
ir lenkø neokupuotø rajonø.

Konferencijos dalyviai priekaiðtavo Laikinajai vyriausybei, kad ji be
kovos uþleido sostinæ Vilniø lenkø gaujoms. Vyriausybës vadovas M. Sle-
þevièius paaiðkino, kad lietuvius iðdavë ir besitraukiantys vokieèiai, kurie
ne lietuviams, Vilniaus ðeimininkams, o lenkams perdavë ginklø atsargas.1

Tada J. Pilsudskio patikëtinis gen. Vejtko ir pasiskelbë Vilniaus apygardos
virðininku.

Premjeras paaiðkino ir apie tuos sunkumus, su kuriais susiduriama or-
ganizuojant Lietuvos kariuomenæ. Jis sakë: „[...] Mes manom, kad visi þmo-
nës turi ginti tëvynæ. Bet neturëdami kardø, to negalëjom daryti. Dël to
pradëjom savanorius rinkti. Kariuomenës pradþia padaryta. Ji sunki. Ne-

1 Antroji Lietuvos valstybës konferencija: Stenogramos. K., 1919. P. 13.

Kauno rotuðës aikðtë.
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Atsiðaukimo faksimilë.

turim rûbø, neturim batø. Reik juos gabent ið kitur, kraðte negaunam. Bet
tuoj visa gausim ðiomis dienomis kartu su amunicija.

Sunku su karininkais. Sodþiuje jø daug yra, bet neatvyksta á kariuome-
næ. Dabar paskelbta jø mobilizacija. Jûs praneðkite tà þinià visiems.

Reikalinga milicijos sutvarkymas. [...] Pirmoj milicijoj buvo ir yra daug
þmoniø netinkamø. Daugelyje vietø jie be pasiprieðinimo pasidavë komu-
nistams. Tad kabinetas sumanë jà organizuoti kariniais pamatais.“1

1 Antroji Lietuvos valstybës konferencija... P. 40.
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Konferencijoje nagrinëti daugelis nepriklausomos Lietuvos vidaus tvar-
kos ir gynybos organizaciniø klausimø.

Konferencija visais aktualiais Lietuvai klausimais priëmë rezoliuci-
jà. Rezoliucijoje dël „Ðalies organizavimo“ nurodyta, kuo greièiau reg-
lamentuoti apskrièiø ir Centrinës valdþios santykius; uþdrausti maisto
iðveþimà ið Lietuvos á uþsiená; uþdrausti svaigiøjø gërimø pardavimà;
uþdrausti Lietuvos miðkø iðkirtimà; nemokamai aprûpinti maistu pa-
vargëlius ir bedarbius; visoje ðalyje ávesti privalomà pradiná mokymà.
Ir t. t.1

Atsiðaukimo faksimilë.

1 Antroji Lietuvos valstybës konferencija… P. 49–51.
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Tame paèiame posëdyje buvo priimta rezoliucija ir dël Steigiamojo Sei-
mo suðaukimo. Joje raðoma:

„Antroji Lietuvos Konferencija, susirinkusi vasario 16 d. 1919 m., ap-
svarsèiusi Kuriamojo Seimo reikalus nutaria:

1. Lietuvos Valstybës Taryba ir Lietuvos Vyriausybë neatidëliojant turi
pradëti rengtis suðaukti Kuriamàjá Seimà;

2. Atstovus á Kuriamàjá Seimà iðrinkti lygiu, slaptu, tiesiu, visuotiniu
balsavimu pagal proporcinæ sistemà;

3. Rinkimuose dalyvauti turi teisæ visi Lietuvos pilieèiai, sulaukæ 20
metø amþiaus, nepaisant jø lyties, tikybos, tautybës;

4. Rinkimø á Kuriamàjá Seimà metu turi bûti visiðka spaudos, agitaci-
jos, þodþio laisvës;

5. Kuriamojo Seimo darbo vieta turi bûti Lietuvos sostinëje Vilniuje.“1

Konferencijoje daug svarstyta þemës reforma. Keltas Lietuvos þmo-
niø, pirmiausia kariuomenës savanoriø aprûpinimo þeme klausimas. Be-
veik visi dalyviai skundësi dël jø apylinkëse gyvenanèiø lenkø ir sulenkëjusiø
dvarininkø savavaliavimo, þmoniø kurstymo prieð nepriklausomà Lietuvà.
Kad bûtø pakirsta jø galia, konferencijos dalyviai siûlë kuo greièiau nacio-
nalizuoti stambiuosius dvarus ir jø valdytojais skirti tik lietuvius.

Konferencija þemës klausimu priëmë tokià rezoliucijà:
Beþemius ir maþaþemius aprûpinti þeme;
Þemës pirmiausia duoti tiems, kurie savo noru stojo ir stoja ginti Lie-

tuvos;
Þemës reformà pradëti vykdyti nelaukiant Steigiamojo Seimo. Pirmiau-

sia iðdalyti majoratus, valstybës ir valstieèiø bankø þemes, taip pat baþny-
èiø þemes. Tuos dvarus, kurie liktø neiðdalyti, savo þinion paima valstybë;

Visi miðkai ir vandenys (eþerai, upës ir kt.) turi bûti tik valstybës nuo-
savybëje.2

Buvo nutarta, kad Valstybës þemës fondas bûtø sudarytas ið: buvusios
caro valdþios ir jos paskirtos þemës; ið cerkviø ir vienuolynø, majoratø,
valstieèiø bankø, kunigø þemës, pastariesiems paliekant tiek, kiek bûtina
pragyventi; stambiøjø þemvaldþiø þemës, apribojus ûkiø dydþius.

Taèiau siûlyta pirmiausia paimti þemæ ið tø, kurie jos patys nedirba, o
yra jà iðnuomojæ ar ið viso apleidæ. Pritarta siûlymui, kad asmuo, gavæs
þemës, „nuosavybës teisæ“ á jà ágytø tik po ðeðeriø metø, árodæs, kad geba

1 Ten pat. P. 55.
2 Ten pat. P. 63–64.

ALGIMANTAS LIEKIS
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ûkininkauti, bet jei ne, tai ið tokio þmogaus ta þemë vël bûtø paimama á
Valstybës fondà. Taip pat buvo pritarta, kad gavæs þemës neturi teisës jos
parduoti, padovanoti be Vyriausybës leidimo. O visais miðkais, upëmis ir
eþerais, jø gërybëmis turi teisæ naudotis visi Lietuvos pilieèiai, kurie laiko-
si nustatytø taisykliø.1

Visi konferencijos dalyviai pritarë nepriklausomos Lietuvos gynybai,
pagreitintam kariuomenës organizavimui ir buvo uþ prieðø ið Gedimino
miesto, ið visos Lietuvos iðstûmimà.

Antroji Lietuvos valstybës konferen-
cija iðrinko dar 8 naujus Valstybës Tary-

bos narius. Ið jø 5 lietuvius – L. Brokà, M. Ivanauskà, J. Jakimavièiø,
J. Kavoliûnà, J. Ðatà ir 3 gudus – J. Bielecká, J. Korèinská ir J. Voronkà.
Taigi Lietuvos Valstybës Taryboje ið viso jau buvo 40 atstovø. Tik lenkai
atsisakë bûti Lietuvos Valstybës Tarybos nariais. Jie sakë, kad nepriklau-
soma Lietuva – tai blefas ir esàs tik vienas kelias – eiti kartu su Lenkija,
ásijungti á jos sudëtá. Vis dar svyravo ir þydai, kurie pirmiausia þiûrëjo, ið
kuriø galëtø gauti daugiau privilegijø sau ir savo verslui. Þinoma, turëjo
átakos ir tai, kad bolðevikai okupuotoje Lietuvos dalyje þydus skyrë á reikð-
mingiausias savo valdþios ástaigas. Þydai buvo uþsëdæ svarbiausias valdþios
këdes ir bolðeviko Nr. 1 V. Lenino valdomame Kremliuje. Tad ypaè sunkiu
momentu lietuviams didþiausia parama buvo gudai.

Konferencija, jos rezoliucijos sukëlë didelá pyktá sulenkëjusiai dvari-
ninkijai, Katalikø baþnyèios feodalams. Jie matë, kad vienintelis bûdas jiems
iðsaugoti savo valdþià – tai tik susijungimas su Lenkija, kad ir Lietuvà val-
dytø ðlëktos, J. Pilsudskio luomo þmonës.

Visai kitaip konferencijos rezoliucijas sutiko lietuviai ir dvasininkai,
kuriems katalikybë ir lenkiðkumas nebuvo viena ir tas pat.

Antroji Lietuvos valstybës konferencija sukëlë kraðte patriotiná pakili-
mà, sustiprino viltá, kad nepriklausoma Lietuva bus apginta.

Daug kas suprato, kad vykstant karui
reikia operatyvaus vadovavimo kraðtui.

Premjeras M. Sleþevièius pasiûlë, kad bûtø suteikta jam teisë esant reika-
lui ir be LVT svarstymo priimti sprendimus. Taèiau tam siûlymui nepritarë
didelë dalis Valstybës Tarybos nariø. Tai M. Sleþevièius priëmë kaip nepa-

1 Ten pat. P. 65–67.

Nauja Valstybës Taryba

Pirmasis Prezidentas
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sitikëjimà ir 1919 m. kovo 6 d. drauge su visu Ministrø Kabinetu atsistaty-
dino. Naujà Vyriausybæ sudarë ir jai ëmësi vadovauti prof. P. Dovydaitis,
katalikybës gynëjas. Taèiau greitai paaiðkëjo, kad geras mokslininkas ne
visada yra ir geras valstybës vadovas. Ir kovo 26 d. jis Ministro Pirmininko
pareigø atsisakë. Kabinetà suformuoti vël buvo pavesta M. Sleþevièiui, drà-
siam, ryþtingam ir sumaniam politikui ir vadovui. LVT nusprendë vietoje
esamø trijø Valstybës Tarybos nariø, vykdþiusiø Respublikos Prezidento
pareigas, ávesti vienà ir suteikti jam plaèius valdymo ágaliojimus, taip pat
suteikti jam Vyriausiojo kariuomenës vado pareigas. LVT Prezidiumui pa-
likta teisë vykdyti parlamentinæ kontrolæ.

Kaip tik tuo metu ið Danijos sugráþo (kovo 31 d.) vienas pagrindiniø lie-
tuviø tautos prisikëlimo þadintojø ir vadovø Antanas Smetona. Já Lietuvos
Valstybës Taryba 1919 m. balandþio 4 d. iðrinko pirmuoju nepriklausomos
Lietuvos Respublikos Prezidentu. Tai irgi rodo, kokie neteisingi kai kuriø
istorikø teiginiai, lyg A. Smetona 1918 m. pabaigoje ásiverþus Raudonajai
armijai, gelbëdamas savo kailá, pabëgæs á uþsiená. Ið tikrøjø, kaip ir kiti tada
á uþsiená iðvykæ LVT, Laikinosios vyriausybës nariai, jis ieðkojo atsikurianèiai
Lietuvai rëmëjø. (Tik A. Smetonos dëka tada buvo gauta finansiniø paskolø
Vokietijoje ir kitose ðalyse ginklams, amunicijai, aprangai ir kt.)

Kiek vëliau, balandþio 12 d., Valstybës Tarybos pirmininku iðrinktas
S. Ðilingas, vicepirmininku – kun. J. Staugaitis, sekretoriumi – V. Petrulis.
Tà paèià dienà Prezidentas A. Smetona patvirtino naujàjà, ketvirtàjà Vy-
riausybæ: Ministru Pirmininku – M. Sleþevièiø, uþsienio reikalø ministru –
A. Voldemarà, o kol jis (tuo metu jis vadovavo Lietuvos delegacijai Pary-
þiuje Taikos konferencijoje) sugráð ið uþsienio, tas pareigas prisiëmë prem-
jeras, kraðto apsaugos ministru – A. Merká, finansø – J. Vileiðá, prekybos ir
pramonës – J. Ðimkø, tiekimo ir maitinimo – S. Kairá, darbo ir socialinës
apsaugos – J. Pakná, vidaus reikalø – P. Leonà, þemës ûkio ir valstybës tur-
tø – A. Stulginská, ðvietimo – J. Tûbelá, teisingumo – L. Noreikà, susisieki-
mo – V. Èarnecká, ministru be portfelio þydø reikalams – M. Soloveièikà,
ministru be portfelio gudø reikalams – J. Voronkà, ministru be portfelio –
J. Ðernà.

Savo pirmojoje Deklaracijoje Vyriausybë tarp svarbiausiøjø punktø nu-
rodë: iðvaduoti Lietuvà nuo Sovietø Rusijos ir Lenkijos okupaciniø ka-
riuomeniø; ávykdyti kraðte socialines reformas; pasiekti, kad pasaulis
pripaþintø Lietuvà nepriklausoma valstybe; suðaukti Steigiamàjá Seimà.1

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 623.
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Naujoji Vyriausybë ypaè rûpinosi
kariuomenës organizavimu, kraðto ið-
vadavimu nuo okupacinës rusø kariuo-

menës. Lietuviai savanoriai iðvadavo nuo okupantø Ðiaulius, Radviliðká,
Ðeduvà, Þaslius, sëkmingai ëmë pulti bolðevikus Ukmergës fronte, taip
pat iðvadavo Daugus, Taujënus, rengësi iðvaduoti Vilniø. Bet lietuviø per-
galës fronte sukëlë nerimà lenkams. Jø vado J. Pilsudskio vadovaujama
kariuomenë balandþio 21 d. pirmoji puolë bolðevikus Vilniuje ir já okupa-
vo. Paskelbta, kad, girdi, iðvaduota ne Lietuvos sostinë, ne Lietuvos, o Len-
kijos miestas, Lenkijos apskritis. Jos administraciniu vadovu buvo paskirtas
lenkas J. Osmolovskis (Osmoùowski). Iki tol në vieno okupanto Vilnius ir
apskritis, Rytø Lietuva nebûdavo ávardijami atskirai nuo Lietuvos. Lenki-
jos–Lietuvos unijos metais Vilnius ir visa Rytø Lietuva buvo irgi tik laiko-
ma tiek susijusi su Lenkija, kiek ir visa Didþioji Lietuvos Kunigaikðtystë.

Tai, kad lenkø imperialistai, naudodamiesi nepaprastai sunkia atgims-
tanèios Lietuvos padëtimi, okupavo Vilniø ir Rytø Lietuvà, sujaudino visà
Lietuvà. Vyriausybës vadovas M. Sleþevièius laiðke Lietuvos atstovui Ber-
lyne J. Purickiui raðë: „Sukelk visus ant kojø. Vilnius turi bûti mûsø. Ne-
galime jo palikti lenkams.“1

Lietuvos gynimo komitetas (A. Smetona, M. Sleþevièius, vysk. P. Ka-
revièius ir kiti) tada paskelbë atsiðaukimà á Lietuvà, kuriame pabrëþë, kad
„jokio susitarimo su lenkø vyriausybe nëra ir negali bûti tol, kol Lenkija
nepripaþins Lietuvà natûralinëse jos sienose, kol ji negràþins mums Vil-
niaus“.2

Nepaisydama sunkiø lietuviø kovø su Raudonàja armija, lenkø kariuo-
menë, okupavusi Vilniø ir jo kraðtà, toliau verþësi á Lietuvà, balandþio
27 d. uþgrobë Vievá ir kai kurias kitas vietoves.

Lenkø invazija nustebino kai kurias Vakarø ðalis: kaip gali bûti, kad
dvi ðalys, kovojanèios prieð bendrà prieðà – bolðevikinæ rusø kariuomenæ,
ima kautis tarpusavyje, didþioji pradeda grobti maþesniosios þemes. Susi-
rûpino dël lenkø agresijos prieð Lietuvà ir Antantë. Jos reikalavimu lenkai
buvo priversti dalyvauti geguþës 28 d. Kaune derybose dël lenkø okupuo-
tø þemiø sugràþinimo. Lietuvos Vyriausybës vadovas M. Sleþevièius parei-
kalavo, kad Lenkija pripaþintø Lietuvos valstybæ ir iðvestø savo kariuomenæ
ið jos uþimtos Rytø ir Pietryèiø Lietuvos, ið Lietuvos sostinës Vilniaus. Len-

Naujas iðvaduotojas –
okupantas

1 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V., 2002. P. 407.
2 Pirmøjø Lietuvos Nepriklausomybës metø dokumentai 1918–1920. K., 1920. P. 22.
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kijos atstovai, vykdydami savo virðininko J. Pilsudskio instrukcijà, visaip
ëmë iðsisukinëti, ieðkoti preteksto apkaltinti Lietuvà dël tariamo jos neno-
ro susitarti su Lenkija. Ir derybos nutrûko.1

Lietuviams ir toliau reikëjo kovoti su So-
vietø Rusija, su dar daug kur likusiais ir plë-

ðikaujanèiais vokieèiø daliniais ir nuolat puldinëjanèiais lenkais ið jø
okupuojamos Rytø Lietuvos. Apie tà nesibaigianèià lenkø ordø agresijà prieð
Lietuvà 1919 m. liepos 8 d. Lietuvos Ministras Pirmininkas M. Sleþevièius ra-
ðë prancûzø karinës misijos Lietuvoje vadovui plk. Rebuliui:

„Nors Santarvës valstybiø nustatytoji demarkacijos linija tarp Lietuvos
ir Lenkijos kariuomeniø ne tik nesiderina su Lietuvos interesais, bet, at-
virkðèiai, daugelyje vietø juos paþeidþia, Lietuvos vyriausybë, bûdama tvir-
tai ásitikinusi, kad Taikos konferencija Lietuvos klausimà iðspræs palankiai ir
teisingai, sutiko tà demarkacijos linijà respektuoti ir prisiimti dël jos atsako-
mybæ. Lietuvos vyriausybë manë, kad Lenkija elgsis panaðiai, kad tuo bûdu
Lietuvos kariuomenë bus apdrausta nuo lenkø uþpuolimo pavojaus ir kad
Lietuvos vyriausybë galës visas savo jëgas skirti kovai su rusø bolðevikais.“2

Pirmasis paèiø lietuviø kareiviø pasigamintas ðarvuotas automobilis „Savanoris“
(1919 m.).

1 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë... P. 413.
2 Ten pat. P. 418–419.

„Broliai“ pavergëjai

ALGIMANTAS LIEKIS
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Suvalkø m. ir apskrities komendantûra (1919 m. birþelis).

Seinø m. ir apskrities komendantûros raiteliai savanoriai (Seinai 1919 m.).

PIETØ LIETUVOS GYNËJAI
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Jonas Buèionis (deðinëje). Á Lietuvos kariuomenæ ið Kaziuliø k.
paðauktas 1919 m. spalio 2 d. Tarnavo DLK Algirdo 2 pëstininkø pulke

eiliniu. Kovø su bermontininkais ir lenkais dalyvis.

Seinø m. ir apskrities
komendantûros karininkas Stasys

Arsevièius (1919 m.).

1-ojo pëstininkø pulko savanoriai,
deðinëje – Jurgis Liutauskas

(Alytuje 1919 m.).

PIETØ LIETUVOS GYNËJAI



286 LIETUVIØ TAUTA

1-ojo pëstininkø pulko kariai Alytuje (1919 m.).

1-ojo pëstininkø pulko raiteliai kariai ir karininkai Alytuje (1919 m.).

PIETØ LIETUVOS GYNËJAI
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Prancûzø misija informavo Lenkijos vyriausybæ apie Lietuvos skundà,
bet Lenkija nereagavo ir net pareikalavo pakeisti demarkacinæ linijà taip,
kad lietuviðkosios Seinø ir Suvalkø apskritys atsidurtø Lenkijos pusëje.
Maþa to, lenkø imperialistai toliau verþësi á Lietuvos þemes ir liepos 12 d.
okupavo Stakliðkes, Butrimonis, Daugus, Þieþmarius, puolë Jieznà, o vë-
liau, rugpjûèio pradþioje, okupavo Suvalkus, Augustavà, Seinus.

Lenkai okupantai, grobdami lietu-
viø kraðtà, skelbë, kad já „iðvaduoja“

praðomi vietiniø gyventojø. Prieðingai, senøjø Lietuvos srièiø – Suvalkø,
Seinø ir kitø gyventojai siuntë praðymus Lietuvos Vyriausybei, kad ði jø tik
nepaliktø lenkams, o ájungtø á Lietuvà. Vienas ið daugybës tokiø praðymø
yra Seinø apskrities 1919 m. rugsëjo 7 d. seimelio praðymas Kauno val-
dþiai: „1. Seimelis, apsvarstæs skaudþiai neteisingai pravestà linijà (demar-
kacinæ – A. L.), vienu balsu nutaria tuojau pasiøsti Kaunan pas valdþià
delegacijà, kurion iðrinktas S. Tijûnaitis, Markeliûnas, Verbickas, Gerasi-
mavièius, ir juos ágalioja sakytu reikalu padaryti valdþiai praneðimà ir áteikti
jai tokià rezoliucijà:

„Seinø apskrities seimelis ið septyniolikos asmenø, susirinkæs ð.m. rug-
sëjo 7 d. ið visos apskrities lenkø okupuotø ir neokupuotø jos daliø Lazdi-
jø miestelyje ir apsvarstæs sakyto mënesio 6 dienos pravestàjà demarkacijos
linijà Lietuvos pietø fronte, kuria naujai atplëðia nuo Lietuvos grynai lie-
tuviø gyvenamøjø Suvalkø plotà, kuriuos jau ðiandien 6 val. ryto uþëmë
lenkø kariuomenë, vyriausiojo ðio fronto karo vado ásakymu mûsø kariuo-
menei pasitraukus be mûðiø, nutarë mûsø valdþiai pareikðti:

1. Seinai yra Suvalkijos Dzûkijos kultûros ir ekonomijos centras, atsi-
gavimo þidinys, be kurio sakytasis kraðtas negali gyventi.

2. Seinø apylinkës (be Gibø, Krasnopolës ir Berþininkø valsèiø, kur
daugiausia gyvena lenkai gudai su keliais iðtisais þydø gyvenamais kaimais,
kaip Rygolis, Kalietai etc.) yra grynai lietuviø gyvenamos, kur reta kas ir
lenkø kalbos moka, ir jie, to kraðto gyventojai, yra grieþtai nusistatæ prieð
lenkus, kurie be smarkiø represijø, þudyniø, trëmimø ir persekiojimø nie-
ku bûdu negalës ðio kraðto valdyti.

3. Nekalbant apie tolesná Seinø miesto ir jo apylinkiø likimà, mes ma-
tome ðiandien jau tokiø sëkmiø: lenkams uþëjus, tuojau uþsidarë dvi lietu-
viø vyrø ir moterø gimnazijos, kuriose mokësi 223 moksleiviai, ðio kraðto
ûkininkø ir darbininkø vaikai. Ðvietimo darbas tuo bûdu turi sustoti, nes
toliau leisti vaikus mokyti neturtingi mûsø apskrities gyventojai neástengs.

Seinø seimelio sprendimas
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Lenkai iðvaikë lietuviø naðlaièiø prieglaudà, atëmë ir sunaikino jos turtà:
pavargëliø, kare þuvusiø tëvø vaikai, karo pamestos aukos apie 50 asmenø
turëjo prieglaudà ir mokslà, liko iðmëtyti po þmones, atiduoti likimui ir
iðtvirkimui. Kunigø seminarija, kurioje visuomet lenkø maþa dalelë bûda-
vo (paskutiniais metais tik vienas lenkas tebuvo), taip pat turës uþsidaryti.
Sustos veikusios lietuviø pradþios mokyklos Seinuose, Þagaruose, Radþiû-
nuose, Lumbiuose, Bubeliuose, Karkliðkiuose, Klevuose, Ramoniðkiuose,
Dusnyèioje, Burbiðkiuose, Vidugiriuose, Aradnikuose, Punske, Galiniuose,
Valinèiuose, Vaitakiemyje, S. Ramonuose ir kitose vietose. Seinuose gi tuo

Seinø apskritis

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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tarpu nieko nekliudant veikë dvarininkø ásteigta krautuvë Vartotojø, vie-
na pradþios mokykla ir viena dviklasë mokykla su keliomis pradþios mo-
kyklomis apskrity.

Atsiþvelgiant á iðdëstytus motyvus:
1. Ðiuomi reiðkiame mûsø Valdþiai grieþèiausià protestà, kad ji be ko-

vos atidavë lenkams pusæ dabartinës Seinø apskrities su Seinais, Punsku ir
kitais miesteliais. Mûsø nuomone, kaip ir valdþios buvo pareikðta, tiktai
per kovà kiekvienas kaimas tegalëjo bûti atiduotas.

2. Reikalaujame, kol nebus iðvyti lenkai ið Lietuvos, neiti á Rusø krað-
tà, padaryti sutartá su bolðevikais ir visas pajëgas permesti á lenkø frontà,
atvaduoti uþgrobtus kraðtus.

3. Tuojau paskelbti visuotinà mobilizacijà kraðtui ginti.
Jeigu valdþia nesiims grieþtø priemoniø prieð okupacijà, mes laikysime jà

nevykdant savo ðalies þmoniø reikalavimø ir neinant su þmoniø norais [...].“1

Pietø Lietuvos þemës.

1 Ramanauskas J. 1918–1920 metai Seinø kraðte // Karo archyvas. 1928. T. 12, p. 294.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Taèiau Lietuva buvo nepajëgi iðvaduoti nuo J. Pilsudskio gaujø oku-
puotos Pietø Lietuvos. Tik rugpjûèio pabaigoje Lietuvos kariuomenë ávei-
kë Raudonàjà armijà ir iðstûmë jà uþ Dauguvos, bet kariuomenæ reikëjo ir
toliau laikyti vadinamajame Daugpilio fronte, kad bûtø atremtos ne tik
galimos Raudonosios armijos kontratakos, bet ir lenkø, okupavusiø Vil-
niø ir jo kraðtà, irgi sukoncentruota nemaþa kariuomenë ðiame fronte. Be
to, grësmæ nepriklausomai Lietuvai këlë ir Ðiaulius, taip pat kitus centri-
nius rajonus uþëmusios bermontininkø gaujos.

Okupuotose lietuviø þemëse lenkai
ávedë nuoþmø savo reþimà, ëmë persekio-

ti, naikinti viskà, kas lietuviðka. Pirmiausia okupantai, lyg kokie praëjusiø
amþiø mongolø ordø plëðikai, naikino Vilniuje ir jo kraðte mokyklas. Vien
Seinuose ir jø apylinkëse lenkai uþdarë 13 lietuviø bendrojo lavinimo mo-
kyklø, 2 gimnazijas ir kt. Daugelá lietuviø gimnazistø, moksleiviø suëmë,
iðlaikë po keletà savaièiø kalëjimuose vien uþ tai, kad lietuviðkai kalbëjo.

Apie lenkø okupantø þiaurumus buvæs Seinø lietuviø vyrø gimnazijos
direktorius, poetas, kunigas dr. Motiejus Gustaitis (lenkø tada iðvarytas á
Lietuvà, á Lazdijus), raðo:

Stebëkitës, bûsimos kartos!
Ðtai trisdeðimt ðeðios mokyklos
Be kaltës, be teismo uþgniauþtos!
Tas smûgis turëtø uþdegti
Kiekvienà pilietinæ ðirdá. [...]
Tokia nedorybë turëtø
Vieðai ir visur pasmerkta bût,
Kad kurèias iðgirstø, kad aklas
Iðvystø tà pragaro darbà [...].
Pripratome þvanganèius panèius
Laikyti apyrankëmis,
Kas gali iðdrást juos numaut!1

O po metø poetas M. Gustaitis eilëmis ávertino ir kitus lenkø nusikal-
timus lietuviø tautai:

[...] Tiktai uþ broliø kraujà
Nubaust þmogëdrø noriu gaujà,
Nubausti þodþio rykðte

Kunigo poeto þodis

1 Motiejus Gustaitis – kunigas, poetas, mokytojas. Sud. A. Liekis. V., 2008. P. 244.
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Skerdynæ ðiømet ir pernykðtæ
Kapèiamiesty, Kuèiûnuos,
Ðventjonëj, Liubave, Lëpliûnuos...
Neiðskaièiuoti vietø,
Kur kraujas nekaltai pralietas,
Á tà lietuviø kraujà
Pavilgæs plieno plunksnà naujà,
Pradësiu nuo Kurzono –
Ne vietos vardo, tik ðëtono,
Neteisingiausio brito,
Kurs ðità sienà mums uþrito,
Pavesdamas Smalënus,
Seinus ir Punskà, net Varënà
Plëðriøjø lenkø ilèiai.1

Lietuvos kariuomenei gan sëkmin-
gai stumiant okupacinæ Raudonàjà ar-

mijà link Daugpilio, lenkai, pasinaudojæ tuo, kad dauguma organizuojamos
Lietuvos kariuomenës daliniø kovojo su bolðevikais, ne tik pagrobë Vil-
niø, bet, kaip sakyta, ir Lietuvos Pietø ir Pietryèiø þemes. 1919 m. liepos
12 d. Lietuvos Vyriausybë vël kreipësi á Lietuvà atsiðaukimu:

„Lietuvos pilieèiai!
Vokieèiai ið mûsø kraðto jau iðeina. [...] Bet […] kova uþ Lietuvos Vals-

tybës bûvá dar nepasibaigusi [...]. Iðrinkæ momentà, kad mûsø Valstybë da-
ro paskutinius þygius galutinai paðalinti ið Lietuvos kraðto Rusijos
bolðevikus, jie (lenkai – A. L.) mëgina mus pulti ið uþpakalio, tikëdamiesi
nerasià tinkamo atsispyrimo. Be to nebus. Mes rasime savyje pakankamai
pajëgø, kad uþkirstume kelià ir naujiems Lietuvos okupantams. O ten, kur
jie per apgaules ásiverþë á mûsø kraðtà, jie turës atsilyginti Lietuvai uþ visas
jai padarytas skriaudas, þiaurumus, plëðimus, kratas ir ðaudymus [...].

Steigiamojo Seimo ástatymas jau ruoðiamas ir gali netrukus ateiti toji
valanda, kada Lietuvos visuomenë galës tarti savo paskutiná þodá Valsty-
bës sutvarkymo reikalu. [...]

Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!
Ðalin okupantai ið Lietuvos sostinës!
Tegyvuoja Steigiamasis Seimas!

1 Ten pat. P. 244.

Didëjantis okupanto apetitas
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Tegyvuoja mûsø kariuomenë!
Atiduokime visa palaikyti ðalyje tvarkai ir apginti jai nuo plëðriøjø kai-

mynø grobikø, kurie neða Lietuvai naujus panèius.“ 1

Atsiðaukimà pasiraðë Ministras Pirmininkas M. Sleþevièius ir visi mi-
nistrai.

Apie padëtá Lietuvoje Ministras Pirmininkas M. Sleþevièius interviu
JAV laikraðèio „The Chicago Daile News“1919 m. liepos 20 d. numeryje
sakë: „[...] Lenkija pavirto antràja Austro–Vengrija ir kelia pavojø pasau-
lio taikai. [...] Ji kuria naujus Balkanus. [...] Prancûzija nori, kad Lietuva
bûtø prijungta prie Lenkijos. Bet mes nenorime tapti dalimi tokios valsty-
bës, kuri anksèiau ar vëliau turës praþûti. Kur tik pasirodo lenkai, visur
ima persekioti þmones. Vilniaus mieste jie areðtavo mûsø veikëjus, suardë
mûsø mokyklas ir labdarybës ástaigas, uþdarë knygynus, uþgrobë turtà ir
nusiaubë visà ðalá tokiu pat grobimo bûdu, koká vartojo vokieèiai uþimtose
ðalyse.

Nebe vienà kartà lenkai perëjo demarkacijos linijà, Taikos konferenci-
jos nuþymëtà lietuviø þemëje, ir uþëmë naujus mûsø þemës plotus, apsi-
ginklavæ prancûzø ginklais ir Prancûzijos moraliai remiami.

Mûsø prieðai mus siaubia, nes mes negauname jokios pagalbos ið Al-
jantø. Net ir vokieèiø, uþëmusiø pusæ mûsø ðalies, Aljantai mums nepade-
da iðvyti, o mûsø þmonës to reikalauja, nes vokieèiai juos skriaudþia.

Tokiu bûdu mums vieniems patiems tenka kovoti prieð vokieèius, bol-
ðevikus ir lenkus.“

Lenkijos ðeimininkas J. Pilsudskis
ir jo pagalbininkai rengë planus, kaip
prisijungti ne tik Vilniø ir jo kraðtà, bet

ir visà Lietuvà… paèiø lietuviø rankomis. Tai turëjo bûti padaryta dar Pir-
mojo pasaulinio karo metais. Tam tikslui Lietuvoje slaptai kurta POV (Pols-
ka Organizacja Wojskowa, POW) – Lenkø karinë organizacijà, á kurià stojo
Lietuvos lenkai ir sulenkëjæ dvarininkai, prieðingi nepriklausomos demok-
ratinës Lietuvos atkûrimui. Ypaè padaugëjo stojanèiøjø po Antrosios Lie-
tuvos konferencijos Kaune, priëmusios rezoliucijas dël dvarininkø, kunigø
ir kitø stambiøjø þemvaldþiø (buvusiø feodalø) þemës nacionalizavimo ir
perdavimo maþaþemiams ir beþemiams Lietuvos kariuomenës savanoriams.

1 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 628, 629, 630–631.

Ginkluotas lenkø sàmokslas
(POV)

22/3
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POV dar prieð Pirmàjá pasauliná karà pradëjo steigti daugiausia Gali-
cijoje bûsimasis Lenkijos diktatorius J. Pilsudskis. Organizacijos tikslas –
rengtis ginkluotam Lenkijos iðvadavimui, Lenkijos valstybës, kokia ji buvo
iki padalijimø (1772 m.), atkûrimui. Neretai POV veikë prisidengusi skau-
tø, sakalø, sporto ir kitø susivienijimø vardais.

Nuo 1915 m. rudens, nuo vokieèiø okupacijos pradþios, gana gausi POV
ákurta Trakø apskrityje. Jos komendantu (J. Pilsudskio pavyzdþiu) buvo
arðus lenkø ðovinistas V. Stanevièius (W. Staniewicz). Nemaþa POV veikë
Vilniuje, Aðmenoje ir kitose Rytø Lietuvos vietovëse. Á POV pirmiausia
bûdavo verbuojami buvæ kariai ir karininkai. Ji buvo tiesiogiai pavaldi Len-
kijos kariuomenës vadovybei, J. Pilsudskiui. POV daliniai, kaip anksèiau
raðyta, daþniausiai buvo ginkluojami Lenkijos. 1919 m. pradþioje lenkai
atsisakë kovoti kartu su besikurianèios Lietuvos kariuomenës daliniais prieð
bolðevikinës Rusijos kariuomenæ, bet uþgrobë valdþià Vilniuje ir jo kraðte.
Jie po keleto dienø bolðevikø kariuomenës buvo áveikti.

Lietuvos Vyriausybei persikëlus á Kaunà, J. Pilsudskio nurodymu slap-
tos POV organizacijos ákurtos Kaune, Këdainiuose, taip pat Pietø Lietu-
voje – Suvalkuose, Seinuose ir kitur. POV organizacijø tinklas aprëpë beveik
visà savo nepriklausomybæ ginanèià Lietuvà. Tà jø veiklà koordinavo ið
Varðuvos J. Pilsudskio patikëtinis plk. Kacas (Kac), o okupuotame Vil-
niaus kraðte – kraðto lenkø saugumo virðininkas Kascialkovskis
(Kaúciaùkowski). POV nariai, pradëdami kariná mokymà, privalëjo dirbti
Lenkijai naudingà ideologiná politiná darbà: Lietuvoje jie skleidë nepasiti-
këjimà Lietuvos Vyriausybe, tariamai jos parsidavimà Rusijos bolðevikams,
skelbë, kad Lietuvai vienintelis iðsigelbëjimas – tai ásijungti á J. Pilsudskio
valdomos Lenkijos valstybës sudëtá. Tai ið dalies atspindi 1919 m. kovo
mënesá Lietuvos „peovakø“ ið Varðuvos gautas raðtas: „[...] Lietuva uþima
60 000 kv. km su 22/3 mln. gyventojø, kuriø tarpe tik 72% lietuviø. Aukðta-
sis luomas ir inteligentija yra lenkø kultûros. Ekonominiai resursai menki.
Lietuva dël to negali bûti nepriklausoma. Jai reikalinga globa ir apsauga.
Tik Lenkija yra suinteresuota, kad tas kraðtas nebûtø paglemþtas Rusijos
arba Vokietijos ir kad tos dvi galybës nesusidurtø tame ruoþe, grësdamos
bendrai Europos taikai. Lenkija viena tëra kvalifikuota prijungti Lietuvà
ir ta unija apdrausti taikà, net paèiø skurdþiø, nesusipratusiø, neapsiðvie-
tusiø lietuviø gerovæ.“1

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 239.
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1919 m. balandþio pabaigoje J. Pilsudskio kariuomenei okupavus Vil-
niø ir dalá jo kraðto, jis paskleidë po kraðtà atsiðaukimà: „Dievo rykðtë
baudë Lenkijà ir Lietuvà, bet Dievo ranka sutriuðkino Rusijos galybæ, ir
atgijo Lenkija. Lietuva gi tebëra pavergta vokieèiø sudarytos valdþios ir
tik dalis jos jau iðvaduota (Vilnius ir Lyda).“ Jau vien tuo savo atsiðaukimu
J. Pilsudskis patvirtino savo, kaip plëðiko ir smurtininko, ávaizdá lietuviø
akyse: mat jis „iðvadavo“ dalá Lietuvos, o ne okupavo, „iðvadavo“ nuo „vo-
kieèiø sudarytos“ Lietuvos vyriausybës. Negana to, Baþnyèios lenkø hie-
rarchai bei kunigai iðplatino ir savo lapelius, kuriuose kvietë visus melstis
á „Ðvenèiausiàjà Mergelæ Marijà, kad ji padëtø savo sûnui J. Pilsudskiui“
greièiau „iðvaduoti“ visà Lietuvà.

J. Pilsudskio Vilniaus uþëmimà ypaè garsino POV nariai, tarsi visa tai
padaryta tik dël lietuviø tautos „interesø“.

POV stengësi nukreipti prieð Lietuvà ir tarptautinæ opinijà savo siun-
èiamais melo raðtais ir Paryþiaus Taikos konferencijos dalyviams, Antan-
tës valstybiø vadovams. Tuose raðtuose skøstasi dël tariamo lenkø
persekiojimo „Kauno Lietuvoje. Jie, lenkai, girdi, persekiojami dël to, kad
kovojæ prieð buvusius okupantus vokieèius, prieð Rusijos bolðevikus. Tik
lenkai ginà Europà nuo Rytø barbarø, todël privalu nukelti ir demarkaci-
jos linijà iki Dubysos ir ta teritorija turinti bûti nedelsiant paimta Lenkijos
kariuomenës kontrolën. Ir t. t.1

1919 m. birþelio pabaigoje ðalims nugalëtojoms Paryþiuje pasiraðius
Taikos sutartá, iðnyko ir lenkams vokieèiø pavojus. Tad Lenkijos virðinin-
kas daugiau dëmesio galëjo skirti LDK „susigràþinimui“. Kodël dar ne
visa Lietuva priklauso Lenkijai? 1919 m. liepos mën. pabaigoje jis vël at-
vyko á okupuotà Vilniø. Drauge ið Paryþiaus atvyko jo draugas Vasilevskis
(Wasiliewski). Pastarasis, kaip virðininko patikëtinis, atskirai tarësi su Lie-
tuvos dvarininkais, su kunigaikðèiu K. Radvila Taujënuose dël visos Lietu-
vos prijungimo prie Lenkijos. Po to patikëtinis su lenkø kariuomenës
majoru Kaspþickiu (Kasprzycki) nuvaþiavo á Kaunà slaptai susitikti su POV
vadais. Lenkø karininkas taip pat susitiko su Lietuvos kariuomenës vadu
gen. S. Þukausku ir mëgino suþinoti jo nuostatas dël Lietuvos susijungimo
su Lenkija á vienà federacinæ valstybæ. Taèiau visi, su kuriais tik nesitarë
lenkai, atsakydavo, kad derybos dël vienos ar kitos sàjungos galimos tik po
to, kai Lenkija pripaþins nepriklausomà Lietuvà su sostine Vilniuje.2

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 239, 240.
2 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 398.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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POV veikloje „Kauno Lietuvoje“ dalyvavo ne vien lenkø ar sulenkëjæ
dvarininkai, lenkø katalikø dvasininkai, bet ir vienas kitas lietuvis, tarp jø
net Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo – Vasario 16-osios Akto signata-
ras Stanislovas Narutavièius (taip pat dvarininkas). Labai aktyvus jø talki-
ninkas buvo Jurgis Aukðtuolaitis, prieð tai pasisavinæs ið Kraðto apsaugos
ministerijos keletà ðimtø tûkstanèiø markiø tariamai savo organizuojamam
Tauragëje Maþosios Lietuvos lietuviø batalionui.1

Po J. Pilsudskio apsilankymo Vil-
niuje ir jo emisarø – „Kauno Lietuvo-

je“ smarkiai suaktyvëjo POV veikla, pagausëjo jos atsiðaukimø, raginanèiø
nuversti tariamai „liaudies nekenèiamà Kauno valdþià“. Viename tokiø
1919 m. rugpjûèio pradþioje raðyta: „Broliai! Kovà laimëjusi didvyriðkoji
lenkø kariuomenë þengia vis pirmyn, neðdama naujà, laisvà ir turtingà gy-
venimà. [...] Karþygiðkoji Lenkija, skelbdama „Laisvi su laisvais, lygûs su
lygiais – laisvë, lygybë, brolybë“, po savo galingais sparnais priglaudþia vis
naujas minias, kankintas svetimøjø ir savøjø valdþiø. Tik bûdami galutinai
susijungæ su Lenkija, galësite pasinaudoti visomis tomis teisëmis, kurias
Lenkijos valstybë suteikia [...]. Ateitis ir viltis visø mûsø vien tik su Lenki-
jos Respublika!

„Kraðto sargyba“, Vilniaus apskritis.“2

Daug antilietuviðkø atsiðaukimø lenkø imperialistai ir jø tarnai iðplati-
no ir tarp lietuviø kariø net frontuose. Ðtai vienas tokiø:

„Kareiviai Lietuviø armijos!
Paðaukë jus á kariuomenæ Lietuvos valdþia, kurios niekas ið Jûsø nerin-

ko. Jums sako, kad einate á kovà dël savo Tautos laimës, dël kraðto nepri-
klausomybës. Bet taip sako toji valdþia, kuri uþ Jûsø peèiø yra susiriðusi su
vokieèiais plëðikais, plëðusiais jus okupacijos laikais, o ir dabar dar nema-
þai Jums skriaudø daranèiais. [...]

Kareiviai! Tai ne èia Jûsø Tautos iðlaisvinimo kelias. Rusai ir vokieèiai
sutrins Jûsø laisvæ á dulkes. Reikia Jums bièiuliø. Su rusais Jûs kovojate,
vokieèiai irgi nieko gero neþada. Tik vien Lenkijos Respublika visada su
Jumis ëjo ir eis. Jos Vadas – Lietuvos sûnus – Juozas Pilsudskis, áëjæs su
lenkø kariuomene Vilniun, kvieèia visà Lietuviø tautà prisijungti, bûti „Lais-
va su laisvais, lygia su lygiais“.

1 Liekis A. Prof. Bernardas Kodatis: Sugráþusio lietuvio gyvenimas. V., 2010. P. 101–107.
2 Ðalèius M. Lenkø sàmokslas Lietuvoje. K., 1921. P. 58.

Vanagai lakðtingalø balsais
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Lenkø kariuomenë eina Lietuvon, idant iðlaisvintø Lietuviø ir baltgu-
dþiø tautas; ji tik nori, kad Jûs galëtumëte iðrinkti Seimà.

Lenkø valstybë sako Jums: „Broliai lietuviai! Nenorime vesti Jus á ne-
laisvæ. Jûs bendroje valstybëje galësite iðlaikyti savo kalbà, gyventi savo
Tëvynëje, bet Jûsø ir mûsø bendras reikalas – susivienyti, ranka rankon
eiti graþesnën ateitin, iðsilaisvinus nuo germanø ir rusø priespaudos.

Kareiviai! Mums graso bendras pavojus. Prieðai negaili pastangø, kad
mus iðskirtø, iðkastø kuo gilesnæ duobæ tarp mûsø, nes tik taip jie galës
mus po vienà greièiau praryti. Taèiau Jûsø, lietuviðka valdþia tarsi to ne-
mato.

Ðalin vokiðkuosius agentus! Ðalin germaniðkàsias provokacijas!
Lai gyvuoja Nepriklausomoji Lietuva, savo valia susijungusi su Nepri-

klausoma Lenkija!
Iðvykite savo vokiðkus vadus, kurie dþiûgauja matydami mûsø nesan-

taikà!
Paðalinkite visus „ponus ministerius“, kurie parduoda Jus vokieèiams!
Lietuviø kariuomenë drauge su broliø lenkø kariuomene iðstums mas-

kolius uþ Jûsø Tëvynës sienø.
Nepasiduokite vokiðkiems agentams. Lietuvos Gynimo Komitetas“.“1

Lenkø maitvanagiai, apsimetæ lakðtingalomis, ne kartà kreipësi á Lie-
tuvius valstieèius, darbininkus. Tipiðkas toks jø atsiðaukimas iðplatintas po
Lietuvà irgi 1919 m. vasarà:

„Broliai sodieèiai ir darbininkai! Mûsø prieðai skleidþia melà apie visa,
kas yra lenkiðka ir kas ið Lenkijos ateina, kad sukëlus lenkams ir Lenkijai
neapykantà.

Ilgus metus kentëjome nuo mûsø bendrø prieðø maskoliø, prûsø, bol-
ðevikø ir neþinia, dar kiek bûtume kentëjæ, jeigu ne broliðka lenkø kariuo-
menë, jei ne ji bûtø iðkovojusi mums liuosybæ.

Ponai ir kunigai, sëdëdami Kauno Taryboje, susibièiuliavo su mûsø mir-
tinais prieðais, su prûsokais ir visiems Jums meluoja, tarsi Lenkø kariuo-
menë prievarta uþëmë Vilniø, kad mums ir toliau bûtø taip sunku.

Netikëkite jais, broliai sodieèiai ir darbininkai, netikëkite tais iðsiþadë-
lëliais. Paklauskite, o kà jie darë tuomet, kai mes dejavome prispausti bol-
ðevikø komisarø jungo? Dël ko kai kurie jø it bailiai pabëgo kartu su
vokieèiais prieð rytø audrà? Dël ko patys neiðvadavo Vilniaus, kuomet mes
visur ieðkojome pagalbos.

1 Ðalèius M. Lenkø sàmokslas Lietuvoje. K., 1921. P. 58.
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Bet kai iðsipildë svajonës, kai mûsø prieðai buvo sumuðti lenkø kariuo-
menës, kuri nesigailëjo kraujo ir troðko, kad iðvaduotø mus ið vergijos run-
go, ponai ið Tarybos, vadindami save Lietuvos gynimo komitetu, drásta
tvirtinti, kad tai atsitikæ prievarta, prieðingai mûsø norui?!

Bet tik jausdami broliðkà meilæ Lenkijos kariai ir jø aukðèiausiasis va-
das Juozas Pilsudskis vadavo tà kraðtà.

Visi gerai þinome, kaip valdoma laisvoji Lenkija; þinome, jog jos Sei-
mas yra aukðèiausias ðeimininkas Lenkijos þemëse, susidedantis ið daugy-
bës sodieèiø ir darbininkø atstovø, jog tas Seimas yra sumanæs didelæ ûkio
reformà, bet ponai ið Tarybos drásta meluoti, kad Lenkija siûlo baudþiavà,
kad Lenkijos kariuomenë ásiverþusi á Lietuvà didþponiø praðymu. Bet kas
turi Dievà ðirdyje, tas netylës, girdëdamas tokià neteisybæ. Visi þinome ir
jauèiame, kaip Lenkija padeda savo liaudþiai. Taip galëtø bûti ir pas mus,
jeigu ne valdþia, prievarta traukianti mus á prûsokø nagus.

Broliai pilieèiai! Mes patys niekada neapsiginsime, nes mûsø per ma-
þai ir esame per silpni ir, neduok Dieve, jei lenkai ið mûsø iðeitø, prarytø
mus arðûs kaimynai – maskoliai ir prûsai. Be Lenkijos mes negalëjome ir
negalësime gyventi. Tiktai drauge su Lenkija, tiktai po jos globos sparnu
mes galësime plëtotis ir darbuotis.

Lenkija neða mums tikrà liuosybæ, neða mums mokslo ðviesà ir mûsø
katalikiðkà tikëjimà, neða mums þemæ ir gerovæ, neða mums teisingumà.

Ar mes galime atstumti broliðkos lenkø tautos mums tiesiamà rankà?
Niekados, nes be jos mes prapulsime.

Lai gyvuoja broliðka sàjunga Lietuvos su Lenkija! Lai gyvuoja Lenki-
jos kariuomenë ir jos aukðèiausias vadas Juozas Pilsudskis!

Lai gyvuoja Lenkija, mûsø iðlaisvintoja!“ Ir vëlei atsiðaukimà pasiraðë:
„Lietuvos Iðganymo Komitetas“. Lyg tai ne lenkø provokatoriø, o tikras
Lietuvos valstybës Gynybos komiteto kreipimasis.1

Lietuvos prijungimo prie Lenkijos klausimà apsvarstë ir Lenkijos Stei-
giamasis Seimas dar 1919 m. geguþës 23 d. Apie tai irgi raðyta atsiðauki-
muose, platintuose po kovojanèià dël savo laisvës ir nepriklausomybës
Lietuvà. Vienas tokiø – „Lenkø Seimas apie Lietuvà“, kuriame teigta, kad
Lenkija rengiasi „iðlaisvinti“ buvusios Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtys-
tës þemes, kad jø tautos galëtø pareikðti savo valià dël savo santykiø su
Lenkija, taèiau sakoma taip, jog lietuviai galësià tik dþiaugtis, kad uþ juos
nuspræs patys lenkai, padarydami Lietuvà Lenkijos valstybës dalimi.2

1 Ðalèius M. Lenkø sàmokslas Lietuvoje. K., 1921. P. 57, 58.
2 Ten pat. P. 52.
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Apie slaptuosius senus lenkø imperialistø siekius Lietuvoje keliauto-
jas, raðytojas M. Ðalèius minëtoje knygoje „Lenkø sàmokslas Lietuvoje“
raðo: „Lenkai varyti savo slaptàjà politikà Lietuvoje yra gana patyræ. Jie jà
pradëjo varyti nuo tø laikø, kai pirmasis lenkas ákëlë kojà á Lietuvà ketu-
rioliktame ðimtmetyje politiniais Lietuvos ir Lenkijos susivienijimo tiks-
lais. Jie jau tuomet vartojo gudriø bûdø, kaip sulenkinti þymesnes lietuviø
gimines ir ðeimynas. Tam tikslui jie vesdino Lietuvos bajorus su lenkaitë-
mis arba skatino lietuvaites tekëti uþ lenkø ir iðsiþadëti savo kalbos ir krað-
to, kaip tai padarë garsioji Raseiniø Magdë. Lenkai sukûrë Lietuvoje jëzuitø
ordinà, kad jis vieðai ir slaptai lenkintø lietuvius ir pjudytø su kitais tikëji-
mais ir kitomis tautomis; pristeigë lenkiðkø mokyklø, kad jos bûtø lenkø
kultûros þidiniai ir lietuvybës naikintojos.

Pagaliau organizavo Lietuvoje visà eilæ sukilimø: 1794 m., 1815 m., 1832
ir 1863 m., á kuriuos stengdavosi átraukti kuo daugiau lietuviø, kad lietuviø
krauju atgynus savo þemæ. [...]

Paskutiniais metais, prasidëjus tautiniam lietuviø atgimimui „Auðrà“
leidþiant, Lietuvos lenkai suskato ypatingai darbuoties. Leido paskalas,
kad „Auðra“ tai rusø arba vokieèiø darbas prieð lenkus ir tuo paèiu laiku
nepasidrovëdavo áskøsti rusø valdþiai, jei pasisekdavo suþinoti, kas laiko
arba gabena lietuviðkus raðtus ið uþsienio.

Dvaruose slapta steigdavo lenkiðkas mokyklas savo lietuviø kumeèiø
vaikams; miestuose „ochrankas“ varguomenës vaikams; rinkdavo aukø tik
lenkø laikraðèiø palaikymui Vilniuje.

Nuo 1905 m., palengvinus rusams þemës pirkimo ir valdymo ástatymus
Lietuvoje, lenkai pradëjo gausiai ásigyti dvarø Lietuvoje, ypaè svarbiose
strategijos atþvilgiu: Vilkaviðkio, Kalvarijos, Trakø, Ukmergës apskrityse.
Vëliau á tuos dvarus pradëjo gabentis ið Lenkijos jau ir kumeèiø lenkiðko-
sios kalbos praplatinimo tikslais ir lenkø skaièiaus padauginimui Lietuvoje.

Organizavo slapta savo politiniø partijø: „narodovos demokratijos“,
arba staèiai endekø, prasiplatinusiø daugiausiai dvarininkø ir valdininkø
tarpe, ir „pepeësø“, arba „polskos partijos socialistø“, prasiplatinusiø dau-
giausiai miestieèiø tarpe. Antroji partija buvo neva socialistinë ir interna-
cionalinë, bet tai tik Lietuvos darbininkø akiø apdumimui. Abidvi todvi
lenkø partijos turëjo vienà tikslà: platinti lenkybæ Lietuvoje ir traukti lie-
tuvius á unijà su lenkais.

Lenkininkai organizavo taip pat ûkio rateliø, parodø Lietuvoje, kurio-
se lenkø kalba nejuèiomis buvo perðama Lietuvos ûkininkams, pateku-
siems á tuos ratelius ir parodas.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Tose vietose, kur lietuviai, pirmiau kalbëjæ ir meldæsi lenkiðkai, pradë-
jo reikalauti lietuviðkø poteriø ir pamokslø, lenkininkai sutaisë tam tikrus
peðtukø bûrius, kurie pradëdavo muðt lietuvius baþnyèiose, uþgiedojus jiems
lietuviðkai arba ëmus klausyti lietuviðko pamokslo.

Prieð pat karà lenkininkai pradëjo ir lietuviø kalba raðtu agituoti uþ
senovës unijà ir Vilniuje iðleido broðiûrëlæ, kurioje priminë visas rusø ir
vokieèiø skriaudas, padarytas lietuviams, ir jø norus juos surusinti ir suvo-
kietinti ir prirodinëjo, kad tik vienas tegali bûti kelias lietuviams atsiginti
nuo tø dviejø ëdikø: – tai dëtis su lenkais ir atgaivinti su jais senovës unijà.

Karo metø Lietuvos lenkai, stûmæ lietuvius á vokieèiø glëbá, paskui sku-
bino rodyti visam pasauliui, kad ðtai lietuviø klausimo këlimas, lietuviø
valstybës kûrimas – tai vokieèiø ir 200 suvokietëjusios ir vokieèiø apmoka-
mos Lietuvos inteligentijos darbas. Kai buvo paskelbta 1918 m. 16 vasario d.
Lietuvos nepriklausomybë, visa lenkø spauda uþsieniuose neþmoniðkai ið-
siplûdo ant lietuviø ir pagrûmojo, kad esà ateisianti valanda ir lenkai atsi-
skaitysià su vokieèiø bernais lietuviais.

Vilniaus ir Lietuvos pagrobimas, matomai, buvo ið anksto sumàstytas
ir iðspræstas dalykas. Dar vokieèiai tebebuvo Lietuvoje, o Haleris 1918 m.
savo atsiðaukime á lenkø legionus ávairiose ðalyse jau sakë, kad lenkø ka-
riuomenë, be Varðuvos ir kitø tikrøjø lenkø miestø atpalaidavimo ið prieðø
rankø, turës atpalaiduoti ir Vilniø su Lvovu.“1

Lenkai, uþgrobæ Vilniø, ëmë verþtis toliau á Lietuvà, bet, kaip sakyta,
susidûræ su atkakliu lietuviø savanoriø pasiprieðinimu, ëmë ieðkoti kitø
bûdø, kaip prisijungti Lietuvà, kad pasauliui nepasirodytø kaip imperialis-
tinë valstybë. Apie tai M. Ðalèius raðo: „[...] Èia lenkø [vadai] kreipësi á
Lietuvos viðtgaidþius – sulenkëjelius, tikintis, kad jie pasitarnaus Lenkijai.
Prasidëjo gyvas susiþinojimas Vilniø uþëmusiø lenkø su Lietuvos dvarinin-
kais ir miestieèiais. Ir sugalvotas labai paprastas ir lengvas planas: kadangi
negalima paimti Lietuvos ið lauko, tad reikia paraginti ið vidaus, kad suda-
rius áspûdá, jog patys lietuviai sukilo, nuvertë savo valdþià ir pastatë kità,
kuri vël padarë su Lenkija unijà – ir bus atliktas kriukis.

Taip susitaræ varðaviakai su Lietuvos iðgamomis ir judomis dvarinin-
kais ir miestieèiais pradeda savo darbà dviem kryptimi: vieni ið lauko, kiti
ið vidaus. Lenkai ið lauko pradeda ðaukti Vilniaus ir Varðuvos, o taipo pat
ir jø pinigais uþpiltuose prancûzø laikraðèiuose, kad dabartinë Lietuvos
valdþia, Taryba, yra vokieèiø pastatyta ir vokieèiams parsidavusi valdþia,

1 Ðalèius M. Lenkø sàmokslas Lietuvoje. K., 1921. P. 14, 15.

ALGIMANTAS LIEKIS



302 LIETUVIØ TAUTA

kad ji nereiðkia visos ðalies gyventojø noro, kad ji eina prieð visos ðalies
norà susijungti su Lenkais ir atgaivinti unijà ir kad jà reikia nuversti, o jos
vietoj suðaukti Steigiamasis Seimas, kuris galëtø liuosai iðreikðti ðalies no-
rà susijungti su Lenkais, ir kad Lenkø valstybës galvos Juozo Pilsudskio
valdþia visomis jëgomis trokðta pagelbëti tame lietuviams. Kad labiau pra-
platinti ðias savo mintis tarp grynosios Lietuvos gyventojø, Vilniaus lenkai
ne gana, kad veik kasdien raðo kà nors tokioj dvasioj savo dienraðèiuose ir
siunèia prie pat lietuviø demarkacinës linijos, bet dar organizuoja Varðu-
voje tam tikrà ástaigà, vardu „Pakraðèiø Sargyba“ (Straý Kresowa. Warsza-
wa, Dùuga 50, pokój 414), kuri ima varyti propagandà „pakraðèiuose“ uþ
prisijungimà prie Lenkijos, leisdama lenkø ir lietuviø kalba broðiûrëliø ir
atsiðaukimø, kuriuose ypaèiai puola Lietuvos Valstybës Tarybà ir nuo a ligi
zet ðmeiþia jà visokiais bûdais, kurie tik uþeina ant seilës. Su tø broðiûrø ir
atsiðaukimø pundais paleidþia slapta gaujà savo agentø á Lietuvà, o birþe-
lio mënesá net atlekia ant Kauno lenkø aeroplanas ir iðmëto Vilniuje lei-
dþiamo lenkø dienraðèio „Nasz Kraj“ numerá, kuris tam tyèia buvo paðvæstas
„vokiðkajai Tarybai“ ir tariamoms jos piktadarybëms apraðyti. Kad tie jø
atsiðaukimai turëtø daugiau átakos á Lietuvos þmones, pradëta pasiraðinëti
po jais visokiø „liaudininkø“ vardais, kad iðeitø, bûk tai lietuviai liaudinin-
kai norá susijungti su Lenkija ir trokðta nuversti „vokiðkàjà Tarybà“. Ta
pati „Straý Kresowa“ lenkø pagrobtuose Lietuvos Rytuose ëmë siuntinëti
agitatoriø gyvu þodþiu, kurie iðrodinëtø tenykðèiams lietuviams, kad jie
yra lenkai, kad su lenkais tik jie galës ko gero pasiekti ir kad visi raðytøsi,
kad nori prigulëti prie Lenkijos, ir rinktø savo atstovus á Lenkø Seimà
Varðuvoj. Bet kadangi þmonës nelabai skubino klausyti, iðskyrus maþà par-
sidavëliø lenkininkø saujelæ, tai jie ëmë þadëti cukraus, miltø, kad tik þmo-
nës jiems pasiraðytø. Ir tokiu bûdu kur-ne-kur pasisekë pritraukti ðiek tiek
liaudies, ypaè biednuomenës.

Po lietuviø miestelius ir net didesniuosius sodþius paimtose Rytø Lie-
tuvos vietose átaisë savo „svietlicø“ (svetainiø), á kurias gausiai siunèia vi-
sokiø savo spausdiniø, kaip „Chata Polska“, rengia lietuviø merginø ðokius
su legijoninkais ir mokina jas lenkiðkai.

Kokie tie „straþos kresovos“ spausdiniai ir apie kà jie raðo, ðtai perþiû-
rësime jø keletà.

Tarp lenkø kareiviø labai yra iðplatinta knygelë lenkø kalba, vardu „Kam
lenkø kareivis áeina á Lietuvà ir Gudus?“

Prasideda ji praðymu lenkø kareiviø, kad jie aiðkintø visiems gyvento-
jams, ko jie atëjo á Lietuvà, nes... (paduodame èia vertimà þodis á þodá):
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„nes „chùopai“, þydai ir miestieèiai, kurie èia mus mato, pirmu kartu mato
lenkø kariuomenæ ir apie Lenkø Valstybæ nieko neþino. Jie yra tamsûs ir
neapðviesti. Pas mus, Lenkuose, þmonës ir laikraðèiø daugiau skaito, ir gra-
þiau taisos, ir graþiau gyvena ir daugiau apie visus dalykus iðmano, kaip èia.
Todël mes, stovëdami jø namuose, turime aiðkinti, ko mes atëjome á èia.“

Apie Lietuvos valstybæ sako: „Jeigu Lietuvoje susikurtø prieðinga mums
(suprask, lenkams) valstybë, susiriðusi su Vokieèiais arba Rusais, jeigu Ga-
licijoje ukrainieèiai pastotø mums á Juodàjà Jûrà kelià, kurá mes galime
turëti pro Rumunijà, tai mes nustotume viso to, kuo tie kraðtai yra turtingi.“

Toliau, kalbant apie muitø ir sienø nepatogumus, susikûrus Lietuvos ir
Ukrainos valstybëms, sakoma: „Ið vienos pusës Ukrainietis kiða durtuvà, o
ið kitos pusës Lietuvis arba Vokietis taiko ið ðautuvo“ (suprask, á Lenkus).

Todël „tarp Lenkijos ir Baltijos Jûros neturi bûti nieko, kas smaugtø,
varþytø, uþdarinëtø áëjimus ir iðëjimus ir þmones skurdui telemtø.“

Kad labiau paviliot lenkà kareivá kautis dël Lietuvos paëmimo, sako-
ma: „Lietuvoje þemë yra keturis penkis kartus pigesnë (kaip Lenkuose) ir
daug jos galima ásigyti.“ „Lietuvoje gyvena“, taipo pat raðo knygelës auto-
rius, „daugiau kaip trys milijonai mûsø broliø, lenkø katalikø“. „Didþiame
plote nuo Gardino ligi Vilkovisko apie Lydà, Vilniø, Kaunà ir ligi Dvinsko
ir Minsko lietuviø sodþiuose tirðta masë sëdi lenkø liaudis, sudarydami
nuo 50% ligi 80% visø kraðto gyventojø“. „Aukðtutinio Nemuno ir abiejø
Vilijos krantø apylinkë tai yra lenkø kraðtas; juo toliau á þiemius, juo dau-
giau lenkø. To kraðto sostinë yra Vilnius – vienas graþiausiøjø Lenkø mies-
tø, kuris savo paminklais ir ðventenybëmis gali su Krokuva lygintis.“

Toliau, kad mus priviliot prie savæs, iðgiedojæs visà eilæ kaip ir pagyri-
mø lietuviams, kad jie turi savo laikraðèiø, mokyklø ir daug inteligentø ir
nori savo kalbà iðlaikyti, prirodinëja, kad tik susijungus su Lenkais begali-
ma to pasiekti, ir sako: „Be to, Lenkai bus silpni vienu ðonu, o Lietuviai
visai þus“ (jei nesusidës su Lenkais).

Susidëjus su Lenkais, mums þada tokià laisvæ: „Te renka sau èia Lietu-
voje savivaldybiø – kaimo ir miestø tarybø – valdþià, ir kà iðrinks, tas val-
dys. Taipo pat gal galës turëti ir savo Seimà, o jei ne, tai galës siøsti savo
atstovus á mûsø Seimà ir ten reikalauti to, ko norës.“ „Ar taip, ar kitaip
bus“, baigia autorius, „mes tik turime suprasti, kad nuo jûros iki jûros mums
reikia ið vieno eiti!“

Èia bent viskas tiesiai ir aiðkiai pasakyta, ko Lenkai Lietuvoje nori.“1

1 Ten pat. P. 21, 22.
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1919 m. vasarà nepriklausomoje
Lietuvoje buvo atgaivintos ir kitos

slaptos lenkø organizacijos, daugiausia J. Pilsudskio ákurtos prieð Pirmàjá
pasauliná karà. Tai – „Ðauliø bûriai“, „Kovos sàjunga“ ir kita. Deja, apie
visa tai iki 1919 m. rugpjûèio mënesio Lietuvos Vyriausybë neþinojo. At-
siunèiamus lenkø ðnipus ir teroristus slëpdavo lenkø ar sulenkëjæ dvari-
ninkai, bajorai, kunigai. 1919 m. rugpjûèio 20–22 d. Vilniuje POV vadai
kartu su Lenkijos kariuomenës vadais aptarë rugpjûèio pabaigoje jø su-
planuotà „Kauno valdþios“ nuvertimà. Tame pasitarime dalyvavo ir ið Lie-
tuvos atvykæ S. Narutavièius, J. Aukðtuolaitis ir kai kurie kiti. Beje,
S. Narutavièius prieð tai dar buvo nuvaþiavæs á Varðuvà pas Lenkijos virði-
ninkà, kuris já pagyrë uþ patriotizmà ir  iðtikimybæ Lenkijai ir paþadëjo,
kad vos tik jie sukilsià Kaune ir kitur, á pagalbà tuojau ateis lenkø kariuo-
menë. Savo þodþiams patvirtinti, virðininkas ásakë, kaip anksèiau raðyta,
lenkø kariuomenei rugpjûèio 22 d. uþimti Lietuvos Suvalkus, Seinus, Kap-
èiamiestá, Veisiejus ir kai kurias kitas vietoves. Lietuvos kariuomenei su-
telkus jëgas, rugpjûèio 26 d. okupantai lenkai ið tø rajonø buvo iðstumti.
Bet neilgam. Dël tos Lenkijos ginkluotos invazijos rugpjûèio 27 d. Lietu-
vos Vyriausybë nota kreipësi á Sàjungininkø Aukðèiausiàjà Tarybà, kad su-
laikytø Lenkijà nuo tolesnio jos kariuomenës Lietuvos puolimo.

POV ginkluotà sàmokslà prieð Lietuvos Vyriausybæ planavo ávykdyti ið
rugpjûèio 28 á 29 d. Bet Lietuvos þvalgybai, likus porai dienø iki to kruvino
lenkø þygio prieð lietuviø laisvæ pradþios, pasisekë gauti duomenø apie ðá
sàmokslà ir jo organizatorius, jø planus, ginklø saugyklas. Rugpjûèio 27 d.
naktá, dalyvaujant lietuviø ðauliams ir kariams, Kaune ir kitose Lietuvos
vietose buvo suimta daug POV nariø, rasta ginklø. Ypaè daug POV doku-
mentø saugota Kaune pas POV agentà J. Nekraðà (gyvenusá Kalnø g. Nr. 3,
vëliau – V. Putvinskio g. 5). Sàmokslininkai dokumentus slëpë J. Nekraðo
darþe. 230 kariø ir ðauliø visà naktá jø ieðkojo, kol surado. Jie, durtuvais
iðbadæ visà darþà bei sodà, aptiko dalá jø uþkastus metalinëje dëþëje tarp
bulviø lysviø, dar kitus – po malkø krûva ir kitur. Tarp dokumentø buvo ir
beveik 400 POV nariø sàmokslininkø sàraðas, taip pat lietuviø veikëjø,
kurie turëjo bûti sunaikinti, sàraðai.

Sàmokslininkai buvo numatæ ne tik suimti Lietuvos Vyriausybæ, uþim-
ti jos pastatus, bet ir ásiverþti á Lietuvos kariuomenës kareivines, izoliuoti
karius, o nepaklususius jiems suðaudyti, ásitvirtinti ten ir laikytis, iki ateis á
pagalbà Lenkijos kariuomenë.

Vadovauti Valstybës Tarybos ir Vyriausybës nariø suëmimui ir jø „nu-

Slaptas frontas prieð lietuvius
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kenksminimui“ paskirtas Lietuvos kariuomenës Artilerijos skyriaus ðtabo
karininkas Stasys Nekraðas, minëto POV dokumentø saugotojo Jono Ne-
kraðo brolis. Vëliau, tardymo metu, paaiðkëjo, kad Stasys Nekraðas buvo
ir POV Kauno apygardos þvalgybos skyriaus virðininkas, slapyvardþiu
„J. Jelski“.

Tà naktá buvo suimta apie 800 lenkø sàmokslininkø. Suþinojæ apie tai
Vilniaus ir Varðuvos lenkai imperialistai savo spaudoje ir mitinguose sukë-
lë didþiausià triukðmà. Girdi, lietuviai Kaune ir kitose vietose puola len-
kus kovotojus dël Lenkijos ir lenkybës, didvyrius.

Tai, kad Lietuva suþlugdë taip kruopð-
èiai net paties Lenkijos virðininko J. Pil-

sudskio rengtà ginkluotà sàmokslà prieð nepriklausomà Lietuvà, buvo
didelis Vilniaus lietuviø nuopelnas, o ypaè lenkø kariuomenës þvalgybos
skyriaus karininko mjr. Petro Vrublevskio ir jo mylimosios Aldonos Èer-
neckaitës, dirbusios M. Birþiðkos leidþiamame „Gùos Litwy“ dienraðèio re-
daktore. P. Vrublevskis, 1918 m. rudená ástojæs á lenkø kariuomenæ, nuo
1919 m. pavasario buvo paskirtas lenkø kariuomenës Vilniuje þvalgybos
skyriaus ir POV organizacijø Lietuvoje virðininko mjr. M. Koscialkov-
skio (Koúciaùkowski) padëjëju. Pergyvendamas dël lenkø ávykdytos Lie-
tuvos Rytø, Vilniaus okupacijos ir þinodamas apie lenkø rengiamà kruvinà
sàmokslà prieð Lietuvos Vyriausybæ Kaune ir nepriklausomà Lietuvà,
ieðkojo bûdø, kaip perduoti lenkø niekðybæ patvirtinanèius dokumentus
Lietuvos þvalgybai. „Jei kas man padëtø, galëèiau iðgelbëti Lietuvà dar
nuo vienos lenkø niekðybës“, – kartà jis iðsitarë Aldonai. Ir papasakojo
apie Lietuvoje slaptai veikianèià POV, jos ðtabus, ginkluotæ, slaptavietes
Kaune ir kitose vietovëse.

A. Èerneckaitë apie tai slapta informavo Kaunà, gavo sutikimà, kad,
atbëgus P. Vrublevskiui, be kliûèiø jam bus suteikta Lietuvos pilietybë ar-
ba, jei pageidaus, bus iðsiøstas á uþsiená. Ir P. Vrublevskis ryþosi. Pasidarë
POV organizacijø ðefo mjr. M. Koscialkovskio kabineto ir seifø raktus ir
rugpjûèio 20 d. naktá slapta padarë dokumentø apie lenkø rengiamà „Kau-
no Lietuvoje“ POV ginkluotà perversmà, apie to sàmokslo organizatorius
ir narius, valdymo struktûras, dislokacijà ir kt. kopijas arba paëmë origina-
lus. Dël visa ko paëmë ir kiek pinigø, kad lenkai pagalvotø, jog buvo ási-
verþta tik dël pinigø.

Su dokumentais ir jø kopijomis P. Vrublevskis, civiliðkai persirengæs ir
su Jono Daukanto pasu kiðenëje, perëjo demarkacinæ linijà ir iðkeliavo á

Lietuvio didvyriðkumas
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Kaunà. Vievyje já pasitiko jo laukian-
tys Lietuvos þvalgybininkai, ir jau tos
paèios dienos pavakary jis perdavë
slapèiausius POV dokumentus Lietu-
vos þvalgybos skyriaus virðininkui Liu-
dui Girai. Ir tada, kaip sakoma,
bereikëjo atlikti tik „techniná darbà“ –
suimti sàmokslininkus, surasti sàmoks-
lo dokumentus Kaune.1

Apie lenkø sàmokslininkø suëmi-
mà Lietuvos ðauliø sàjungos narys, ra-
ðytojas M. Ðalèius vëliau prisiminë:
„[...] Visi lietuviai, kas gyvas, laukë ási-
tempæ (rugpjûèio 27 d. – A. L.) vaka-
ro. Buvo parengtos visos buvusios
Kaune kariuomenës dalys, buvo pada-
ryta skubota dar neseniai susiorgani-
zavusiø Kaune Lietuvos ðauliø
mobilizacijà, á kurià atsiliepë beveik vi-
si jaunesnieji Kauno lietuviai, net de-

partamentø direktoriai, ministeriø padëjëjai ir kiti aukðtieji valdininkai su
ðautuvais ant peèiø atëjo gintis nuo iðdavikø [...]. Visur buvo pastatytos
sustiprintos ðauliø ir kariuomenës sargybos, uoliai sekami visi sàraðuose
rasti ir ðiaip neiðtikimi þmonës, vieðai pritaræ lenkams.“2

Visà naktá darbavosi ðauliai ir kareiviai, suëmë deðimtis lenkø sàmoks-
lininkø. Ir tai vyko ne tik Kaune. Lietuviai valstieèiai ir darbininkai apskri-
tyse ir valsèiuose suiminëjo lenkus dvarininkus, POV agentus ir pristatinëjo
valdþiai su jø kaltës árodymais. O kità dienà visoje nepriklausomoje Lietu-
voje vyko demonstracijos prieð imperialistinës Lenkijos, jos vado J. Pil-
sudskio niekðiðkumà.

Lenkø ðovinistø organizuotas sàmokslas, anksèiau Vilniaus ir jo kraðto
okupacija, lietuviø persekiojimas ir vertimas „ásijungti“ á Lenkijos sudëtá –
sukëlë lietuviø prieðiðkumà Lenkijai, unijos ðalininkams – lenkø ir sulen-
këjusiems dvarininkams, ignoravusiems lietuviø tautos teises ir valià. POV
pralaimëjimas buvo galutinis ir unijinës Lenkijos atkûrimo ðalininkø pra-

1 Kairiukðtytë N. Dek, ðirdie, ant amþinojo aukuro. V., 1997. P. 122–125.
2 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 649.

Petras Vrublevskis („Daukantas“),
1919 m. vasarà slapta paëmæs ið lenkø
saugumo seifø Vilniuje dokumentus

apie jø organizuojamà ginkluotà
sàmokslà nepriklausomoje Lietuvoje ir

atidavæs Lietuvos þvalgybai.
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laimëjimas, luominës Lietuvos idëjos palaidojimas. Taèiau Lietuvoje ne-
buvo në vieno susidorojimo su sàmokslininkais – buvo pradëtas teisinis
tyrimas, sudaryta Ypatingoji tardymo komisija.

Dël sàmokslininkø suëmimo ir rengia-
mo jiems teismo proceso, Lenkija, jos vir-

ðininkas J. Pilsudskis pakëlë didþiausià triukðmà: lietuviai esà suëmë ir nori
nuteisti tuos, kurie tik lenkiðkai kalbëjæ, rëmæ draugystæ su Lenkija ir t. t.

POV sàmokslo bylà nagrinëjo Lietuvos kariuomenës teismas, pirmi-
ninkaujamas teisininko Petro Ðniukðtos (1877–1952), kaltintoju buvo Lie-
tuvos teisininkas, Valstybës Tarybos Teisës komisijos narys Lietuvos
kariuomenës pulkininkas, bûsimasis Kraðto apsaugos ministras Juozas Pa-
peèkys (1890–1942). Teismas vyko 1920 m. gruodþio 11–24 d. Kaune uþ
uþdarø durø, todël apie patá teismo procesà maþai teraðyta ir tuometinëje
spaudoje. Tik 1936 m. kaltintojas J. Papeèkys (J. Rainio slapyvardþiu) ið-
leido knygà „POW (Polska organizacja wojskowa) Lietuvoje“ (K., 1936.
184 p.).

Jos ávade autorius raðo: „POW byla [...] mûsø tautinio gyvenimo istori-
joje uþima ne eilinio, bet iðimtinai ypatingo didþiulës politinës reikðmës ir
prasmës ávykio vietà, lygiavertiðkà su mûsø kariuomenës laimëjimais karo
laukuose, nes [...] buvo suduotas smûgis lenkø ekspansijos akcijai, kuri
turëjo uþdaviná paraliþuoti mûsø tautos gyvybines pajëgas.“ 1

Knygoje iðspausdinta J. Papeèkio kaltinamoji kalba. Ji ádomi ne tik
todël, kad atspindi Lenkijos ir jos virðininko sàmokslà prieð Lietuvà, prieð
lietuviø tautà, bet ir atskleidþiamos lenkø ðovinizmo ir imperializmo Lie-
tuvos ir lietuviø tautos atþvilgiu prieþastys. Pateikiame kai kurias iðtraukas
ið Lietuvos valstybës kaltintojo J. Papeèkio kalbos POV sàmokslininkø
teisme Kaune:

„Ðiandien man tenka gal ir garbinga, bet drauge ir nedëkinga dalia
stoti kaltintoju ðioje byloje.

Sakau garbinga todël, kad ði byla yra nepaprasta, didþiai skirtina nuo
kitø, – nepaprastos istoriðkos vertës ir reikðmës byla. Sakau garbinga to-
dël, kad ðioje byloje tenka atpinti tas mûsø tautinio ir valstybinio gyveni-
mo paines, atraizgyti mûsø praeities ir dabarties santykiø su lenkais
neatmezgamuosius mazgus ir iðvilkti aikðtën ið vienos pusës mûsø milþi-
niðkos kovos uþ savàjà laisvæ graudþià istorijà, o ið kitos pusës – tas parda-

Sàmokslininkø teismas

1 Rainys J. POW (Polska organizacja wojskowa) Lietuvoje. K., 1936. P. 4.
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vikiðkai veidmainiðkas pinkles, kurias mums kiekviename þingsnyje statë
ir stato vadinamieji bracia – polacy, mûsø „broliai“ – lenkai. Sakau garbin-
ga dar dël to, kad jûsø, gerbiamieji teisëjai, ðioje byloje sprendimas turës
lemiamà ir istoriðkà reikðmæ mûsø tautos valstybiniame gyvenime.

Sakau betgi nedëkinga dalia dël to, kad ði taip nepaprasta, taip netu-
rinti á save panaðiø ir nesikartotina byla, turëjusi bûti ir nepaprasto teismo
keliu iðspræsta ir likviduota, turëjusi bûti ypatingo karo lauko teismo teis-
ta, gavo taèiau kitokià eigà, buvo ástatyta á paprastojo formalaus teismo
vëþes ir tuo bûdu nëjo tuo keliu, kuris jai tik ir tiktø. Nedëkinga dël to,
kad, gavusi paprastà formalià teismo eigà, ði byla uþsitæsë veik pusantrø
metø ir per tiek laiko ji nustojo savo tiesioginio aðtraus pobûdþio, per tiek
laiko nudilo ir atðipo visuomenëje jos reikðmë ir svarba, per tiek laiko pa-
galiau daug kas joje ir uþmirðta. Sakau nedëkinga dar ir dël to, kad per tiek
laiko mûsø gyvenimas tiek paþengë pirmyn, tiek jo formos atsimainë, kad
bijau, jog nusikalstamasis darbas, padarytas ðtai ðiø èia prieð jus, gerbia-
mieji teisëjai, susodintø nusikaltëliø, nebus, einant mûsø jau naujaformio
gyvenimo dësniais ir ðios dienos politiniais reikalavimais, gal taip ávertin-
tas ir normaliai nubaustas, kaip formaliai reikalauja uþ jø darbus mûsø
baudþiamieji ástatymai. [...]

Jeigu mes þvilgtersime á Liublino unijos aktà (nors ir á §§ 2–3, Volumi-
na legum II), tai jau tame akte áskaitysime ðtai kà. Unija sujungia Lietuvà
su lenkais á vienà nedalijamà ir neatskirtinà kûnà (jedno ciaùo) ir vienà
bendrà valstybæ, o tas dvi tautas suburia ir sudeda á vienà tautà (jeden
lud). Kà tatai reiðkia? O reiðkia tai, kad lenkai savo siekimus ir pasikësini-
mà uþgrobti Lietuvà vykdë stropiai. Dar prieð Lublino unijà karalius Zig-
mantas Augustas, spiriamas lenkø seimo ir palaikomas Lietuvos bajorø,
norinèiø nugalëti magnatø galybæ, pasiduodamas lenkø pusën, pripaþino
teisëtomis senas lenkø pretenzijas á kurias-ne-kurias Didþiosios Lietuviø
Kunigaikðtystës teritorijos dalis ir pats 1569 metø kovo 5 dienà trumpoj
privilegijoj ájungë á Lenkijà didelius Lietuvos plotus, kaip Volyniaus (su
Braslava), Palenkës, o vëliau ir Kijevo vaivadijas. Taip Lietuvos valstybë
sumaþinta Liublino unijos aktu, kaip að jau anksèiau esu pasakæs, amþinai
suriðama su lenkais ir nustoja faktinai savo gyvenimo de jure, nes nors ir
pasakyta dar akte, kad abidvi valstybës yra lygios viena kitai, bet kartu
vadinasi jau vienu vardu „Rzecz Pospolita Polska“, kurià valdo vienas val-
dovas, renkamas suvaþiavime, ávykstanèiame bûtinai lenkø valstybës ribo-
se, jo vainikavimas atliekamas Krokuvoje, jis jau nelipa atskirai á Didþiojo
Lietuvos Kunigaikðèio sostà, kaip tat buvo daroma ligi tol. Jis, kaip kara-

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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lius, prispausdamas tik lenkø antspaudà, patvirtina jau bendrus lenkams ir
Lietuvai ástatymus. Vienu þodþiu, ávyksta taip vadinamoji pilnoji arba rea-
lioji unija su sàmoningu persvërimu lenkø pusën. [...]

Nëra reikalo smulkiau gilintis á istorinius Lietuvos pavergimo etapus.
Pasakysiu tik, kad tokia padëtis prie atkakliø pastangø ið lenkø pusës visið-
kai asimiliuoti lietuvius tæsësi ligi 1791 metø be kuriø nors didesniø atmai-
nø. Jeigu Rzecz Pospolita Polska savo vidaus sutvarkyme turëjo dar bent
kuriø dvilypumo þymiø, tai 1791 metø aktu Lietuva buvo visiðkai inkorpo-
ruota á Lenkija ir jos vidaus sutvarkymas daugiau nebesiskyrë nuo Lenki-
jos sutvarkymo. Atskira lietuviø valstybë tuo bûdu buvo panaikinta. Jei
praktiðkai tas galutinio Lietuvos inkorporavimo veiksmas neávyko, tai tam
pakliudë tolimesni 1793 ir 1795 metø Rzeczpospolitos padalijimai ir pa-
èios lenkø valstybës iðnykimas.

Taigi (kreipiu gerbiamøjø teisëjø dëmesá á tai) lenkø sàmoningos pa-
stangos uþgrobti lietuviø valstybæ istorijos bëgyje gavo realaus ásikûnijimo
1791 metuose, kuriuose buvo uþfiksuotas galutinis Lietuvos á Lenkijà in-
korporavimas. [...]

Lenkø visuomenë ilgainiui su ðituo dalyku visiðkai susigyveno ir kitaip
dargi manyti negalëjo apie Lietuvà, kaip tik apie lenkø valstybës dalá. Prie
ðios minties dëjosi ir sulenkëjæ lietuviø bajorai, kunigai ir miestelënai. Pla-
èioji liaudis anais laikais, beneðdama ant savo peèiø sunkiuosius laþus ir
eidama baudþiavà, buvo tiek nesàmoninga, jog jos balso politikos ir visuo-
menës gyvenimo srityje nebuvo girdëtis. Ji gi pagaliau sistemingai buvo
taip pat nutautinama, lenkinama. Ðiam reikalui lenkø sàmoningos pastan-
gos buvo uoliai dedamos. Lietuva tapo lenkø „kraj“, kuriame buvo gera
gyventi ir á kurá politikos sumetimais reikalinga buvo lenkams kraustytis ir
já kolonizuoti. <...>

Tuo bûdu, atsiþvelgiant á tai, kad lietuviðkoji liaudis, tø paèiø bajorø
vergë – baudþiauninkë, buvo ligi tol be tautinës ir juo labiau be politinës
sàmonës, lenkø akcijai Lietuvoje buvo visiðka ir plati laisvë. Liko tik galu-
tinai sulenkinti liaudá ir... darbas baigtas. O ðiam darbui tinkamos progos
netruko. Juk buvo uþginta lietuviðkai melstis, buvo rusø valdþios brukama
„graþdanka“ ir kitos rusinimo ir pravoslavinimo priemonës. O èia lenkø
agentai gudriai gieda tà pat senobinæ giesmæ: „jedna wiara, jeden naród“
ir „polska mowa – szlachecka mowa, a litewska – pogañska i chamska...“ ir
t. t. O tà pat, spirdamiesi prieð pravoslavø átakà, palaiko ir daugelis mûsø
kunigø: lietuviðkai – draudþiama, rusiðkai – pravoslaviðkai – nenorima, er-
go lenkiðkai – katalikiðkai – galima... Daugiausia gi ðioje srityje nuveikia
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mûsø galutinai sulenkëjusioji bajorija, kuri nors ir stengiasi iðrodyti savo,
kaip að pavadinèiau „viðtgaidiðkumà“ (pirmininkas sulaiko: „praðau taip
nevadinti“). Klausau. Nors kitaip að negaliu pavadinti tà jø padëtá, kurià
pati istorija uþfiksavo kaip „gente lithuanus, natione polonus“. Taèiau visi
tie „gente lithuani, natione poloni“ augo ir auklëjosi lenkø kultûroje, mai-
tindamiesi lenkø literatûra ir pavirðutiniais pavyzdþiais. O kadangi jø me-
dþiaginë padëtis suteikdavo jiems galimybës savo dvaruose sudaryti daugiau
maþiau tiek ûkio, tiek ir praktinës þemdirbystës kultûrinius centrelius, tai
mûsø liaudis – iðimtinai þemdirbiai – darbininkai – noromis nenoromis
kreipë savo aká á dvarus, á ponus ir, nesàmoningai sekdami jø pavyzdþiais
(prie to dar sàmoningai lenkø agentø paakinami), lenkëjo. Ir Varðuvos
panpolonistai triumfavo. [...]

Bet, kaip visi þinome, 1863–64 metais buvo panaikinta baudþiava, Lie-
tuvos valstietis ágavo kiek laisvës, ir lietuviðkoji liaudis, kuri gaivaliniu bû-
du iðlaikë savo lietuviðkàjà kultûrà ir mintá, sugebëjo ið savo tarpo pagaminti
inteligentø bûrelá. Ðie pastarieji griebësi lietuviø tautinio atgaivinimo dar-
bo ir Lietuvoje, kurios jau ir vardas buvo iðdilæs, nes visur, ar tai Rusuose,
ar tai kituose uþsieniuose, lietuvius (þinoma, ne be lenkø pastangø) laikë
lenkais. (Vy litovec... a, znaèit, vy poliak: sie sind Litauer... ja, ja, sie sind
Polen – bûdavo tik ir teiðgirsi.) Lietuviðkoji liaudis atbudo, atkuto. Toji
lietuviø tautinë dvasia, kuri gaivaliniu bûdu iðliko mûsø liaudyje, plaèia
banga uþliejo visà Lietuvà. Tautinio judëjimo vadø sàmonëje uþgimë sykiu
ir politinës laisvës Lietuvai mintis. <...>

Èia tai ir ëmë kurtis kas tai nauja ir taip netikëta, o todël prieðinga
Varðuvos panpolonistams ir lygiai pastarøjø inspiruojamiems Lietuvos ba-
jorams, kurie patys politikos atþvilgiu tik merdëjo, prasmegæ vien tik lëba-
vime, turto pageidavime ir krovime, o taip pat ir branginime lenkø
pavirðutinës kultûros þibuèiø ir blizguèiø. Jiems, atitolusiems nuo liaudies
gyvenimo, natûralu, buvo nesuprantamas tas mûsø jau grynas tautinis, lie-
tuviðkas ir giliai demokratiðkas judëjimas. Jiems buvo svetimas mûsø troð-
kimas pasidaryti laisvais ir kurti ir gyventi sava lietuviðkàja kultûra. Jiems
lygiai buvo nesuprantamas ir tas mûsø ðirdingas ir draugiðkas noras taikiai
gyventi su savo kaimynëmis tautomis, tame skaièiuje ir su lenkais, kadangi
mes, kaipo tauta, daug daug bûdami nukentëjæ, mokëjome ávertinti ir ki-
tø, taip pat skriaudþiamø, tautø norus ir troðkimus bûti laisviems ir sava-
rankiðkai tvarkyti savo gyvenimà. Jiems pagaliau buvo nesuprantami ir
iðkeltieji mûsø politiniai obalsiai, kurie taip ryðkiai buvo pabrëþiami visø
mûsø politiniø partijø programose ir taip galingai pagarsinti 1905 metø



311JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Didþiajame Vilniaus Seime – laisva, nepriklausoma demokratinë Lietuvos
respublika federacijoje su tokiomis pat kaimyniø tautø respublikomis. Ir
jie, neástengdami suprasti, kad èia kuriasi kaþkas visiðkai nauja, visiðkai
skirtinga nuo to, ko bûta anksèiau, jokiø gyvenamø ar juo labiau teisiniø
ryðiø su praeities bendravimosi formomis neturinèio, ið karto sàmoningai
nusistatë grieþtai prieð tà mûsø lietuviðkàjá tautiná augimà-judëjimà ir sten-
gësi, kaip mes visi jau gerai atsimename, pradedant skaudþiausiu paðiepi-
mu, mûs iðniekinimu, supurvinimu ir baigiant ávairiausiomis represijomis,
baþnytinëmis muðtynëmis ir vieðais skandalais, tam mûsø darbui kiekvie-
name þingsnyje kliudyti.

Taip skriausdama liaudá mûsø bajorija ir sulenkintoji Lietuvos gyven-
tojø dalis, ið antros pusës, davë lenkams ir jø kultûrai tiek daug, kad jei ne
visa kà, tai bent visa, kas yra graþu, prakilnu ir kuo lenkai dabar taip di-
dþiuojasi ir mëgsta prieð kitus pasirodyti. Uþteks èia paminëti tokius var-
dus, kaip: Adomas Mickevièius, L. Kondratoviè-Syrokomlia, J. Kraðevskis,
T. Narbutas, F. Bernotavièius, M. Balinskis, Ks. Boguðas, J. Chodzka,
M. Gadonas, L. Jucevièius, E. Odyniec, Onaceviè-Þegota, grafai J. Plat-
teris ir K. Tiðkevièius, kunigaikðèiai Radvilai ir daugelis kitø (o ir ðiandie-
nà Lenkijos vadovybëje surasime ne vienà lietuvá...).

Tokios tat politikos laikësi mûsø sulenkëjusi bajorija ir miestelënai.
Kà gi Varðuvos panpolonistai tuo metu veikë? Gal praþudæ Rzeczpos-

polità ir patekæ po svetimøjø despotø ranka ir jausdami jø skaudþià letenà
ant savo kailio, gal ir jie kitoki tapo, gal ir juose iðnyko tie imperialistiniai
grobiamieji ir neðantys kitiems vergijos panèius troðkimai ir norai? Gal pa-
galiau tas lenkø padalijimo faktas, tas skaudus istorinis lenkams smûgis at-
vërë ir jiems akis, juos iðmokë? Gal ir lenkai, be galo skriaudþiami Poznanëje,
Rusuose ir ðaukdamiesi pagalbos á Europos tautas, á pasaulio galiûnus, su-
prato pagaliau, kad kità tautà vergti yra neþmoniðka, yra barbariðka priemo-
në, yra dar necivilizuotø laikø tiranijos palaikai, nuo kuriø jau paþangioji
þmonija yra atsikraèiusi ar bent spëriais þingsniais prie to eina? Ne. Lenkø ir
Varðuvos panpolonistø tas skaudus istorijos pamokymas nieko neiðmokë.
Tiesa, kaip ir kokia ironija – jie labai gerai iðmoko kitus skriausti.

Jeigu mûsø bajorijai, vis dëlto dar bent „gente lithuanus“ nusimanymo
savyje turinèiai, labai ir labai nepatiko lietuviø atgijimas, tai Varðuvos pan-
polonistai, pigu suprasti, kaip á tai turëjo reaguoti. Ir reagavo. Sàmoningai
ir atkakliai neigdami ir niekindami lietuvius ir jø tautiná buvimà, visur ir
visame nurodydavo á Lietuvos bajorø norus ir pageidavimus, kaip á tikruo-
sius lietuviø tautos siekimus. [...]
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Pavergtoji lenkø tauta gaivino savyje taip pat laisvës mintá, kurià lenkø
liaudis jos inteligentijos prakilnesnëje dalyje galingai palaikë. Ðiuo, be abejo,
pasinaudojo lenkai panpolonistai, tie, kurie niekaip negalëjo uþmirðti len-
kø Rzeczpospolitos praëjusios garbës ir garso ir su tàja buvusia Rzeczpos-
polita Polska suriðtø visø politiniø tradicijø ligi obalsio „Wszechpolska od
morza do morza...“ Ir ðit, ne be tos paslaptingos minties, dar vienas (jø
tiek daug buvo...) gente lithuanus, natione polonus Juozas Pilsudskis dar
kartà (o lenkø garbës vainike daug yra lietuviø þiedø...) iðkelia lenkus á
aukðtybes, sukurdamas dar atokiai prieð Didájá karà didelës politinës reikð-
mës slaptà lenkø organizacijà, pavadintà Polska Organizacja Wojskowa
(POW), kurios tikrasis tikslas buvo, kaip èia charakteringai prieð jus, Ger-
biamieji Teisëjai, vienas liudininkø, o tat Vrubliauskas-Daukantas apibû-
dino: Polska od morza do morza. Taèiau politiniø aplinkybiø dëlei ji turëjo
maskuoti savo tikslus ir veiklà, iðkeldama aikðtën tik anuomet leistinus
sporto, skautø, sakalø susibûrimus ir kitokias mankðtinimosi pobûdþio sà-
jungas bei kultûrines ar ðelpimosi draugijas, kuriose slaptai buvo auklëja-
ma ir formuojama karinë lenkø pajëga, kad, iðlaukus atitinkamo momento,
iðkariautø lenkams laisvæ. Darbas taip buvo pastatytas, kad kiekvieno jau-
no lenko ar lenkës buvo pareiga ástoti á POW ir tà pareigà eiti lenkø visuo-
menë laikë savo ðventa priederme. POW lenkuose darbai paskutiniais prieð
Didájá karà metais smarkiai plëtojosi, ypatingai tose vietose, kur buvo po-
litinës sàlygos patogesnës: Galicijoje, Rusijos ir Vokietijos lenkø kolonijo-
se ir kitur.

Kaip turinti lenkams didelës politinës reikðmës, ið vienos pusës, lygiai
dël visiðkos konspiracijos ir paslaptingumo reikalo – ið kitos pusës, ði kari-
në lenkø organizacija (POW) buvo apstatyta tam tikra ávairiø reikðmingø
apeigø ir bûtinø formalumø tvarka. Kaip slapta idëjinë organizacija ji savo
narius suriðdavo tam tikra, jau mums ið bylos þinoma, priesaika ir ásakmio-
mis prievolëmis iðlaikyti gilià paslaptá, visiðkà iðtikimybæ vadams ir virði-
ninkams ir tvirtà pasiþadëjimà beatodairinës drausmës ir klusnumo. Jau
esu pasakæs, kad prieð Didájá karà produktyvus POW darbas uoliai plëtësi
ir didëjo. Visose politinio gyvenimo srityse, visuose valstybës ir valdþios
organuose ir visuomeninëse ástaigose ar tat rusuose, ar vokieèiuose, ar
austruose turëti savo, POW tikslais budrias akis, klusias ausis, gerà uoslæ
ir miklø politiná protà, sudaryti jautrø ir greità susisiekimo bei ryðio apara-
tà, o kas svarbiausia, tai priruoðtà, slaptà, bet stiprø kumðtá, kurá atitinka-
mai valandai iðmuðus galima bûtø pavartoti, – buvo tat pirmutinis POW
uþdavinys. Jis sëkmingai buvo atliekamas tø, ar tai moksleiviø, ar tai ðiaip
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kultûros draugijø, ar specialiø skautø ir sakalø organizacijø, kurios, nely-
ginant tankus oratinklis, buvo apipynæ visà lenkø gyvenamà teritorijà ir
visas tas sritis, kurios, panpolonistø idëja einant, privalëjo pareiti á Lenki-
jà. Ávykdavo sakalø, tø uþmaskuotø „peoviakø“, suvaþiavimai, bendri pasi-
tarimai, rungtynës – bûdavo aptariamas bendras tolimesnis darbas.
Krokuvoje buvo dargi iðtisi sakalø batalionai. [...]

Gerbiamieji Teisëjai! Naujai susikûrusioji Lietuva dëjo visas savo jau-
nas pastangas, kad galutinai atkovotø ir iðlaikytø savo nepriklausomybæ,
kuriai grësë tiek daug pavojaus. Okupantai – vokieèiai, nenorëdami palik-
ti Lietuvos teritorijos, stato didþiausiø kliûèiø ir smurtiðkai trukdo jaunai
Lietuvos valdþiai ávesti savàjà tvarkà ir dirbti valstybës kuriamàjá darbà.
Rusai, subyrëjus imperijai ir þlugus caro reþimui, stengdamiesi savo ge-
nerolø pagalba atsigriebti, organizavo ir Lietuvoje generolo Judenièo armi-
jà – vadinamàsias Bermonto-Avalovo bandas, kurios, surinkdamos
demoralizuotø buvusios Rusijos ir Vokieèiø armijø atmatas ir po pavidalu
kovos su raudonaisiais rusais – bolðevikais, plëðia ir grobia ramiuosius gy-
ventojus. Ið kitos pusës raudonarmieèiø – bolðevikø gaujos, prisidengda-
mos graþiais tautø laisvo apsisprendimo obalsiais ir naujoviðko visuomenës
valstybinio gyvenimo pertvarkymo masinanèia fata-morgana, taèiau tikru-
moje vykdanèios Rusijos imperialistinius grobiamuosius uþdavinius ir áþeis-
tosios tautinës ambicijos stimulu raginamos, stengësi bent kiek atgriebti
tos teritorijos, kurios tiek daug Rusija neteko Didþiojo karo metu, ir dël to
uþplûdo karo veiksmais ir okupacijos valdymu nualintà Lietuvà.

Mûsø nedidoka kariuomenë tik savo milþiniðku pasiaukojimu ir ste-
buklingu narsumu kovësi su ðiomis Lietuvos prieðininkø jëgomis...

Gerbiamieji Teisëjai! Ðiandienà mes esame visas tas kovas laimëjæ. Bet
ávertinti tà darbà, kurá yra atlikusi Lietuviø tauta ir ypatingai mûsø kariuo-
menë nuo 1918 metø ligi ðiol, tegalima bus tik gal kiek laiko praëjus, nes
ðiandien mes esame patys ðiø nuveiktø darbø, ar ðiokiu ar tokiu bûdu, da-
lyviai ir mûsø þodis gali bûti dar ne tiek, kiek tatai reikalinga, bus objektin-
gas. Taèiau POW byla atskleidþia prieð mus tokius davinius, kurie geriau
negu kas kita apibûdina visà tàjá mûsø kovø uþ Lietuvos nepriklausomybæ
nepaprastà sunkumà.

Mûsø tautos nepaprastàjá pasiryþimà ávertino ir visagalë Ententë. Jos
tat intuityviu mûsø tautos siekimø atjautimu buvo nustatyta eventualiai
teisinga Lietuvos valstybës provizorinë siena tarp Lietuvos ir Lenkijos,
Aukðèiausiajai Tarybai pravedus vadinamàjà Curzono linijà, atskyrusià Len-
kijà nuo buvusios rusø imperijos kitø kraðtø. Bet, deja, lenkai ne tik kad
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nepalaikë ðio nuostato, bet dar visomis teisëtomis ir neteisëtomis priemo-
nëmis, intrygomis bei kitais þygiais pasistengë átikinti Ententës valstybes
pakeisti savo nusistatymà Lietuvos atþvilgiu. [...]

Naujoji Lenkija, áterpta á valstybës sienas, neprieinanèias niekur prie
jûros, laikë savo vyriausiuoju politiniu uþdaviniu kur nors prasimuðti iðëji-
mà á jûrà. Ir ið karto negalëdama niekur kitur arba nepasikliaudama, kur
nors eventualiai tà iðëjimà laimëjus, savo jëgomis toká laimëjimà iðlaikyti,
Lenkija aiðkiai pasiryþo pasiekti jûrà per Lietuvà. „Do morza przez Litwæ“
buvo aiðkus Varðuvos obalsis, kuris taèiau vieðai buvo skelbiamas kitais
titulais: reikalu atgaivinti istorinæ Lietuvà, sudaryti unijà, atvaduoti bro-
lius lietuvius ið vokieèiø ir bolðevikø jungo bei jø átakos ir t. t.

Polska Organizacja Wojskowa ðiam reikalui kaip tik ir tiko. Susukusi
savo lizdus bekovojanèios uþ nepriklausomybæ Lietuvos teritorijoje, kitaip
tariant, uþ lietuviø peèiø, ji per savo agentus varë didþiausià destrukcijos
darbà mûsø kovos frontø uþpakalyje, kurstydama Lietuvos pilieèius prieð
jø valdþià, agituodama juos dëtis su lenkais, skiepydama jiems unijos ir
„Litwy historicznej“ idëjas ir visà Lietuvos gyvenimà nuðviesdama tenden-
cinga ðviesa, kurià paremia falsifikuotomis ir netikromis þiniomis bei davi-
niais. O juk gi apie POW organizacijos Lietuvoje buvimà ir ypaè apie jos
toká veikimà lietuviai, pernelyg átemptai uþsiëmæ valstybës kuriamuoju dar-
bu ir kovomis su iðorës prieðininkais, nieko nejautë. Tad galima suprasti,
kaip POW destrukcijos darbo nuodai galëjo, niekieno neatremiami, skleistis
ir skleistis. O kadangi visas POW darbas, kaip tatai jau buvo jums, Gerbia-
mieji Teisëjai, èia paskelbta ið kaltinamojo akto ir kaip vëliau pasitvirtino
liudytojø parodymais, buvo diriguojamas ið Varðuvos ir vedamas tampria-
me kontakte su lenkø kariuomenës þygiais, tai pigu suprasti, kodël Enten-
tës Aukðèiausioji Taryba jau 1919 metø balandþio mënesyje praveda
demarkacijos linijà tarp Lietuvos ir Lenkijos, uþleisdama tuo aktu Lenki-
jai pietø–rytø Lietuvà nuo Augustavo ligi Ðvenèioniø kartu su mûsø senàja
sostine Vilniumi. Mûsø protestai dël to realios átakos neturëjo ir pasiliko
tik protestais. Ir, rodos, ko jau lenkams daugiau bereikëjo. Bet èia tai ir
aiðkëja toji slaptoji akcija „do morza przez Litwæ“, kuri buvo lenkams nuo-
latiniu akstinu, stumianèiu juos priekin ir verèianèiu nepasitenkinti parti-
kuliariniais laimëjimais. Todël ir demarkacijos linija ilgai neiðlaikë. Jau tø
pat 1919 metø liepos 27 dienà Aukðèiausioji Taryba nustato kità demarka-
cinæ linijà, vadinamàjà „Focho linijà“, kuri priskiria Lenkijai dar daugiau
Lietuvos þemiø, ypaè Suvalkijoje. Að èia nekalbësiu apie tuos nuolatinius
lenkø karo þygius, kai jie, nepaisydami nustatytø linijø, ásibraudavo giliai á
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mûsø teritorijà, kësindamiesi galutinai mus, kaipo valstybæ, likviduoti, ir
tik mûsø kariuomenës atsparumo dëka to nepadarydavo. [...]

Gerbiamieji Teisëjai! Jûs ið kaltinamojo akto, èia teisme pagarsinto, ir
vëliau ið liudytojø, èia teisme iðklausinëtø, parodymø þinote, kad 1919 me-
tø vasarà Lietuvoje pasklido gandai, jog Lietuvos teritorijoje, taip ðiapus,
taip anapus demarkacinës linijos, veikia kaþkokios slaptos lenkø organiza-
cijos, kurios turi tikslà sukilimo pagalba ir padedant lenkø kariuomenei ið
anapus demarkacijos linijos nuversti Lietuvos valdþià ir jos vietoje pasta-
tyti naujà, lenkiðkà, valdþià. Jûs jau þinote, kad, patikrinus þvalgybos sky-
riaus pastangomis ðiuos gandus, pasirodë, jog Lietuvoje esama dviejø tokiø
prieðvalstybiniø lenkø organizacijø, kurios taèiau siekia vieno ir to paties
tikslo: viena vadinama Karinë Lenkø Organizacija (Polska Organizacja
Wojskowa), antra – Nemuno Ðauliø Organizacija (Organizacja Strzelców
Nadniemeñskich).

Tø pat metø rugpiûèio mënesá buvo gauta þiniø, kad Kaune, Pakalnës
gatvëje, pilieèio Nekraðo namuose, yra minëtø slaptøjø lenkø organizacijø
archyvas, turás nuolatiniø ryðiø ir susiekimo su Vilniaus centraliniu archy-
vu. Ðiomis þiniomis besiremdamas þvalgybos skyrius padarë kratà Nekra-
ðo namuose ir sode, kur tvarto èyte ir ávairiose sodo vietose tam tikruose
uþkastuose þemëje induose ir dëþëse buvo atrasta paslëptoji þymi kaltina-
møjø dokumentø dalis. Vienu laiku su ðiø dokumentø suradimu buvo ið
Vilniaus archyvo POW iðimta kita dalis kaltinamøjø lenkø dokumentø ir
pristatyta á þvalgybos skyriø Kaunan. Susipaþinus su ðiais visais kaltina-
maisiais dokumentais, buvo galutinai nustatyta, kad Lietuvoje ið tikrøjø
darbuojasi dvi slaptos lenkø organizacijos, turinèios atskirus pavadinimus
POW ir OSN, atsiþvelgiant á jø veikiamà teritorijà, kaip tatai matyti ið vie-
no rastø Nekraðo sode dokumentø, bûtent Orvido (slapyvardis) ásakymo
Kauno apygardos POW komendantûrai ið 1919 metø liepos 20 dienos,
iðleisto Vilniuje, kuriame pasakyta (5 §-as): „POW esanti plotuose rytø
pusën nuo demarkacijos linijos... bus vadinama Organizacja Strzelców Nad-
niemeñskich (OSN). Vyr. vadovybë ir POW ir OSN pasilieka ir toliau ma-
no rankose“ (bylos lapas: 2 d. 93). Taigi ðiedvi organizaciji tesiskyrë tik
pavadinimais: dirbamas darbas ir siekiamas tikslas jø abiejø buvo vienas ir
tas pat. OSN nariai buvo átraukiami á bendrà POW nariø registracijà. Vie-
name rastøjø dokumentø, o tat XII obvodo POW apygardos instrukto-
riaus raporte Nr. 19, raðytame á OSN vadovybæ, nurodomos POW ribos ir
raðoma: „... praðau prisiøsti man per Ob. Ryú (slapyvardis) sàraðus átrauk-
tø nariø á OSN organizacijà áregistruoti juos á XII Ob. POW organizacijos
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nariø lapà. Kaiðiadorys priklauso abiem organizacijom. Ryðá tarp OSN ir
POW galime palaikyti per mûsø etapus... (bylos lapas: 15 d. – 179).

Ið jau anksèiau nurodyto ob. Orvido ásakymo §§ 6, 7 ir 8 matyti, kad yra
dvi OSN apygardos – Trakø ir Maiðiogalos, kuriø rubeþius að esu nurodæs
jau kaltinamajame akte (2 puslapis).  [...]

Gerbiamieji Teisëjai! Esu jau anksèiau kalbëjæs apie tai, kas yra POW
organizacija Lenkijai. Taèiau suprasti tam ryðiui su praeitim, apie kurá að
pirmoje savo kalbos dalyje jums esu pasakæs, reikia smulkiau apsistoti ir
gerai ásiþvelgti á POW organizacijà Lietuvoje. Tà darbà mums palengvina
vienas atrastøjø dokumentø, o tat „Instrukcja Ogólna okrægu“, kurià yra
paraðæs 1919 metø birþelio 20 dienà vienas èia prieð jus, Gerbiamieji Tei-
sëjai, kaltinamøjø suole sëdás mano kaltinamosios POW organizacijos va-
dø, bûtent Raimundas Kovalecas, o toje organizacijoje uþkonspiruotas
slapyvardþiu Adomas Juzvikas. Jis raðo taip: „Pasirëmæs karo vadovybës
instrukcijomis ir ásakymais (Dowództwa Oddz. II Naczelnego Dowództwa
Wójsk Polskich), að, kaip Kauno Apygardos komendantas, kreipiuosi á esa-
mus bei bûsimus Apygardos bendradarbius ir darbo simpatikus, iðaiðkin-
damas organizacijos formas, kurias ðiuo paskelbdamas ir ávedu.“

Formos, sako Kovalecas [...] rodosi sunkios ir varþanèios tik tiems, ku-
rie jose niekad nëra dirbæ. Bet tai yra vienintelis bûdas atsiekti geriems
rezultatams mûsø aplinkybëse, turint galvoje Tëvynës gerovæ. Ta tëvynës
gerovë ir gilus patriotizmas gali bûti vieninteliais paraginimais prisiimti
paèias þiauriausias, bet sykiu ir vaisingiausias sàlygas darbui karinëje orga-
nizacijoje. Klusnumas, drausmë ir begalinis pasiðventimas reikalui – laisvu
noru prisiimti ir vykdomi – yra tai ypatybës, kurias tik dëka tokios karinës
organizacijos, slepiamos, o taèiau plaèiai iðaugusios, nepaisant tûkstanèiø
ðnipø taip vokieèiø, taip rusø, taip austrø, iðsidirbo dabartinis mûsø karei-
vis (ýoùnierz – legjonista) lenkas, vienintelis ir galutinis Lenkijos (Rzec-
zpospolitej Polsk.) iðvaduotojas ið ilgametës vergijos. Tokia organizacija ir
buvo POW (Polska Organizacja Wojskowa), kurios ásteigëjas ir pirmutinis
vadas buvo ir ligi ðio laiko yra Juozas Pilsudskis, nepriklausomos Lenkijos
valstybës kûrëjas. POW yra ásteigta dar prieð Didájá karà Didþiojo mûsø
Vado (Naczelnika) gaivaline ir kuriamàja jëga – vyriðkàja –Tëvynës meile,
tai yra tokia meile, kuri galingai stûmë ieðkoti ginkluota ranka laisvës, tei-
siø grandimis apkaltai lenkø tautai. POW, paremta tokiais pagrindais,
vykdë ir ðiandien dar vykdo savo vaidmená betvirtindama mûsø nepriklau-
somybës pamatus, naikindama ið ðaknø kad ir maþiausià bolðevizmo ðeðë-
lá, kaupdama savyje geleþinæ disciplinà, bet sykiu tarnaudama ir
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demokratiniams obalsiams. POW jau árodë savo buvimo puikø pateisini-
mà. Pirmasis POW nuopelnas buvo legionø organizavimas, kurie galingai,
nes ginklu, parëmë Lenkijos nepriklausomybæ. Toliau iðauklëtø POW or-
ganizacijoje þmoniø dëka ásikûnijo lenkø valstybës atgimimo faktas, tai
yra naujo Rzeczpospolitos susikûrimo faktas, kuri pati savo galia ir veiks-
mais be svetimø pagalbos sutraukë jà sukausèiusius reteþius. Vokieèiø ið-
vijimas ið Lenkijos, suorganizavimas armijos Galicijoje ir pirmosios valdþios
apgynimas, Poznanës (POW vokieèiø armijoje) ir Gudijos su Lietuva at-
vadavimas (POW Gardine ir Vilniuje) ið svetimo jungo, iðnaikinimas pat
uþuomazgoje liguistø bolðevikinës anarchijos diegø Lenkijoje dar anais
tik laikinosios vyriausybës laikais (milicija, þandarmerija, politinë akcija
POW Varðuvoje) ir pagaliau gaivinimas ir propaganda idëjos „Jagelionø
unijos“ (Unji Jagielloñskiej Narodów jako równych z równymi, wolnych z
wolnymi) – tai yra nuopelnai, kuriais gali ðiandien pasigirti POW, kuri tuos
darbus atliko ákvëpta „pirmutinio Lenkijoje Veikëjo“ (Czùowieka czynu)
Juozo Pilsudskio. Mûsø atgimimo istorija, be abejo, kada nors atiduos tin-
kamà garbæ POW ákûrëjui ir galbût jos paprastiesiems eiliniams. Ðiandie
ðie taèiau ir ligi savo gyvos galvos turës bûti pasislëpæ ir neþinomi, nes
POW veikia ir darbuojasi ne dël garbës. Kiekvienas „peoviako“ þingsnis
yra paslëptas po slapyvardþiu. Dar prieð metus visa Lenkijos teritorija bu-
vo apimta POW organizacijos. Ðiandie, atvaduodama pëdà uþ pëdos len-
kø þemes ið nelaisvës, POW atlieka savo vyriausiàjá uþdaviná: pasiverèia
tikràja Lenkijos kariuomene, ugdo tëvynëje jau atvirai pilietinæ-karinæ klus-
numo bei pasiaukojimo dvasià ir be jokios prievartos teikia valstybei jau ið
karto paruoðtà ir iðauklëtà kareivá. Tose vietose, kur lenkø nepriklausomy-
bë jau ágyvendyta, POW , kaip tokia, likviduojama ir tampa lenkø armijos
dalimi. Bet ten, kur Lenkijos akimis þiûrint, þemës ir kraðtai yra dar ne-
atvaduoti, POW gyvuoja, veikia ir darbuojasi, turëdama du pamatiniu tikslu –
kurti lenkø kariuomenæ ir platinti lenkø laisvæ (tworzenie wojska polskie-
go i szerzenie wolnoúci). Tokios þemës plotai, kur POW yra dar Lenkijos
naudai bûtina (jest dla dobra Polski jescze konieczna), yra þemës, kuriose
gyvena lenkø dauguma. Tokiu kraðtu ligi neseniai buvo Vilniaus sritis, ku-
rioje POW þymiai prisidëjo prie bolðevikø iðvijimo, teikdama mûsø (len-
kø) armijai þvalgybos þiniø ir organizuodama bolðevikø uþpakaly lenkø
naudai gyventojus, o vietiniø lietuviø ir baltgudþiø atþvilgiu skelbdama idëjà
„Unijos“ – równi z równymi, wolni z wolnymi, – vëliau pirmose po Vil-
niaus paëmimo dienose paties Virðininko Pilsudskio maloningai iðaiðkintà
gyventojams. Prie tokiø kraðtø dar priklauso Kaunija (Kowieñszczyzna),
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Prûsø Lietuvos dalis ir kiti Lietuvos kraðtai, dar lenkø neatvaduoti. POW
Prûsø Lietuvoje ir Kowieñszczyznoje (t. y. nepriklausomoje Lietuvoje) su-
sikûrë ásakoma lenkø kariuomenës Vyriausios Vadovybës (Naczelne
Dowództwo Wójsk Polskich). Mûsø tolimesnio darbo – sako toliau Kova-
lecas – bûtinas formas ir organizacijà nustatome ðià:

a) mûsø tikslas yra ginklo tarnyba lenkams (sùuýba zbrojna dla Polski);
b) santykiuose su nuo amþiø èia gyvenanèiais lietuviais turime rodytis

kaip jø broliai (jak bracia), ligi tol bendrai per 130 metø nelaisvës slegia-
mi, ir turime gaivinti juose ir skleisti tarp jø Lietuvos ir Lenkijos unijos
idëjà;

c) siekiame paðalinti vokieèiø átakà ir po draugystës skraiste primestà
lietuviams nelaisvæ, kuria mes jau nusikratëme, o mûsø broliai (naszi bra-
cia) lietuviai, kaipo nesusiorganizavæ, nusikratyti nepajëgia.

Tais laikais, kuriuos mums pastato dabartinis mûsø veikimo momentas
ir pilietinës pareigos, kylanèios ið geradarymo lenkams, – mûsø darbo for-
mos turi bûti, be to, kad persunktos svarbiu turiniu, dar ir tvirtai mus vie-
nijanèios ir jungianèios. Taip vienu, taip ir kitu atþvilgiu jos yra ryðkiai
nusakytos POW statute, kurá að èia trumpos iðtraukos pavidalu ir patiekiu.

1) POW tikslas yra suvienyta ir nepriklausoma Lenkija su iðëjimu á
jûrà (jest Polska zjednoczona i niepodlegùa, z dostæpem do morza);

2) POW vidaus organizacijos atþvilgiu yra karinë institucija (POW vi-
daus santvarkoje remiasi beatodairiniu paklusnumu, pavaldumu ir vado-
vaujasi ásakymais);

3) savo metodà POW remia sudarymu lankstaus ir ryðingo organizaci-
jø tinklo, vykdanèiø pareigas pilieèiø – kareiviø;

4) POW ákûrëjas yra Juozas Pilsudskis, dabartinis Lenkijos vadas, ir
POW nariai yra kartu ir lenkø valstybës kareiviai (ýoùnierze), klausà DWP
(Dowództwo Wójsk Polskich) ásakymø;

5) priklausyti POW gali kiekvienas pilnametis lenkas arba lenkë, kurie
savu noru prisieks, kaip þemiau nurodyta;

6) POW nariai savo organizacinëms funkcijoms vykdyti gauna tam tik-
ras legitimacijas – tarnybinæ kortelæ, kuria pasiremdami nepriklausomoje
Lenkijoje naudojasi lenkø kareiviø privilegijomis atitinkamai kortelëje pa-
þymëtajam rangui;

7) iðmetimas ið POW yra pati þiauriausioji bausmë organizacijoje ir
prilygsta suðaudymui arba iðgujimui ið tëvynës; ji dedama uþ aiðkià ir tyèio-
mis daromà Lenkijai þalà arba uþ iðdavimà, arba tyèiø nepaklusnumà.

Ástojant á POW kiekvienas turi ðitaip prisiekti: „Visiðkai susipaþinæs su
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POW tikslais ir organizacijos pagrindais, ástodamas á jos eiles, duodu iðkil-
mingà garbës þodá, iðkilmingà Dievui priesaikà, jog organizacijos valdþiai
be atodairos bûsiu klusnus, niekam neapreikðiu man patikëtø apie sudëtá
ir darbus paslapèiø, o visas savo pastangas dësiu, kad dël suvienytos ir ne-
priklausomos tëvynës Lenkijos savo kraujà ir gyvybæ paaukoèiau; ir ap-
skritai taip save laikysiu, idant galëèiau gyventi ir mirti kaip tikras lenkø
kareivis. Taip man, Vieðpatie Dieve, padëki“ (bylos lapas: 15 d. – 15).

Gerbiamieji Teisëjai! Ðtai dokumentas, kuris patvirtina visa tai, kà að
sakiau sklaidydamas mûsø istorijos lapus. Ar ne tie patys tikslai ir sieki-
mai: èia vëlgi stengimasis átraukti á unijà, èia vëlgi tie pat obalsiai „bracia
litwini“, èia vëlgi toji pat lenkiðkoji misija gelbëti tuos tamsuolius, nesusi-
pratëlius lietuvius, kurie yra vokieèiø ir kitø svetimðaliø átakoje ir kurie be
lenkø negali gyventi. [...]

Kaltinamasis Raimundas Kovalecas, paklaustas dël ðios instrukcijos,
neneigia jos turinio aspiracijø, bet stengiasi árodyti, kad POW Lietuvoje
veikë savarankiðkai, be Lenkijos pagalbos ir be ryðiø su lenkø kariuome-
ne. Taèiau tatai yra stengimasis pasiteisinti ir, reikia pripaþinti, labai nai-
vus. Pati organizacija POW, kaip Lenkijos padaras, sukurtas vykdyti
Lenkijos politiniams tikslams, negali veikti ne Lenkijos naudai, o kad vei-
kë kontakte su lenkø kariuomene, tai árodo faktai ir dokumentai. Tas pats
Kovalecas, kuris buvo visos Kauno Apygardos POW komendantas, yra
lenkø kariuomenës karininkas (podporucznik Wójsk Polskich). Ið surastø
POW dokumentø matyti, kad lenkø generalinis ðtabas nepriklausomos Len-
kijos teritorijoje, kur, kaip jau anksèiau buvo sakyta, POW nustodavo veikti,
pereidama á kariuomenës sudëtá, geresnei pakraðèiø apsaugai organizuo-
davo vadinamàjà Lenkijos Pakraðèiø Gynybà, tvarkomà tam tikrø vadovy-
biø (Dowództwo Obrony Kresów – DOK). Taigi ið Varðuvos lenkø
generalinis ðtabas veikë Lietuvà ið pradþiø per ðituos DOK siøsdamas á
Lietuvà tuo tikslu karininkus – organizatorius. Pirmieji toki lenkø karinin-
kai buvo poruènikas Ostrovskis ir podporuènikas Sekunda (slapyvardis),
lenkø generalinio ðtabo ásakymu atvykæ á Lietuvà, á Kaunà 1919 metø kovo
mën. 21 d. ir èia ëmë veikti DOK vardu. Ðtai dokumentas, kuris nuðvieèia
to laiko lenkø akcijà Lietuvoje. Jis raðytas minëtajam podporuènikui Se-
kundai 1919 metø balandþio 4 dienà Pakraðèiø Gynimo Vadovybës Suval-
kijoje (DOK Ziemi Suwaùskiej) vado, lenkø kariuomenës generalinio ðtabo
poruèniko Andriaus Beniowskio (bylos lap.: 1 d. – 41). Dokumente para-
ðyta ðitaip: lenkø kariuomenës generalinio ðtabo 1919 m. kovo 29 d. ásaky-
mo 5 punktu pasiremiant „visi prisiunèiamieji ið Pakraðèiø Gynimo
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Komendantûros (KOK) þmonës á tamstos apygardos ribas turi bûti uþre-
gistruoti pas tamstà ir laikomi tamstos þinioje. Tatai lieèia taip pat ir spe-
cialinës þvalgybos tarnybà. Visi raportai, ar tai adresuoti á Pakraðèiø Gynimo
Komendantûros (KOK) verbavimo biurà, ar tai á baltgudþiø – lietuviø di-
vizijos þvalgybos biurà, turi bûti prisiunèiami man; að juos pakreipiu á ge-
neralinio ðtabo VI dalá, o pastaroji persiunèia atitinkamus nuoraðus toliau,
kam reikia. Be to, minëtasis ásakymas nustato, kad visi karininkai mano
parëdymu gali bûti naudojami ne tik þvalgybos ir verbavimo, bet ir organi-
zavimo darbui. Pasiremdamas ðituo ir turëdamas galvoje, kad priklauso-
mos man apygardos ribose randasi ir visa Kaunija (Kowieñszczyzna),
pavedu tamstai organizuoti pakraðèiø gynimà, kaip Kauno Apygardëlës
(Podokræg) laikinajam vadui. Atkreipkite aká á visus reikalavimus, susiju-
sius su DOK darbu, bet itin laikykite kuo tampriausius ryðius su manimi ir
sistemingai kas savaitë siøskite man raportus. Ðio ásakymo áteikëjas pain-
formuosiàs tamstà apie pavedamo darbo pamatinius uþdavinius.“ – Po do-
kumentu yra pasiraðæs: „Apygardos vadas, lenkø kariuomenës generalinio
ðtabo poruènikas Andrius Beniowskis“. Dokumentas prispaustas antspaudu
su lenkø ereliu ir uþraðu – Dowództwo Obrony Kresów, Zemia Suwaùska.

1919 metø birþelio 16 dienà informacinio biuro NDWP (Naczelnego
Dowództwa Wójsk Polskich) ásakymu, gautu ið ob. Orvido (slapyvardis),
aukðèiau minëtoji Kauno Apygardëlë (Podokræg Kowno DOK) pavadina-
ma jau POW Kauno Apygarda (Okræg Kowieñski POW), á kurios rajonà
áterpiama 13 sriteliø, lenkiðkai vadinamø „obwód“ (bylos lapas: 1 d. – 165,
183), kuriø centrais buvo áþymesnës lenkø pafrontëje ir ðiaip reikðminges-
nës Lietuvos vietos, pavyzdþiui, á XI obv. áeina Kauno miestas ir apylinkës,
á II – Þeimiai–Martiniðkiai, á IV – Ðiauliai, á IX – Marijampolë, á XII –
Kaiðiadorys ir t. t.

Gerbiamieji Teisëjai! Ar galima po ðito kelti abejonæ, kad POW Lietu-
voje veikë savarankiðkai, nepriklausomai nuo Lenkijos ir be jokiø ryðiu su
lenkø kariuomene!.. O ðtai dar keli dokumentai. POW vadovybë Kovale-
co-Juzviko ásakymais pati pabrëþë savo priklausymà lenkø karo vadovy-
bei: „Ásakymu lenkø kariuomenës informacinio skyriaus Nr. 8 ið 1919 metø
rugsëjo mën. 17 dienos að tapau laikinai ágaliotas daryti visokeriopas kari-
nes pertraktacijas Lietuvoje“ (bylos lapas: 2 d. – 289), – raðo Juzvikas. Ki-
tame dokumente (bylos lapas: 1 d. – 165) tas pat Kovalecas-Juzvikas,
skirdamas sau priklausomus funkcionarijus, sako: „remdamos raðtu ið ge-
guþës 27 dienos Nr. 5 ir ásakymu Biura Detachovego II oddziaùu NDWP
(Naczelnego Dowództwa Wójsk Polskich)“. ... tai yra ásakymu vël gi lenkø
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karo vadovybës. Toliau, tarp kaltinamøjø organizacijø dokumentø yra rei-
kalavimas á I-sios legionø divizijos intendantûros sandëlá ið antrojo sky-
riaus ekspozitûros „Dowództwa frontu Poùn. – Wsch. w Wilnie“, kur
praðoma iðduoti OSN organizacijai ávairios karo reikalams medþiagos (by-
los lapas: 1 d. – 187). Kitame raðte, gautame toje pat Ðiaurës–Rytø fronto
vadovybës ekspozitûroje, yra sakoma: „II informacinio skyriaus ekspozi-
tûros þvalgybos sekcija, uþëmus Vilniø, kilo ið POW þvalgybos sekcijos“(by-
los lapas: 1 d. – 20).

Visa tai neuþginèijamai árodo, kad taip POW , taip OSN Lietuvoje dar-
bavosi lenkø kariuomenës generalinio ðtabo pavedimu ir jo uþdavinius vyk-
dë. [...]

POW ir OSN, priklausydamos lenkø karo vadovybës, atlikdavo pasta-
rajai karo þvalgybos ir ðpionaþo uþdavinius, suteikdamos lenkams á Vilniø
kuo smulkiausiø þiniø apie Lietuvos politinæ, ekonominæ ir karinæ padëtá
(paþymëtini èia raportai Vandos Denhof-Èarnockos, kuriuose nuostabiai
smulkiai ir dideliu sugebëjimu atpasakota ir savaip nuðviesta Lietuvos po-
litinë, ûkio ir ið viso visuomeninio ir tautinio gyvenimo buitis – bylos lapas:
1 d. – 74 ir 128) arba savo agentais visur álásdamos ir sudarydamos ten
lenkams tinkamas aplinkybes ir sàlygas. Ðiems mano þodþiams patvirtinti
galiu nurodyti á dokumentà (bylos lapas: 1 d. – 201), kurio vienoje vietoje
yra pasakyta, kad lenkø naudai pafrontës paruoðimo ir iðtyrimo darbe jau
daug kas padaryta: visur Lietuvoje ásteigti ðnipø punktai ir jau ðia prasme
„apdirbtas“ gana didelis Kowienðèyznos plotas (Przepracowano zato do-
syã szczegóùowy teren Kowieñszczyzny). Ið atrastø POW dokumentø aið-
këja visas ðiø dviejø lenkø organizacijø darbas, kurio galutiniai rezultatai
atsidurdavo lenkø kariuomenës Vyriausios Vadovybës (NDWP) rankose
(bylos lapas: 2 d. – 88). Toji vadovybë turëjo ne tik jai reikalingø ið Lietu-
vos karo ðpionaþo þiniø, bet ir smulkiø smulkiausiø þiniø apie Lietuvos
padëtá, visuomenës ûpà, politikos krypsnius, valdþios ir vyriausybës suma-
nymus ir þygius, apie kariuomenës organizavimàsi, apie jos kilnojimà ir
sudëtá, apie tautines liaudies aspiracijas ir apskritai apie kiekvienà, kad ir
menkiausià Lietuvos valstybinio gyvenimo apsireiðkimà (Vandos Denhof-
Èarnockos praneðimai, Jelskio-Nekraðo, Juzviko-Kovaleco ir kitø rapor-
tai; bylos lapai: 1 d. – 190, 195, 199, 201; 2 d. – 3, 11, 16, 27, 55, 64, 167, 186,
235 ir kiti). Tai informacijos srities darbas. [...]

Bet POW ir OSN organizacijos dirbo ir labai didelá Lietuvos visuome-
nës ir kariuomenës tiesioginá destrukcijos darbà, bûtent: agitacija prieð
Lietuvos valdþià ir vyriausybæ, lietuviø–lenkø unijos propagavimas, atsi-
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ðaukimø-proklamacijø ir broðiûrø prieðingo Lietuvai turinio skleidimas ir
platinimas, kareiviø kurstymas ir peticijø raðymas lenkams, kad lenkø ka-
riuomenë uþimtø Lietuvà (bylos lapai: 1 d. – 125, 153; d. – 100, 127, 135,
180, 301 ir kiti). Pagaliau tiesioginis POW ir OSN rengimasis prie ginkluo-
to sukilimo prieð Lietuvos valstybæ ir jos valdþià (bylos lapai: 2 d. – 271,
288 ir 289). [...]

Maþa to, POW akcija Lietuvoje pasireiðkë ypatingai ir statymu ávai-
riausiø kliûèiø Lietuvos uþsienio politikai. Ðtai prieð mane keletas doku-
mentø, kuriais tatai árodoma. Pirmiausia atrastasis Nekraðo sode, Kaune
maðinraðèiu atspausdintas Varðuvoje 1919 metø kovo mënesyje referatas
antraðte: „Pañstwowoúã Litwy Etnograficznej wobec zagadnienia trwaùego
pokoju w Europie“ (bylos lapas: 2 d. – 91), kuriame árodinëjama, jog lietu-
viai neturi jokiø galimybiø sudaryti savo nepriklausomam gyvenimui ir at-
sispirti prieð germanizacijà arba rusifikacijà, ir todël praðoma, kad Taikos
kongresas, spræsdamas Lietuvos nepriklausomybës klausimà, pripaþintø:
lietuviø tautà pabudusiu ið letargo individumu, kuriai tautai taèiau negali-
ma duoti nepriklausomybës etnografinëse ribose dël to, kad ji neturi pa-
kankamai jëgø tai nepriklausomybei vykdyti; o todël, kad ji nepakliûtø á
Vokieèiø arba Rusø rankas, Lietuva turi bûti pavesta Lenkijos globai, atsi-
þvelgiant á istorijos, kultûros ir prigimties ryðius, kurie buvo praeityje ir
kurie ryðkiai matomi ir dabartyje. Toliau, 1919 metø balandþio mënesio 7
dienos podporuèniko Sekundos raporte Nr. 2 sakoma: jau yra paruoðtas
lenkø reikalø memorialas, kuris bus áteiktas anglø diplomatinei misijai,
turinèiai atvaþiuoti á Lietuvà, kad ði misija perduotø Ententei. Kovalecas-
Juzvikas viename savo raporte pasigyrë ði memorialà áteikæs koalicijos de-
legacijai Kaune. Ðitame memoriale netikrais statistiniais skaièiais
árodinëjama, kad Lietuvoje, Kaune ir jo apskrityje, taip pat Vilkmergës ir
Zarasø apskrityse yra per 75% gyventojø lenkø ir kad lietuviø inteligentø
ir kunigø maþa saujelë varo didþiausià ðovinistinæ demagogijà ðiame krað-
te, kuriame tik vokieèiø politikos dëka susikûrë lietuviðka valstybë, kurios
valdþia dabar be galo spaudþia lenkus, kurie taèiau turëtø èia teisæ ðeimi-
ninkauti, o ne bûti vergiami. [...]

Todël lenkø komitetas Kaune, kaip Kowieñszczyznos atstovas, ir dël
visa to galvodamas: 1) kad vokieèiø okupacijos laikais lenkai kovësi su vo-
kieèiais, o lietuviai ðovinistai – inteligentai ir kunigai – drauge su vokie-
èiais engë lenkus, uþdarinëjo jø mokyklas, falsifikavo tautiniø sàraðø
statistines þinias, nusimanydami, kad vokieèiø átaka Lietuvoje turës le-
miamos reikðmës, ir 2) kad tik vokieèiø politikos pastangomis ásikûrë ne-
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priklausoma Lietuva, – lenkø komitetas visø lenkø vardu praðo koalicijà:
prijungti prie Lenkijos lenkø miestà Kaunà ir jo plotus ligi Dubysos upës,
nes toje teritorijoje gyvenà daugumoje lenkai. Nustatyti sienai ið ðiaurës
pusës turi bûti padaryti nauji tautiniai gyventojø sàraðai. Be to, paèiø lietu-
viø tarpe turi bûti padarytas plebiscitas spræsti Lietuvos su Lenkija unijos
klausimui dël to, kad Lietuvos liaudis, ið lenkø pusës jokiø skriaudø netu-
rëjusi, visai neturi prieðingo lenkams nusistatymo, kuris yra jai primestas
ir iðugdytas rusø ir vokieèiø okupantø politiniais sumetimais ir palaikomas
tik lietuviø inteligentø ir kunigø maþame bûrelyje, kuris, turëdamas dabar
savo rankose valdþià, tà vokiðkàjà politikà palaiko (bylos lapas: 2 d. – 107).

To pat Kaunijos lenkø komiteto vardu buvo paruoðtas slaptoje Kauno
Apygardëlës Komendantûroje ir Ðiaurës Amerikos Jungtiniø Valstybiø po-
litinës ir militarinës misijos ðefui adresas, tokio turinio: „Lenkø Komite-
tas, laikydamas save Kaunijos lenkø politinës minties vieninteliu reiðkëju,
nes já sudaro 18-os ávairiø politiniø partijø atstovai, iðrinkti specialiame
Kaunijos lenkø suvaþiavime, ir turëdamas galvoje: 1) kad lietuviø valdþià
sudarë lietuviø Taryba, kurià sukûrë vokieèiai, 2) kad visà laikà ji papildo-
ma nariais, prieðingo lenkams nusistatymo, 3) kad Taryba reikalauja lietu-
viø tautai iðimtinai privilegijuotos padëties, palyginant su kitomis tautomis,
4) kad Taryba visuomet buvo ir yra prieðinga lenkams ir 5) kad lenkai nie-
kuomet negali susitaikinti su dabartine Taryba ir Lietuvos valdþia, nutarë:
reikalauti sudaryti tam tikrà provizorinæ, nepriklausomà, lenkams palan-
kià valdþià, kuri apsaugotø lenkø interesus. Bet ir tam ávykus, jei lenkø
tarpe kiltø pavojaus nustoti savo tautybës, tai komitetas vis tiek grieþtai
pareikalaus prijungti Kaunà prie Lenkijos dël ðiø prieþasèiø: Kaunas yra
ne maþiau sulenkintas kaip Vilnius; lenkai Lietuvoje nëra sveèiai, bet nuo
Þalgirio laikø nuolatiniai jos gyventojai; lietuviai, sudarydami visoje isto-
rinëje Lietuvoje vos treèdalá gyventojø skaièiaus, neturi teisës vieðpatauti
joje visoms kitoms tautoms.“ Adreso juodraðtis yra patvirtintas lenkø ko-
miteto pirmininko Igno Sokolovskio paraðu.

Maþa to, Kauno Podokrægo komendantûroje buvo paruoðtas ir penkiø
valstybiø Aukðtajai Tarybai Versalyje adresas su Kaunijos gyventojø para-
ðais ðio turinio: – atsiþvelgdami á tai, kad du kartu paduotieji memorialai
apie lietuviø–lenkø santykius Kaunijoje nebuvo patenkinti; kad, vedant
naujà demarkacinæ linijà, vokieèiø sudarytai Lietuvos valdþiai buvo ati-
duoti dar didesni lenkø apgyventi þemës plotai, o tai prieðtarauja Vilsono
paskelbtiesiems tautø apsisprendimo dësniams; kad Kauno Lietuvos val-
dþià koalicija dar nepripaþino; kad nuo amþiø gyvenantieji Lietuvoje lenkai
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negali pripaþinti sau prieðingos valdþios; kad Kaune esama tik 17% lietu-
viø, o visame kitame plote ne daugiau kaip 25% lietuviø; kad pagaliau
tûkstanèiai broliø ir seserø lenkø dabar gina Vakarø Europà nuo rytø bar-
barø, – þemiau pasiraðiusieji Kauno miesto ir apskrities gyventojai lenkai
praðo: 1) kad demarkacinë linija bûtø pravesta nuo Gardino Nemunu ligi
Dubysos þioèiø, toliau Dubysa ligi Betygalos, ið ten per Krakius á Vilkmer-
gæ ir ið Vilkmergës Peterburgo plentu ligi Dvinsko; 2) kad visà Lietuvos
plotà á rytus nuo tos linijos su Kauno ir Vilkmergës miestais uþimtø lenkø
kariuomenë ir atiduotø lenkø karo vadovybës valdþiai.

Be to, POW organizacijos pastangomis buvo pasiøstas popieþiaus nun-
cijui Lenkijoje Jo Eminencijai Monsignorui Ratti skundas ant lietuviø dva-
siðkijos, kuriame nurodoma iðtisa eilë tos dvasiðkijos neva netolerantingumo
pareiðkimø Kaunijos lenkams (bylos lapas: 2 d. – 148).

Skundai buvo siunèiami ne tik svetimø valstybiø atstovams ir Ententei,
bet ir lenkø valdþiai bei politinëms organizacijoms, kaip sakysime, lenkø
tautiniam komitetui Paryþiuje (bylos lapas: 2 d. – 186), laikinajai lenkø tary-
bai Vilniuje ir lenkø respublikos prezidentui, tuose skunduose iðdëstant tuos
pat motyvus ir reikalavimus tarpininkauti prieð Ententës valstybes – apsau-
goti Lietuvos lenkus nuo Lietuvos „vokiðkosios“ valdþios spaudimo. [...]

Gerbiamieji Teisëjai! Man regis, kad ðitø èia mano nurodytø dokumentø
turinys pakankamai pasako, kas yra buvæ POW ir OSN organizacijos Lie-
tuvoje ir kà jos darë. Ar neaiðkëja dabar visas jø iðdavikiðkas darbas, kuris
kiekviename þingsnyje turëjo paraliþiuoti mûsø jaunas pastangas, beku-
riant savo nepriklausomà valstybæ? Argi tai nëra natûrali tàsa tos pat len-
kø pragaiðtingos Lietuvai akcijos, apie kurià að pasakojau savo kalbos
pradþioje, nurodydamas stambesnius jos etapus mûsø istorijos bëgyje? Ðtai
èia prieð mane sëdi su pikta dþiaugsmo ðypsena ant lupø tos akcijos daly-
viai ir savo sieloje gailisi, kad neiðtesëjo savo praþûtingo mums, lietuviams,
darbo privesti ligi sëkmingo galo. Skaudu jø tarpe matyti grafà Plioterá ir ið
viso kaltinamøjø tarpe skaityti Pac-Pamarnackà ir kitus bajorus, gal bûti,
negarbingus ainius tø garbingø senovës Lietuvos magnatø, kurie savo lai-
ku gynë Lietuvos nepriklausomybës reikalà, o ne stengësi jà pragaiðinti. O
juk visi ðie kaltinamieji augo Lietuvoje, valgë jos duonà, naudojosi jos gë-
rybëmis ir jos þmoniø vargu ir darbu susikrovë èia turtus ir sudarë sau gerà
gyvenimà. Rodos, dar bent gaivalinis prisiriðimas prie gimtojo kraðto turë-
jo apsaugoti juos nuo tokio negarbingo darbo. Ne að juos kaltinu: kaltina
juos jø paèiø darbai, ðtai ðitoje krûvoje dokumentø suraðytieji! Tie doku-
mentai daug iðkalbingiau ir daug skaudþiau uþ mane kalba.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Tiesa, kaltinamøjø tarpe mes matome ir paprastø þmoneliø, kurie atsi-
dûrë èia gal suvadþioti ir per nenusimanymà átraukti á iðdavikiðkàjá darbà,
kuris jo vadø buvo pridengtas savotiðko istoriniø tradicijø miraþo skraiste.
POW ir OSN organizacijos, kaip tas jûrø sprutas, kartà ákliuvusá á jas þmo-
gø apipindavo savo beatodairës disciplinos ir konspiracijos ilgþasèiais ir
jau nebepaleisdavo. [...]

Ir ið tiesø! POW organizacijos tinklas savo trylika teritoriniø „obwo-
dø“ apipynë veik visà Lietuvos teritorijà. Kiekvieno „obwodo“ pryðakyje
stovëjo vadinamasis „komendant obwodu“. Be ðio, kiekviename „obwo-
de“ buvo dar vietos (miejscowy) komendantai ir plackomendantai; á pas-
tarøjø rajonà eidavo po vienà – du kaimu. Prie to dar buvo visa eilë
instruktoriø: „okrægu“, „objazdu“, kurie davinëjo nurodymus ir OSN or-
ganizacijos vadovybei. POW sudëtin ëjo ir eiliniai organizacijos nariai (sze-
regowcy, sekcyjni, kurjery, kancelariúci) ir asmens, kurie turëjo rûpintis
POW nariais, jei ðie pakliûtø á kalëjimà. Funkcijø paskirstymo atþvilgiu
buvo trys skyriai: þvalgybos (wywiadowczy), politinis (polityczny) ir ryðio
(ùàcznoúci). Sekcijose buvo po penkis – aðtuonis POW eilinius narius. Vi-
sus uþdavinius ir darbo nurodymus, legitimacijas ir dokumentus „sekci-
niai“ saviems þmonëms gaudavo ið vieno kurio (jø yra 2) sekcijos
komendanto, kurio paprastieji sekcijø nariai neturëjo dargi paþinti. Kiek-
viena sekcija paþásta tik savo sekciná, o ðis reikalui esant gali paþinti jau
skyriaus ir vadovybës narius (wydziaùowych lub czùonków komendy). Pa-
prastøjø eiliniø raportai tam tikrais laikotarpiais sekciniø vadø surenkami
ir, juos sutvarkius, siunèiami vienam sekcijos komendantø, ðis gi juos pa-
siunèia atitinkamiems skyriams, skyriai – pirmajam (þvalgybos) skyriui, kuris
jau juos pristatydavo vadovybei (dowództwo). Tatai laikyti buvo reikalinga
dël POW darbo svarbumo ir didþiausios paslapties reikalo. POW skyriams
ir sekcijoms instrukcija (bylos lapas: 1 d. – 165) uþdeda paslapties laikymo
priedermæ: „visi apygardos nariai privalo visuomet laikytis seno POW dës-
nio – geriau yra per maþai apie organizacijà þinoti, negu per daug“.

Taigi, Gerbiamieji Teisëjai, kartà pakliuvæs á tokiomis sàlygomis apsta-
tytà organizacijà, þmogus nelabai ir sugebësi iðtrûkti, nes ji savo darbu ir
dedamomis priedermëmis ásiurbdavo á savo veikimo azartà „su kûnu ir
dûðia“, ir toks þmogus per kurá laikà bûdavo ið nesàmoningo perauklëja-
mas á sàmoningà ir pasiryþusá „peoviakà“, kuris, anot Vandos Denhof-Czar-
nockos iðsireiðkimo (bylos lapas: 1 d. – 137), kaip ir pati „POW w Okrægu
Kowieñskim“, stodavo „na gruncie obrony interesów polskich z bronià w
ræku“. [...]

ALGIMANTAS LIEKIS
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Tarp dokumentø, atrastø per kratà Nekraðo sode, to Nekraðo, kuris
liudytojo Bobelio parodymu piktadþiaugsmiðkai ir paðiepiamai tada pasa-
kæs: „znaliezliúcie, to wasze szczæúcie ... z wami w otkrytæ nie bædà grali“,
buvo atrasta vadinamoji „Lista ewidencyjna okrægu Kowno POW“, kuria-
me suraðyta 369 POW nariø slapyvardþiai, amþius, mokslo cenzas, uþsië-
mimas ir einamos POW organizacijoj pareigos. Buvo rastas sykiu ir raktas
nuo slaptojo ðifro, su kurio pagalba pavyko iððifruoti slapyvardþiai ir nu-
statyti tikrosios POW nariø pavardës; tatai kaip tik palengvino susekti nu-
sikaltëlius (bylos lapas: 1 d. – 105). Ten pat buvo rasta ir simpatizuojanèiø,
lenkams prijauèianèiø asmenø sàraðas „Lista sympatyków i unitów ùàczni-
ka Kowieñskiego“ ir „Lista litwinów sympatyków“, kuriame nurodyta 122
pavardi tokiø simpatizuojanèiøjø lenkams (bylos lapas: 1 d. – 170).

Be to, dar á Þvalgybos skyriø ið Vilniaus archyvo buvo pristatytas evi-
dencinis sàraðas OSN – „Lista ewidencyjna czùonków OSN“, kuriame su-
registruoti 66 nariai Organizacji Strzelców Nadniemeñskich (bylos lapas:
1 d. – 178). [...]

Varydama savo pragaiðtingà Lietuvai darbà, POW ne tik kad kliudë ir
stabdë mûsø valstybës kuriamojo darbo kiekvienà þingsni, kenkdama at-
siekti mûsø nepriklausomybës aspiracijas ir pakirsdama Ententës valsty-
biø pasitikëjimà mûsø tautos pajëgumu sukurti savo valstybæ, o viduje ðalies
varydama didþiausià destrukcijos darbà, bet tiek pasirengë savo sumany-
mams vykdyti, kad 1919 metø rugpiûèio mënesyje ðiø POW ir OSN orga-
nizacijø Lietuvoje darbas tiek buvo pastûmëtas priekin, jog jos buvo jau
pasiryþusios nakèia rugpiûèio mënesio ið 28 á 29 dienà pakelti ginkluotà
sukilimà prieð Lietuvos valdþià. Ðis sukilimas turëjo bûti ávykdytas ðitaip.
Pirmiausia turëjo bûti nutrauktas telegrafo ir telefono susisiekimas tarp
Kauno ir provincijø. Paskui tuètuojau puolamas geleþinkelis Kaunas–
Kaiðiadorys ir Kaunas–Jonava ir, paëmus svarbesniuosius punktus, su len-
kø legijonininkø ið Vilniaus ir lenkø ið Kauno pagalba uþimamas patsai
Kaunas. Nuginkluojama ten esamoji lietuviø kariuomenë, kurios dalys jau
ið anksto tuo tikslu buvo demoralizuojamos ir kurstomos. Suimami Valsty-
bës Prezidentas, visi Ministeriai, Tarybos nariai ir kiti þymesnieji visuome-
nës ir kariuomenës vadai lietuviai ir padaroma Lietuvoje nauja, savoji
tvarka. Ðá dalykà árodo dokumentai esà byloje (lapas: 2 d. – 271, 285, 288,
289). Buvo nustatytos net vietos, kur atskiri maiðtininkø bûriai, jiems pa-
vestuosius uþdavinius atlikæ, turëjo susitikti (bylos lapas: 16 d. – 7); buvo
surinktos smulkiausios þinios apie lietuviø kariuomenës dislokacijà ir mi-
licijos postus, sargybvietes ir dargi apie civilinius þmones, kurie turi ginklà.
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Rugpiûèio 28 dienos naktá jau buvo padarytas pirmutinis ðios akcijos dar-
bas – buvo nutrauktas telegrafo ir telefono susisiekimas tarp Kauno ir kai
kuriø provincijos vietø (bylos lapas: 2 d. – 288). Laukiama buvo tik dides-
nio ginklø transporto, kuris turëjo bûti kuo greièiausia atgabentas ið lenkø
pusës per Nerio upæ (bylos lapas: 16 d. – 74, 217; 18 d. – 58). Tuo tarpu
buvo jau iðduodami pinigai maiðtininkø aprovizacijai (b. 1. 16 d. – 74). Vie-
tose turëjo sukilti POW nariai. OSN nariai „strzelcai“ (bent jø dalis) jau
pora dienø prieð tai buvo paðaukti á Maiðiogalà, ið kur didesnëmis jëgomis
per Musninkus turëjo taip pat pulti lietuviø kariuomenæ ir eiti Kauno kryp-
timi (b. 1. 16 d. – 75). Gaiþûnø stotá turëjo uþimti XII-jo „obwodo“ POW
komendantas Boleslovas Bondzinskis. Kaiðiadoris gi – vietos komendan-
tas Nr. 3 – Jonas Korzecas, ðtai tas, kuris sëdi prieð jus, Gerbiamieji Teisë-
jai, kaltinamøjø treèiame suole antrasis ir kurio veidas atsispindi dabar
veidmainiðkai nerûpestinga iðraiðka. Á Kaiðiadoris, kaip á tolimesnio puoli-
mo bazæ, buvo atkreiptas ypatingas dëmesys. Buvo jau paskirta ir valdþios
vyriausybë ir numatytos ministeriø vietos iðtikimiems lenkø asmenims („Lis-
ta osób, mogàcych w razie potrzeby objæã kierownictwo róýnych minis-
terstw“, b. I. 2 d. – 74). Ið anksto, parengiamai daugelyje raportø POW
vadovybei buvo ásakmiausiai nurodytos Kauno ir jo apylinkiø kariuome-
nës daliø stovimosios vietos, sudëtis, skaièius ir karingumo laipsnis; visa
tai buvo suþymëta ant Kauno planø, kuriø nuoraðai vëliau buvo rasti Ne-
kraðo sode. Visa buvo parengta (b. 1. 1 d. – 168).

Tik, POW nelaimei, rugpiûèio ið 28 á 29 dienos naktá padarytosios Kaune
lenkø ir jø ðalininkø tarpe kratos ir suëmimai ir ûmai ávestasis karo stovio
sustiprinimas áneðë á sàmokslininkø eiles sumiðimo ir sugadino visus jø
planus. Turbût todël, bijodami, kad lietuviø valdþia uþtiko jø pëdsakus,
rengtàjá sukilimà atidëjo vëlesniam laikui. Ir nors sàmokslininkø darbui
buvo suduotas didelis smûgis, taèiau POW ir OSN tiesioginë akcija Lietu-
voje nesustojo. Kaip matyti ið bylos dokumentø (b. 1. 1 d. – 127–137), tos
organizacijos, nepaisydamos ávykusiø areðtø ir pasunkëjusiø sàlygø, vis vien
rengësi prie atidëtojo sukilimo, varë smarkià agitacijà uþ Lenkijà, kurstë
kareivius ir liaudá prieð Lietuvos valdþià, visokeriopai provokavo mûsø vy-
riausybæ, ragino þmones neduoti imti naujokø, nemokëti mokesèiø, po seno-
vei áraðinëjo gyventojus á „strzelcus“ (POW ir OSN narius), o labiausiai – tai
vykdë karo ðpionaþo arba lenkø karo vadovybës naudai.

Tik ilgainiui, paaiðkëjus ðios akcijos aplinkybëms ir iððifravus sugau-
tuose dokumentuose skaitmenø ðifrus ir tikrai suþinojus POW ir OSN na-
riø pavardes (b. 1. § 1, 1 d. – 160), buvo padaryti masiniai areðtai visø átartø
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ðiø organizacijø dalyviø ir tuo paraliþiuotas jø kenksmingas veikimas. Sa-
kau paraliþiuotas, sustabdytas, bet nelikviduotas, nes, manau, kad ðios rû-
ðies organizacija, kuri turi didelæ Lenkijos paramà, negreit atsisakys nuo
savo uþsimojimø vykdymo ir, regis, kad ir ðiandienà ji nëra Lietuvoje galu-
tinai likviduota.

Gerbiamieji Teisëjai! Ið visa to, kà að pasakiau, remdamasis ðios by-
los dokumentais ir liudytojø parodymais, randu tvirto pamato inkrimi-
nuoti kaltinamojom POW ir OSN organizacijom, kad jos, turëdamos tikslà
ákurti suvienytà ir nepriklausomà Lenkijà su priëjimu prie jûros, ðá pri-
ëjimà prie jûros norëjo pravesti per Lietuvos valstybës teritorijà ir ðiam
uþdaviniui ávykdyti pasikësino iðduoti Lietuvos valstybæ Lenkijai ir dël to
apipynë visà Lietuvà, ypatingai pafrontëje, visu tinklu iðdavikiðkø orga-
nizacijø vienetø; skleidë Lietuvos pilieèiø tarpe ardanèius Lietuvos Ne-
priklausomybës idëjà ir gyvenime jos ákûnijimà mokslus ir nuomones,
kurstydami ir paprieðindami juos agitavo uþ prisidëjimà prie Lenkijos po
vadinamosios „unijos“ priedanga; kirðindavo ir demoralizuodavo tais pat
tikslais mûsø kariuomenæ; organizavo Lietuvos valstybës teritorijoje lenkø
partizanø bûrius ir kariná ðpionaþà ir, dirbdamos ið vieno su lenkø armi-
jos vadovybe Vilniuje, rengë sukilimà prieð Lietuvos valdþià, norëdamos
ávykdyti galutiná uþëmimà Lietuvos teritorijos, ir, taip besidarbuodamos,
pereitø 1919 metø rugpiûèio mënesio ið 28 á 29 dienà kësinosi pakelti
ginkluotà uþpuolimà, idant su pagalba lenkø legionininkø nuginkluotø
lietuviø kariuomenæ, suareðtuotø Lietuvos valdþià ir, pastatydamos sa-
vàjà lenkiðkàjà, suniekintø Lietuvos valstybinæ nepriklausomybæ ir, to
siekdamos, ryþosi suardyti geleþinkelius, iðsprogdinti tiltus, sutraukyti,
sugadinti telefonus ir telegrafà svarbesniuose punktuose, ir, padedamos
lenkø kariuomenës, uþimti Kaunà.

Taip apibûdinæs nusikalstamojo darbo atþvilgiu Polskiej Organizacji
Wojskowej ir Organizacji Strzelców Nadniemeñskich darbà Lietuvoje, Ger-
biamieji Teisëjai, pereinu prie árodymo asmeniðkos kaltës, atskirai kiek-
vieno ðioje byloje kaltinamojo, to nusikalstamojo darbo dalyvio, tai yra èia
prieð jus sëdinèiøjø POW ir OSN nariø ir jø bendrininkø.“1

Lietuvos kariuomenës teismo pirmininkas Petras Ðniukðta pateikë teis-
mui POW veiklos ávertinimà pagal surastus tos antilietuviðkos organizaci-
jos dokumentus ir tardymo duomenis. Jis savo kalbos pradþioje ávertino
Lenkijos valdþios ir jos pogrindiniø organizacijø Lietuvoje nuostatas dël

1 Rainys J. POW (Polska organizacja wojskowa) Lietuvoje. K., 1936. P. 18–37.
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nepriklausomos Lietuvos. Ið pradþiø supaþindino teismà su lenkø doku-
mentais, kuriuose jie bandë árodyti, kad Lietuva jokiu bûdu negali bûti
nepriklausoma, o jeigu ji nebus prijungta prie Lenkijos, tai jà prisijungs
Rusija ar Vokietija. Prisijungti Lietuvà Lenkijai dar bûtina ir todël, kad
„Lietuviø tauta yra tik pabudusi ið letargo miego...“ ir ji negalës vystytis
be jø, lenkø, globos. Ir „Lenkija, susijungusi su Lietuva, privalo saugoti
èia ne tik savo ir Lietuvos nepavojumà, bet ir taikà Europos ðiaurës ry-
tuose“.1

Toliau teismo pirmininkas dokumentais árodë, kad Lenkijos kariuo-
menës generalinis ðtabas diktatoriaus J. Pilsudskio nurodymu organizavo
nepriklausomoje Lietuvoje lenkø karinius dalinius, vykdë ðnipinëjimà, dez-
informavo pasaulá apie visa, kas vyko nepriklausomoje Lietuvoje. Buvo
árodinëjama, kad Lietuvos valdþia esanti tiktai ar bolðevikinës Rusijos, ar
vokieèiø statytinë, o paèioje Lietuvoje visur propaguojama, kad yra tik
vienas bûdas lietuviø tautai iðsigelbëti – susijungti su lenkais, bûti Lenki-
jos provincija.

„Pasak POW bendrosios instrukcijos,
1919 m. birþelio mën. 16 d.2 lenkø kariuo-

menës vyriausiosios vadovybës II skyriaus buvo ásakyta Kaune ásteigti Lenkø
Karinës Organizacijos Kauno Apygardà (Polskiej Organizacji Wojskowej
Okræg Kowieñski – POWOK). Lenkø þemëse tos organizacijos ásteigëju ir
pirmuoju vadu buvo þinomasai Juozas Pilsudskis.

Tà organizacijà jis ásteigë dar prieð pasauliná karà, kad lenkø tauta su
ginklu rankoje atvaduotø atimtas þemes. POW pirmuoju laimëjimu buvo
ásteigimas ið jos þmoniø legijonø, kurie pirmi padëjo stiprius, durtuvais
paremtus, Lenkijos nepriklausomybës pamatus. Tolimesni POW jëgø lai-
mëjimai buvo ðie: vokieèiø ið Lenkijos iðvijimas, organizavimas armijos
Galicijoje, Lvovo apgynimas, Poznaniaus (POW vokieèiø armijoje) atva-
davimas, Gudijos ir Lietuvos srièiø uþgrobimas (POW Gardine ir Vilniu-
je), bolðevikø akcijos Lenkijoje uþgniauþimas dar laikinosios valdþios
laikais, politinë akcija Varðuvoje, pagaliau Jagelioniø unijos idëjos, kaip
„lygiø su lygiais ir laisvø su laisvais“ skleidimas Lietuvoje. POW ið esmës
yra slapta organizacija, ji veikë visuose dabartinës Rzeczpospolitos plo-
tuose. Kaip tik tie plotai bûdavo atvaduojami ir patekdavo po Lenkijos

POW bendroji instrukcija

1 Ten pat. P. 42.
2 LCVA. F. 507. Ap. 3. B. 162. L. 90.
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valdþia, veikusi ten POW virsdavo lenkø kariuomenës dalimi, ir valdþia be
jokios mobilizacijos tuojau turëdavo ið tø plotø gyventojø susidedanèià
armijà. Uþtat nepriklausomoje Lenkijoje slaptos POW kaip tokios jau në-
ra, ji virto lenkø armijos dalimi; bet neatvaduotuose plotuose ji veikia to-
liau, prisitaikydama prie vietos aplinkybiø ir turëdama du vyriausiu
uþdaviniu: kurti lenkø kariuomenæ ir skleisti laisvæ! Prie tokiø plotø pri-
klauso vietos, kur gyventojø daugumas lenkai. Tokiu plotu buvo Vilnija,
kur POW padëjo lenkø kariuomenei iðvyti bolðevikus, o vietiniams lietu-
viams ir gudams skelbë unijos idëjà, kaip „lygiems su lygiais ir laisviems su
laisvais“. Prie tokiø plotø dabar priklauso dalis Minskijos, Kaunijos ir Ryt-
prûsiø. Kaunijos ir Rytprûsiø plotuose POW turi tikslà:

a) patarnauti Lenkijai karine jëga,
b) su lietuviais elgtis unijos idëjos dësniais, kaip lygûs su lygiais ir laisvi

su laisvais,
c) stengtis praðalinti vokieèiø vieðpatavimà ir átakà, nuo kuriø Lenkija

jau iðsivadavo, o lietuviai dar iðsivaduoti nepajëgë.
POW savo tikslus gali pasiekti tik tvirtai prisilaikydama savo statuto,

kurio pamatiniai dësniai yra ðie:
1) POW turi tikslà: suvienyta nepriklausoma Lenkija su savo pajûriu,
2) savo vidaus sutvarkyme POW vaduojasi kariniais dësniais, bûtent:

klusnumu, drausmingumu ir ásakmumu,
3) POW remiasi tampriai suorganizuotais pilieèiais kariais,
4) POW nariai laikomi vienkart ir lenkø kariuomenës kariais, klausan-

èiais lenkø kariuomenës vadovybës,
5) POW nariais gali bûti kiekvienas pilnø metø lenkas arba lenkë, ku-

rie gera valia priima ðià priesaikà:
„POW dësnius ir tikslus gerai þinodamas ir á jos eiles stodamas, að

duodu iðkilmingà garbës þodá ir Dievui iðkilmingai prisiekiu, kad orga-
nizacijos vyresnybës be atsikalbinëjimø klausysiu, man átikëtø paslap-
èiø apie jos sudëtá ir darbus niekam neiðduosiu, kad ir net savo kraujà
arba gyvybæ tektø paaukoti uþ suvienytà nepriklausoma tëvynæ Lenki-
jà.“

6) POW nariai savo organizacijos ribose aprûpinami legitimacija,
gi kitur – tarnybos lapeliu, su kuriuo Lenkijoje jie naudojasi kariø tei-
sëmis,

7) iðmetimas ið POW nariø skaièiaus yra sunkiausia bausmë, lygi su-
ðaudymui arba iðtrëmimui; ta bausme baudþiami organizacijos nariai jai
pakenkæ, jà iðdavæ, jos nepaklausæ arba apsivogæ.
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Pagal ypatingà instrukcijà skyriams
ir sekcijoms1 steigiamos Kaune lenkø
karinës organizacijos Kauno Apygar-

dos virðininkas turëjo POWOK komendanto vardà. Jo Apygardos vadyba
apëmë Kaunijos ir Rytprûsiø plotus ir turëjo 4 skyrius:

I organizaciná skyriø su civiline ir karine sekcijomis,
II þvalgybos skyriø,
III politiná skyriø ir
IV ryðiø skyriø.
II, III ir IV skyriø ir civilinës ir karinës sekcijø virðininkai turëjo taip

pat atitinkamø skyriø ir sekcijø komendantø titulus. I (organizacinis) sky-
rius atskiro komendanto neturëjo, jo virðininku buvo pats Apygardos ko-
mendantas, bet praktiðkai buvo skiriami ir I (organizacinio) skyriaus
komendantai.

Visi priklausantieji POW Kauno Apygardai Kaunijos, Suvalkijos ir Ryt-
prûsiø plotai buvo padalinti á obvodus, o obvodai á vietos komendantûras.
Obvodø ir vietos komendantûrø virðininkai taip pat turëjo obvodø ir vie-
tos komendantûrø komendantø titulus. Obvodø komendantai galëjo or-
ganizuoti savo obvodo komendantûroje skyrius ir sekcijas taip, kaip jos
buvo organizuotos Apygardos komendantûroje. Vietos komendantûrø pe-
oviakai buvo suskirstyti á karines ir civilines sekcijas, atskirø sekcijø vadai
vadinosi sekciniais, o abiejø sekcijø vadai komendantais. Apygardos ko-
mendanto prieþiûroje organizacijos dalyje dirbo jos komendantas arba Apy-
gardos komendanto pavaduotojas, civiliniø ir kariniø sekcijø komendantai
ir þvalgybos skyriaus komendantas. Apygardos vadyba veikë per þvalgy-
bos, politikos ir ryðiø skyrius, vietos komendantûras ir sekcijas. Apygardos
vadyboje:

I (organizacinis) skyrius tvarkë Apygardos gyvenimà, komendanto su-
ðauktuose susirinkimuose vykdydavo vadybos ásakymus, sustatinëjo Apy-
gardos bendrà raportà ir darë karo pratimus. Visuose Apygardos ir obvodø
raportuose turëjo bûti þinios: 1) karinës ir politinës þvalgybos, 2) organi-
zacinës ir 3) sàmatos ir pinigø reikalavimai. Skyriø ir sekcijø raportuose
raðomos tik organizacinës ir nenustatytø veikimø þinios. Netikëtas, nepatei-
sinamas ir uþslëptas þinias komendantai tuojau praneða savo virðininkams.

II (þvalgybos) skyrius visoje Apygardoje renka þinias per savo dalies
agentus, obvodø þvalgybos skyrius ir visas sekcijas. Þvalgybos skyriaus

Ypatingoji instrukcija skyriams
ir sekcijoms

1 POW bylos lapas: 1 d. – 165.
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komendantas skiria uþdavinius Kauno sekcijoms per abiejø sekcijø ko-
mendantus ir obvoduose per obvodø komendantus.

III (politinis) skyrius visoje apygardoje varo agitacijos darbà, per savo
agentus ir visø sekcijø pagalba renka politinës þvalgybos þinias ir raportus
pristato á I (organizacini) skyriø.

IV (ryðiø) skyrius sudaro savo tinklà per skrajojanèius instruktorius,
bet instrukcijas ið centro siunèia Apygardos komendantas, o raportus ið
obvodø pristato obvodo komendantai.

Apygardos kariuomenæ sudaro visi POW nariai, suskirstyti á sekcijas po
5–8 þmones. Sekcijø virðininkai vadinami sekciniais, jie priþiûri: 1) þvalgybos,
2) agitacijos ir 3) organizacijos uþdaviniø atlikimà, daro sekcijø susirinkimus,
karo pratimus ir t. t. Uþdavinius, legitimacijas ir dokumentus savo sekcijos
þmonëms sekciniai gauna nuo abiejø sekcijø komendantø, kuriø sekcijos eili-
niai neprivalo paþinti. Kiekviena sekcija þino tik savo sekciná, sekcinis gali
þinoti keletà þmoniø ið vadybos daliø arba vietos komandø. Tokio sutvarkymo
reikalauja saugumas ir senas POW dësnis: geriau apie organizacijà per maþai
þinoti, negu per daug. Sekcijø eiliniai nariai raðo raportus savo sekciniams,
kurie, tø raportø þinias suglaudæ, praneða raðtu sekcijø komendantams, o pas-
tarieji perduoda atitinkamam vadybos skyriui, o skyrius – I (organizaciniam)
skyriui, kursai juos prisiunèia á Apygardos vadybà.

Pasak 1919 m. liepos mën. 7 d. 7 Nr.1 aplinkraðèio, pritrauktiems á POW
þmonëms lavinti buvo nustatyta programa. Þmones mokë sekcijose. Moks-
las buvo ið dviejø daliø: ið pratimø ir pasikalbëjimø. Pratimai buvo nusta-
tyti: 1) ginklø vartojimas ir ðaudymas, 2) rinkimas þvalgybos þiniø ir
3) pratimai greitøjø bûriø (OL): tyrimas tiltø, vartojimas sprogstamos me-
dþiagos, bandymai gadinti arba taisyti susisiekimo priemones ir t. t. Pasi-
kalbëjimai privalomi: 1) apie drausmæ ir drausmingumà, 2) apie ginklø
rûðis, apie taktikos ir strategijos uþdavinius, 3) apie topografijà ir þvalgy-
bà, 4) ið lenkø istorijos ir literatûros, skaitymas lenkø laikraðèiø ir agitaci-
nës literatûros, prisiunèiamos ið vadovybës.

Taip apibûdinæs POW organizaci-
jà ppor. Kowalec-Juzwik 1919 m. bir-
þelio mën. 24 d. ásakymu 2 Nr.

Pakraðèiø Gynimo Vadovybës Kauno Apygardëlës (DOKPK) vardà pa-
keitë Lenkø Karinës Organizacijos Kauno Apygardos (POWOK) vardu.

1 POW bylos lapas: 1 d. – 167.

POW Kauno apygardos
organizacija
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Tuo paèiu ásakymu visà priklausomà POW Kauno Apygardai plotà padali-
no á obvodus ir tuojau paskyrë á kai kuriuos obvodus savo komendantus, o
taip pat pavaduotojà Niekrasz-Rolská ir kanceliarijos ðefà Cytowiczówna-
Kubà. Silpna Pakraðèiø Gynimo Vadovybës Kauno Apygardëlës organiza-
cija, virtusi POW su tiksliu statutu ir karine drausme, ëmë tarpti, ir ppor.
Kowalec-Juzwik ëmë daugiau reikalauti.

Savo 1919 m. liepos mën. 7 d. ásakymu 3 Nr. jis pareikalavo ið skyriø,
obvodø, komandø ir sekcijø tiksliø þiniø apie jø organizacijos stová, bûtent
evidencijas (nariø sàraðus) su nurodymu darbø, projektø, etapø ásteigimo
ir t. t. Ið kitos pusës, su POW Kaune bendradarbiavo sekcja Wywiadowcza
Ekspoz. II Oddz. Inform. Frontu Lit.-Biaù, kuri Kaunijoje turëjo 18 savo
agentø ir nuolatinius þvalgø punktus Virbalyje, Mariampolëje, Alytuj, Vil-
kijoje, Kaune, Kaiðiadoryse, Naðlënø dvare, Jonavoje, Këdainiuose, Uk-
mergëje, Ðiauliuose, Panevëþyje, Raseiniuose, Tilþëje, Liepojoje,
Mintaujoje ir Rygoje. (Sprawozdanie 10.VII.19 m.). POW Kaune per lai-
kinà lenkø tautos tarybà Lietuvoje, kuri turëjo savo buveinæ Vilniuje, darë
spaudimà á Pilsudská, kad jis griebtøsi aðtriø priemoniø prieð nepriklauso-
mà Lietuvà uþ lenkø persekiojimà, kuri yra padavusi Pilsudskiui 1918 m.
liepos mën. 19 d. atitinkamà raðtà. POW Kauno Apygardos komendantas
ppor. Kowalec-Juzwik paruoðë laikinajai Lietuvos lenkø tautos tarybai (ra-
dai) Vilniuje praðymà Lenkijos virðininkui paduoti, tokio turinio: „Laiki-
noji Lietuvos lenkø taryba (rada) Vilniuje, girdëdama ið anapus
demarklinijos savo viengenèiø, pasiliekanèiø Tarybos valdþioje, pagalbos
ðaukianèius balsus kaip baisiausiai kankinamø, muðamø, kalëjimuose pû-
domø, iðtremiamø, turtà konfiskuojamø, praðo Lenkijos virðininkà pavar-
toti tinkamas lenkø gyventojø persekiojimui kardomas priemones, nes tø
kankinimø tikru pamatu yra tik lenkø gyventojø atviras iðpaþinimas savo
tautybës.

POW Kauno Apygarda priklausë POW vyriausiai valdybai Vilniuje,
kurios vyriausiu komendantu buvo por. Oleyniczakowski-Orwid. Ið POW
Kauno Apygardai priklausomo Kaunijos ploto jis iðskyrë visà lenkø pa-
frontæ á rytus nuo Kaiðiadoriø ir pavedë jà naujai sudarytai OSN organiza-
cijai (Organizacja Strzelcóv Nadniemeñskich). Bet POW Vilniuje, kur
atvirai veikë lenkø kariuomenë, veikti negalëjo, dël to tame plote POW,
veikdama atvirai, prisiëmë vardà OSN pasilikdama þinioje to paties por.
Oleyniczakowskio-Orwido, POW vyriausiojo komendanto Vilniuje. Tuo
paèiu ásakymu 5 Nr. 1919 m. liepos mën. 20 d. POW vyriausias komen-
dantas prisiuntë Kauno Apygardos komendantui smulkiai iðdëstytà veikimo
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programà. Buvo ásakyta surasti lietuviø polonofilø ir pasistengti, kad jie
pakeistø Kaune valdþià; tam tikslui reikia vesti propagandà, niekinanèià
Tarybos pastatytos valdþios veikimà. Tam sumanymui leista iðnaudoti krikð-
èioniø demokratø partijos judëjimo „pravadyrius“. Tam sumanymui pri-
ruoðiamieji darbai turëjo bûti atlikti iki rugpiûèio mën. 1 dienos. Tiems
sumanymams ávykdyti Oleyniczakowski-Orwid prisiuntë Kowalec-Juzwi-
kui 30 000 rubliø.

Dar grieþtesnius reikalavimus (POW) organizacijai pastatë Kowalec-
Juzwik savo ásakymu 1919 m. liepos mën. 20 d. Jis reikalauja, kad organi-
zacijose bûtø saugojami ne praðymai veikti, bet kariniai dësniai: ásakymas,
jo pildymas ir karinë subordinacija pagal vyresniðkumà tokia laipsniø eile:
apygardos komendantas, skyriaus komendantas, apygardos instruktorius,
obvodo komendantas, obvodo skyriaus komendantas, sekcijø komendan-
tas, sekcinis ir pagaliau eilinis. Betgi toje lentelëje buvo praleistas vietos
komendantas. Nustatæs vyresniðkumà Kowalec-Juzwik davë teisæ virðinin-
kams bausti valdinius: 1) papeikiant, 2) papeikiant akivaizdoje kitø orga-
nizacijos nariø ir 3) iðmetant ið organizacijos. Pirmas dvi bausmes leista
skirti uþ paprastus drausmës prasikaltimus, o treèiàjà uþ atvirà neklusnu-
mà ir kenkimà organizacijai. Tuo paèiu ásakymu buvo ásakyta 1, 2, 3, 4, 6 ir
7 obvodams iki liepos mën. 27 d. prisiøsti vadybai tikslius raportus ir ruoð-
tis prie mobilizacijos, kuri kasdien gali bûti paskelbta. Tuose raportuose
obvodai turëjæ prisiøsti þinias: 1) apie þinomus jiems karininkus lenkus ir
lietuvius, 2) apie þinomus jiems politikos veikëjus lenkus ir lietuvius ir
3) apie dislokacijà obvodo ribose visø ginkluotø jëgø su nurodymu vadø,
þmoniø ir ginklø skaièiaus, gurguolës, sandëliø, armijos nuotaikos, paþiû-
rø á lenkus ir tiksliausiø þiniø apie gyvenamas vietas organizacijos simpati-
kø ir POW nariø. Tuo pat ásakymu buvo paskirti nauji obvodø komendantai
ir asignuoti jiems pinigai.”

POW ir kitos antilietuviðkos len-
kø organizacijos smulkiai praneðinë-
davo á Varðuvà ir Vilniø apie Lietuvos

kariuomenës formavimà, jos dislokacijà, þmoniø nuotaikas. Buvo sudaro-
mi pritarianèiøjø lenkams sàraðai ir kaimuose bei miesteliuose.

Á Varðuvà bûdavo praneðama ir apie mëginimus nepriklausomoje Lie-
tuvoje áteisinti lietuviø kalbà kaip valstybinæ, bûdavo trimituojama, kad
tai esàs lietuviø nacionalizmas, antilenkiðkos valdþios politikos iðraiðka.
Buvo apkaltinami ir lietuviai kunigai, pamokslus sakantys lietuviðkai. Ðtai

Lietuvybë – siaubas lenkams
okupantams
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1919 m. liepos mënesá Kauno lenkø skundas Popieþiaus nuncijui Lenkijo-
je Raèiui (Ratti): „[...] Kauno dvasiðkija niekina miesto lenkus – katalikus,
vadindama juos atmatomis. Todël praðome apginti mus ir gyvenimà pa-
lengvinti. [...]

1. Lenkas–katalikas, sutikæs kunigà lietuvá ir iðtaræs pasveikinimà „Niech
bædzie pochwalony Jezus Chrystus“, geriausiu atveju gauna atsakymà: „Ant
amþiø amþinøjø. Amen“, daþniausiai gi negauna atsakymo, o buvo atsaky-
mø: „idi k èiortu“.

2) Ieðkanèius dvasinës paguodos, ateinanèius iðpaþinties lenkus, bet
nemokanèius lietuviø kalbos, lietuviai kunigai pasityèiodami ðiurkðèiai pa-
varo, patardami vaþiuoti Varðuvon.

3) Nekæsdami viso, kas lenkiðka, lietuviai kunigai skelbia, kad viena
„Sveika Marija“ daugiau sveria negu 10 „Zdrowaú Marya“, ir dar daug
panaðiø nesàmoniø.

4) Iðgirdæs tikinèiojo praðymà, lenkø kalba pareikðtà, lietuvis kunigas,
jo neiðklausæs, paðiepdamas atsako: „vaþiuok Varðuvon“.

5) Kunigui lietuviui, su Ðvenèiausiu atvykus pas ligoná, draudþiama mels-
tis lenkiðkai ir verèiama melstis lietuviðkai; uþ pasiprieðinimà dauþomi snu-
kiai, kaip tatai padarë Ðvè. Trejybës baþnyèioje panelei Elenai Bublevièaitei
1919 m. balandþio mënesy kunigas lietuvis Zenonas Kareckas.

6) Pasityèiodama ið lenkø pamaldø, nuo senovës lenkø kalba baþny-
èioje laikomø, dvasiðkija keièia jas lietuviðkomis, patardama lenkams va-
þiuoti Varðuvon.

7) Kauno Ðvè. Trejybës parapijoje yra 8000 lenkø ir 1500 lietuviø, gi
kunigø 2 lietuviai ir 1 lenkas. Tos parapijos klebonui kunigui Borowskiui
mirus, parapijieèiai lenkai ir lietuviai praðë paskirti klebonu kunigà Juozà
Savická, bet vyskupas pakvietë kariuomenæ tiems parapijieèiams iðvaikyti
ir paskyrë klebonu uþkietëjusá lietuvá ðovinistà ir riauðininkà kunigà pralo-
tà Petrà Januðevièiø.

8) Vyskupas nuolatos skiria á lenkø apgyventas parapijas kunigus lietu-
vius, kurie litvinizuoja lenkus lietuviðkomis pamaldomis, tyèiojasi ið lenkø,
kirðina þmones ir áneða á baþnyèià nerimo – tikinèiuosius nuo jos atstu-
mia...“1

Lietuvos kariuomenës teismo pirmininkas P. Ðniukðta teismui buvo
pateikæs duomenø ir apie antràjá lenkø mëginimà 1919 m. rugsëjo 20 d.
ginkluotu bûdu uþgrobti valdþià Lietuvoje. Teisme Pirmininkas kalbëjo:

1 Rainys J. Ið kn.: POW (Polska organizacja wojskowa) Lietuvoje. K., 1936. P. 72, 73.
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„Nepavykus POW Kauno Apygardos komendanto Kowalec-Juzwiko
rugpiûèio mën. 28 d. ruoðiamam perversmui, Lenkø Karo Vadovybës In-
formacijos skyrius nenusiramino, bet rengë antràjá. Byloje yra jo ásakymas
Niekrasz-Rolskiui, duotas Kaune 1919 m. rugsëjo mën. 20 d., kurá èionai
iðvertæs paduodu be jokiø sutrumpinimø:

Lenkø Kariuomenës Vyriausios Vadovybës Informacijos skyriaus
1919 m. rugsëjo mën. 17 d. ásakymu esu laikinai ágaliotas vesti karo dery-
bas Lietuvos teritorijoje. Tuo paèiu ásakymu karo operacijos ir su jomis
susijæ bendri politiniai dalykai priklauso man spræsti. Apie lietuviø ûpà ir
padëtá fronte darë praneðimà man 1919 m. rugsëjo mën. 19 d. Gruþecki-
Halban ir já skiriu palaikyti ryðiui tarp fronto daliø ir manæs. Jam pavedu
kreiptis á Tamstà kaip ðiaurës rytø lietuviø fronto Kauno Apygardos vado-
vybës bendradarbá su tokiu ásakymu:

1. Surinkite, laikydamies didþiausio paslaptingumo apie save, kiek ga-
lima, daugiau jëgø. [...]

3. Surinkæ jëgas, uþimkite Kaunà tokiais paruoðiamais þingsniais:
a) Keturias dienas prieð Tamstos paskirtà uþëmimo laikà duokite þinià

man per ryðininkà, kad:
I. Dalá organizaciniø jëgø sugrupuotø Kaune.
II. Kità organizaciniø jëgø dalá priartintø prie Kauno taip, kad tos jë-

gos bent 3 valandas Tamstà ir Komisijà ginklu palaikytø.
III. Apsidraustø lenkø kariuomenës pagalba, jei bûtø pavojus ið vokie-

èiø pusës, taip, kad ta pagalba atvyktø ne vëliau kaip per 5 valandas.
b) Tuojau, uþëmus Tamstai Kaunà, sueikite per ryðininkà á kontaktà su

manim ir Lietuviø–lenkø Komisija, kuri imsis vadovauti politinei akcijai ir
stengsis:

I. pakviesti diktatoriø ir sudaryti laikinà valdþià,
II. paskelbti manifestà, kad pateisintø gyventojams ir esanèioms Kau-

ne uþsienio misijoms vokieèiø valdþios (Tarybos) nuvertimà. Manifestas ir
pirmi finansø tiekimai armijai jau parengti ir yra pas penkis esanèius Kau-
ne Komisijos narius (likusieji keturi – Vilniuje).

c) Kaunà uþimti turi lietuviø kariuomenë tais sumetimais, kad visai
bût paðalintas bet kuris Komisijos átarimas, kad ði iðprovokavus lenkø ka-
riuomenës intervencijà, ir dël to, ligi Tamstai savo jëgomis uþimant Kau-
nà, Komisija nepradësianti jokios akcijos (pareiðkiu tatai komisijos vardu,
kaip jos pirmininkas ið lenkø pusës, remdamasis jos rezoliucija ið 1919 m.
rugpiûèio mën. 22 d., kuri skamba: „ginkluotà akcijà reikia daryti tiktai
lietuviø jëgomis, lenkø jëgos padeda tik kilus pavojui“).

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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d) Kauno uþëmimà reikia taip vykdyti, kad në vienas dabartinës val-
dþios atstovas, o taip pat në vienas jos patarëjas ið vokieèiø atstovø, esan-
èiø Kaune, nepasislëptø ir nuo pirmø Kauno uþëmimo valandø iki naujosios
valdþios decizijos bûtø laikomi kalëjime.

e) Fronto akcija turi prasidëti ne vëliau kaip ðio mënesio bëgyje, prie-
ðingu atveju komisijos ir mano ágaliojimai nustoja veikæ dël to, kad savo
pilieèiø likimu Kaune Lenkø Respublika pati turës susirûpinti, atsiþvelg-
dama á dabartinës þudanèios Lietuvà valdþios þingsnius, ir tik tokià pro-
longatà pasisekë komisijai ið jos vyresnybës iðgauti, bet tai jau yra paskutinis
nusileidimas.

Po ðiuo dokumentu yra paraðas: Kauno Apygardos Komendantas ir
Lietuviø–Lenkø Karinës Komisijos Kaune narys.

Rugsëjo mën. 23 d. buvo suimti ir
POW Kauno Apygardos komendantas

Kowalec-Juzwik ir Þvalgybos skyriaus komendantas Niekrasz-Rolski ir nuo
tos dienos POW Lietuvoje laikoma nustojusi veikusi, nors jos statutu ei-
nant jinai yra Lietuvoje ir ðiandienà tebeveikianti.“1

Kariuomenës teismas 6 POW vadus Lietuvoje nuteisë sunkiøjø darbø
kalëjimo iki gyvos galvos, devynis – nuo 6 iki 15 metø sunkiøjø darbø kalë-
jimo, septynis – nuo 1,5 iki 5 m. sunkiøjø darbø kalëjimo, ðeðis – nuo 1,5 iki
5 m. paprasto kalëjimo, septyniolika – nuo 8 mënesiø iki 1 metø paprasto
kalëjimo. Kitiems dovanojo nusikaltimus.

Teismo dienomis ir po jo lenkø spauda plûdo Lietuvà ir jos Vyriausy-
bæ, tarsi ji persekiojanti lenkus, tarsi „nepriklausomoje Lietuvoje“ dar bai-
siau negu Muravjovo Koriko laikais. Lenkijos uþsienio reikalø ministerija
skelbë, jog Lietuvos gyventojai reikalaujà, kad Lenkija atsiøstø kariuo-
menæ gelbëti nuo lietuviø valdþios smurto. Taèiau në viename lenkø laik-
raðtyje, në vienas lenkø valstybës veikëjas taip në karto neuþsiminë apie
lenkø ginkluotà organizacijà „Kauno Lietuvoje“, apie jos rengtà sàmoks-
là, kad pasmaugtø nepriklausomà Lietuvos valstybæ ir prijungtø jà prie
Lenkijos.

Neteko aptikti, kad POV ir jai giminiðkø organizacijø teroristine veik-
la bûtø pasidomëjæ ir lenkø istorikai.

Nelabai jiems bûtø lengva pateisinti tas organizacijas ir jø ákûrëjo, len-
kø dievuko J. Pilsudskio tokià niekingà veiklà paèiu sunkiausiu nepri-

1 Rainys J. POW (Polska organizacja wojskowa) Lietuvoje. K., 1936. P. 113.

Teismo nuosprendis

ALGIMANTAS LIEKIS
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klausomos Lietuvos kûrimosi metu. Lëmë, matyti, tai, kad lenkø imperia-
listai tada troðko kirsti á nepriklausomos Lietuvos nugarà mirtinà smûgá.
Kita vertus, pati POW buvo slapta organizacija ir apie tai balsiai nekalbëta
ir paèioje Lietuvoje. Vienoje POW 1919 m. birþelio 20 d. R. Kovaleco (Ada-
mo Juzviko) instrukcijoje skaitome: „Mûsø atgimimo istorija, be abejo,
kada nors atiduos tinkamà garbæ POW ákûrëjui ir galbût paprastiems jos
eiliniams. Taèiau ðiandien ðie ligi savo gyvos galvos turës bûti pasislëpæ ir
neþinomi, nes slaptoji organizacija POW veikia ir darbuojasi ne dël gar-
bës. Kiekvienas „peoviako“ þingsnis yra paslëptas po slapyvardþiu...“1

Lenkø sàmokslas, kuriame dalyvavo didþioji dalis sulenkëjusiø Lietu-
vos dvarininkø, bajorø, sukëlë visø dorøjø lietuviø pasipiktinimà, juos dar
labiau sutelkë, ákvëpë dar didesniam pasiaukojimui, kad apgintø Lietuvos
nepriklausomybæ.

Vladas Putvinskis-Pûtvis, vienas ið Lietuvos ðauliø sàjungos ákûrëjø
ir ideologø, 1921 m. paraðë savo áspûdþius ið lenkø teismo:

„Lenkø byla armijos teisme prie uþdarytø durø. Á teismo salæ leidþiami
su bilietais tik kaltinamøjø giminës, valdþios ir visuomenës atstovai.

Man ið pat savo pradþios toji byla darë áspûdþio kaþin kokios nesàmo-
nës. Kaþin koks slëgiàs nesusipratimas apipynë visà Lietuvà ir toji byla –
tai tik vienas ið daugelio to nesusipratimo aktø. Ir man tas palyginti smul-
kus aktas negali uþdengti akiø á visà dramà.

Ðit ið vienos pusës, suþeista, krauju varvanti pritroðkinta jaunoji Lietu-
va keliasi ið pusiau numirusiøjø. Ji tyliu, bet grieþtu balsu pareiðkia pasau-
liui, jog ji yra gyva, jog jauèia savyje jëgø budriai þengti á auðringà ateitá
þmonijos tautø ðeimoje; pareiðkia noro kvëpuoti þemës oru, dþiaugtis sau-
lës spinduliais, dirbti tëvø þemæ, bûti nepriklausoma ir laiminga. Ji kûdi-
kiðkai tiesia rankas, laukdama draugiðkojo pasveikinimo, uþuojautos ir
pagalbos ið broliø ir seserø, kurie irgi, ið sunkios vergijos letargo atbudæ,
gydo savo þaizdas ir ruoðiasi á ateities kelionæ.

Bet vieton uþuojautos, ji sutinka neapykantà. Lietuvos letargas buvo
laikomas jos mirtimi. „Broliai“ ir „sesers“ jau savinosi jos palikimà, jau
dalijosi jos þemæ, dëdami pastangø, kad ji pati kuo greièiau pereitø ið laiki-
nojo á amþinàjá sapnà. Dabar besikeliant Lietuvai, jà sutinka „broliø“ nusi-
vylæ veidai, pakeltos kumðtys. Broliðkøjø tautø rankose blizga þudikø peiliai,
mirtini nuodai.

– Aa! Tu nenori pati mielu noru uþmigti, tai mes tau padësim.

1 Ten pat. P. 183.



339JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Lietuva, paliesta ðiurkðèios rankos, greit nusipurto naiviais sapnais, ji
suprato, kad gyvenimo teisæ ji turi savo krauju pirkti. Gyventi turi teisës
tik tvirtas. Ir kovoje turi árodyti savo teisæ gyventi.

Santykiuose tarp tautø nëra tø doros pagrindø, kurie vieðpatauja kar-
tais tarp atskirø þmoniø. Þinomas yra senovës pasakymas: „Þmogus þmo-
gui yra vilkas“. Þmoniø tarpe yra tikrø draugø, bet tarp tautø niekada!
Jeigu kartais ir dedasi tauta su tauta draugën, tai tik tada, jei tat iðranda
naudinga. Su silpna tauta nieks nesidës, nieks jai nepadës. Jei Lietuva nori
turëti talkininkø, tad ið pradþios turi árodyti savo gyvybës jëgà, turi iðlaikyti
sunkø kraujo ir kultûros egzaminà.

Suprato tai Lietuva ir neatsisakë nuo sunkaus egzamino, nes nëra kito
kelio á ðviesos ateitá. Ir ðit jau treti metai su kardu rankoje laiko ji tà egza-
minà, besikaudama vienui viena su gausingais prieðais, kaskart labiau ste-
bindama pasaulá, kurs ligi ðiol nenorëjo jos þinoti.

Tarp tø prieðø paskyrë mums likimas vienà, kurs iðsiskiria ið kitø savo
ypatingu nuoþmumu ir veidmainingumu, kurá dargi svetimos tolimos pa-
saulio tautos apibûdino kaip tautø karikatûrà, slavø iðsigimëlius, amþinus
avantiûristus ir t. t.

Tai yra lenkai. Su jais mes turime tamsià ir sunkià istorinæ praeitá. Len-
kija amþinose tautø ristynëse ir kovoje su mumis vartojo ypatingø priemo-
niø. Negalëdama apveikti geleþim ir ugnim, ji apsimetë drauge. Kada kiti
kaimynai atvirai puldavo Lietuvà ið visø pusiø, Lenkija veidmainingai ið-
tiesë esà pagalbos rankà. Viena ranka ji padëjo kautis su prieðais, bet vien
tik tam, kad kita ranka prismaugtø ir paglemþtø sau paèià Lietuvà.

Per iðtisus amþius Lenkija varë savo „broliðkàjá“ darbà Lietuvoje. Ji,
lyg mylima seselë, dabojo sveikatos savo seselës, o kad abi seselës, svetimø
valstybiø pavergtos, ëmë silpti ir nykti, Lenkija ir tada nenustojo Lietuvos
globoti. Ji, pati suvargusi, sëdëjo prie lovos savo sesers ligonës, migdë jà
uþgulusi, troðkindama lyg tos legendos ðikðnosparnis, kuris èiulpia kraujà
mieganèio þmogaus, ðvelniai ir tyliai sparnais plasnodamas, kad auka tvir-
èiau miegotø.

Taip ir Lenkija, esà globodama, migdë, slëgë, troðkino Lietuvà, uþgu-
lusi krûtine, esà gydydama, sistemingai girdë nuodais, neleisdama jai ið
lovos keltis, savo kojomis vaikðèioti, savosios kultûros gaiviu oru kvëptelëti.

Ji liûliavo jà meilës þodþiais: „Lietuva, tu esi kaip sveikata“ ir iðties
gyrë Lietuvos sveikatà ir pati tuko.

Ji savo dainiø þodþiais lingavo sapnuojanèià Lietuvà jos praeities gra-
þiais vaizdais. Ji iðties pamilo tà mirðtanèià seselæ, ið kurios gërë sveikatà, ji
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pamilo jos graþià praeitá, jos miðkus ir þemæ, kuri davë jai graþiø vaisiø, ir
tuos pilkus þmones su jø liûdnomis dainomis, kurie lenkams taip kantriai
be pasiprieðinimo dirbo. Ir kada ið tø pilkø þmoniø iðkilo savos kultûros
pranaðai, lenkai iðkart pajuto juose prieðininkus, iðsigando, kad mylimas
ligonis nenurims, kad nenorës apsieiti be jos pagalbos.

Lenkija nenorëjo ir dabar nebenori tikëti á tai, jog Lietuvos atsibudu-
si tautinë sàmonë sugebës pastatyti tautà ant kojø, kad iðgelbës nuo mir-
ties. Ji kovojo su tuo nauju reiðkiniu ið pradþios aklu ignoravimu, paskui
panieka, paskui pasiprieðinimu, nepamirðdama vienu kartu ir savos mei-
lës þodþiø.

Lenkø siela susivienijo. Ið vienos pusës meilë tam poetingajam ðvel-
niam mirðtanèiam ligoniui ir jo brangiam palikimui, ið antros – atkakli ne-
apykanta tai jaunai ðiurkðèiai jëgai, ieðkanèiai savo teisiø, atsisakanèiai nuo
globos ir reikalaujanèiai ið globëjø apyskaitos.

Ðitos savo dviveidës sielos lenkai nepakeitë ligi ðiø dienø.
Dargi sudundëjus pirmiems ðûviams ir gaisrams suðvitus, nenukrito raið-

tis nuo jø akiø, dargi atvirai puldami mus pulkais ið pryðakio ir vylingai
smeigdami peilá á mûs nugarà, lenkai nenuëmë meilës kaukës nuo savo
veido. Vaidinimo metu jie praneðë dargi kryþiuoèius, kurie paskutiniuoju
kovos metu priversti buvo galø galais nusimesti krikðèioniðkosios meilës kau-
kæ, mesdami kryþiaus ideologijà á kampà ir iðtiesdami grobuoniø nagus.

Lenkø meilës hipnozas taip tvirtas, kad jaunos, naivios, doros kai ku-
riø Lenkijos sûnø sielos, pakliuvusios to hipnozo átakon, laiko tà meilës
vaidinimà grynu auksu, negalëdamos átarti savo tëvus veidmainiavus, nes
tai bûtø per didelis absurdas, bûtø per daug baisu. Prieita iki to, kad jie
patys nesupranta reikðmës to peilio, kurá smeigia á jaunos Lietuvos nuga-
rà. Tas doras nekaltumas padaro tà meilës kaukæ tiek gyvà, natûralingà,
jog kartais vienas kitas lietuviø veikëjø sustoja nusiminæs, átardamas kaþin
koká baisø nesusipratimà, uþduodamas sau klausimà: „Gal visa tai, kà að
myliu, á kà tikiu, yra tik viena baisi sloguèio klaida?“

Ðita dviveidë nesusipratimo atmosfera davë vyraujanèio tono visai len-
kø bylai armijos teisme. Kaip gyva lenkø dvigubos buhalterijos auka ir
iliustracija sëdi apkaltintø þmoniø krûvelë, á kurià pirmiausia ásminga akis
kiekvieno, áeinanèio teismo salën.

Kiek apsiþvalgius, sekas lengvai pastebëti du þmoniø sielø tipai: kai ku-
riø veiduose spindi þavingas ir kilnus idëjos atspaudas, nesuprasto kankinio
aureolës gaubiamas. Tokius veidus kilnesnë þmonijos dalis áprato gerbti.

Èia pat sëdi visuomenës atmatø ir ðlamðtø gyvos nuotraukos su ciniðku

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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dirbtiniu ramumu veiduose ir nevykusiu idëjos grimu. Yra ir nieko ne-
reiðkianèiø miesèioniðkø ir lyg per nesusipratimà èion pakliuvusiø pilkø
þmoniø.

Teismas! Kam jis èia reikalingas? Juk dabar kovos metas. Laikinos pa-
liaubos dar nenuslopino armotø aido. Dar mirðta mûsø draugai ligoninëse
ir nuo kanèiø lenkø nelaisvëje. Ðita apkaltinta þmoniø krûvelë, kuri kësi-
nosi duoti mums smûgá ið uþpakalio, tai tik smulkus kovos epizodas. Ar
laikas dabar nagrinëti, ginèytis? Ar ne verèiau bûtø buvæ pribloðkus juos
delnu kaip tà piktà musæ, kuri lenda kovotojui á kaktà, nesvarstant gra-
mais jos kalèiø sunkumo?

Turbût panaðiomis mintimis vadovavosi armijos teismo valstybës gy-
nëjas, pabrëþdamas savo kalbos pradþioje, kad ði byla turëjo bûti senai
iðspræsta karo lauko teismo.

Maþdaug tà paèià mintá iðreiðkë ir kaltinamøjø gynëjas, mûsø seimo
lenkø frakcijos lyderis (keista þodþiø sudëtis) Grajevskis, nevykusiai taiky-
damas tuo á teismo autoritetà.

Ið tikrøjø kam tas teismas? Galbût tam, kad duotø progos kaltinamie-
siems árodyti savo alibi istoriniame lenkø – lietuviø konflikte. Ir ðios rûðies
naivios pastangos buvo daromos ið kaltinamøjø pusës. Stengtasi árodyti,
kad tais laikais, kada byla prasidëjo, dar nebuvæ karo su lenkais, kad for-
maliai anais laikais dar nebuvæ teisëtos nepriklausomos Lietuvos, kad ap-
kaltintieji nieko bendro neturi su Lenkijos bendra politika, kad kai kurie
tik dalyvavæ OSN (Nemuno „strzelcø“ – ðauliø) organizacijoje, kuri pasta-
èiusi savo tikslu didþiàjà nepriklausomà Lietuvà, bet kaþin kokià kitokià
negu lietuviø valdþios kuriamà ir vël kitokià negu Varðuvos sumanytà. Pa-
galiau dar naiviau stengtasi árodyti, kad daugumas net ir OSN organizaci-
joje visai nedalyvavæ. Visi ðitie árodymai valstybës gynëjo, besiremianèio
neturtinga bylos faktiðkàja medþiaga ir liudininkais, buvo lengvai sutrinti.

Grieþtai ir aiðkiai apibrëþë dvi kovojanèias puses: grobuonë Lenkija ir
atgyjanti Lietuva. Veltui bûtø ieðkoti kaþin ko treèio. Visi ðitie Peovu, Des-
ka, Esovu kartu su Þeligovskiu, Pilsudskiu sudaro vienà. Tai visa yra Var-
ðuvos politikos priemonës taip, kaip kirvis, kastuvas, virvë yra ávairios
priemonës rankose to vieno þmogaus, kurs nori iðrauti su ðaknimis medá ið
tos þemës, kurioje tas medis auga. Tai visa liko aiðkiø aiðkiausiai árodyta,
nors mums, kuriø rûbai kovos dûmais kvepia, ir ne be naujiena.

Ir visgi drástu pasakyti, kad tas teismas buvo reikalingas. Ne atsitiktinis
ávykis, ne apsileidimas, ne klaida padarë tai, kad tiek brangaus kovotojø
laiko tai bylai sugaiðinta.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Tai padaryti reikalavo jautri Lietuvos sàþinë, kuri nenorëjo naudotis
kovotojo teise, ilgai nemàstant sutrinti pagautà prieðininko agentà. Lietu-
vos sàþinë juto, kad tarp jos prieðininkø yra ne tik piktos valios, bet ir dorø
paklydëliø ir sutiko perkratyti tautinæ bylà ið jos esmës. Ir ið tikrøjø lenkø
byla visà laikà buvo svarstoma ðia principine prasme.

Tai buvo ne tik teismas, bet kova dviejø ideologijø. Kaltino kita kità abi
pusës. Lietuva kaltino Lenkijà, kad ji nenori leisti jai gyventi. Lenkija kal-
tino Lietuvà, kad, per daug tikëdama savo silpnomis jëgomis, kësinasi likti
savo kraðto ðeimininkë, neturëdama jëgø já sutvarkyti ir apsaugoti.

Lietuva kaltino Lenkija, kad toji, puldama jà savo legionais ið lauko ir
keldama sàmokslus viduje, trukdo jai tvarkytis. Lenkija aiðkinosi tai daranti
kaip neiðvengtinà, nors ir priverstinà operacijà, reikalingà Lietuvos labui.

Lietuva prikiða savo prieðininkui veidmainiavimà. Lenkija savo atsto-
vø ir kaltinamøjø lûpomis atkakliai gina savo istorinæ meilës kaukæ.

Ðita istorinë kaukë – centralinis kovos taðkas. Nuo to, ar pavyks jà vie-
ðai nudraskyti, pareina lietuviø – lenkø klausimo buitis. Nieks negali sëk-
mingai kovoti be tam tikro idëjinio pagrindo. Jei kovotojas nejauèia gilaus
etinio pagrindo, jis stengiasi sudaryti idëjiná surogatà.

Iðverþti prieðininkui jo idëjiná pagrindà reiðkia nulemti pergalë. Nudras-
kyti dirbtinæ ideologijos melagingà kaukæ reiðkia galutinai prieðininkà sutriuð-
kinti. Taip turëjo ir þuvo kryþiuoèiai, nustojæ krikðèionybës platintojo idëjinio
pagrindo, kada lenkai ir lietuviai tapo krikðèionimis ir sugebëjo tai árodyti.

Ðtai dël ko su tokiu karðèiu susiremta tuo klausimu, kad net kaltina-
møjø likimas rodësi esàs antraeilis dalykas. Iðties ar svarbu pora deðimèiø
prieðininkø daugiau ar maþiau ten, kame jø yra tûkstanèiø tûkstanèiai.

Buvo áspûdþio, kad dargi paèiø kaltinamøjø vadams daugiau rûpëjo
principinë proceso pusë negu jø paèiø likimas.

Aiðku, kad armijos teismo ir „Peovu“ bylos rëmeliai buvo per ankðti
tokiam plaèiam uþdaviniui. Kova ideologijos srityje dar ilgiau tæsiasi negu
ginklø kova.

Ir vis dëlto, nepaisant tø siaurø rëmeliø, teismas iðsprendë kalbamàjá
uþdaviná, kiek tai nuo jo parëjo.

Centraliniai ðio epizodo susirëmimo asmenys buvo kaltinamøjø pryða-
ky peovieèiø Lietuvoje organizatorius, lenkø armijos karininkas Kovalec,
lenkø „unijonistø“ idëjos fanatikas.

Ið kairës pusës – armijos teismo valstybës gynëjas. Jo jaunas energin-
gas veidas apðviestas atgyjanèios Lietuvos karþygiø aureole. Jaunas Lietu-
vos atstovas.
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Jø tarpe uþ teismo stalo teismo pirmininkas, rimtas, objektingas, tikras
kraðto pilietis, kurio iðvaizda þadina pagarbos ir pasitikëjimo.

Tarp civiliniø gynëjø kreipë dëmesá jau aukðèiau minëtas atstovas Gra-
jevskis, Varðuvos fanatikas su dirbtinës didybës veidu.

Tenka dar paminëti gynëjà B., kurio garbë, kaip Lietuvos pilieèio, liko
teismo salëje palaidota.

Jo kalbos metu prisirinko daug publikos, kas tik galëjo áeiti. Rûpëjo
mums klausimas, kokià pozicijà uþims kaip gynëjas ðitas kitàsyk garbingas
mûsø vyras. Numanëm, kad sunku ginti peovieèius, neginant kartu visos jø
ideologijos, kadangi jie patys nuo jos nenorëjo atsisakyti.

Kai B. pareiðkë ginsiàs tik 13 darbieèiø, atsidusom lengviau. Turëjom
vilties, kad jis gins tuos formaliai, stengsis árodyti, jog jie nekalti arba pa-
klydæ, galbût stengsis iðkelti sumaþinanèias kaltæ aplinkybes ir t. t.

Bet ðita viltis neilgai tedþiugino. Ið pat pirmøjø jo kalbos þodþiø pasi-
darë aiðku, kad jis gina visà ideologijà tø, kuriø paliepimu kaltinamieji
stengësi duoti smûgá jaunajai Lietuvai, kad pripaþásta jø darbø ne tik teisë-
tumà, bet reikalingumà. [...]

Byla pasibaigë þinomu skaitytojams nusprendimu. [...] Jeigu dviejø tautø
valios susikerta, visada viena jø yra kuriamoji, o kita destruktyvinë, gro-
buoniðka ir visada iðturës ir laimës pirmoji.“1

POV sàmokslo áveikimas – tai viena svarbiausiøjø lietuviø tautos ir
besikurianèios nepriklausomos Lietuvos pergaliø, patvirtinanèiø lietuviø
dvasinæ moralinæ pergalæ.

NAUJA INVAZIJA – BERMONTININKØ

Lietuviams savanoriams, formuojamos Lietuvos kariuomenës daliniams
kovojant su Sovietø Rusijos, su Lenkijos kariuomenëmis, su lenkø organizuo-
jamais sàmokslininkais, tuo metu, 1919 m. liepos 26 d., á Ðiaurës Lietuvà ëmë
verþtis buvusios carinës Rusijos karininko P. Bermonto-Avalavo (Bermont-Ava-
lov) vadovaujami, ið rusø baltagvardieèiø sudaryti ir vokieèiø generolo R. Golco
(Goltz) vadovaujami kariuomenës pulkai, ðelpiami daugiausia Antantës vals-
tybiø ir turëjusiø uþduotá apginti Baltijos valstybes nuo bolðevikinës Rusijos, o
jai pralaimëjus – atkurti Rusijà bûtos imperijos ribose arba sudaryti sàlygas
Lenkijai tapti Vakarams barjeru nuo bolðevikinës Rusijos jai iðsilaikius. Kitaip
sakant, bermontininkai vienu ar kitu atveju turëjo bûti nepriklausomos Lietu-
vos duobkasiai Rusijos ar Lenkijos galybiø vardan.

1 Putvinskis-Pûtvis V. Gyvenimas ir parinktieji raðtai. Èikaga, 1973. P. 238–244.
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Pirmiausia á Ðiauliø kraðtà ið Latvijos ásiverþë plk. P. Virgolièiaus (Vir-
goliè) vadovaujami daliniai (15 tûkst. kariø), ginkluoti kulkosvaidþiais, pa-
trankomis, net lëktuvø eskadrile. Ásiverþëliø gaujos nuolat didëjo atvykstant
á jas savanoriams ið Vokietijos, Rusijos.

Ásiverþëliai plëðikavo, þudë, skelbë rekvizicijas, be teismo suðaudydavo
pasiprieðinusius, neklusnius. Nauji gerai ginkluoti bermontininkø daliniai
ëmë rodytis Þemaitijos ðiaurëje ir pietuose, net Tauragëje. Jie ásitvirtino
ypaè svarbiame Lietuvai, jos kariuomenei geleþinkelio mazge – Radvilið-
kyje. Tuo metu dar labiau sustiprino savo verþimàsi á Lietuvà ir lenkai. Ið
okupuoto Vilniaus ir jo kraðto jie puolë Vakarø (Þelvos) ir Pietø (Punsko,
Viðtyèio) ir kitomis kryptimis. Lenkø daliniai daug kur demarkacinæ linijà
paþeisdavo, kad apiplëðtø lietuvius valstieèius, nubaustø lietuviðkai kal-
banèiuosius. Ásiverþæ lenkai plëðdavo panaðiai kaip ir bermontininkai – jø
gauja ðaudydama uþimdavo kaimà ir plëðikaudavo, kol gaudavo þinià apie
artëjantá lietuviø daliná. Dël tokio okupantø smurto, dël bermontininkø
susitelkimo Lietuvoje Lietuvos Vyriausybë 1919 m. vasarà kreipësi pagal-
bos á Antantës ðaliø Aukðèiausiàjà Tarybà ir ji 1919 m. rugsëjo 24 d á
Kaunà atsiuntë savo karinæ misijà, vadovaujamà Prancûzijos generolo
A. A. Niselio (A. H. Niessel), turëjusià organizuoti bermontininkø–
vokieèiø, rusø baltagvardieèiø kariuomenës – tariamà perkëlimà á Narvos

Rusø–vokieèiø avantiûristø armijos grupës karininkija. Centre – P. Bermontas-Avalovas.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Jonas Variakojis (1892–1963) –
Nepriklausomybës kovø dalyvis. Savanoriu

ástojo á kuriamà Lietuvos kariuomenæ,
organizavo Panevëþio apsaugos bûrá, kurio

pagrindu vëliau buvo suformuotas
batalionas. Jo vadovaujami kariai kovësi

ties Këdainiais, iðvadavo Ukmergæ,
Panevëþá, Kupiðká, dalyvavo mûðiuose su

bermontininkais ties Meðkuièiais ir
Ðiauliais, atlaikë lenkø puolimà prie

Ðirvintø ir Musninkø. 1921 m. paskirtas
3-iosios pëstininkø divizijos vadu.

Apdovanotas ávairiais ordinais.

Pranas Liatukas (1876–1945) – savanoris.
Á Lietuvos kariuomenæ ástojo 1918 m.,
buvo paskirtas 2-ojo pëstininkø pulko

vadu. Prieð Zarasø kautynes paskirtas
1-osios brigados vadu. 1919 m. suteiktas

generolo leitenanto laipsnis. 1919 m.
spalio 7 d. paskirtas vyriausiuoju

kariuomenës vadu, vadovavo frontui prieð
bermontininkus. 1919 m. apdovanotas

Vyèio kryþiaus 5 laipsnio ordinu.

ALGIMANTAS LIEKIS
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frontà rusø baltagvardieèiø generolo N. Judenièiaus, kovojusio prieð Rau-
donàjà armijà, þinion ir aiðkintis Lenkijos kariná konfliktà su Lietuva.

Bet ið tikrøjø misija siekë tik propagandiniø tikslø ir vengë spræsti kon-
kreèius klausimus. Ji susitiko tik su Lenkijos ir bermontininkø atstovais,
tarsi Lietuva net nebûtø praðiusi paramos.

Nesulaukus jokios paramos ið Nyselio
karinës misijos, Lietuvos atstovai kreipësi

paramos á Vokietijos reichstago socialistø frakcijà dël kraðtà siaubianèiø
bermontininkø. Socialistai á tai atsiliepë ir nedelsdami iðkëlë reichstago
posëdyje klausimà dël vokieèiø–rusø kariuomenës daliniø siautëjimo ne-
priklausomoje Lietuvoje. Taèiau... Ásibrovëliai ir toliau buvo remiami Vo-
kietijos, nesiliovë savavaliavæ ðalyje. O spalio 9 d. jø daliniai, ginkluoti
kulkosvaidþiais, patrankomis Ðiauliuose uþgrobë lietuviø komendantûrà,
iðplëðë paðtà, iþdinæ, intendantûrà, maisto sandëlius, iðvaikë savivaldybës
tarnautojus, daug jø suëmë ir pasiskelbë, kad miestas valdomas jø, vokie-
èiø–rusø baltagvardieèiø, kad ávedama viena kalba – rusø. Savo valdþià
bermontininkai paskelbë ir kai kuriose kitose vietose – Linkaièiuose, Bir-
þuose ir kt. Dël tø bermontininkø provokacijø Lietuvos Vyriausybë vël
kreipësi á Antantës ðalis, kad kuo skubiau ið Lietuvos bûtø iðgabenta ber-
montininkø kariuomenë. Taèiau konkreèiø atsakymø nesulaukta. Lietu-
vos þvalgybà pasiekë þinios, jog vokieèiø agentai svarstà su bermontininkais
galimybæ... uþimti Kaunà ir sudaryti Lietuvoje savo vyriausybæ, paskelbus,
kad bermontininkø kariuomenë yra Lietuvos kariuomenë. Rusijoje lai-
mëjus baltagvardieèiams Lietuva sudarytø su ja federacijà.

Tarp pagrindiniø to sàmokslo organizatoriø buvo Lietuvos baronas fon
Ropas (von Ropp), jo svainis dvarininkas Vildmanas (Wildmann) ir lietu-
vis, save dideliu politiku laikæs avantiûristas J. Gabrys. Toks sprendimas
ypaè buvo pageidautinas stambiesiems Vokietijos pramonininkams, kurie
vylësi eksploatuoti Rusijos þemës turtus ir ásigalëti jos rinkose.

Bûsimos baltagvardietiðkos Rusi-
jos ir Vokietijos ateities bendravimo
planus rengë rusø monarchistø blokas

drauge su stambiaisiais vokieèiø pramonininkais. Buvo ir kitas planas: ber-
montininkams nuvertus Lietuvos Vyriausybæ, naujai jø paskirtoji, „iðreikð-
dama tautos valià“, papraðytø Vokietijos vyriausybës paimti Lietuvà savo
globon, sudarytø su ja unijà.

Bermontininkø tikslai

Imperialistø tikslai
ir bermontininkai
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Apie tuos ir panaðius Vokietijos, rusø monarchistø planus 1919 m. spalio
pradþioje Lietuvos Vyriausybës atstovas V. Èepinskis informavo Anglijos
vyriausybæ, o A. Voldemaras ir B. K. Bobetis – Antanës Aukðèiausiàjà Ta-
rybà Paryþiuje.1

Nors karui baigiantis Vokietijoje ávyko revoliucija, pasikeitë valdþia,
bet ið esmës liko senoji biurokratija, senoji karininkija – Vokietijos aneksi-
nës politikos ðalininkai. Todël ir po revoliucijos, po Taikos sutarties Pary-
þiuje pasiraðymo buvo toliau, nors jau tyliai, puoselëjami Vokietijos didybës
planai. O juos ágyvendinti bent ið dalies galëjo padëti ir bermontininkø
kariuomenë.

Anglija, kaip ir Prancûzija, buvo suinteresuota, kad vokieèiai vël ásiga-
lëtø Lietuvoje, kaip ir Latvijoje ar Estijoje, ir jie nuo 1919 m. rudens pra-
dþios ëmë reikalauti, kad bermontininkø daliniai bûtø evakuoti ið Lietuvos.
Spalio 3 d. Vokietijos vyriausybë su kanclerio G. Bauerio (Bauer) ir kai
kuriø ministrø paraðais iðplatino atsiðaukimà á vokieèiø karius Lietuvoje,
ragindami juos gráþti á Vokietijà. Ar þinojo Lenkijos virðininkas ir jo vy-
riausybë apie Vokietijos ir bermontininkø planuojamà sàmokslà? Turëjo
þinoti, nes þinojo lenkø „ðefai“ prancûzai, visur gynæ lenkø interesus. Gal-
bût ir tai, kad Pilsudskio legionai, okupavæ Vilniø ir Rytø Lietuvà, nepa-
liovë verþtis toliau á ðalies gilumà, planavo uþimti net iki Dubysos, patvirtintø
prielaidas, kad, uþleidæ vokieèiams visà Vakarø Lietuvà, Þemaitijà, lenkai
sau pasiliktø Rytø Lietuvà su Vilniumi. Tad Prancûzija nesmerkë lenkø
dël Lietuvos grobimo.

1919 m. spalio pradþioje Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis gavo ið An-
glijos atstovø pasiûlymà padëti Lietuvai iðsivaduoti nuo bermontininkø.
Virðininkas sutiko ir papraðë ið Antantës 40 traukiniø savo kariuomenei
perveþti á Lietuvos centrinius rajonus. Taèiau Lietuvos Vyriausybë pa-
reiðkë, kad Lenkijos kariuomenæ ásileis tik tuo atveju, jei Lenkija iðves
savo okupacinæ kariuomenæ ið Vilniaus ir jo kraðto ir pripaþins Lietu-
vos valstybæ de jure. Taèiau lenkai atsisakë. Ir Lietuva ëmësi savo jëgo-
mis iðsivaduoti nuo bermontininkø. 1919 m. spalio 9 d. ji paskelbë karo
padëtá visame kraðte ir ëmësi koncentruoti kariuomenæ bermontininkø
puolimui.

Spalio 20 d. prasidëjo smarkûs mûðiai tarp lietuviø ir bermontinin-
kø prie Linkaièiø geleþinkelio stoties (Radviliðkio apylinkëse). Prieð puo-

1 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 541, 543.
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lanèius lietuvius ásiver-
þëliai metë ir savo ðar-
vuotus traukinius. Nuo
lietuviø èia svarbiausius
barus gynë vokieèiø da-
liniai, vadovaujami ge-
nerolo Eberharto (Eber-
hardt). Jis pamatæs, kad
pralaimëjimas neiðven-
giamas, pasiûlë lietuviø
kariuomenës vadui P. Lia-
tukui nutraukti mûðius,
tuomet jis su savo dali-
niais iki lapkrièio 15 d.
pasitrauks ið Lietuvos.
Pasiraðyta sutartis dël
evakuacijos pagal Ðiau-
liø–Tauragës geleþinke-
lio linijà.1

Generolas Eberhartas savo paþa-
dà ávykdë – jo vadovaujami daliniai iki
lapkrièio 15 d. paliko Lietuvà. Taèiau

kiti daliniai, pavyzdþiui, vadinamoji Geleþinë divizija, savanoriø korpusas,
Rosbacho (Rossbach) rinktinë, Vokieèiø legionas ir kiti dar daugiau kaip
15 tûkst. kariø nebuvo iðvesti. Jie liko ágyvendinti sàmokslo – uþimti Kau-
nà ir sudaryti marionetinæ savo vyriausybæ. Perversmas planuotas 1919 m.
spalio 1 d. Tam tikslui vietoj gen. Golco kariuomenei vadovauti buvo pa-
skirtas lenkas gen. V. Biskupskis (W. Biskupski). Bet apie bermontininkø
rengiamà valdþios uþgrobimà suþinojo Anglijos þvalgyba. Jos duomeni-
mis, gen. Biskupskiui talkino ir vietiniai – baronas fon Ropas ir dr. J. Gab-
rys. Jie svajojo uþimti aukðèiausius postus Lietuvoje.2 Pagal ðaltinius, baronas
fon Ropas vylæsis bûti Lietuvos finansø ministras, o dr. J. Gabrys – vyriausy-
bës vadovu. Perversmui kolèiakininkø (bermontininkø) durtuvais Lietu-

Mûðiø dël Linkaièiø schema.

1 Steponaitis V. Bermontininkai Lietuvoje // Mûsø þinynas. 1921. Nr. 1, p. 91.
2  Documents on British Foreign Policy 1919–1939. T. 3, p. 133, 141.

Bermontininkø pralaimëjimas –
J. Pilsudskio skausmas

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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voje organizuoti Vokietija skyrë 10 mln. markiø, o dar 300 mln. buvo pa-
þadëta po perversmo kariuomenës ir valdþios organizavimui. Apie tuos
baltagvardieèiø–vokieèiø kariuomenës Lietuvoje këslus 1919 m. spalio 29 d.
Lietuvos delegacijos nariai Taikos konferencijoje A. Voldemaras ir B. Ba-
kutis raðtu praneðë Antantës Aukðèiausiajai Tarybai ir pareikalavo, kad ta
svetimðaliø kariuomenë skubiai bûtø iðvesta.1 Bet Vokietija, nepaisydama
Antantës reikalavimø, jai ir toliau traukiniais per Ðiaulius teikë ginklus,
amunicijà, aprangà, o spalio 31 d. per Prûsijà á Lietuvà dar papildomai
buvo permestas á Rosbacho savanoriø korpusà (Freikorps) – apie 2000
kariø, perëjusiø sienà netoli Jurbarko.2

Tarp bermontininkø buvo iðplatintas vokieèiø Geleþinës divizijos vado
mjr. Biðofo (Bischoff) atsiðaukimas, kuriame jis ragino nepaisyti nei An-
tantës, nei lietuviø, nei latviø, nei estø reikalavimø evakuotis, nes jø tikslas

Nepriklausomos Lietuvos gynybos frontai 1919 m. spalio 16 d.

1 Ten pat. P. 195, 203, 206.
2 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. JAV, 1986. T. 2, p. 549.
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esàs nukariauti Baltijos ðalis ir perleisti „Rusø vëliavai“, padëti rusams iðsilais-
vinti nuo bolðevikø.1 Beje, kiek anksèiau, spalio 18 d., Lietuvos uþsienio reika-
lø ministerija gavo Bermonto notà, kurioje jis raðë, kad jis ir jo vadovaujami
kariniai daliniai neturá tikslo sukliudyti Lietuvai laisvai plëtotis, o jo sudaryta
Vakarø Rusijos centrinë taryba tik siekianti sàjungos su Lietuva, kuriai áveikus
bolðevikus Rusijos steigiamasis seimas pripaþins autonomijà. Tai buvo tiesiog
pasityèiojimo nota: nepaisant, kad Lietuva jau nepriklausoma, kad ið savo þe-
miø iðstûmë ásiverþusià Raudonàjà armijà, jai siûloma, jei bûsianti gera ásiver-
þëliams, gal ir bus suteikta autonomija Rusijos federacijoje.

Frontas su bermontininkais (1919 m. spalio 20–22 d.).

1 Bischoff J. Die letzte Front. Berlin, 1935. P. 214.
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Po minëtos lietuviø
pergalës prieð bermonti-
ninkus prie Linkaièiø
(spalio 20–22 d.) Lietu-
vos Vyriausybë 1919 m.
lapkrièio 18 d. paskelbë
ásakymà, kad Lietuvos
pilieèiai, ástojæ á Ber-
monto ar Virgolièiaus
ginkluotus bûrius, ligi
lapkrièio 30 d. privalo
juos palikti, prieðingu at-
veju jie bus baudþiami
kaip valstybës iðdavikai.

Jau lapkrièio 20 d.
lietuviai ëmë pulti ber-
montininkus visur, kur
tik jie buvo ásitvirtinæ. Tà
dienà nuo jø buvo iðva-
duota Tauragë, jie pulti frontu Ðiauliai–Tytuvënai–Lyduvënai–Jurbarkas
ir kt. Bet ypaè gausios bermontininkø jëgos buvo sutelktos Radviliðkyje.
Èia lietuviai juos áveikë tik durtuvø atakomis. Lapkrièio 22 d. Radviliðkis
buvo iðvaduotas plk. K. Ladygos vadovaujamø kariuomenës daliniø. Á lie-
tuviø rankas atiteko 10 patrankø, tarp jø dvi zenitinës, 30 lëktuvø, daug
automobiliø, per 100 sunkiøjø kulkosvaidþiø ir kt. Lietuviø kariuomenë
puolë bermontininkus, ásitvirtinusius Ðiauliuose, taip pat Þemaitijoje. Ta-
èiau atvykusi Prancûzijos karinë misija pareikalavo, kad lietuviai nutrauk-
tø mûðius ir leistø bermontininkams netrukdomai pasitraukti á Vokietijà.
Lietuva pakluso ir leido bermontininkø gaujoms trauktis á Vokietijà ne-
trukdomai. Taèiau jie traukësi neskubëdami. Besitraukdami dar daug plë-
ðikavo, ypaè Þemaitijoje, nors daug kur jiems grieþtai pasiprieðindavo
lietuviø ðauliø bûriai. Paskutiniai bermontininkai Lietuvà paliko 1919 m.
gruodþio 15 d.

Lietuvos pergalë prieð galingas ir gerai ginkluotas bermontininkø gau-
jas sukëlë nerimo Lenkijos virðininkui J. Pilsudskiui, kuris vylësi, kad lie-
tuviams pralaimëjus lenkø kariuomenæ bus galima ávesti á Lietuvà tariamai
gelbëti jos nuo ásibrovëliø ir, padedamiems Antantës valstybiø, „teisëtai“
prie Lenkijos prijungti visà Lietuvà. Taèiau be kitø pagalbos, kaip ir prieð

Mûðiø su bermontininkais prie Radviliðkio schema.
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keletà mënesiø buvo iðstûmæ uþ Dauguvos bolðevikø kariuomenæ, lie-
tuviai irgi vienui vieni niekieno nepadedami sumuðë bermontininkus ir
privertë juos palikti ðalá. Po lietuviø pergaliø lenkai jau nebegalëjo sa-
vo invazijos á nepriklausomà Lietuvà pasaulio akyse dangstyti tariamu
Lietuvos gynimu nuo bolðevikø, nuo vokieèiø – baltagvardieèiø kariuo-
meniø.

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS

Nepaisant lenkø, bolðevikø, bermontininkø pastangø pasmaugti ne-
priklausomà Lietuvà, ji atsilaikë ir po kiekvieno naujo puolimo tarsi dar
labiau stiprëjo, netgi rengësi rinkimams á Steigiamàjá Seimà. Rinkimai ávy-
ko: 1920 m. balandþio 14–16 d. lygiateisiuose, tikrai demokratiniuose rin-
kimuose buvo iðrinkta 112 atstovø á Lietuvos Steigiamàjá Seimà.

1920 m. geguþës 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Sme-
tona Steigiamojo Seimo pirmajame posëdyje Kaune (miesto teatro rû-
muose) kalbëjo: „[...] Ði diena yra Lietuvai visø prakilniausia: susilaukëm
ðios valandos, kada tautos valia, buvusi ilgus amþius prislëgta, suvarþyta,
vël iðkilo aikðtën ir susidëjo á stiprø, aiðkø vienetà. Bûdama nelaisvëj, tauta
buvo beveik nustojusi savo gyvybës sàmonës, buvo apmirusi, kitiems rodë-

Lietuviø mûðis su bermontininkais prie Radviliðkio (pieðinys).
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si, kad jau ir palaidota. Radosi taèiau kilniø jos vaikø, kurie nenusiminë,
kurie turëjo tiek dràsos ir ryþosi gaivinti apmirusià sàmonæ, kelt ir plëtot,
gydyt, budint, judint visuomenës valià, paþadint ið miego visà tautà ir visà
ðalá. [...] Ir ið tikro jø darbas veltui neþuvo: Vilniaus Seimas 1905 metais
garsingai vieðai pareiðkë, jog niekam kitam nedera Lietuvos ir lietuviø tautos
vardu kalbët ir bet kas daryt, kaip tik paèiai tautai, paèiai kraðto visuome-
nei. [...] Buvusi nuþeminta, ji per skausmus, kaip sako mûsø poetas, eina á
garbæ, ima garbingos vietos kitø nepriklausomø valstybiø eilëj, [...] kada,
tykojant kaimynams paglemþti mûsø nepriklausomybæ ir savybæ, Lietuviø
tautos vadai dràsiai gynë nepriklausomos Lietuvos garbæ, gynë garbingà
pilieèiø vardà [...]. Jø pavyzdys stiprina ir mûsø kartà ðiuo metu kovojant
dël kraðto nepriklausomybës. [...] Spirdamies prieð Lietuvos Nepriklau-
somybæ, mûsø prieðininkai ligi ðiol stengiasi aiðkint pasaulio galybëm,
kad lietuviø tauta nenorinti tapt nepriklausoma valstybë, kad nepriklau-
somybës siekimai esà vien bûrelio þmoniø pastanga, einanèiø prieð tau-
tos valià. […] uolus visuomenës dalyvavimas [Steigiamojo Seimo
rinkimuose] vaizdþiø vaizdþiausiai parodo, kad nepriklausomybë visam
kraðtui taip didþiai rûpëjo, kaip retoj ðaly terûpi. Dabar svetimos ðalys
mato, kad Lietuva, nuveikusi didþiausias kliûtis, ástengë sudaryt tautos
valios reiðkëjà, ástengë suðaukt demokratingiausiu bûdu Steigiamàjá Sei-
mà. [...]

Laikinosios Valdþios uþdavinys jau yra baigtas. Valstybës Taryba, Vals-
tybës Prezidentas, Ministeriø Kabinetas, Valstybës Kontrolë, Vyriausias
Kariuomenës Vadas atvedë Lietuvà lig Steigiamojo Seimo, ðiandie visi pa-
sitraukia ir atiduoda tam aukðtajam susirinkimui visà kraðto valdymà. Lai-
kinoji Valdþia palieka […] sudarytà nepriklausomos valstybës faktà. Tai ji
palieka iðraðytà áþangos lakðtà naujajai Lietuvos istorijai. Steigiamajam Sei-
mui tenka skleisti toliau jos lapai ir toliau raðyt [...]. Gaila, kad mûsø Stei-
giamasis Seimas negali susirinkti Vilniuj, savo sostinëj, kur ðiuo metu buvo
padaryta Valstybës atstatymo darbo pradþia [...]. Laikinoji valdþia visa da-
rë, kà galëjo Vilniui ir Lietuvos rytams atvaduot, bet nuo nepareinamø
nuo jos kliûèiø neástengë to siekti. Taip pat gaila, kad Klaipëdos sritis dar
nëra viso kraðto valdþios þinioj. [...] Atiduodama valdymà Steigiamajam
Seimui, Laikinoji valdþia […] geidþia, kad Steigiamojo Seimo nariai, ið-
rinkti Lietuvos visuomenës valia, tesëtø ávykdyt jos troðkimus [...]. Valio
nepriklausoma Lietuvos Valstybë!“1

1 Steigiamojo Seimo darbai. I sesija. K., 1920. P. 1, 2.

ALGIMANTAS LIEKIS



354 LIETUVIØ TAUTA

Steigiamasis Seimas patvirtino Lietuvos Nepriklausomybës deklaraci-
jà: „Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikðdamas Lietuvos þmoniø valià, skel-
bia esant atstatytà Nepriklausomà Lietuvos valstybæ, kaip demokratinæ
Respublikà, etnografinëm sienom ir laisvà nuo visø valstybiø ryðiø, kurie
yra buvæ su kitom valstybëm.“1

Seimas savo Pirmininku ir Respublikos Prezidentu iðrinko Aleksan-
drà Stulginská (iki tol Prezidentu buvo Antanas Smetona). Naujasis Pre-
zidentas savo kalboje Seime pasakë:

„[...] ðiandien jau turim iðsivysèiusá valstybës aparatà ir ginkluotà pajë-
gà. Narsi mûsø kariuomenë jau suskubo paðalinti ið mûsø kraðto kai ku-
riuos prieðus, ir tikimës, jog ji nepadës ginklo tol, kol visa Lietuva nebus
atvaduota. […] Garbë narsiajai mûsø kariuomenei! [...]

Deja, kai kurios Lietuvos dalys ir net mûsø sostinë Vilnius negalëjo
dalyvauti rinkimuose. Jos ið po þiauraus prieðo okupanto priespaudos tie-
sia á mus savo rankas. [...]

Deja, nëra èia Maþosios Lietuvos atstovø, ne mûsø, ne jø tame kaltë,
bet tikimës, kad, Dievui padedant, pasiðalins trukdanèios kliûtys, ir vienos
tautos kûno dalys galutinai susijungs ir susitelks á vienà valstybës organiz-
mo.“2

Steigiamàjá Seimà sveikino gudø, latviø, þydø, taip pat kitø tautiniø
maþumø atstovai, tik tarp jø nebuvo lenkø. Jie, kaip ir jø virðininkas Var-
ðuvoje, negalëjo susitaikyti su lietuviø tautos valstybës kûrimu. Kaip tik
Steigiamojo Seimo darbo pradþioje lenkai buvo nusiuntæ memorandumà
Tautø Sàjungai, kuriame ir toliau árodinëjo, kad visa Lietuva turi bûti Len-
kijos sudëtyje ir tik unijoje su ja.3

Taèiau Steigiamasis Seimas buvo iðrinktas visos Tautos ir iðreiðkë jos
valià toliau kurti nepriklausomà demokratinæ Lietuvos valstybæ etniniø
þemiø ribose. Steigiamojo Seimo iðrinkimas ir jo darbas sustiprino lietuviø
tautos pasitikëjimà savo kûrybinëmis galiomis, savo, kaip vienintelës Lie-
tuvos ðeimininkës, jausmà.

1 Steigiamojo Seimo darbai. Posëdis 1-as. K., 1920 05 15. P. 8.
2 Ten pat.
3 Aidai. 1970. Nr. 10, p. 459.
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LIETUVA NUGALËTOJØ PUOTOJE

Lietuvos pasiskelbimas nepriklau-
soma valstybe kaimyninëms ðalims bu-

vo lyg nelaukto kûdikio gimimas. Ypaè vokieèiams ir lenkams, tikëjusiems
Lietuvà paversti kaip savo provincija, Didþiosios Lenkijos dalimi. Tai ne
maþiau buvo nemalonu ir rusø baltagvardieèiams, ir rusø bolðevikams, no-
rëjusiems atkurti sovietø Rusijà buvusios carinës Rusijos imperijos ribose.
Tad nei pirmi, nei antri, nei treti negailëjo pastangø, kad sutrukdytø lietu-
viø tautai atkurti savo valstybingumà, árodþius, kad tik jie patys yra tikrieji
lietuviø þemiø ðeimininkai. Bet vis dëlto, kaip anksèiau raðyta, lenkø ðovi-
nistai savo akiplëðiðkumu ir ánirtingumu, panaudojant tam tikslui ir Kata-
likø baþnyèià, pralenkë visus. Lenkijos pretenzijos atitiko ypaè Prancûzijos
interesus, siekimà sukurti galingà Lenkijà kaip uþtvarà nuo bolðevikinës
Rusijos Vakarams. Praëjus metams po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos,
tuometinis Lietuvos uþsienio reikalø viceministras Petras Klimas savo at-
siminimuose raðë: „Ta Lietuvos padëtis tarp milþiniðkø varþovø mus mokë
ir nepaprastai apdairios ir subtilios diplomatijos. Sudëtinga aplinka mus
tvardë ir stabdë nuo ákarðèiø, nuo nemandagiø posakiø ir mostø. Todël
daþnai rodydavosi, kad mûsø diplomatija neryþtinga, lëta ar per daug kuk-
li, net nuolaidi. Tuo tarpu kompromisas daþnai buvo tik gelbëjimosi prie-
monë, o mandagumas – iðtvermës rodiklis. Rusams ir vokieèiams apleidus
Lietuvà, kokie jie bebûtø buvæ mûsø Nepriklausomybës duobkasiai, turë-
jome bûti su jais ne tik mandagûs, bet ir iðvengti jø bet kokiø suerzinimø.
Net ir su lenkais, kuriems ryþomës nieku bûdu nenusileisti dël Vilniaus ir
jo kraðto okupacijos, mes negalëjome bûti áþûlûs ar staèiokai, nors jie bu-
vo tokiais su mumis. […] Beje, Lenkija dar pirmame savo atsakyme á mûsø
notà 1919 m. sausio 2 d. (joje praðyta paremti nepriklausomà Lietuvà kare
su bolðevikine Rusija – A. L.) tik sausio 12 d. jau mûsø Vyriausybei Kaune
ne tik atsisakë suteikti paramà, bet ir pripaþinti Lietuvos valstybingumà,
mëgindama árodyti, kad Lietuvos Vyriausybës apimtoji teritorija esanti ir
lenkø, ir baltarusiø ir todël Lenkija negalinti pripaþinti Lietuvos tokiomis
sienomis. […] Po to, jau balandyje, M. Sleþevièiaus kabinetas, nors ir abe-
jodamas, vis dëlto pasiuntë á Varðuvà delegacijà. Jai pirmininkavo J. Ðau-
lys, nuo Uþsienio reikalø ministerijos – V. Daumantas, nuo kariuomenës –
M. Velykis. Bet kaip tik tuo laiku Lenkijos kariuomenë pradëjo verþtis á
Rytø Lietuvà, okupuotà bolðevikinës Rusijos, ir uþëmë didesnæ dalá to kraðto,

Tik savøjø interesø vedami
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sostinæ Vilniø. Bet tada verþimasis á Vilniø dar neatrodë kaip atvira agresija,
o tik kaip J. Pilsudskio manevras uþkirsti kelià Rusijos verþimosi á Vakarus.
Taèiau greitai lenkø paskleisti obalsiai apie 1772 m. Lenkijos atstatymà abe-
jones iðsklaidë. […] J. Ðaulys tad pirmiausia (balandþio 24 d.) þodþiu ir raðtu
ið lenkø vyriausybës pareikalavo, kaip pirma deryboms sàlyga bûtø Lietuvos
nepriklausomybës pripaþinimas. […] Bet lenkai, kaip ir rusai, neásivaizdavo
nepriklausomos Lietuvos […]. Todël ir griebësi visokiø klastø.“1

Lenkijos vyriausybë atsisakë pripaþinti Lietuvos nepriklausomybæ, mo-
tyvuodama, kad ji buvo paskelbta Vokietijos paramos dëka, tarsi uþmirðu-
si, kad kaip tik ji, Lenkijos vyriausybë, buvo sudaryta prieð tai Vokietijos ir
Austrijos imperatoriø nurodymu – Lenkijos karalystë ir jai vadovauti Re-
gentø taryba, kuri ir pasiskyrë J. Pilsudská tos valstybës virðininku. Tik dau-
giausia Austrijos dëka Lenkija galëjo susiorganizuoti palyginti gausià savo
kariuomenæ, ásteigti savo diplomatines tarnybas, kurios dar iki taikos de-
rybø jau rûpinosi atkuriama Lenkija, jos teritorijos klausimais. Lenkijos
diplomatinës tarnybos ypaè prieðinosi Lietuvos atsikûrimui: iki 1772 m.
padalijimo Lietuva esà buvusi Lenkijos valstybës þemë.

Su Lenkijos ir didþiøjø valstybiø
egoizmu bei abejingumu maþosioms

valstybëms nepriklausomos Lietuvos atstovai ypaè susidûrë Paryþiaus
Taikos konferencijoje. Ji prasidëjo 1919 m. sausio 18 d. Versalio rûmuo-
se prie Paryþiaus. Konferencijos pradþioje buvo paskelbta, kad ji, vado-
vaudamasi teisingumo, doros principais, sudarys sàlygas tautoms
apsispræsti.

Tuomet ypaè daug kalbëta apie 1918 m. sausio 18 d. paskelbtà JAV
prezidento Vilsono (Wilson) 14 punktø tautø apsisprendimo deklara-
cijà. Beje, lietuviai jau su panaðios deklaracijos – 1917 m. lapkrièio 15 d.
Rusijos bolðevikø vado V. Lenino (Lenin) „Rusijos tautø teisiø“ prak-
tiniu vykdymu buvo susidûræ: ásiverþusi Raudonoji armija leido „apsi-
spræsti“ – tiktai jungtis prie Sovietø Rusijos. Ir JAV prezidentas,
paskelbæs tà savo iðgarsintàjà deklaracijà, nesuteikë laisvës Meksikai,
paèios JAV okupuotoms Ramiojo vandenyno saloms, kaip net nesiren-
gë paleisti laisvën savo kolonijø ir JAV bendraþygës – Anglija ir Pran-
cûzija. Deklaracija teikë kiek vilèiø tik buvusioms vokieèiø okupuotoms
tautoms.

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 236.

Paryþiaus Taikos konferencija
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Taikos konferencijoje dalyvavo 1037 atstovai. Taèiau á konferencijà ne-
buvo áleisti realià valdþià Rusijoje turinèios sovietø vyriausybës atstovai.
Vietoj jø pakviesti buvusieji Rusijos imperijos veikëjai: kunigaikðtis G. Lvo-
vas (Lvov), caro uþsienio reikalø ministras S. Kazanovas (Kazanov), bu-
vusios demokratinës A. Kerenskio (Kerenskij) vyriausybës narys
V. Maklakovas (Maklakov) ir kiti. Tie Rusijos „buvusieji“ Paryþiuje suda-
rë gana átakingà politiná komitetà, kuris reikalavo, kad Taikos konferenci-
ja atkurtø Rusijà tose ribose, kurias ji turëjo iki Pirmojo pasaulinio karo, o
apie buvusiø imperijos ribose tautø likimà – paliktø spræsti atkurtos Rusi-
jos vyriausybei, motyvuojant, kad Taikos konferencija neturinti teisës spræsti
Rusijos tautø pakraðèiø reikalø.

Tokias atsikurianèios nepriklausomos Lietuvos sienas JAV siûlë 1919 m.
Paryþiaus Taikos derybose.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Tad ir „Tautø apsisprendimo deklara-
cijos“ autorius JAV prezidentas Vilsonas,

nepaisydamas, kad á já ne kartà su maldavimais kreipësi lietuviø iðeiviai,
1919 m. sausio 21 d. pritarë rusø emigrantø baltagvardieèiø siûlymui dël
Rytø Europos tautø: Latvija, Estija, Ukraina sudaro bendrà su iðlaisvinta
nuo bolðevikø Rusija valstybæ, o Lietuva ir Lenkija tegu susijungia á vienà
valstybæ, bet jei lietuviai nesutiktø, tuomet jie tepaliekà Rusijos sudëtyje.
Beje, vëliau, 1919 m. geguþës 28 d., JAV, Anglija, Prancûzija savo slapta
nota rusø baltagvardieèiø kariuomenës admirolui Kolèiakui (Kolèak) per
o atstovà Paryþiuje V. Maklakovà praneðë, kad jeigu jis nori ir toliau su-
laukti paramos ið sàjungininkø, tai turi paþadëti pripaþinti ne tik Lenkijà,
bet ir Suomijà nepriklausomomis valstybëmis.1

Tad 1919 m. vasarà ir bermontininkø ordos ásiverþë á Lietuvà ne be
Vakarø sàjungininkø þinios, o kad padëtø gen. Kolèiakui, Denikinui ir len-
kams, áveikus Rusijoje bolðevikø valdþià, prisijungti ir nepriklausomybæ
deklaravusias Lietuvà, Latvijà, Estijà.

Kad ir kaip bebûtø paradoksalu
ðiandienos poþiûriu, nepriklausomos
Lietuvos likimas priklausë nuo to, ar
sovietø valdþia, bolðevikai Rusijoje at-

silaikys prieð baltagvardieèius, remiamus ir kurstomus Antantës valstybiø.
Þlugus sovietø valdþiai, Lietuva turëjo Vakarø valstybiø valia vël patekti
Rusijos imperijon arba Lenkijos sudëtin. Ir lietuviams iðeitis tebuvo viena –
ginklu gintis ir nuo lenkø, ir nuo vokieèiø, ir nuo rusø baltøjø ar raudonø-
jø. Lietuvos atstovai Paryþiaus konferencijoje jau ne maldavo iðvadavimo,
o árodinëjo, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma valstybë, tik jai reikia
kitø uþtarimo ginantis nuo agresyviøjø kaimynø uþmaèiø. Taèiau Santar-
vës valstybës, besiskelbianèios demokratijos ir teisingumo gynëjomis, suti-
ko á Taikos konferencijà ásileisti Lietuvos delegacijà tik kaip bebalsá sveèià.
Tuo tarpu, kaip minëta, Lietuvos okupantai – Lenkijos, carinës ir de-
mokratinës Rusijos delegacijos gavo visas teises kaip ir kiti „nugalëtojai“,
nepaisant, kad, pavyzdþiui, Lenkija keletà metø buvo Vokietijos ir Austri-
jos rëmëja, kovojusi prieð Rusijà, Prancûzijà, Anglijà ir kt.

JAV prezidento triukas

1 Komarnicki T. The Rebirth of the Polish Republic. New York, 1957. P. 452; Èepë-
nas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 452.

Nepriklausomos Lietuvos
likimas – bolðevikinës

Rusijos iðlikimas
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Lenkai Taikos konferencijoje bu-
vo ásteigæ gausø Lenkø reikalø komi-
tetà, kuriam talkino nuo 1917 m.

Prancûzijoje veikiantis Lenkø tautos gynimo komitetas. Jo pirmininku buvo
lenkø politikas ir diplomatas Dmovskis (Dmowski), prieðiðkai nusiteikæs lie-
tuviø tautos ir nepriklausomos Lietuvos atþvilgiu. Tarp delegatø ir Prancûzi-
jos, JAV, Anglijos spaudoje buvo skleidþiama mintis, kad lietuviø tauta esanti
gimininga lenkams, kad ji yra per maþa ir tamsi, kad galëtø turëti nepriklau-
somà savo valstybæ, árodinëjama, jog lietuviams vienintelis kelias – tai ási-
jungti á Lenkijos valstybës sudëtá. Lietuva nuo amþiø ir buvusi tik Lenkijos
provincija. Tad Lietuva ir vël turëtø priklausyti atkuriamai Lenkijai.

Beje, to lenkø komiteto pastangomis valstybiø, kariavusiø prieð Vokie-
tijà, atstovams buvo áteigta, kad Lenkija Pirmajame pasauliniame kare bu-
vusi jø sàjungininke, o Lietuva – vokieèiø. Patikëta ir tuo, kad Lenkija
apginsianti Vakarus nuo bolðevikø, jeigu tik bûsianti „didele ir galinga,
labai galinga valstybë.“1

Ið pradþiø Taikos konferencijoje
nepriklausomybën pakilusios Lietuvos

reikalais mëgino rûpintis Paryþiuje gyvenæ lietuviai ar specialiai ten nuvy-
kæ – O. Milaðius, B. Mastauskas-Mastas, kun. A. Vilimas, E. Galvanaus-
kas. Jie sudarë Komitetà Lietuvos reikalams ginti. Be to, 1918 m. pabaigoje
á Paryþiø ið Ðveicarijos atsikëlë J. Gabrys, turëjæs daug paþástamø tarp pran-
cûzø intelektualø. Bet J. Gabrys, bendraudamas su JAV, Prancûzijos, Len-
kijos atstovais, ëmë pritarti jø projektams prijungti Lietuvà prie Lenkijos
ar prie bolðevizmà áveiksianèios Rusijos.

Nuo 1918 m. gruodþio 18 d. Lietuvos Valstybës Taryba delegacijos
Taikos konferencijoje pirmininku paskyrë prof. A. Voldemarà, o 1919 m.
sausio 13 d. oficialiais nariais á tà delegacijà dar buvo paskirti P. Klimas,
E. Galvanauskas, M. Yèas, S. Rozenbaumas, D. Siemaðka. O. Milaðius,
kun. dr. P. Bielskus. JAV lietuviai á tà konferencijà irgi atsiuntë savo at-
stovus: T. Norø-Naruðevièiø, B. Balutá, kun. J. Þiliø, kun. J. Dabuþá-Da-
buþinská, taip pat atvyko ir kun. A. Vilimavièius. Pastarasis Paryþiuje ákûrë
Lietuviø informacijos biurà. Taèiau visi atvykusieji – ir su nepriklauso-
mos Lietuvos Vyriausybës mandatais, ir lietuviø bendruomeniø atstovai –
visi, kaip anksèiau raðyta, á konferencijà buvo ásileisti tik sveèiø teisë-

Lenkø demagogija Taikos
konferencijoje

1 Birdsall P. Versailles. Twenty Years affer. London, 1962. P. 174.

Lietuviai Taikos konferencijoje
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mis.1 Visus sprendimus konferencijoje padiktuodavo JAV, D. Britanijos,
Prancûzijos, Italijos, Japonijos atstovai. Balsavimo teisæ dar turëjo kai ku-
rios Belgijos, Brazilijos, Anglijos kolonijø, taip pat Lenkijos ir kitos dele-
gacijos.

Treèiàjà grupæ sudarë atstovai tø valstybiø, kurios nors tiesiogiai ir neka-
riavo prieð Vokietijà, bet buvo nutraukusios diplomatinius santykius su ja.
Tai – Bolivijos, Ekvadoro, Peru, Urugvajaus ir kai kuriø kitø. Tø valstybiø
atstovai galëjo pateikti klausimus dël vienø ar kitø Konferencijos nutarimø.

O Lietuvos, kaip ir kitø ið Rusijos iðsivadavusiø ir pradëjusiø atkurti
savo nepriklausomas valstybes tautø delegatai (valstybiø, negebëjusiø taip
mitriai pakeisti savo ðeimininkus – Vokietijos blokà á Prancûzijos, Angli-
jos, JAV, pavyzdþiui, Lenkija) turëjo teisæ tik áeiti á Konferencijos rûmø
prieangius ir pateikti sprendimus priimanèiø valstybiø atstovams vien sa-
vo peticijas, memorandumus ir pan.2 Taigi Lenkijos atstovø padëtis Taikos
konferencijoje buvo nepalyginama su Lietuvos. Ir lenkai ja naudojosi, kad
didþiàsias Vakarø valstybes átikintø turá teisæ prisijungti Lietuvà.

Lietuviø informacijos biuras Paryþiaus konferencijos dienomis. Ið kairës: dr. J. Purickis,
dr. Eretas, dr. V. Bartuðka, kun. Daumantas. Vidury sëdi: kun. A. Steponaitis ir maðininkës.

1 Gaigalaitë A. Lietuva Paryþiuje 1919 metais. V., 2003. P. 7; Yèas M. Lietuvos vyriausy-
bës sudarymo etapai ir jos pirmieji þingsniai // Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos deðimt-
metis. 1918–1928. K., 1928. P. 95.

2 Liekis A. Lietuviø tautos prisikëlimas. V., 2007. P. 712.
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Apie tai Taikos konferencijos dalyvis, buvæs Lietuvos uþsienio reikalø
viceministras Petras Klimas savo atsiminimuose raðo: „Mûsø padëtis da-
rësi keblesnë dar dël to, kad, nugalëtiems vokieèiams atkritus, o Rusijai
paèiai iðsimetus ið Santarvës, atsirado naujø uþmaèiø Lenkija, kuri, vis dar
tradiciniø didikø ir bajorø atstatoma, pirmø pirmiausia Lietuvos pasigvie-
ðë. Tik atvykæ á Paryþiø, 1919 m. pradþioje, mes buvome uþplûsti lenkø
komunikatø prancûzø spaudoje, kuri be Lenkijos Europos rytuose nieko
kito nematë. Ir tikros, ir melagingos þinios èia maiðësi, Lenkijos didybæ
garbindamos. Lietuva èia buvo atstatomos Lenkijos lenkiðka provincija.
Generolas Halleris ir Pilsudskis tiesiog reikalavo Vilniaus ir visos Lietu-
vos, o Filipowicz’ius, buvæs uþsienio reikalø viceministras, anglø þurnalis-
tams Londone paskelbë, kad Lenkija turinti bûti atkurta 1772 m. sienomis,
t. y. ájungiant Lietuvà su jos baltarusiðkomis sritimis. Tø spaudos ðûkiø ákan-
din Vilniaus lenkø komitetas paskelbë savo reikalavimà, kad Vilnius bûtø
priskirtas Lenkijai. Tas lenkiðkas potvynis Paryþiuje ir ne tik Paryþiuje bu-
vo toks siaubingas, kad, rodos, net maþiausios vilties pasiprieðinti mums
nepaliko. Buvo paleistos fantastiðkos þinios apie tai, kad Voldemaras, ið-
vykdamas ið Lietuvos, Lietuvà palikæs Lenkijos globai, kad lietuviai ir len-
kai esà visiðkai vieningi, susitaræ ir kad tarp „provincijø“ nesà jokio rimto
konflikto, kuriuo turëtø Santarvës valstybës uþsiiminëti ar susirûpinti, kad
Lenkijos restauracija 1772 m. ribose savaime likviduosianti maþuosius vie-
tinius nelygumus... ir atlyginsianti skriaudà, padarytà Lenkijai prieð pus-
antro ðimto metø. Mes jau seniai þinojome tas lenkiðkas tezes ir mums
nesunku buvo jas atremti, tik jau ne namuose, o plaèiame ir plaèiausiame
„pasvietyje“. Visø valstybiø taikos delegacijoms mes iðsiuntinëjome mûsø
istorijos abëcëles, kur ryðkiais bruoþais iðpieðëme ne tik kalbos ir etnogra-
fijos duomenis, bet lygiagreèiai vaizdavome Lietuvos politinius santykius
su Lenkija nuo XIV a. pabaigos angliðkais „commonwealth’o“ ar Austri-
jos–Vengrijos pavyzdþiais. Visa tat Milaðius stilizavo nepaprastu savo meist-
riðkumu, o amerikieèiai, mûsø delegacijos bendradarbiai, iðvertë angliðkai.
Pateikëme tà medþiagà ir Paryþiaus spaudai, susirasdami vienà kità jos
atstovà, kuris neiðsigando palankumo mums. Jø tarpe buvo „Revue parla-
mentaire“ redaktorius Henry de Chambon, kurs nuo pat pradþiø ir ligi
savo mirties paliko mûsø prietelis. Tiesa, kartà mes èia „pasileidome“ vie-
tiniø paproèiø keliais ir su oficiozu „Le Temps“ padarëme bizniðkà sutartá
keliems mënesiams, kuriø metu tas, galima sakyti, rimèiausias politinis or-
ganas turëjo spausdinti mûsø komunikatus „neoficialioje“ skiltyje, kaip
brangiai apmokamus komercinius skelbimus. Atrodë net, kad kai kas ëmë

ALGIMANTAS LIEKIS
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svirduliuoti dël Lenkijos „tiesø“: mûsø ðaudyklës tarytum atmuðusios sun-
kiàjà lenkø artilerijà. Taèiau tada (1919 m. pradþioje) Prancûzijoje ásivyra-
vo toks poþiûris á bûsimàjà Europà, kad taikai joje apdrausti esanti
reikalinga didelë stipri Lenkija, kuri pavaduotø Rusijà ir paþabotø Vokie-
tijà. Lenkija tad darësi Prancûzijos sàjungininkë, kuri turëjo atstoti pra-
rastàjà anapus Vokietijos. Oficialieji sluoksniai ir spaudos darbuotojai
bûgðtavo, kad Vokietija, karà pralaimëjusi, nesusitartø su komunistine Ru-
sija naujam antpuoliui. Todël prancûzams tada terûpëjo platinti ir stiprinti
Lenkijà Vokietijos izoliacijai nuo Rusijos.

Todël ið visø pusiø mums buvo ákalbama: „Jûs esate, be abejonës, tei-
sûs ðaunuoliai (braves gens), jûsø revendikacijos – neginèytinos, mes pui-
kiai suprantame jûsø tautines aspiracijas, kurios jus veikte veikia, bet ko
jûs galite ið mûsø reikalauti? Jûs gerai numatote, kad jums reikalinga Len-
kija tvirta ir galinga, kad bûtø mums... ádomi. Susitarkite su Lenkija, su
kuria jûs tiek amþiø drauge gyvenote, ir pradëkite gyventi vël ið vieno.
Bûkite „raisonnables“ (iðmintingi) ir nekomplikuokite mûsø uþdaviniø,
kurie ir be to yra be galo painûs, mes stengsimës bûti jums „agréables“
(malonûs)...

Tokià dainelæ mes girdëjome visuose kampuose ir pakampëse. Jos ap-
svaiginti lenkiðki Paryþiaus bajorai triumfavo.

Kaip gi tada turëjo atsistatyti ta naujoji Europa, kuriai galutinæ taikà
apdraustø visø tautø laisvo apsisprendimo teisë? Jau ið pirmø þingsniø Pa-
ryþiaus taikos konferencija tatai beveik uþmirðo, kaip daþnai esti uþmirð-
tami didieji politikos ðûkiai karuose ir revoliucijose. Bet ir siaurai
prancûziðku atþvilgiu, kokia stiprybë ar galybë galëjo tekti Lenkijai, su-
regztai ið vokieèiø, èekø, ukrainieèiø, baltarusiø ir lietuviø, jau nekalbant
apie þydus, kuriems Lenkija tuojau po karo padarë visà eilæ „pagromø“.
Ta didinamoji ir stiprinamoji Lenkija tada pradëjo kautis ir su èekais (Te-
ðine), ir su ukrainieèiais, ir su lietuviais, ir su vokieèiais.

Buvo net kilæs klausimas, rusams verþiantis á Lietuvà, pavesti mus len-
kø armijos apsaugai. Mûsø delegacija tada áspëjo santarvininkus (puissan-
ces alliées), kad toks pavedimas, kokios formos jis bebûtø, sukeltø tautiná,
socialiná ir ekonominá karà, kuriuo tepasinaudotø bolðevikai Rusijos eks-
pansijos tikslais. Delegacijos pirmininkas Voldemaras praðë tada pasiøsti á
Lietuvà santarvininkø karinæ misijà (mission militaire interalliée), kuri ga-
lëtø padëti organizuotis lietuviø kariuomenei ar net pritraukti santarvi-
ninkø savanoriø kraðto ramybei ir tvarkai iðlaikyti, ligi susidarys paèiø
lietuviø ginkluotosios pajëgos. Buvo turëta omenyje ir ta dalis Amerikos
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armijos, kuri tada buvo iðlaipinta Prancûzijoje ir susidarë ið emigrantø lie-
tuviø. Buvo nurodyta, kad ta kariuomenë galëtø bûti perveþta karo laivais
á Liepojos ir Klaipëdos uostà, kaip kad Hallerio armija á Gdanskà. Visuose
demarðuose delegacija pabrëþdavo, kad, pripaþinus Lietuvai (apimanèiai
tik lietuviø tautà) nepriklausomybæ ir visiðkà suverenumà, Lietuva laikytø
draugiðkus santykius su Lenkija ir bûtø lojali santarvininkø tarpe. Ta taiki
pozicija betgi nepalenkë nei Clemenceau, nei Lloyd George’o, nei Wilso-
no, ir mes trypëme taikos konferencijos priemenëje, neáleisti lygiateisiais
Europos pertvarkymo dalyviais, kaip kad Lenkija, kurios juridinë padëtis
nesiskyrë nuo Lietuvos padëties.

Mes galëjome tada bet kam pasirodyti naivûs, laukdami ið to meto di-
dþiøjø valstybiø kaþkokio idealizmo arba kilnaus palankumo teisingiems
mûsø reikalavimams. Jos visos buvo XX a. pradþioje imperialistës ir tvar-
kë pasaulá, vadovaudamosios savo vieðpataujanèiø sluoksniø interesais ar-
ba jau pirmiau pasiektu „status quo“.

Paèioje karo pradþioje (1914) Britø imperijos ministras pirmininkas
Asquithas buvo pareiðkæs, kad „kardas nebus ádëtas á makðtis, kol maþo-
sios tautos Europoje neatsistos ant tvirtø pamatø“. Bet èia teturëta ome-
nyje Belgija ir Serbija, kurios buvo „vidurio valstybiø“ parblokðtos. Tik
1916 m. geguþës mënesy buvo paskelbtas arabø iðlaisvinimas nuo Raudo-
nosios jûros ligi Damasko ið Turkijos vergovës. Netrukus po Nikolajaus
Nikolajevièiaus manifesto ir Rusijos caras paskelbë Lenkijos atstatymà su
Galicija ir Poznane kaip autonominá vienetà Rusijos sudëtyje. Su tokia
autonomija sutiko 1917 m. pradþioje ir visa Santarvë (Entente). Pritarë
tokiam „iðlaisvinimui“ ir Wilsonas, dar neástojæs á karà. […]

Pirmasis naujos Rusijos valdþios ðûkis po 1917 m. spalio revoliucijos –
„be aneksijø ir kontribucijø“ – taip pat dar mëklino senosios Vokietijos ir
Rusijos restauravimà. Tik Brest-Litovsko derybose (1917.XII.22) buvo ið-
keltas „tautø apsisprendimo“ obalsis ir tai tik ten, kur teritorija nebuvo
skelbëjø valioje, pvz., vokieèiø ar austrø okupuota. Kitaip sakant, ta kilni
idëja tebuvo keliama savo prieðininkui silpninti arba neleisti jam stiprëti.

Taèiau karui baigiantis tie nedràsûs ir migloti ryþtai gavo konkretesnio
pavidalo. Lloyd George’as, anglø liberalas, tapæs ministru pirmininku
1916 m. gruodþio mën., po metø (1918.I.5) profesiniø sàjungø suvaþiavi-
me paskelbë formulæ, kad bûsimuose teritoriniuose pertvarkymuose turás
bûti padëtas pagrindan „valdomøjø sutikimas“. O po trijø dienø Wilsonas
iðdëstë Amerikos „credo“ keturiolikoje punktø, kurie jau formaliai buvo
padëti taikos derybø pamatan. Bet tas pats Wilsonas, kaip kiti jo talkininkai,



364 LIETUVIØ TAUTA

tada buvo prieðingi Austrijos–Vengrijos skaldymui ir tesiûlë tautø federa-
cijà kaip ir Turkijos tautoms. Tik þydams anglø uþsienio reikalø ministras
Balfouras paþadëjo Palestinoje savarankiðkà „Juish Home“ britø protek-
torate.

Nuo pirmøjø taikos konferencijos dienø Paryþiuje (1919.I.18) ið pra-
dþiø vadinamoji „deðimties taryba“ (po du atstovu nuo JAV, Prancûzijos,
Anglijos, Italijos ir Japonijos), o paskiau „didysis ketvertas“ (Wilsonas,
L. George’as, Clemenceau ir Orlandas) lauþë galvas, kà daryti su Rusija.
Santarvës dalyviams atrodë, kad be Rusijos klausimo iðriðimo negalëjæs
bûti iðspræstas naujosios Europos pertvarkymas. Bet kas buvo tada Rusi-
ja? Be bolðevikø, kuriø Clemenceau niekaip nenorëjo pripaþinti, laikyda-
mas juos Santarvës iðdavikais, ten buvo dar kelios valdþios (Kolèiako,
Denikino, Judenièiaus ir kt.) ir visai skyrium Suomijos, Estijos, Latvijos,
Lietuvos ir kt. Kà tad priimti á taikos konferencijà tam „santarvininkui“
atstovauti? Didysis ketvertas Lenkijà jau iðskyrë pagal Wilsono XIII punktà,
bet naujagimes kitas dalis jis dar vis nepripaþino atskiromis valstybëmis.
Clemenceau bene buvæs iðsireiðkæs, kad „tegu jos pirma subræsta, o kai tai
atsitiks, tada mes pripaþinsime“. Kiti ið ketverto jam pastebëjæ, kad, jei tos
valstybëlës esanèios „embrionai“, tai toks pat „embrionas“ esanti ir bolðe-
vikø valstybë. Pagaliau nueita ligi kompromiso: ðaukti atskirà konferenci-
jà, kurioje Rusijos sudëties grupës drauge su Santarvës atstovais paieðkotø
susitarimo ir padarytø taikà. Clemenceau grasino net atsistatydinti, jei bol-
ðevikø atstovai bûtø pakviesti á Paryþiø. Tad iðkilo pasiûlymas tà konferen-
cijà surinkti Prinkipo saloje Marmuro jûroje. Wilsonas savo atsiðaukime jà
kvietë 1919 m. vasario 15 d. Ir èia Rusija vis dar buvo numatyta 1914 m.
sienomis, tik be Suomijos, o apie Baltijos valstybes në þodþio... Þinoma,
galima buvo tai „optimistiðkai“ aiðkintis, kad tos Baltijos valstybës tada
buvo jau atskirtos vokieèiø–rusø derybose ir buvo uþ Rusijos sienø.

Kadangi nei Kolèiakas, nei Denikinas nesutiko, o bolðevikai sutiko,
matyt, tik dël to, kad anie nesutiko, baimindamiesi Rusijos „suskaldymo“
(!), ið konferencijos niekas neiðëjo. Rusija buvo palikta pati save gelbëti,
nors senieji imperialistai didþiavosi, atsidûræ Paryþiuje kaip emigrantai.
Sazonovas, Miliukovas, Savinkovas visà ketvertà átikinëjo imtis interven-
cijos senosios grobuoniðkos imperialistinës nedalomos Rusijos atstaty-
mui. Bolðevikø siekimai, tiesà sakant, tuo atþvilgiu atrodë tolygûs,
sprendþiant ið jø armijos verþimosi á Suomijà, Estijà, Latvijà, Lietuvà, Kau-
kazà... Intervencijos þygiai këlë daug ginèø Santarvës tarpe. Uþ jà ypatin-
gai stojo W. Churchill’is, lordas Curzonas. Generalissimas Fochas buvo
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Vienas pagrindiniø kovotojø prieð bolðevikinæ Rusijà, baltagvardieèiø kariuomenës
vadas, buvæs Rusijos caro laivyno admirolas, Juodosios jûros laivyno vadas

Aleksandras Kolèiakas (1874–1920).

A. Kolèiako paðto  þenklas.
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taip pat rusø emigrantø palenktas, bet to uþdavinio gundë imtis Hallerio
armijà, kurià jis apsiëmë apmokyti ir apginkluoti. Tik Pilsudskis èia savið-
kai jà panaudojo, pirmiausiai Galicijos okupacijai.

Suprantama tad, kad tokiø problemø akivaizdoje mûsø „maþam klau-
simui“ ásiterpti á jø sûkurá nebuvo lengva. Dar niekad neteko taikos dery-
bose susidurti su tokia galybe másliø, kaip tuomet Paryþiuje. Vienos
kongresas, Napoleonui pralaimëjus, teturëjo pertvarkyti Europà ir tai tæ-
sësi 11 mënesiø. O èia reikëjo aprëpti visus þemynus ir vandenynus. Maþ-
daug keturiolikai valstybiø teko pertaisyti sienas, atsirado apie deðimtis
naujø valstybiø, kiek dar senø sutarèiø turëjo pasikeisti, kiek kolonijø gau-
ti naujas valdymo formas, o karo nuostoliø atlyginimas, nusiginklavimas,
nauja internacionalinë teisës ir jø garantijø santvarka, Tautø Sàjunga, in-
ternacionalinis teismas, darbininkø ir darbo apsaugos iðlyginimas visuose
kraðtuose, Reino linijos sutvirtinimas prieð naujà vokieèiø ásiverþimà, Ita-
lijos kivirèai su jugoslavais ir daug kitø klausimø verþliai brovësi neatidë-
liojamam iðsprendimui. O dar kaþkoks anarchistas ðovë á konferencijos
pirmininkà Clemenceau! Wilsonas, pralaimëjæs rinkimus kongrese, dar ma-
þiau ëmë tikëti þmonëmis, ligi pagaliau visai prarado savo darbingumà, o
norëjo bûti tautø likimo demiurgas. Ðtai á koká srautà mes tada ákritome!

Sotø slibinà nugalëjæ, galiûnai þiûrëjo á mus kaip á kokià naujà kandá jø
kraityje. Jau jie nerimavo, kad Pietø Europoje ið senø imperijø iðsiverþu-
sios tautos viena kità pradëjo rungèiomis pulti, grobstydamos geriausius
kàsnius. Èekai varþësi su lenkais Teðine, ðie puolë Galicijà, rumunai ir ser-
bai draskë Vengrijà ir Austrijà. Á tà paèià eilæ statyta lenkø ir lietuviø peð-
tynës dël Vilniaus ir Suvalkø.

Lloyd George’as, vëliau prisimindamas tà epochà, taip apibûdino tà
ðëlà:

„Atgimusios tautos këlësi ið savo kapø besotës ir alkanos po ilgo pas-
ninko savo vergovës poþemiuose. Jos buvo panaðios á Athelstane’à ið „Ivan-
hoe“, kuris, atsikëlæs ið savo kanèiø guolio, juto neiðpasakytà alká. Ir kaip
jis, tos tautos graibstë kas arèiausia, dar nenusimetusios numirëliø apda-
ro“ („The truth about the peace treaties“, London, 1938. T. I, sk. VI).

Didysis ketvertas, arba vadinamoji aukðèiausioji Santarvës taryba, ne-
galëjo neieðkoti priemoniø ir tam „siutui“ apraminti. […]

Kas galëjo – rijo. Ypaè rajus buvo lenkø vadas Pilsudskis. Jis þinojo,
kad prancûzai, netekæ 1 400 000 kariø ir praradæ tiek turtø, tik telaukë,
kada kas vokietá apkarpytø. O Rusijai ið Santarvës iðsimetus, Prancûzija
ieðkojo kuo didesnës Lenkijos, kuri jà – Rusijà – pavaduotø. Pilsudskis
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taip pat þinojo apie Wilsono palankumà: Amerikoje lenkai daug svërë rin-
kimø kampanijoje. Be to, pianistas Paderewskis ten buvo iðvystæs plaèià
propagandà. Tas amerikieèiø simpatijas lenkai puikiai iðnaudojo ir ðvais-
tësi saviðkai á visas puses. Amerikieèiai buvo atlaidûs, o prancûzai, veid-
mainiðkai pritardami principams, visomis priemonëmis skatino ir rëmë
lenkø savavaliavimus.

Mes tà atmosferà pajutome Paryþiuje ið pat pradþiø. Pajutome taip pat
ir savo bejëgiðkumà arba savo menkumà tame sûkuryje. Taèiau mes ëjome
savo keliu. 1919 m. vasario 16 d. pasiuntëme taikos konferencijos pirmi-
ninkui, Prancûzijos ministrui pirmininkui Clemenceau notà, kurioje iðkë-
lëme tà „naujosios Europos“ neteisybæ. Tai buvo pirmas diplomatinis
atgimusios Lietuvos pasireiðkimas plaèiame pasaulyje. Paduosiu já visà ið-
tisai (iðversta á lietuviø kalbà):

„Pone Pirmininke,
Laikinos Lietuvos vyriausybës vardu turiu garbës pateikti Jums ðiuos

sumetimus.
Taikos konferencija pradëjo savo darbà Lietuvos atstovams joje neda-

lyvaujant, tuo tarpu kai Lenkijos atstovai yra pripaþinti tos konferencijos
dalyviais. Minsko ir Vilniaus lenkø delegatø dalyvavimas konferencijos dar-
buose gali sukelti klaidingà mintá apie Lenkijos sienas, kurios tarytum bû-
tø jau nustatytos ir tie miestai bûtø jos ribose. Lietuvos atstovø nebuvimas
kongrese daro labai skaudø áspûdá visoje Lietuvoje ir gresia dar labiau
sujaudinti lietuviø–lenkø santykius. Lietuvos padëtis Santarvës (Entante)
atþvilgiu yra visiðkai tolygi Lenkijos padëèiai, nors tik ði pastaroji yra di-
dþiøjø Santarvës valstybiø laikoma sàjungininke (alliée).

Lietuva, kaip ir Lenkija, lygiomis dalyvavo Santarvës kautynëse rytø
frontuose. Ji atidavë savo jaunimo þiedà (la fleur de sa jeunesse) Rusijos
armijai. 1914 m. rugsëjo mën. lietuviðkieji pulkai pirmieji prasimuðë á Prû-
sijos rytus, tuo bûdu sustabdydami vokieèiø grësmæ Paryþiui. Rusijos ka-
riuomenei atsitraukus, Lietuva turëjo pakelti per ketverius metus sunkià
vokieèiø okupacijà.

Vakarø frontui lietuviai taip pat davë daug ðauniø kariø, kuriuos pa-
siuntë Amerika. Ðiuo atþvilgiu nëra jokio skirtumo tarp Lietuvos ir Lenki-
jos. Gal tik tiek, kad Lenkija po paliaubø pasiraðymo puola vokieèius
Poznanëje. Tie veiksmai galima paaiðkinti geografine ir politine Lenkijos
bûkle; bet kai Lenkija ëmësi tø operacijø, karas Vakaruose jau buvo pasi-
baigæs. Todël tie saviti Lenkijos veiksmai patys savaime nesuteikia Lenki-
jai sàjungininkës titulo.
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Vienintelë kliautis neatidëliojama Lietuvos ásileidimui konferencijon
tegalëtø bûti juridinio pobûdþio. Santarvininkai buvo paskelbæ, kad Len-
kijos valstybës atstatymas, laisvos ir nepriklausomos, esàs vienas ið pasau-
linio karo tikslø; dël lietuviø tautos ateities jos dar nëra pareiðkusios savo
nusistatymo. Taèiau lietuviai mano, kad tas pasiþadëjimas lieèia ir jø tau-
tà, nes Lietuva su savo senàja kultûra uþima pirmà vietà tarp pavergtøjø
tautø, kuriø iðlaisvinimas buvo Santarvës paskelbtas, kaip vienas ið esmi-
niø karo siekimø.

Be to, Lietuvos atstovø ásileidimo á taikos konferencijà klausimas visai
yra nepriklausomas nuo bûsimø mûsø valstybës santykiø su kaimynais. Kon-
ferencijos sudëtis aiðkiai rodo, kad ten yra suteikta vieta atstovams valsty-
biø, kurios, kaip antai Britø dominijos, sudaro kitø valstybiø dalá.

Dar galëtø bûti Lietuvos atstovø nedalyvavimas konferencijoje moty-
vuotas kaip kad Rusijos kraðto vidaus padëtimi. Lietuvos vyriausybë betgi
yra visø Lietuvos gyventojø stipriai remiama ir daugybës telegramø, ku-
rias siunèia lietuviai iðeiviai Amerikoje, rodo, kad laikinoji Lietuvos vy-
riausybë yra taip pat remiama Amerikos lietuviø.

Lietuvos delegacija tikisi, kad Jûs, Pone Pirmininke, malonësite pa-
teikti konferencijai tà jos nariø pareiðkimà dël dalyvavimo taikos konfe-
rencijos darbuose. Èia pat pridedami mano ágaliojimai (lettres de créance)
atstovauti Lietuvai taikos konferencijoje.

Priimkite, Pone Pirmininke, mano didþios pagarbos pareiðkimus“.
Tà notà pasiraðë prof. A. Voldemaras kaip Lietuvos ministras pirmi-

ninkas ir uþsienio reikalø ministras, nors tada jis nebebuvo ministras pir-
mininkas. Voldemaras mus átikinëjo, kad Sleþevièius tebuvæs tik jo
pavaduotojas jo komandiruotës laikotarpiu, ir èia jis buvo neperkalbamas.
Tas maþas þmogelis verþësi savo striukumà didinti didþiais vaidmenimis ir
stambiais titulais. Bet tai buvo antraeilis dalykas. Ðiaipjau Voldemaras la-
bai rimtai ëmësi savo uþdavinio ir atkakliai gynë pozicijas.

Reikalavimas leisti Lietuvos delegacijai dalyvauti konferencijoje buvo
kartojamas kiekviename pokalbyje ir kiekviename raðte. Taèiau durys ne-
sidarë. Delegacija tad verþësi pro duris su memorandumais. Kovo 24 d. ji
áteikë platokà Lietuvos apybraiþà, kurioje apibûdino visà bûsimosios vals-
tybës vaizdà. Èia buvo nurodytos sienos, kuriose lietuviø tauta ið senø se-
novës gyvena, bûtent, Vilniaus, Kauno, Suvalkø ir Gardino gubernijose,
dalyje Kurðo ir rytinëje dalyje Prûsijos. Buvo, berods, nurodyta, kad kai
kuriose Vilniaus ir Gardino srityse, kurios visada sudarë lietuviø tautos
branduolá („Lithuania propria“), dalis gyventojø buvo baltarusiai, bet jie

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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pareiðkæ norà per savo atstovus bûti Lietuvos valstybëje ir dalyvauja, kaip
ir þydø pasiuntiniai, Lietuvos Taryboje ir valdþioje. Memorandume buvo
pabrëþta, kad lietuviai, nuo senø senovës iðlaikà savo skirtingà kalbà ir
savità kultûrà, niekados neatsiþadëjo savo laisvës ir nepriklausomybës ilgø
amþiø kovose su savo prieðais, kurie norëjo kraðtà paglemþti, ir, pagaliau
Rusijos uþgrobta, ji niekuomet nepaliovë reikalavusi laisvës ir nepriklau-
somybës teisiø. Dabar tas reikalavimas pasigrindþia visuotinai pripaþinta
tautoms laisvojo apsisprendimo teise. Tuo principu Lietuva atsirëmë, savo
nepriklausomybæ paskelbdama 1918 m. vasario 16 dienà.

Kadangi jau buvome pajutæ pokalbiuose su konferencijos dalyviais ir
su spaudos atstovais Rusijos imperijos interesø tausojimà, kurá tada dar
puoselëjo ir nuo valdþios atitrûkæ senieji Rusijos diplomatai ir kuriems,
matyt, palankiai atsiliepdavo Amerikos, Anglijos ir Prancûzijos politikai –
tai ir prieð tà potenciná argumentà memorandumas mëgino atsispirti to-
kia pastraipa:

„Nepriklausomos Lietuvos valstybës atstatymas nurodomose sienose
(etnografinëse) nieku bûdu nëra prieðingas gyvybiniams Rusijos intere-
sams, t. y. valstybës, kurioj Lietuva buvo inkorporuota ligi pasaulinio karo.

Geografiniu atþvilgiu Lietuva apima visai nuoðalià (atskirà) teritorijà,
sudarytà upynø, daugiausia Nemuno (Memelës), kuris jungiasi su jûra. Ta
teritorija turi tà pranaðumà, kad ji jokiai kitai ðaliai neuþkerta kelio prie
jûros. Pagaliau tarp Rusijos ir Lietuvos nëra ekonominiu atþvilgiu jokio
organinio ryðio, o militariniu – nepriklausoma Lietuvos valstybë bûtø
pertvara tarp Vokietijos ir Rusijos ir tuo bûdu apdraustø taikà Rytø Euro-
poje“.

Toliau memorandumas iðdëstë „neigiamuosius sumetimus“ (raisons
négatives), kuriø svarbiausias esàs tas, kad lietuviø tauta atsisakanti gráþti
á Rusijos priklausomybæ arba susisaistyti su Lenkija kuriais nors ypatingais
politiniais ryðiais. Tas nusistatymas Rusijos atþvilgiu buvo paaiðkintas to-
kiais motyvais.

„1. Per visa savo vieðpatavimà nuo XVIII a. pabaigos, t. y. daugiau
kaip per ðimtà metø, Rusija ne tik nieko palankaus nedarë Lietuvos inte-
resams, bet griaute griovë kraðto kultûrà ir gerovæ, tramdydama paþangà
tautiniø siekimø, kalbos ir religijos persekiojimais ir ekonominio gyveni-
mo varþymu.

2. Þiauriai nuvarginusi Lietuvà, Rusija neapgynë jos nuo vokieèiø in-
vazijos. Traukdamasi ið Lietuvos, rusø armija nuniokojo kraðtà ir atidavë já
okupacijos negandai.

ALGIMANTAS LIEKIS
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3. Rusija, tapusi anarchijos þidiniu, verþiasi á Lietuvà, parodydama tuo
bûdu savo imperialistiná polinká vieðpatauti, nesidairydama á kitas tautas.“

Nenorà dëtis su Lenkija memorandumas motyvavo tokiu bûdu:
„1. Lenkija visada Lietuvos istorijoje vaidino iðnaudotojo vaidmená sa-

vo uþmaèioms rytuose. Versdama Lietuvos valstybæ dëtis unijon Liubline
1569 m. Lenkija smurtu prisijungë daug Lietuvos teritorijø.

2. Politinë unija su Lenkija ástûmë Lietuvà á savavaliavimo ir anarchi-
jos reþimà, kurá primetë privilegijuotos valdanèios klasës ir kuris praþudë
abi valstybes.

3. Dar neatgavusi savosios laisvës, Lenkija jau kësinosi prieð Lietuvà,
parodydama savo agresingus uþmojus, galinèius uþtraukti nelaimiø abiems
kraðtams.“

Prie tø sumetimø buvo dar pridëtas toks: bet kokia jungtis su Rusija
ar Lenkija uþkirstø kelià susivienyti lietuviø tautai, suskaldytai á dvi da-
lis tarp Rusijos ir Vokietijos. Lietuviðka Rytø Prûsijos dalis, kuri Lietuvai
suteikia tokià svarbià iðeitá á jûrà, nieku bûdu nesutiktø pasiduoti Rusijai
ar Lenkijai, tuo tarpu kai ji tvirtai yra pasiryþusi dëtis á nepriklausomà
Lietuvos valstybæ.

Prieð paprastà tuomet daromà militariná priekaiðtà, kad maþa valstybë
neatsilaikysianti prieð stiprius savo kaimynus, memorandumas pastatë tei-
giná, kad ne didumas sprendþia atsparumà ir kad pati didþioji valstybë gali
antpuolyje suþlugti. Militarinio saugumo garantijà galëtø suteikti tik Tau-
tø Lyga (Sàjunga), kurios sukûrimas dabar yra konferencijos dienotvarkë-
je. Buvo atremti ir materialiniø ar moraliniø resursø trûkumo argumentai.
Praeityje Lietuva sukûrë stiprià valstybæ, kuri sugebëjo sustabdyti germa-
nø verþimàsi á rytus ir iðgelbëti Europos civilizacijà nuo totoriø invazijos.
Ir dabar – pastebëjo memorandumas – lietuviai parodo savo patriotiná pa-
siðventimà, sunkiausiomis sàlygomis gindamiesi nuo imperialistiniø Rusi-
jos raudonosios armijos antpuoliø.

Svarbiausias to demarðo uþdavinys buvo gauti Lietuvos valstybës ne-
priklausomybës pripaþinimà ir lygiateisiu nariu áeiti á taikos konferencijà.
Tas juridinis apsipavidalinimas internacionalinëje bendruomenëje buvo ta-
da laikomas pirmapradþiu pagrindu politinei, ekonominei ir militarinei
Lietuvos valstybës organizacijai. Tà memorandumà pasiraðiau ir að kaip
delegacijos sekretorius.

Po keliø dienø delegacija dar pakartojo savo reklamacijas, nurodyda-
ma á Lietuvos internacionalinës padëties stabilizacijà, kaip laidà prieð vi-
sokius nesusipratimus ar kivirèus su kaimynais, su kuriais Lietuva trokðta
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turëti kuo geriausius santykius. Darnios kaimynystës perspektyva net su
Lenkija mûsø delegacija tarytum mëgino suvilioti didþiøjø Santarvës vals-
tybiø vadus ryþtis konkreèiai ir grieþtai pritaikinti Lietuvai laisvo tautos
apsisprendimo principà. Deja, graþûs obalsiai ir tikrovë nëjo greta. Mûsø
argumentai nepaveikë senais pramintais keliais einanèiø politikø ir diplo-
matø.

Tuo tarpu pati sau palikta Lietuva, vis dar vokieèiø okupantø terori-
zuojama, nepaprastu patriotiðku entuziazmu, visas savo iðkankintas jëgas
átempdama, gynësi nuo besibraunanèiø carø pëdomis rusø imperialistø,
kurie, dengdamiesi iðlaisvinimo obalsiais, mëgino ginklu ir „penktosios ko-
lonos“ pagalba atkurti „Sievero-zapadny kraj*. Gobðumo tevedama rusø
armija turëjo trauktis prieð menkai ginkluotus lietuviø pulkus, kurie vada-
vo savo protëviø kraðtà nuo svetimø puolikø, kokiø ideologijø jie bebûtø.
Kaip lenkiðka ar vokiðka kultûra, taip ir rusiðkas socializmas, pavergia-
muoju ginklu ir pajëgos masingumu brukamas, mums tada rodësi lygiai
siaubingas. Þmonës, nepergyvenæ tos epochos, net negali suprasti ano meto
reakcijø, kurios maitinosi iðimtinai tëvynës ir jos savitos laisvës gelbëjimo
jausmais. Socialiniai uþdaviniai buvo nukelti á apgintos tautinës laisvës at-
eitá. Pagaliau mes visi jautëmës liaudies sûnumis. Buoþiø aistromis negy-
venome. Nebuvo tarp mûsø në vieno dvarininko ir në vieno burþujo. Mums
rûpëjo tik toji amþiø kankintinë lietuviø tauta, kurià ryþomës ginti ir nuo
vokieèiø, ir nuo lenkø, ir nuo rusø, kas jie bebûtø, ar plëðikai, ar „Danai
dona ferentes“ (dovanas neðantieji danajai ið garsaus romënø posakio: „ti-
meo Danaos et dona ferentes“).

Paaiðkëjo tada mums ir pirmojo ministro pirmininko (Voldemaro) iliu-
zijos, kad Lietuvai tereikià tik milicijos, nes taikingos demokratiðkos ðalies
nieks neásimanysiàs pulti... Todël tad vokieèiams, pralaimëjusiems ir dar
savosios revoliucijos parblokðtiems, nesilaikant savo pasiþadëjimø (paliaubø
sutartyje) neatsitraukinëti ið uþimtø kraðtø be Santarvës ásakymo, o ru-
sams verþiantis ákandin, Lietuvoje susidarë grësminga padëtis. Reikëjo tuo-
jau imtis organizuoti apsigynimui kariuomenæ.“1

* Ðiaurës vakarà kraðtas; taip Rusijos imperijoje buvo vadinama Vilniaus, Kauno, Gar-
dino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijø teritorija; iki XVIII a. pabaigos ji priklausë
Lietuvos Didþiajai Kunigaikðtystei.

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 184–193.
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Lenkai Taikos konferencijoje rei-
kalavo prijungti prie Lenkijos ne tik
Lietuvà, Gudijà, Ukrainà, bet ir Rytø

Prûsijà (su Klaipëda ir jos kraðtu), skelbiant ir tà kraðtà „nuo amþiø lenkø
þeme…“ Kai kuriø valstybiø atstovai siûlë Rytø Prûsijà paskelbti savaran-
kiðka respublika su sostine Karaliauèiuje.

Beje, Konferencijoje po to, kai balandþio pabaigoje atëjo þinios, kad
Lenkija okupavo Vilniø ir didþiàjà dalá Rytø Lietuvos, tai aiðkinant, kad
tuo ji siekusi susigràþinti tik savo rytines etnografiniø þemiø sienas, Lietu-
vos delegacija, pasinaudojusi JAV prezidento minëtas tautø apsisprendi-
mo deklaracijas 13 punktu apie „Lenkijos valstybës sudarymà teritorijoje,
kuri yra neginèijamai lenkø gyvenama“, iðplatino Konferencijoje memo-
randumà, kad Rytø Lietuva ir Vilnius nuo amþiø buvo ir yra lietuviø etni-
nës þemës, o ne lenkø, todël Konferencija privalanti pasmerkti Lenkijà
kaip agresoræ ir pareikalauti ið Lenkijos iðvesti okupacinæ kariuomenæ ið
nepriklausomos Lietuvos teritorijos.1

Lietuviø atstovai taip pat iðplatino memorandumà apie Lenkijos ka-
riuomenës ir okupacinës jos valdþios þiaurumus ir turto grobimà Rytø Lie-
tuvoje ir Lietuvos sostinëje Vilniuje ir reikalavo, kad Konferencija pasiøstø
á lenkø okupuotà Rytø Lietuvà tyrimo komisijà, kuri ávertintø lenkø pada-
rytus nuostolius ir skriaudas Lietuvai.

1919 m. geguþës 2 d. Lietuvos de-
legacija gavo Taikos konferencijos
sekretoriato praneðimà, lyg Lietuva

kalta dël lenkø okupacijos. Jame raðyta: „[…] Aukðèiausios santarvinin-
kø tarybos (Counseil SuprHme des Alliés) dëmesys buvo atkreiptas á rim-
tà padëties pobûdá Vilniaus ir Gardino srityse, kur lenkø ir lietuviø karo
jëgos susilieèia (sont en contact). Savo posëdyje balandþio 25 d. taryba
nutarë paraginti lenkø ir lietuviø vyriausybes vaduotis politine iðmintim
(font appel ou sens politique). Susitardamos tarpusavy jos iðvengtø rim-
tø komplikacijø, kurios neiðvengiamai sukeltø karo veiksmus tarp abiejø
valstybiø, kai jø vienybë yra reikalinga atsparai prieð bolðevikø grësmæ
(péril bolcheviste).“2

Bet, kaip anksèiau raðyta, Lenkija nepaisë Santarvës Aukðèiausiosios

Lenkijos militaristai
su Lietuvos gynëjø vëliava

1 Ten pat. P. 197.
2 Dokumentas ið kn.: Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 198.

Didþiosios valstybës –
Lenkijos imperialistø rëmëjos

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI



373JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Tarybos ir, okupavusi Vilniø ir jo krað-
tà, toliau verþësi á Kaiðiadoriø, Alytaus

ir kitus rajonus, kur bolðevikø kariuomenës nebuvo.
Santarvës valstybës, atsiliepdamos á daugkartinius Lietuvos skundus

dël Lenkijos tolesnës agresijos, 1919 m. birþelio 18 d. pavedë prancûzø
karinës misijos vadovui plk. Rebuliui iðvesti tarp Lietuvos dalá okupavu-
sios Lenkijos kariuomenës ir besiprieðinanèios Lietuvos demarkacijos li-
nijà, aiðkindamos, kad ta linija jokiu bûdu nereiðkianti teritorijos priskyrimo,
o tik turinti bûti iðvesta Taikos konferencijos nutarimu vien politiniais tiks-
lais, kol bus nustatyta tikroji siena. Tà linijà nuþymëjo prancûzø misijos ir
lenkø kariuomenës atstovai. Kadangi Lietuva dar tebekovojo su ásiverþu-
sia bolðevikine kariuomene Lietuvos Ðiaurës rytuose, jai taip pat grësë nauja
bermontininkø invazija, teko sutikti su Santarvës Aukðèiausiosios Tarybos
sprendimu. Bet Lenkija nesilaikë ir savo paèios drauge su bièiuliais pran-
cûzais nuþymëtos demarkacinës linijos ir toliau puolë Lietuvà. Dël tos len-
kø invazijos po daugybës Lietuvos skundø Taikos konferencijos vadovams,
dël lenkø uþimtose teritorijose vykdomø plëðimø ir smurto 1919 m. liepos
17 d. Konferencijos sekretoriatas praneðë Lietuvos atstovams, kad pran-
cûzø marðalas Foðas (Foch) pareikalavæs ið Lenkijos nutraukti karo veiks-
mus prieð Lietuvà ir atitraukti savo kariuomenæ uþ nustatytos
demarkacinës linijos. Taèiau lenkai nepaisë ir toliau puolë Lietuvà. Lie-
pos 26 d. jie uþgrobë Suvalkus, Seinus, Punskà, puolë toliau Ðirvintø,
Molëtø, Turmanto kryptimis. Ir tik lietuviø savanoriø kruvinø aukø kai-
na pavyko sustabdyti nuoþmaus prieðo verþimàsi. Dël to, kad lenkams
buvo leista taip nebaudþiamai grobti Lietuvà ir plëðikauti minëtasis P. Kli-
mas, Lietuvos uþsienio reikalø viceministras ir Paryþiaus Taikos konfe-
rencijos dalyvis, aiðkino: tai buvæ ámanoma tik todël, kad tai „toleravo ir
gal net rëmë Santarvë, ypatingai Prancûzija, kuri lenkø rankomis smel-
kësi atstatinëti senàjà bièiulæ Rusijos imperijà. Intervencijos planams pri-
tarë ir Anglijos bei Amerikos kapitalistai ir rinkø monopolistai. Lenkija
buvo jø paklusniu árankiu, tuo bûdu tarp kita ko pridengdama ir savo
aneksines uþmaèias prieð Lietuvà.“1

Beje, lietuviai Konferencijoje nuolat reikalavo sudaryti specialià ko-
misijà Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybiø klausimams apsvarstyti, tuo pa-
rodydami, kad jø sprendimai ir toliau priklausys nuo Rusijos, Lenkijos, o
gal ir Vokietijos tikslø.

Vakarø valstybiø misijø þaidimai

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 201.
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Gana abejingos Santarvës valstybës
buvo ir Maþosios Lietuvos lietuviø rei-
kalavimui – susijungti su nepriklauso-

ma Didþiàja Lietuva. 1918 m. lapkrièio 16 d. Tilþëje ávykæs tikrøjø Maþosios
Lietuvos gyventojø – lietuviø atstovø susirinkimas iðrinko Prûsø Lietuvos
tautinæ tarybà, kuri lapkrièio 30 d., iðreikðdama Maþosios Lietuvos suvere-
no – lietuviø tautos valià, paskelbë aktà: „[…] mes Lietuviai èionai Prûsø
Lietuvoj gyvenantieji sudarome ðito kraðto gyventojø dauguomenæ, reika-
laujame mes, remdamiesi ant Vilsono Tautø paties apsisprendimo teisës,
priglaudimà Maþosios Lietuvos prie Didþiosios Lietuvos.“1

1919 m. balandþio 25 d. Tilþëje ávyko Prûsø Lietuvos tautos tarybos
suvaþiavimas, kuriame vël buvo priimtas nutarimas dël Maþosios Lietuvos
susijungimo su Didþiàja. Suvaþiavimo nutarimas ir dokumentai, patvirti-
nantys to kraðto lietuviðkàjà praeitá, árodantys já esant neatskiriamu lietu-
viø tautos etniniu kraðtu, buvo áteikti Paryþiaus Taikos konferencijai. Tuose
dokumentuose reikalauta, kad prie Lietuvos bûtø prijungtos ðios sritys:
Klaipëdos, Pakalnës, Ðilutës, Labguvos, Tilþës, Ragainës, Pilkalnio, Vëlu-
vos, Ásruties, Gumbinës, Stalupënø, Darkiemio, Galdupës ir kitos maþ-
daug dabartinës Karaliauèiaus (Kaliningrado) srities ribose. Tai apie
10 000 kv. km, kur yra apie 0,5 mln. gyventojø.2

Taèiau didþiosios valstybës tik ið dalies atsiþvelgë á Maþosios Lietuvos
suvereno reikalavimà – tik Klaipëdai ir jos kraðtui sutiko leisti susijungti
su Didþiàja Lietuva, bet ir tai su sàlyga – po to, kai Lietuvos valstybingumà
pripaþins kitos valstybës. Kita vertus, Santarvës valstybiø vadovai ir neno-
rëjo visiðkai iðstumti Vokietijos ið Rytø Prûsijos, kaip gero bûsimo placdar-
mo prieð Sovietø Rusijà.

O iki Lietuva bus pripaþinta de jure, Konferencijos vadovai Klaipëdà ir jos
kraðtà pavedë valdyti Prancûzijai. Apie tai Maþosios Lietuvos veikëjas E. Si-
monaitis vëliau prisiminë: „[…] Maþosios Lietuvos Taryba reikalavo atskirti
visà Maþàjà Lietuvà nuo Vokietijos. Dël to buvome kaip pritrenkti, kada suþi-
nojome, kad Maþàjà Lietuvà tik iki Nemuno numatoma atskirti nuo Vokieti-
jos […]. Mûsø pastangos iðvengti Maþosios Lietuvos suskaldymo vaisiø nedavë.
Senasis Nemunas visados jungë, o dabar jis Maþàjà Lietuvà skiria.“3

Suvereno valia – bereikðmë
imperialistams

1 Lietuviø tauta. Sud. A. Liekis. Kn. 12: Tilþës akto ðviesa. V., 2009. 4-asis virðelis.
2 Ivinskis Z. Maþosios Lietuvos kelias // Aidai. 1953. Nr. 2.
3 Liekis A. Maþoji Lietuva: prarasto sugràþinimas // Lietuviø tauta. Kn. 12: Tilþës akto

ðviesa. V., 2009. P. 89–90.
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Gana abejinga Lietuvos likimui iki
pat Konferencijos pabaigos iðliko JAV
prezidentas V. Vilsonas, kuriam atro-
dë, kad bûtinai reikia iðsaugoti Rusi-

jos imperijà, o ne ið jos iðsivadavusiø tautø nepriklausomà valstybingumà.
Paskutiná kartà Lietuvos delegacija á já kreipësi raðtu 1919 m. geguþës 29 d.
praðydama pripaþinti nepriklausomà Lietuvos valstybæ jos etninëse þemëse
ir leisti visai Maþajai Lietuvai susijungti su Didþiàja, suteikti atsikurianèiai
Lietuvai ekonominæ ir karinæ paramà ir t. t. Praðyta ir Lietuvos delegacijos
audiencijos pas já. Bet tik birþelio 17 d. JAV prezidento sekretorius Gilber-
tas Klausas (Gilbert Close) formaliai atsakë: „Prezidentas praðo mane pra-
neðti Jums, kad yra gavæs Jûsø […] laiðkà, ir praneðti, kad jis puikiai supranta
Jûsø reikalus ir lietuviø aspiracijas, kurias Jûs taip ryðkiai iðdëstëte, ir jeigu
jis dabar negali Jûsø delegacijos priimti, tikëkite, kad tik dël to, kad tikrai
negali atitrûkti nuo savo pareigø. Prezidentas praðo Jûs tikëtis, kad Lietuvos
delegacijos revendikacijos yra atkreipusios visà jo dëmesá.“1

Þinoma, negalima teigti jog JAV valdþia visiðkai nesidomëjo atsiku-
rianèia Lietuva. 1919 m. kovo 12 d. JAV prezidento sutikimu á Lietuvà per
Liepojà buvo pasiøsta jø 14 kariðkiø misija, vadovaujama plk. V. Gryno
(Green), iðtirti padëties vietoje. Tuo metu lietuviai savanoriai kovësi su
besiverþianèia á Lietuvà bolðevikø kariuomene. Visur dar buvo pilna ir vo-
kieèiø kariuomenës daliniø. Misija sàjungininkø atstovus Paryþiuje infor-
mavo, jog besikurianèioms Baltijos valstybëms (Lietuvai, Latvijai, Estijai)
reikia ginklø, aprangos, finansinës paramos, kad jos galëtø apsiginti nuo
bolðevikinës Rusijos kariuomenës, ir siûlë sudaryti bendrà sàjungininkø
ágaliotà JAV, Prancûzijos, Anglijos karinæ misijà, kad bendromis jëgomis
bûtø padëta Baltijos valstybëms gintis nuo bolðevikinës Rusijos.2 Taèiau
tai ir liko tik pasiûlymas daugiausia dël Prancûzijos, kuri kovo 19 d. á Lie-
tuvà atsiuntë savo karinæ misijà, vadovaujamà plk. K. Rebulio (lietuviø
vadinamo Riebuliu), turëjusià tikslà... priversti Lietuvà paklusti Lenkijai
(pagal Prancûzijos sumanymà) kaip pagrindiniam bastionui prieð Sovietø
Rusijà. Maþa to, tas K. Rebulis ir jo palydovai buvo tiesiog pavaldûs kitai
tø paèiø prancûzø misijai Lenkijoje, vadovaujamai gen. Polio Prospero
Anri (Henry) ir turëjusiai uþduotá „sukurti kuo galingesnæ Lenkijà.3 Ir tai
ði prancûzø misija vykdë visà laikà.

JAV prezidento meilë –
imperialistinës Rusijos ir

Lenkijos valstybës

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 204.
2 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 2, p. 481.
3 Laisvë. 1919, kovo 21. Nr. 1.
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Antantës valstybës buvo atsiuntusios ir daug kitø savo vadinamøjø ka-
riniø misijø, kurios daugiausia turëjo atlikti þvalgybines, o ne pagalbos su-
teikimo Lietuvai uþduotis. Pavyzdþiui, taip pasakytina ir apie 1919 m. spalio
28 d. Antantës Aukðèiausiosios Tarybos atsiøstà bendrà prancûzø, anglø,
italø, japonø, amerikieèiø misijà, vadovaujamà Prancûzijos kariuomenës
generolo Albero Anri Niselio (Albert Henry Niessel), turëjusià padëti ið-
vesti ið Baltijos ðaliø Antantës ðaliø globojamas bermontininkø ordas. Bet
komisijos nariai tik kursavo tarp Kauno ir Berlyno, posëdþiavo, priiminëjo
nutarimus dël bermontininkø veiklos pasmerkimo, o dël to ásibrovëliø gau-
joms buvo nei ðilta, nei ðalta. Ir tik tada, kai lietuviø savanoriai savo gin-
klais privertë bermontininkus neðdintis ið Lietuvos, iðvaþiavo ir A. A. Niselio
misijos nariai. Tiesa, pastarasis, vëliau tai prisimindamas, yra paraðæs, kad
ta jø karinës kontrolës misija Lietuvoje nieko nenuveikusi. Lietuviai apsi-
gynë nuo ásibrovëliø bermontininkø ir santarvininkø patarimø bei para-
mos.1

Nesulaukë nepriklausomos Lietu-
vos atkûrëjai ir gynëjai tikëtos para-

mos ir ið savo tëvynainiø JAV bei jos valdþios, nors apie pagalbà lietuviø
tautai, ginanèiai savo nepriklausomà valstybæ, Amerikos lietuviø spaudoje
daug raðyta, kalbëta susirinkimuose. Taip dar nuo 1917 m. pavasario JAV
lietuviai diskutavo apie bûtinumà sudaryti Amerikos lietuviø legionà ir jo
pasiuntimà vaduoti Lietuvos. Tam tikslui buvo ásteigta ir Lietuviø savano-
riø sàjunga, kiek vëliau – Laisvës sargø sàjunga, kuriø nariai turëjo pasi-
siûdinæ ir gana puoðnias Vyèio þenklais apkabinëtas uniformas. Jomis
apsivilkæ þygiuodavo Èikagos, Bostono, Niujorko gatvëmis dainuodami pa-
triotines lietuviðkas karines dainas.

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui imta skelbti ir apie lietuviø le-
gionø organizavimà. Á juos ketinta pritraukti ir lietuvius karius, tarnavu-
sius JAV ir sàjungininkø kariuomenëse Europoje. Tuo klausimu 1918 m.
lapkrièio 14 d. Amerikos lietuviø delegacija kreipësi á JAV prezidentà, pra-
ðydama leisti sudaryti toká legionà Vakarø Europoje ið 30 tûkst. kariø (tarp
jø 5000 lietuviø kariø ið JAV). Bet JAV prezidentas ir vyriausybë uþdraudë
tokio legiono formavimà.2

1 Gaigalaitë A. Lietuva Paryþiuje 1919 metais. V., 2003. P. 124.
2 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë… P. 558–559.

Paradinis iðeivijos kovingumas

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Tuo metu Paryþiuje A. Voldemaro vadovaujamø lietuviø atstovø Tai-
kos konferencijoje iniciatyva buvo ásteigta Lietuvos karinë misija (plk.
M. Gedgaudas, kpt. K. Tallat Kelpða, ltn. J. Biliûnas ir kiti), turëjusi rû-
pintis padëti savo Nepriklausomybæ ginanèiai lietuviø tautai ginklø, amu-
nicijos, aprangos ir kita ko pirkimu bei siuntimu á Lietuvà, taip pat lietuviø
kareiviø, paleistø ið Vokietijos belaisviø stovyklø ir pageidaujanèiø tarnau-
ti Lietuvos kariuomenëje, organizavimu. Mëginta ir Paryþiuje suformuoti
atskirà Lietuvai ginti brigadà daugiausia ið JAV kariø, tuomet buvusiø Pran-
cûzijoje. Brigados formavimo ëmësi JAV kariuomenës kapitonas (pasiskel-
bæs generolu) negras V. Suorthautas (Swarthouth). Planuota, kad tà brigadà
sudarys: du pëstininkø pulkai, 600 kariø artilerijos divizionas, 500 kariø
kavalerijos batalionas, 500 kariø inþinerinis batalionas, 2000 kariø techni-
kos pulkas ir kt. Brigadoje turëjo bûti 205 ávairaus rango karininkai, 1115
puskarininkiø, ið viso apie 7000 vyrø. Taèiau karininkas V. Suorthautas ir
jo padëjëjai pareikalavo sau ir pavaldiniams tokiø atlygiø, kurie gerokai
virðijo visà Lietuvos biudþetà, tad teko atsisakyti jø siûlomø paslaugø. Tuo-
met V. Suorthautas dar siûlësi Lietuvos Vyriausybei suformuoti kariná da-
liná tik ið lietuviø, tarnavusiø JAV kariuomenëje, bet uþ tai pareikalavo
oficialiai jam pripaþinti generolo laipsná. Lietuvos Vyriausybë, pamaèiusi,
kad ið uþsienieèiø bus menka nauda, 1919 m. pradþioje paskelbë, kad bri-
gada bus formuojama ne JAV, ne Prancûzijoje, o paèioje Lietuvoje. Á visas
lietuviø bendruomenes uþsienyje buvo iðsiøsti kvietimai stoti savanoriais á
tà brigadà tokiomis paèiomis sàlygomis kaip ir Lietuvos jaunimui.1 Taèiau
pagal tà kvietimà á Lietuvà atvyko 22 JAV kariai: minëtasis negras V. Suort-
hautas, plk. H. Lainas Volteris (H. Lynne Wolter), mjr. V. D. Rosenkron-
cas ir kiti. Taèiau jie, iðsireikalavæ sau Lietuvos Prezidento gaunamo dydþio
atlyginimà, iðsisukinëjo nuo vykimo á frontus, girtuokliavo su ásitaisytomis
meiluþëmis. Netrukus Lietuvos karinë vadovybë atsisakë nuo sutarèiø su
jais. Panaðiai dël to paties teko atsisakyti ir kai kuriø kariðkiø, atvykusiø ið
Vokietijos ir Anglijos, daþniausiai neturinèiø jokiø moraliniø ar ideologi-
niø nuostatø.2

Ið tikëtø keleto tûkstanèiø lietuviø kariø ið JAV teatvyko tik 70 po to,
kai buvo jau áveiktos bolðevikinës Rusijos ir bermontininkø kariuome-
nës.3

1 LCVA. F. 929. Ap. 8. B. 1. L. 3.
2 LCVA. F. 929. Ap. 8. B. 3. L. 32.
3 LCVA. F. 929. Ap. 4. B. 111. L. 249.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Tarp tø narsuoliø buvo kapitonas Steponas Darius, virðila Antanas Kie-
la, aviacijos mechanikai J. Oèikas, P. Naudvaris ir kiti. Nepavykus organi-
zuoti iðeivijos lietuviø ginklu ginti nepriklausomà Lietuvà, 1920 m. rugsëjo
15 d. likviduota ir Lietuvos karinë misija JAV, o jos vadovas P. Þadeikis
paliktas ten tik kaip Lietuvos karinis ágaliotinis. Vieniems patiems lietu-
viams ir karo frontuose, ir diplomatiniuose susidûrimuose teko apsiginti,
krauju patvirtinti savo pasiryþimà turëti nepriklausomà valstybæ. JAV, ne-
retai skelbta kaip maþøjø tautø, demokratijos gynëja, faktiðkai tik vilkino
net iki 1922 m. Lietuvos valstybingumo pripaþinimà, kol neásitikino, kad
bolðevikø valdoma Rusija gyvuos ir joje valdþios nebegaus á Vakarus atbë-
gæ buvæ carinës imperinës Rusijos gynëjai ir ðalininkai, o JAV, kaip ir ki-
toms imperialistinëms Vakarø ðalims, neatiteks jos gamtos turtai ir rinka.

Beje, ir ta materialinë parama, kurià Lietuvai suteikë JAV ir kitos Va-
karø ðalys, daþnai buvo ið Europos sandëliuose nuo karo uþsigulëjusiø dra-
buþiø, apavo, maisto produktø ir kt., nors Lietuva uþ tuos neretai jau
nuraðytus gaminius kartais turëdavo sumokëti net daugiau negu uþ gerus.
Tai matyti ir ið Steigiamojo Seimo posëdþiø protokolø.1

Kiek sàþiningesnës paramos ginkluote, finansais Lietuva susilaukë ið
Anglijos, o ið dalies ir Èekijos.2

Gráþkime prie Taikos konferenci-
jos Paryþiuje. Nugalëtojai taikos sutar-
tá su Vokietija pasiraðë 1919 m. birþelio

28 d. Bet ir po to Lietuvos delegacija Paryþiuje dar iðbuvo beveik iki metø
pabaigos, nes, kaip matëme, rûpinosi finansiniais ir gynybiniais Lietuvos rei-
kalais, vykdë diplomatines atstovø misijas, gynë Lietuvà nuo Lenkijos atsto-
vø intrigø, árodinëjanèiø tariamà Lenkijos teisæ ne tik á Rytø, bet ir visà
Lietuvà, akiplëðiðkai skelbusiø, kad tik lenkai ginæ Lietuvà nuo bolðevikø.

1919 m. lapkrièio 11 d. Lietuvos valstybës Prezidentas Antanas Smeto-
na ir Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas pasiraðë dekretà, kad
nuo gruodþio 1 d. nutraukiama Lietuvos delegacijos veikla Paryþiuje, o jos
vietoje ásteigta Lietuvos atstovybë, kurios vadovu paskirtas buvæs vienas
aktyviausiø delegacijos nariø poetas paryþietis Oskaras Milaðius. Daugelis
delegacijos nariø, gráþusiø á Lietuvà, toliau dirbo Lietuvos uþsienio reikalø
ministerijoje.

1 LCVA. F. 465. Ap. 1. B. 45. L. 228.
2 Ðvoba J. Seiminë ir prezidentinë Lietuva. V., 1990. P. 75.

Lietuvos delegacijos darbo
Taikos konferencijoje pabaiga
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Didþiosios Vakarø valstybës Taikos konferencijoje parodë savo egoiz-
mà, abejingumà maþosioms valstybëms, nesilaikë savo deklaruojamø lais-
vës ir demokratijos ðûkiø. Todël ta Konferencija neiðsprendë ir Lietuvos
valstybingumo pripaþinimo, kaip ir Maþosios ir Didþiosios Lietuvos susi-
jungimo klausimø. 1919 m. geguþës 9 d. tik dalá Maþosios Lietuvos – Klai-
pëdà ir jos kraðtà sutiko sujungti su Didþiàja Lietuva ateityje. Tuo tarpu jà
laikinai valdyti pavesta Prancûzijai, Lenkijos globëjai, kad viena ar kita
galëtø pagal poreikius prievartauti Lietuvà.

TAIKA SU SOVIETØ RUSIJA

Nors lietuviai savo ðalá nuo okupacinës Raudonosios armijos iðvadavo
1919 m. rudens pradþioje, taèiau frontas iðliko beveik iki metø pabaigos –
tik gruodþio 31 d. tarp Lietuvos ir Sovietø Rusijos atstovø buvo pasiraðy-
tas susitarimas dël mûðiø nutraukimo. Tuo metu derybas dël taikos Sovie-
tø Rusija pradëjo ir su Latvija. Kiek vëliau lietuvius, kaip latvius ir estus,
erzino Vakarø ðaliø „þaidimai“ dël nepriklausomø valstybiø pripaþinimo
keliant tam vis naujø sàlygø arba galimà pripaþinimà siejant su Rusijos
baltagvardieèiø kovø prieð Sovietø Rusijà pasekmëmis. Ypaè su dideliu
abejingumu susidûrë Lietuva. Pirmiausia dël Prancûzijos politikos ir jos
globotinës Lenkijos siekiø bûti galingiausia Rytø Europos valstybe, barje-
ru Vakarams nuo bolðevikinës Rusijos. Antantë ne tik kad nepadëjo lietu-
viø tautai kurti savo nepriklausomos valstybës, bet darë viskà, kad ji vël
bûtø ájungta èia á Rusijos, èia á Lenkijos sudëtá.

Tuo tarpu Sovietø Rusija, pamaèiusi, kad lietuviai, estai, latviai yra pa-
siryþæ visomis jëgomis ginti savo nepriklausomas valstybes, susitaikë su
tuo, suvokusi, jog geriau turëti draugiðkas kaimynes, kad ir maþas valsty-
bëles. Susitaikius su jomis, manyta pralauþti Antantës organizuojamà blo-
kadà ir uþkirsti kelià ginklø ir kariø tiekimui baltagvardieèiø kariuomenëms.
V. Lenino valdþia derybas pirmiausia pradëjo su Estija – nuo 1919 m. gruo-
dþio 5 d., po to nuo 1920 m. sausio 11 d. – su Latvija. Vëliausiai dël uþsitæ-
susiø kovø su raudonarmieèiais, lenkais, bermontininkais – su Lietuva. Nors
pirmàjá pasiûlymà Lietuvos Vyriausybë ið RTFSR uþsienio reikalø komi-
saro G. Èièerino (Èièerin) buvo gavusi dar 1919 m. rugsëjo 11 d. Tuo sve-
tima valstybë pirmoji pripaþino Lietuvà. G. Èièerinas teigë, kad Sovietø
Rusija Baltijos valstybëse ir Lietuvoje neturinti jokiø kitø interesø kaip tik
norà draugiðkai sugyventi.
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1920 m. vasario 20 d. „Lietuvos“ laikraðèio straipsnyje „Taikos su bolðevi-
kais reikalu“ skaitome: „[...] Ðiandien jau visai nesunku numatyti, kad taikos
su bolðevikais klausimas yra dienos klausimas. [...] O ið Rygos lietuviai telegra-
fuoja, kad latviø ministeriø kabinetas nutaræs pradëti su bolðevikais taikos
derybas. [...] Susitaikinimas su bolðevikais tampriai yra susietas su Santarvës
Baltijos valstybiø nepriklausomybës pripaþinimu. Bolðevikai – vienintelë rusø
politinë partija, kuri pripaþásta Baltijos valstybëms nepriklausomybæ.“

1920 m. kovo 31 d. Lietuvos uþsienio reikalø ministras A. Voldemaras
atsakë á Èièerino notà, primindamas, kad Lietuva buvo priversta griebtis
ginklo, kad apgintø savo nepriklausomybæ, o ne tam, kad uþgrobtø Rusi-
jos þemes, ir nurodë, kad prieð derybas Sovietø Rusija turi pripaþinti Lie-
tuvos nepriklausomybæ etnografinëse þemëse – Vilniaus, Kauno, Gardino,
Suvalkø gubernijose.

1920 m. balandþio 3 d. Lietuvos Vyriausybë gavo atsakymà ið Rusijos
vyriausybës, kuriame ji tvirtino, jog yra iðtikima tautø apsisprendimo tei-
sëms, o po to kitoje notoje Rusija dar patvirtino, jog ji nepriklausomai
Lietuvai pripaþásta Vilniaus, Kauno, Gardino, Suvalkø gubernijas, visas
etnografines lietuviø tautos þemes ir jog Rusija sutinkanti, kad tai bûtø
fiksuota taikos sutartyje.1

Derybos tarp Lietuvos ir RTFSR prasidëjo 1920 m. geguþës 7 d. Lietu-
vos delegacijos pirmininku buvo paskirtas inþ. T. Naruðevièius-Norus, na-
riais – P. Klimas, S. Rozenbaumas, J. Vailokaitis, V. Raèkauskas. Sovietø
Rusijos delegacijos  pirmininku – A. Jofë (Joffe), nariais – J. Marchlevskis
(Marchlewski), I. Obolenskis (Obolenskij) ir kiti.2

Pirmame susitikime Lietuvos atstovai
áteikë savo sutarties projektà dël „Lietu-

vos valstybës Nepriklausomybës pripaþinimo“. Jame raðë: „Kadangi Lie-
tuva nuo amþiø buvo laisva ir nepriklausoma valstybë, Lietuvos prijungimas
prie Rusijos XVIII ðimtmeèio pabaigoje buvo prievartinio uþgrobimo ak-
tas, Rusijos Tarybø Respublika pripaþásta laisvà tautø apsisprendimo prin-
cipà, net ir visiðkà jø atsiskyrimà nuo Rusijos;

pagaliau Lietuva faktiðkai jau pati atkûrë savo savarankiðkumà ir, rem-
damasi aiðkiai iðreikðta savo tautos valia, ji vël organizavosi kaip nepri-
klausoma valstybë;

1 LTSR istorijos ðaltiniai. V., 1961. T. 4, p. 49; Äîêóìåíòû âíåøíåé ïîëèòèêè ÑÑÑÐ.
Ìîñêâà, 1958. T. 2, c. 439.

2 Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 2, p. 100.

Rusija pripaþásta Lietuvà
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Rusijos Socialistinë Federacinë Tarybø Respublika tuo pripaþásta ir
patvirtina Lietuvos valstybës savarankiðkumà ir nepriklausomybæ su vi-
som juridinëm tokio pripaþinimo pasekmëm ir gera valia visiems laikams
atsisako visø Rusijos patvaldinës vyriausybës pasisavintø suvereno teisiø
lietuviø tautos ir jos teritorijos atþvilgiu [...].“

Lietuvos delegacija pateikë daug dokumentø, árodanèiø Lietuvos su-
vereno – lietuviø tautos valià turëti savo nepriklausomà demokratinæ vals-
tybæ. Tai – „1917 m. rugsëjo 18–22 d. Vilniuje ávykusios Lietuviø
konferencijos rezoliucija“, „1917 m. geguþës 27 – birþelio 3 d. Rusijoje ávy-
kusio Lietuviø Seimo rezoliucija“, „Rusijos valstybës Tautybiø Kijevo kon-
greso 1917 m. rugsëjo 8–16 d. rezoliucija“, „1917 m. spalio 18–20 d.
Stokholme ávykusios Antrosios lietuviø konferencijos deklaracija“, „Lie-
tuvos valstybës Tarybos Vilniuje 1917 m. gruodþio 11 d. nutarimas dël Lie-
tuvos Nepriklausomybës atkûrimo“, „Pareiðkimas dël Lietuvos, paskelbtas
Vokietijos, Austrijos–Vengrijos, Turkijos, Bulgarijos ið vienos pusës ir Ru-
sijos – ið kitos, Lietuvos Brastos Taikos derybø metu“ (1917 m. gruodþio
22–25 d.); „Pareiðkimas, paskelbtas 1918 m. sausio 5 d. Vilniuje leidþia-
mame lietuviø oficioze „Lietuvos aidas“ (Nr. 3(51))“ ir kt.1

Dar prieð pirmàjá derybø posëdá Lietuvos delegacija gavo ið Kremliaus
V. Lenino pasiraðytà „Taikos sutarties“ áþangà:

„Remdamiesi Rusijos Federatyvinës Socialistinës Tarybinës Respubli-
kos paskelbtàja visø tautø teise laisvai apsispræsti ligi joms visiðkai atsiski-
riant nuo valstybës, kurios sudëtyje jos yra, Rusija be jokiø iðlygø pripaþásta
Lietuvos valstybës savarankiðkumà ir nepriklausomybæ su visomis ið tokio
pripaþinimo einanèiomis juridinëmis pasekmëmis ir gera valia visiems am-
þiams atsisako nuo visø Rusijos suvereniteto teisiø, kuriø ji yra turëjusi
lietuviø tautos ir jos teritorijos atþvilgiu.“2

Tuo Sovietø Rusija dar iki derybø pripaþino Lietuvà nepriklausoma
valstybe, atsisakydama bet kokiø teisiø á jos gyventojus, teritorijà, turtus.

Savo atsiminimuose apie Taikos derybas Maskvoje Lietuvos atstovas
P. Klimas vëliau raðë:

„Mûsø delegacija toms tikrai istorinëms deryboms arba tikriau – di-
dþiajam susitaikinimui po 125 metø, gal net teisingiau – po 350 (t. y. nuo
Liublino unijos), buvo nedidelë. E. Galvanausko kabinetas paskyrë pirmi-

1 Visi Taikos konferencijos dokumentai, stenogramos ir nutarimai iðspausdinti kn.:
Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 98–315.

2 Lietuva. 1920, rugp. 10. Nr. 168.
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ninku inþ. T. Naruðevièiø, kurs ilgai darbavosi Maskvoje prieð karà ir ge-
riau negu kas kitas paþinojo senàjà aplinkà, vyrà apsityrusá ir rimtà, taurios
ir net didingos iðvaizdos. Man teko bûti delegacijos sekretorium ir uþsie-
nio reikalø ministerijos atstovu. S. Rozenbaumas buvo ne tik didþiosios
Lietuvos maþumos reprezentantas, bet ir potencialus „mygtukø spaudi-
kas“, o Juozas Vailokaitis ir Vytautas Raèkauskas atstovavo Steigiamajam
seimui, krikðèioniø demokratø ir liaudininkø koalicijai. Turëjome dar tre-
jetà ar ketvertà þmoniø pagalbinio personalo. Paèioje Maskvoje radome
dar savo senà paþástamà Jurgá Baltruðaitá, kurs mus ávedliojo á „naujàjá
pasaulá“ ir daþnai pas mus vieðbutyje, buvusiame „Kniaþy dvor“, valgë ir
gërë lietuviðkà skaidriàjà.

Kelionëje nuo Siebeþo ir pirmà dienà Maskvoje nuotaikos buvo tiek
niûrios, kad prancûzas jas pavadintø „macabres“. Nors mes visà prekiø
vagonà turëjome prisikrovæ visokio maisto ir gërimø, leisdamiesi á kraðtà,
kurs nebuvo, kaip mes, okupuotas, bet apie kurá mes sprendëme ið iðbadë-
jusiø raudonarmieèiø elgesio Lietuvoje, nerimas ëmë dël mûsø sëkmës.
Lyg tyèia apie Smolenskà dar turëjome toká nejaukø nuotyká. Specialus
mûsø keliø vagonø traukinys nuðokdino nuo bëgiø paskutiná vagonà su
mûsø maistu. Bet jis visai nenusikabino ir triukðmingai ðokinëjo per pabë-
gius, trankydamas visà traukiná. Mes sustojome. Bet tas pokðtas priminë
Napoleono pasibaidþiusá arklá, keliantis per Nemunà, ir perkûno smûgá á
besikelianèios armijos tiltà... Kaþkokia piktabûdë ðmëkla pasivaideno, nors
mes visai nesijautëme napoleonais...

Tik spëjome apdriskusiame sunkveþimyje stati partrinksëti man paþás-
tamomis gatvëmis pro namus iðdauþytais ir lentomis apkaltais langais á
mums paskirtà „Kunigaikðèiø dvarà“, ten pasiskirstyti kambarius ir po ke-
lionës atsikvëpti, kai prisistatë Kremliaus pasiuntinys, atneðæs mums vokà
su tokiu Lenino ranka raðytu pasveikinimu, kuris formulavo mûsø susitiki-
mo pagrindà ir prasmæ: tai buvo bûsimos sutarties pirmasis punktas, kurs
dabar turëjo bûti amþinas ir visa sprendþiantis. Mes nepakeitëme në vieno
jo kablelio ir nediskutavome per visas derybas. Prieðingai, mes juo rëmë-
mës ir visada juo vadovavomës. […]

Dar buvo pridëta tokia pastraipa:
„Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neuþdeda

lietuviø tautai ir josios teritorijai jokiø pareigø Rusijos atþvilgiu („nika-
kich obiazatelstv v otnoðenii k Rossii“).

Tai buvo mums tarytum kelrodë þvaigþdë to meto ûkanose. Lyg neti-
këta, lyg sapnuota, svajote iðsvajota! Ir ðirdyje mes pagerbëme Leninà tur-
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bût karðèiau uþ komunistus, kurie neiðlaikë jo amþiams paðvæstos priesa-
kos.

Naujo amþiaus atmosfera buvo sukurta; pasitarimai su Èièerinu, Joffe,
Marchlewskiu ar Obolenskiu, kurie atstovavo derybose Rusijai, ëjo beveik
sklandþiai. Per posëdþius ir po jø net pajuokaudavome. Su uþsienio reika-
lø komisaru Èièerinu net susidraugavome ligi tokio laipsnio, kad jis ne-
pravaþiuodavo pro Kaunà man nepaskambinæs, kviesdamas stotyje kavos
iðgerti. Nuolatos matëmës ir pasivaikðèiodavome vëliau Genujos (Geno-
va) konferencijos metu arba Paryþiuje, jam ten apsilankant. Jis mane va-
dindavo senesniu marksistu uþ save.

Didesniø ginèø sukëlë sienø nustatymas. Bet ir èia daugiau spyrësi Mar-
chlewskis, kuriam komunizmas nenudaþë rusiðkai jo gimtojo lenkiðkumo.
Tiesà sakant, èia buvo mûsø klaida, nes sienø komisijos narys Rozenbau-
mas spyrësi ájungti á Lietuvos teritorijà visà Gardino gubernijà, norëdamas
gelbëti þydus nuo lenkø teroro, kurs jau tada buvo pasireiðkæs Vilniuje,
Lydoje ir kitose vietovëse. Bûdamas prieðingas lietuviø teritorijø iðplëti-
mui neetnografiniais pagrindais, að tylëjau per tuos disputus. Uþtat gerai
paruoðtais duomenimis að atspariai gyniau Vilniaus gubernijos rytus. Èi-
èerinas ir Joffë net juokësi ið manæs, kad að, kaip varlë ðokinëdama, nuga-
lëjau dalgá. Ið Gardino srities mums atiteko tik Panemunë ir maþas
„hinterlandas“ aplink Gardinà kaip korektyvas, bûtinai reikalingas eko-
nomikos sumetimais, numatytas taip pat per Vilniaus konferencijà 1917 m.,
ir kaip kompensacija uþ lietuviø gyvenamà kraðtà á pietus nuo Nemuno
posûkio (Naugarduko, Zietelos, Volkovysko ir kt. srièiø). Rusijos delega-
tai atsiþvelgë tada á neginèytinus istorinius faktus, kad tie rytiniai ir pieti-
niai pakraðèiai buvo iðprievartauti ir nutautinti lietuviðkø mokyklø, spaudos
ir paèios kalbos draudimu ir niekinimu. Caro valdininkams èia talkavo su-
lenkëjæ feodalai, kurie savo rankose laikë ir baþnytinæ hierarchijà. Lenkë-
jimas ir gudëjimas èia ëjo vienas po kito. Po kruopðèiø iðkratinëjimø
þemëlapyje ir po abipusiø nuolaidø galø gale buvo sutarta, kad rytinë Lie-
tuvos siena eina nuo Dauguvos upës, ið Vilniaus gubernijos teatmetus, ben-
drai imant, tik senàsias Dysnos ir Vileikos apskritis. Sutartyje ta siena buvo
iðvesta, labai tiksliai paþymëjus kiekvienà kaimà ir upelá. Ið tuometiniø
dviejø geleþinkelio stoèiø viena Vilnius–Molodeènas–Lyda buvo priskirta
Lietuvos pusëje, o Molodeènas–Vileika – Rusijos. Aðmena, Krëva, Lyda ir
beveik visas Nalibokø miðkas turëjo bûti Lietuvoje.

Sienos su latviais ir lenkais (nuo Gardino uþnugario) turëjo bûti iðves-
tos, susitarus su tomis valstybëmis.
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Antrojoje prie to straipsnio (II) pastaboje buvo pabrëþta, kad gamtoje
tà sienà turës nustatyti abiejø lygaus nariø skaièiaus komisija. Ji privalës
daboti, kad kaimai iðtisai paliktø vienoje ar kitoje pusëje. Kai siena eina
upe arba eþeru, ji pravedama viduriu. Be to, nei tø eþerø nei upiø vanduo
neturëjo bûti nuleidþiamas. Taip pat þvejyba tokiuose vandenyse nei ið vie-
nos, nei ið antros pusës neturëjo bûti þuvø apstà skurdinanèio pobûdþio
(pastaba 4). Kokiu kruopðtumu buvo èiupinëta kiekviena þemës pëda! Kad
tik pasprukus ið po siaubingos letenos, kuri smaguriavo mûsø praþûtá! Pa-
tys rusai, þinoma, nejautë to mûsø pasibaisëjimo, kaip dramblys nejauèia
jo mindþiojamø skruzdþiø siaubo.

Pasitarimai ëjo nuotaikingai, nors Maskvoje buvo didelio nerimo dël
Pilsudskio puolimo prieð Kijevà. Po posëdþiø matëme gatvëse ir aikðtëse
minias þmoniø, kurie ávairiø kalbëtojø buvo raginami atsparai. Atsitiktinai
man teko iðgirsti taip pat raudonosios armijos vadà Trocká, kurs tada buvo
atvykæs ið fronto á kaþkoká suvaþiavimà. Mûsø delegacija, berods, buvo
taip pat pakviesta á tà posëdá Didþiajame operos teatre. Kaip garbës sve-
èiai gavome pirmàjà loþæ ið kairës nuo centrinës, buvusios caro loþës bele-
taþe. Ið ten mums buvo labai gerai matyti ilgas stalas scenoje, uþ kurio
sëdëjo visi didieji naujosios Rusijos vadai. Leninas visà laikà buvo uþsi-
kniaubæs ant popieriø, tarytum jis nebûtø ðefas. Tik Stalinas pusiau karið-
ku apdaru vis zujo, neðiodamas kaþkokius raðtus. Urnai ðalimais caro loþëje
pasirodë Trockis ir skardþiu balsu perdavë salei pasveikinimus nuo kariuo-
menës. Visi sustojo ir këlë ovacijas. Budionas, sukaupæs savo raitelius, ta-
da sëkmingai puolë lenkus Kijeve ir privertë juos trauktis atgal. Trockis
tada kalbëjo ir gatvëse, keldamas nukritusá ûpà. Bet þmonës atrodë labai
suskurdæ, susirûpinæ. Tai pastebëjau ypatingai apie „Sucharevà baðnià“,
kur að nubëgdavau á turgø ieðkoti kokiø bibliografiniø retenybiø. Tik tokiø
laisvø valandø buvo labai maþai. Reikëjo skubëti apipavidalinti tà maþà
imperijos atskalà, aptekusià per tûkstantá metø visokiomis apnaðomis.

Daugiausia ákyriø valandø atëmë visokiariopi „atsiskaitymai“ tose sky-
rybose. Reikëjo iðvesti savuosius pilieèius, iðplukdytus po visà Rusijà, rei-
këjo atiduoti jai josios atvykëlius ir ábruktuosius, reikëjo èia iðryðkinti
prievartà ir gerà valià, paskui dar jø turtø dalybas, visus jø debitus ir kredi-
tus ir t. t., ir t. t. Bet kai didysis klausimas buvo iðriðtas – tos smulkmenos
ar kasdienybës nebeatrodë tokios svarbios, ypaè tiems, kurie pergyveno
tiek rekvizicijø, ekzekucijø arba, kaip mes daþniausiai tada sakydavome,
visokiø velniavø. Pirmininkas Naruðevièius, þmogus pozityvus ir praktið-
kas, dël tø materialiø atsiskaitymø labai sielojosi ir daugiausia dël jø net
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buvo iðvykæs á Kaunà konsultuotis, kad galëtø nusimesti atsakomybës nað-
tà nuo savo peèiø. Neuþteko tam reikalui në atskiro telegrafo laido su
Morzës aparatu, kurá mes turëjome mûsø þinioje vieðbutyje. Telefonas ta-
da dar nebuvo madoje.

Ið pagrindø, berods, abi susitarianèios ðalys tarytum atsisakë bet kokiø
atsiskaitymø dël to, kad Lietuva buvo priklausiusi buvusiai Rusijos impe-
rijai. Bet ið tikrøjø be jø negalima buvo apsieiti, ir didesnë straipsniø dalis
sutartyje ir paèiose derybose buvo jiems paðvæsta.

Reikëjo, pavyzdþiui, ir gal pirmiausia atlikti pilieèiø skyrybas. Mums
èia rûpëjo atsikratyti tuo imperialistiniu carinës Rusijos ánaðu, kuriuo no-
rëta Lietuvà nutautinti, paversti jà daugianacionaliniu kraðtu, kurá jau dël
to lengviau bûtø uþvieðpatauti ir ájungti á Rusijà. Mes turëjome galvoje
tuos rusø kolonistus, kuriuos caro biurokratija bruko á Lietuvà drauge su
rusifikatoriais valdininkais visose valdymo srityse. Mes matëme, koká ma-
kiaveliðkà vaidmená tie „sentikiai“ mëgino suvaidinti pas mus, kai raudo-
noji armija smelkësi uþimti „Ðiaurës vakarø kraðtà“, eidama caro pëdomis.
„Bedieviðkumas“ èia në kiek nekliudë bièiuliauti. Todël pirmiausia norë-
jome atsikratyti to ánaðo ir raugo, skirto mûsø nuþudymui, juoba kad jis
neðë kartu ir girtuokliavimà ir vagystes.

Bet revoliuciniai Rusijos valdovai pasirodë tvirtai tradicingi ir mums ne-
nusileido, tarytum apsidrausdami ateities perspektyvas. Lietuvos pilieèiais buvo
pripaþinti visi gyventojai, kokios bebûtø jie kilmës, jei jie iðgyveno Lietuvoje
ligi 1914–18 m. karo 10 metø. Tuometinës Rusijos sàlygos taip pat nepaþadino
kolonistø optuoti Rusijos pilietybæ, iðsikraustant, iðsiveþant savo turtà per vie-
nus metus, kaip tat buvo numatyta sutartyje. Visi carø kolonistai turëjo pasi-
likti Lietuvoje kaip „daugianacionalumo“ uþuomazga. Tada jau mes supratome,
kà reiðkia toje geografinëje platumoje „internacionalizmas“.

Kiti skyrybø klausimai sprendësi ir narpliojosi lyg be „uþpakaliniø min-
èiø“. Pavyzdþiui, visi valstybiniai (t. y. caro valdþiø konfiskuoti po aneksi-
jos) turtai atitenka Lietuvai. Taip pat jai pereina Rusijos iþdo reikalavimai
ið asmenø ar turtø, kurie atsiduria Lietuvos ribose. Panaikinami betgi ma-
þaþemiø ar beþemiø valstieèiø ásiskolinimai buvusiam Rusijos valstieèiø
bankui ir dvarø skolos bajorø þemës bankui, jei tø dvarø þemës iðdalija-
mos maþaþemiams ir beþemiams. Tai buvo turbût mostas, apskaièiuotas
simpatijai paþadinti mûsø valstieèiuose. Dël to mes nesiginèijome.

Rusijos vyriausybë pasiþadëjo gràþinti savo lëðomis karo laiku iðveþtà
ið Lietuvos visuomenës, labdarybës, kultûros ir ðvietimo ástaigø turtà. Ne-
uþmirðti ir baþnyèiø varpai.

ALGIMANTAS LIEKIS



386 LIETUVIØ TAUTA

Kai dël indëliø bankuose, taupomose kasose ir dël visokiø uþstatø, tai
Rusijos vyriausybë pripaþino Lietuvos pilieèiams tik tas teises, kurias ji
buvo savo laiku pripaþinusi saviems pilieèiams. Lietuvos pilieèiams tad buvo
leista tomis teisëmis pasinaudoti dabar, okupacijai pasibaigus. Visi atlygi-
nimai, þinoma, buvo numatyti tik to meto popierine valiuta, o tos valiutos
ir visokiø vertybës popieriø apmokëjimui Rusijos delegacija tiek mums
tenusileido, kiek Rusija kada nors nusileis tuo klausimu kitoms ðalims.

Bendrai imant, kapitalø atgavimo klausimu buvo pasiekta labai ûka-
notø nuostatø. Ir ið tikrøjø mûsø ðimtametës taupmenos, galima sakyti,
visos þuvo.

Uþ iðveþtus geleþinkeliø riedmenis, telegrafo, telefono ir dirbtuviø áren-
gimus Rusija apsiëmë atlyginti tik tokià jø dalá, kuri atitinka Lietuvos vals-
tybës reikalà, atskaitant „ekonominio gyvenimo lygio nuopuolá“. Bet ir
tuos subtilumus dar turëjo iðsiaiðkinti speciali miðrioji komisija. Tai paga-
liau ir suprantama, nes nei vienoje, nei antroje pusëje nebuvo kapitalistø.
Bankininkas Vailokaitis tada buvo daugiau nuodëmklausys, negu finansi-
ninkas. Bet ir laimëti kà èia nebuvo vilties, atsiminus tà chaosà ir maiðatá,
kurá sujaujo karas ir revoliucija.

Ðiek tiek aiðkesnis atsiskaitymas buvo pasiektas kultûriniø vertybiø grà-
þinimo srityje. Èia lipta dviem pakopom. Rusijos vyriausybë apsiëmë savo
lëðomis gràþinti viskà, kas buvo iðveþta ið Lietuvos per karà, o kas buvo
iðveþta ið mûsø muziejø, bibliotekø, archyvø, paveikslø galerijø ar ið priva-
tiniø fondø po Lietuvos aneksijos 1795 m., tai Rusijos vyriausybë sutiko
gràþinti tokias vertybes su tokiu neaprëpiamai tàsliu rezervu: „jei toks ið-
skyrimas nepadarys þymios þalos (suðèestvennogo uðèerba) Rusijos archy-
vams, bibliotekoms, muziejams, paveikslø galerijoms“.

Mes jau þinojome, kokiø sunkenybiø buvo sutikæs P. Galaunë, kai Kap-
sukas já buvo pasiuntæs tam paèiam tikslui á Leningradà 1919 m. pradþioje.
Tuometinis ðvietimo komisaras Lunaèiarskis tada buvo grieþtai pasiprieði-
næs tø mûsø vertybiø gràþinimui, remdamasis internacionalizmo principu.
Pasak jo, atiduoti tuos turtus lietuviams bûtø – nuslysti á siaurà nacionaliz-
mà, tuo tarpu kai Leningradas ir Maskva visada bûsià internacionalizmo
centrai. Negalima esà iðtaðkyti tø centrø dël „lietuviðko nacionalizmo“, tai
bûtø pavojingas precedentas... Ðventas tëra platusis nacionalizmas... „Plus
ša change, plus ša reste la mHme chose“, sako prancûzø patarlë (juo kas
labiau keièiasi, tuo labiau lieka toks pat).

Viskas tas mûsø nebestebino. Svarbiausia buvo pasiekta. Mes iðtrûko-
me ið didþiøjø repliø be pykèio. Abi delegacijos ir jø nariai pasijuto lygiais,
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nesidëdami vyresniais ar jaunesniais, uþsimezgë draugystë sanbûryje, ne
vieðpatavime ar protekcijoje. Smulkmenos prarado spyglius. Dvi lygiaver-
tës valstybës atsistojo viena ðalia kitos internacionalinëje plotmëje.

Ta nuostabiai taiki skyrybø nuotaika tiesiogiai buvo paþymëta XVI
straipsnyje, kur buvo pasakyta: „Ðià sutartá svarstydamos, abi susitarian-
èios ðalys turëjo omenyje tai, kad jos niekuomet viena su kita nekariavu-
sios [...]“. 1919 m. invazija tebuvusi apgailëtina klaida, kaip buvo prasitaræs
man Èièerinas, turbût ne be Lenino aprobatos. Ið to ëjo tolesnës iðvados.
XII straipsnis jas taip formulavo:

„[...] turëdama omenyje, kad Lietuva per pasauliná karà buvo beveik
visa nuniokotai [...]“ Rusijos vyriausybë pareiðkia sutinkanti „nukelti nuo
Lietuvos atsakomybæ uþ Rusijos skolas ir visokius kitokius ásiþadëjimus
[...] panaðios Rusijos kreditoriø pretenzijos, kuriø dalá pareitø mokëti Lie-
tuvai, turi bûti nukreiptos tiktai á Rusijà“.

Buvo atsiþvelgta á tai, kad Lietuvoje buvo daug trobesiø sudeginta, o
miðkai iðkirsti ir iðveþti. Todël artimiausiose prie Lietuvos sienø vietose ir
kiek galima arèiau prie plukdomø upiø Rusijos vyriausybë davë Lietuvos
vyriausybei teisæ kirsti miðko ið ðimto tûkstanèio deðimtiniø ploto. Miðrioji
komisija turëjo nustatyti tos koncesijos iðgales. Pagaliau ta paèia dingstimi
Lietuvai buvo duota trys milijonai aukso rubliø. Pirmasis Rusijos diploma-
tas Akselrodas tà jau tikrai realø ataskaitiná daviná atveþë mums, nelauk-
damas nustatyto pusantramënesinio termino po sutarties ratifikavimo. Mes,
þinoma, derëjomës dël daug didesnës sumos. Nurodinëjome èia visas skriau-
das, kurias mums padarë Rusija per ðimtà metø ir uþ kurias vistiek ne kam
kitam, o rusø tautai teko visa atsakomybë, lygiai taip pat ir dël karø, kurie
sunaikino Lietuvà, neleidþiant jai Rusijos imperijoje savo þodþio tarti. Pa-
tetiðki pokalbiai susimezgë tada tàja tema ir reikia pasakyti, kad jie rado
atgarsio, kurs sujaudino ne tik romantiðkà Èièerinà ir buvusá kunigaikðtá
Obolenská, bet ir subtilø izraelità Joffæ ir grieþtàjá Marchlewská, lenkà.

Paskutinis karas artutiniais apskaitymais padarë Lietuvai nuostoliø apie
14 milijardø markiø, ið kuriø 2 milijardai atitenka Rusijos kariuomenës
daliai. To meto paritetais tiedu skaitmenys atitiko maþdaug 1,4 milijardo
ir 0,2 milijardo aukso rubliø. Tame imperialistø kare bebalsei niekuo ne-
dëtai Lietuvai teko nustoti 38 000 ha miðko (rinktiniu kirtimu), 20 000 ar-
kliø, 140 000 galvijø, 767 000 aviø ir kiauliø, 6 milijonus pûdø grûdø ir t. t.
Tuos duomenis, specialios nuostoliø apskaitymo komisijos suvestus, iðdës-
tëme kaþkokiu neáprastu kuklumu, kurs negalëjo nesugraudinti. Bet kas
galëjo èia atlyginti, net didþiausio palankumo principu vaduojantis? Tie
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trys milijonai tebuvo tik gestas. Ir vis dëlto jis buvo labai reikðmingas viso-
je tø derybø atmosferoje. Aplamai, visas tasai posûkis Lietuvos santykiuo-
se su reformuota Rusija dementuoja visus mûsø istorijos klastotojus.
Þinoma, reikëjo tame posûkyje bûti ir jo srovëje apsiprausti, kad supras-
tume jo objektyvià esmæ, skirtà palikti amþina, kaip iðsireiðkë tada Leni-
nas. Ir ne sàskaitomis, ne tomis smulkmenomis ji turëjo bûti saikuojama,
net jeigu èia ðmëkðotø milijardai.

Pirmasis Lenino ranka paraðytas straipsnis iðriðo viskà, kas buvo nesu-
tvarkyta ne nuo XVIII a. pabaigos, bet nuo XIII a. Nors mes per kelis
amþius saugojom didelæ Rusijos dalá nuo totoriø jungo, bet niekad nesidi-
dþiavome vyresniuoju broliu, kad ið to iðvedþiotume stelbianèios globos
pretenzijas. Atëjo dabar eilë Rusijai atsilyginti: girdëdami tuos argumen-
tus, nei Èièerinas, nei kiti Rusijos delegacijos nariai nepadarë maþiausios
replikos. Tuo bûdu buvo padëti pirmieji taikaus sugyvenimo pagrindai.

Straipsnyje IV abi pusës susitarë neleisti savo teritorijose kurtis bet
kokioms prieðiðkoms organizacijoms ir telkti jaunimà ginkluotai kovai prieð
kità ðalá. Susitarta taip pat neleisti per savo teritorijà ir uostus kroviniø
tokioms organizacijoms, kurios kësintøsi prieð kità susitarianèià ðalá.

Rusija, be to, apsiëmë pripaþinti nuolatiná Lietuvos valstybës neutrali-
tetà ir dalyvauti internacionalinëse to neutraliteto garantijose.

Taip atsipainiojo amþiais prinarplioti mazgai ir viena ðalia kitos atsi-
stojo lygios valstybinës asmenybës, neuþgaudamos viena kitos savybiø, ne-
lauktai taurioje pagarbos atmosferoje.

Tuo paèiu metu, nustatydami „savitarpyje taikius gerø kaimynø santy-
kius“, pasiraðëme birþelio 30 d. pirmàjà sutartá su Rusija dël mûsø pabë-
gëliø ir tremtiniø gràþinimo. Ligi tol mûsø tremtiniai savo apsukrumu
tesitvarkë jau nuo 1918 m. vidurio. Dabar ta gráþimo banga gavo normalià
ir oficialià vagà. Susitarta buvo, kad asmenys ne lietuviø kilmës, kurie yra
tarnavæ caro valdþios karo ar civiliais valdininkais, negali bûti laikomi trem-
tiniais (str. 2, pastaba 2). Perdaug nesijaudinome tada dël ilgiausio sàraðo
daiktø, kuriuos tremtiniai ar pabëgëliai galëjo iðsiveþti su savim, pvz., kiek
gramø muilo, kiek cigareèiø... Mes matëme sunkias tuometinës Rusijos
sàlygas, kurios pateisino tuos suvarþymus, ir tomis smulkmenomis netram-
dëme susitarimo. Nustatëme net, kad ta pirmoji sutartis nereikalinga rati-
fikacijos ir galioja tuojau po pasiraðymo datos. Repatriacijos vykdymui
bematant, daþniausiai ið tø paèiø tremtiniø, buvo paskirti ágaliotiniai ávai-
riuose Rusijos centruose. Kiek tada buvo tø mûsø tremtiniø ar pabëgëliø,
sunku buvo apskaièiuoti. Gráþinëjo tada ne tik tremtiniai, bet ir lietuviai,

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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kurie seniau buvo iðsibarstæ po Rusijà. Lietuviø komiteto nukentëjusiems
dël karo ðelpti buvo uþregistruota (254-se jo skyriuose) 1916 m. apie
114 000. Bet tai toli graþu ne visi. Ir visi jie subruzdo gráþti á tëviðkæ.“1

Derybos baigësi sëkmingai ir 1920 m. liepos 12 d. tarp abiejø valstybiø
atstovø pasiraðyta Taikos sutartis. Sovietø Rusija pripaþino Lietuvai sosti-
næ Vilniø ir rytines lietuviø etnines þemes, kuriø didþiàjà dalá tuo metu
buvo okupavusi Lenkija. Sutartá pasiraðë ið Lietuvos pusës: T. Naruðevi-
èius, P. Klimas, S. Rozenbaumas, J. Vailokaitis, V. Raèkauskas; ið Sovietø
Rusijos pusës – A. Jofë, J. Marchlevskis, L. Obolenskis.2

Derybose pasiraðytos ir sutartys dël pilietybës, dël turto iðveþimo, dël
tremtiniø gràþinimo ir kt. Buvo pasiraðytas slaptas Priedas prie Lietuvos
ir RTFSR Taikos sutarties antrojo straipsnio, pagal kurá, jeigu Rusijos ir
Lenkijos karo metu, Rusijos kariuomenës dalys pereitø Lietuvos sienà,

Lietuvos sienos pagal sutartá su Sovietø Rusija (1920 07 12).

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 245–251.
2 Vyriausybës þinios. K., 1921. Nr. 53. Eil. Nr. 509; Derybø stenogramos, pateikti ir

priimti dokumentai iðspausdinti: Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 98–350.
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Lietuvos Vyriausybë to nelaikytø Taikos sutarties paþeidimu: „Atsiþvelg-
dami á karo tarp Rusijos ir Lenkijos faktà ir á tai, kad pastaroji yra okupa-
vusi dalá teritorijos, kuri pagal ðià Taikos sutartá yra Lietuvos teritorija, ir
dël to, kad Rusijos armijos kariniais strateginiais sumetimais negali su-
stabdyti karo veiksmø prieð Lenkijà prie Lietuvos sienos, – ðá [dokumentà]
Rusijos Socialistinës Federacinës Tarybø Respublikos darbininkø ir vals-
tieèiø Vyriausybës vardu pasiraðiusieji pareiðkia, jog Rusijos vyriausybë
neabejoja, kad Rusijos kariuomenei perþengus Lietuvos sienà ir jai uþ-
ëmus dalá teritorijos, kuri pagal ðià Sutartá yra Lietuvos valstybës teritori-
ja, Lietuvos Vyriausybë tokiø veiksmø jokiu bûdu nelaikys ðios Taikos
sutarties paþeidimu ir nedraugiðku Lietuvai aktu.“1

Pasiraðyti tà dokumentà Lietuvà vertë tai, kad Lenkija, nepripaþinda-
ma Lietuvos valstybës de jure, nieko neþadëjo, kad savo gera valia Lietuvai
ne tik gràþins okupuotàjà Rytø Lietuvà ir sostinæ Vilniø, bet ir toliau ne-
sieks okupuoti visos Lietuvos. Kita vertus, pagal Taikos sutarties IV straipsná
„susitarianèios ðalys apsiima: 1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir bûti vy-
riausybëms, organizacijoms arba grupëms, kurios statosi sau tikslà ginklu
kovoti prieð antràjà susitarianèià ðalá [...]. 2. Uþdrausti toms valstybëms,
kurios su antra susitarianèia ðalim faktinai yra karo padëtyje, [...]“ naudo-
tis jos teritorija.

O tuo metu nepriklausomos Lietuvos didelë dalis teritorijos buvo oku-
puota Lenkijos, kuri tuo metu dar ir kariavo su Sovietø Rusijos kariuome-
ne Ukmergëje.

Sovietø Rusija Taikos derybose be didesniø ginèø sutiko beveik su vi-
sais Lietuvos delegacijos reikalavimais. Net nebuvo uþsiminta, kad prieð
metus, Raudonajai armijai ásiverþus á Lietuvà, ji buvo pripaþinusi Sovietø
Lietuvà, o paskui ir bendrà Lietuvos–Baltarusijos sovietø respublikà.

RTFSR Taikos sutartis su Lietuva, kaip ir su Estija ir Latvija, buvo
reikalinga mëginant, kaip sakyta, áveikti Vakarø valstybiø izoliacijà, taip
pat Lenkijai, remiamai Prancûzijos, vis atkakliau verþiantis á Ukrainos,
Baltarusijos þemes. Sutartys su Baltijos valstybëmis, jø pripaþinimas buvo
kliûtis Lenkijai sudaryti su jomis karinæ ar kitokià sàjungà. RTFSR pasira-
ðius Taikos sutartá ir Lenkija tada pripaþino de jure Latvijà bei Estijà. Tik
Lietuvos ir toliau nepripaþino puoselëdama viltá uþimti visà Lietuvà.

Lietuvos ir RTFSR Taikos sutartis, besàlygiðkas nepriklausomos Lie-
tuvos pripaþinimas buvo labai skaudus smûgis lenkø ðovinistams ir impe-

1 Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 310.
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rialistams, jø globëjai Prancûzijai. Pagal Sutartá Rusija ásipareigojo ginti
Lietuvà nuo „treèiøjø ðaliø“: ji nepripaþino Lenkijai jos okupuotø Lietu-
vos þemiø. Taigi nors ir labai keista, Sovietø Rusijos iðlikimas, atsilaikymas
prieð savo baltagvardieèius ir Antantës ðaliø kariuomenes tapo savotiðku
Baltijos ðaliø nepriklausomybës iðlikimo garantu. Didþiosioms Vakarø ða-
lims ypaè Lietuva tebuvo paprasta „prekë“ varant joms savo bizná su Lenki-
ja, su rusø baltagvardieèiais, o ið dalies ir Vokietija. Ne taip jau svarbu bûta,
ar Lietuva bus prijungta prie Lenkijos, prie Rusijos ar Vokietijos! Taèiau
lietuviø tauta savo kruvinais mûðiais árodë, kad nori ir geba gyventi laisva,
nepriklausoma. Tad ir Taikos sutartá su RTFSR daugelis lietuviø laikë pagal-
bos ranka tame burbuliuojanèiame tarptautinës politikos intrigø verpete. Ta
sutartis buvo áspëjimo þenklas lenkams ir kitiems imperialistams.

LIETUVA LENKIJOS IR RUSIJOS KARO SUKÛRYJE

Naudodamasi Lietuvos karu su So-
vietø Rusija, Lenkija 1919 m. balandþio

mën. uþëmë Vilniø ir jo kraðtà, toliau puldinëjo kovojanèià su bolðevikais,
bermontininkais Lietuvà, rengë prieð jà ginkluotus sàmokslus, ieðkojo pato-
gaus momento prisijungti ir visà Lietuvà, taip pat buvusias LDK þemes –
Gudijà, Ukrainà. Taèiau tuos savo grobikiðkus planus Lenkija dangstë taria-
mos jos kovos su bolðevizmu ðûkiais ir Antantës planais atkurti demokrati-
næ Rusijà. 1919 m. sausio 18 d. Antantës ðalys parengë karinës intervencijos
á Sovietø Rusijà projektà. Jame buvo numatyta paversti Lenkijà galinga „bu-
ferine“ valstybe tarp Rusijos ir Vokietijos, suteikti jai visà reikiamà karinæ
paramà.1 O netrukus, vasario 5 d., Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis pasiraðë
sutartá su Vokietija dël jo suplanuoto Lietuvos ir Gudijos uþëmimo. Po poros
savaièiø, vasario 19 d., lenkø kariuomenë ëmë verþtis á Rytø Lietuvos ir
Gudijos þemes,  uþimtas raudonarmieèiø. Kovo 2 d. ji paëmë Slanimà, po
to – Pinskà. RTFSR tuomet kovojo su gen. A. Kolèiako vadovaujama ir An-
tantës ðaliø remiama baltagvardieèiø kariuomene ir Vakarø fronte turëjo
palyginti menkas pajëgas. Todël Lenkijos kariuomenë gana nesunkiai paim-
davo vis naujus rajonus: balandþio 16 d. – Lydà, balandþio 19 d. – Naugar-
dukà ir Baranovièius, o balandþio 20 d., net neinformavus Lietuvos
kariuomenës, kovojanèios su Raudonàja armija Rytø ir Ðiaurës Lietuvoje,
okupavo Lietuvos sostinæ Vilniø ir didelæ dalá jo kraðto.

1 Èç èñòîðèè ãðàæäàíñêîé âîéíû â ÑÑÑÐ. Ìîñêâà, 1965.Ò. 1, c. 83–85.

Nepasotinamas lenko apetitas
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O tuo metu jau net Maskvai iðkilo pavojus dël gen. A. Denikino vado-
vaujamø baltagvardieèiø puolimo, tad Sovietø Rusija dar labiau susilpni-
no Vakarø fronto gynybà, ir Lenkijai jau atrodë, kad jai tik reikia pajudëti –
ir jos rankose bus visa Rusija. Tuo metu, 1919 m. rugsëjo vidury, Lenkijos
atstovas J. Paderevskis Paryþiuje, Santarvës Aukðèiausiosios Tarybos po-
sëdyje, pareiðkë: „Jeigu Sàjunginiø vyriausybiø vadovybës pageidaus, tai
Lenkija paims Maskvà, panaudodama savo 500 000 kariuomenæ.“1

Taèiau Antantë dar nebuvo linkusi ásivelti á karà su bolðevikine Rusija,
neiðsprendusi Vokietijos klausimo ir nesutarusi dël sienø su kitomis vals-
tybëmis Vakaruose. Bet J. Pilsudskis nerimo. Lapkrièio 7 d. susitikime su
Anglijos pasiuntiniu jis pareiðkë, kad Lenkija yra pasirengusi pulti bolðe-
vikus. O tuo metu, kaip anksèiau raðyta, nors Lietuvos kariuomenë jau
buvo iðstûmusi Raudonàjà armijà uþ Dauguvos ir saugojo tiltus á Daugpilá,
J. Pilsudskis ásakë savo kariuomenei... uþimti Daugpilá. Lietuvos karinë
vadovybë lenkams leido „ðturmuoti“ lietuviø jau ið tikro iðvaduotà Daug-
pilá. Lenkijos virðininkui tas þygis buvo reikalingas, kad privertus Latvijà ir
Estijà pasiraðyti antibolðevikinæ karinæ sutartá. Lenkija tada pripaþino Lat-
vijos ir Estijos valstybingumà de jure. Tik ne Lietuvos. Jà J. Pilsudskis pla-
navo prisijungti pirmiausia. Tokiam siekiui Lenkijai buvo palanki Antantës
Aukðèiausiosios Tarybos 1919 m. gruodþio 8 d. „Deklaracija dël laikinø
Lenkijos rytø sienø “, kuria pagal Anglijos uþsienio reikalø ministro
D. N. Kerzono (G. N. Curzon) teikimà buvo nurodyta rytinë Lenkijos sie-
na, priskyrus jau lenkø okupuotus Seinus, Suvalkus ir kitus rajonus, o to-
liau á rytus ir ðiauræ buvo numatyta sienà nuþymëti vëliau. Tai bûta savotiðka
Lenkijos paskatinimo paèiai nusiþymëti savo sienas. Beje, Kerzono linija
buvo nuþymëta nedalyvaujant nepriklausomos Lietuvos atstovams. Tad
teisiniu poþiûriu ta linija Lietuvai ir negaliojo. Lietuva jos nepripaþino.

Nuo 1920 m. pradþios Lenkija jau
ið tikro rengësi karui su Sovietø Rusi-
ja. Apie tai ji informavo JAV pasiunti-

ná H. Gibsonà (Gibson).2 Taèiau Rusija, siaubiama pilietinio karo, stengësi
iðvengti karo su Lenkija, siûlë jai pasiraðyti taikos sutartá. Lenkijos virði-
ninkas J. Pilsudskis siekë, kad istorijoje jis bûtø minimas kaip Lenkijos

1 Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ñîâåòñêèõ îòíîøåíèé. Ìîñêâà, 1964.
Ò. 2, c. 314.

2 Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ñîâåòñêî–ïîëüñêèõ îòíîøåíèé. Ìîñêâà,
1964. Ò. 2, c. 486.

Lenkijos invazija á senàsias
LDK þemes
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valstybës, turinèios sienas iki padali-
jimo, atkûrëjas. 1920 m. vasario 27 d.
Rusijos bolðevikø vadas V. Leninas
nurodë savo Vakarø fronto vadovybei:
„Renkitës karui su Lenkija.“1 Ir ne-
apsirikta. Lenkijos kariuomenë kovo
5 d. uþëmë Mozyriø, Kalinovièius ir
kai kurias kitas vietoves. O 1920 m.
balandþio 20 d. J. Pilsudskis pasiraðë
direktyvà: „Ásakau vykdyti puolamàjà
operacijà Volynës ir Podolës krypti-
mi prieð bolðevikø armijos frontà. [...]
Operacijà pradëti einamojo mënesio
(balandþio) 25 d.2

Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis,
puldamas Ukrainà, skelbësi, kad sie-
kiàs apginti jos nepriklausomybæ, bol-
ðevikø iðvaikytà vyriausybæ. Tik
Ukrainos pietvakariuose, Kamenec Podolske, dar laikësi buvusios vyriau-
sybës karo ministras (nuo 1917 07 16) atamanas Simonas Petliûra (Petliu-
ra) su pëstininkø divizija. Su juo J. Pilsudskis 1920 m. balandþio 22 d.
pasiraðë sutartá dël Lenkijos ir Ukrainos sàjungos, paþadëjus S. Petliûrai
vadovaujamàjá postà tariamai iðvaduotoje Ukrainoje. Balandþio 25 d. Len-
kijos kariuomenë pradëjo verþtis á Ukrainà. Geguþës 6 d. lenkai uþëmë
Kijevà, verþësi toliau, kad prisijungtø visà Ukrainà.

Pirmàjà karo dienà J. Pilsudskis iðplatino po Ukrainà savo kreipimà-
si: „Lenkijos kariuomenë iðvaduoja kraðtà ir lenkø kariuomenë jame bus
tiek laiko, kiek prisireiks tam, kad já perimtø valdyti Ukrainos vyriausybë.
[...] Kartu su lenkø kariuomene gráþta á Ukrainà atamano Simono Petliû-
ros legionai, kurie sunkiausiomis ukrainieèiø tautai dienomis ir sulaukë
iðtikimiausios Lenkijos paramos.“3

Kreipimesi nurodyta, kad lenkai norá sugràþinti bolðevikø nuverstà tau-
tinæ ukrainieèiø valdþià, bet jie ið tikrøjø siekë, kaip minëta, Ukrainà pri-
jungti prie Lenkijos. Lenkijos kariniai daliniai, áveikæ palyginti nedidelá

1 Ëåíèí Â. È. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ìîñêâà, 1955. Ò. 51, c. 147.
2 Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ñîâåòñêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèé. Ìîñêâà,

1964. Ò. 2, ñ. 648.
3 Ten pat. Ìîñêâà, 1964. T. 3, c. 22.
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raudonarmieèiø pasiprieðinimà, greitai uþëmë Þytomyrà ir kitus miestus,
o geguþës 6 d. ir Kijevà. Visoje Ukrainoje sovietø valdþios ástaigose, taip
pat Rusijoje buvo paskelbti atsiðaukimai, raginantys á kovà su lenkais. „Len-
kø ðlëktos tol nerims, tol kariaus, kol tas akiplëðiðkasis lenkø luomas ne-
bus sunaikintas“, – raðyta viename atsiðaukimø.1 Tuo metu Rusijos bolðevikø
partija ëmë skelbti, kad sunaikinti vien lenkø ðlëktas maþa, kad reikià skelbti
kovà, visur pradëti revoliucijà prieð iðnaudotojus, visur valdþià turá á savo
rankas imti vargingieji, vadovaujami bolðevikø partijos. Tarptautinio
komunistø internacionalo (Kominterno) Vykdomasis komitetas 1920 m.
geguþës 18 d. Sovietø Rusijà paskelbë „pasaulinio proletariato revoliuci-
jos“ atrama, centru, buvo iðplatinti ðûkiai: „Tegyvuoja tarptautinë proleta-
riato revoliucija!“ O geguþës 23 d. Rusijos bolðevikø partijos CK paskelbë
V. Lenino parengtas tezes: „Lenkijos frontas ir mûsø uþdaviniai“. Jose
árodinëta, kad „Lenkijos proletariatas nuvers saujelæ ðlëktø, smurtu paë-
musiø valdþià, ir pavers savo ðalá socialistine respublika.“2

Tai patvirtino ir vienas ið V. Lenino bendraþygiø ir bolðevizmo ideolo-
gø, Rusijos Karo tarybos pirmininkas L. Trockis 1920 m. geguþës 10 d. mi-
tinge Maskvoje, ten jis sakë: „Mûsø uþdavinys dabar – nusukti galvà
grobiðkajam lenkø ereliui ir kartu padëti lenkø darbininkams ir valstie-
èiams iðkelti virð Lenkijos respublikos tokià pat kaip ir mûsø vëliavà, kaip
darbo pergalës simbolá.“3

„Pasaulinës revoliucijos“neiðvengiamumo ðûkis ir tai, kad Sovietø Ru-
sijai istorija esà lëmusi tos revoliucijos vykdymo misijà, tuomet buvo veiks-
minga, ákvëpë raudonarmieèius, kartu ir pateisino ukrainieèiø, gudø,
siekianèiø sukurti savo nepriklausomas valstybes be lenkø ar rusø vieðpa-
tavimo, kovas. Tuo, kad ne tik kovota su lenkais okupantais, bet ir vykdyta
pasaulinës revoliucijos uþduotis, taip pat tikëjo ir paskirtas Raudonajai
armijai vadovauti naujasis vadas M. Tuchaèevskis. Jo pulkai, papildyti
daliniais ið frontø su kolèiakininkais, birþelio pradþioje pradëjo „iðvaduo-
jamàjá þygá“ prieð lenkus. Birþelio 12 d. raudonarmieèiai iðvijo lenkus ið
Kijevo, ëmë artëti prie buvusios sienos. Visur platinta atsiðaukimai, ragi-
nantys darbininkus ir valstieèius kurti laisvà Lenkijà be dvarininkø ir kapi-
talistø.4 M. Tuchaèevskis apie iðvaduojamàjá karà prieð Lenkijà kiek vëliau
raðë: „Tuo metu iðstumti lenkus mums atsirado jau palyginti palankios

1 Ten pat. Ìîñêâà. 1965. T. 3, c. 38.
2 Ten pat. Ñ. 47.
3 Òóõà÷åâñêèé Ì. Ïîõîä çà Âèñëîé. Ìîñêâà, 1992. Ñ. 24.
4 Ten pat.
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sàlygos: áveikëme Kolèiako kariuomenæ rytuose; likvidavome Denikino ar-
mijà Kaukaze. Tik dar Vrangelis laikësi Kryme. Su Latvija pasiraðëme Tai-
kos sutartá. [...] Bet jei Lenkija bûtø susitarusi su Denikinu, jeigu ji nebûtø
bijojusi „vieningos Rusijos“, tai mûsø padëtis bûtø buvusi tikrai bloga.“1

Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis ir jo tarnybos jautë, kad okupacinë jø
kariuomenë uþimtose Ukrainos ir Baltarusijos srityse ilgai neiðsilaikys, nes
Rusijos bolðevikai atsilaikë prieð Antantës remiamà baltagvardieèiø ka-
riuomenæ, be to, ir uþimtøjø kraðtø gyventojai aiðkiai buvo prieðiðki len-
kams, daug kur ëmë veikti prieð juos ir ginkluoti partizanø bûriai. Baimë,
kad Lenkija ilgai neiðlaikys okupuotø Ukrainos, Baltarusijos þemiø, vertë
jà ieðkoti paramos pas lietuvius. 1920 m. birþelio pradþioje á Kaunà buvo
atsiøstas lenkø diplomatas V. Kameneckis (W. Kamieniecki) su lenkø so-
cialistø partijos atstovu M. Nedrialkovskiu (Niedriaùkowski). Jie siûlë Lie-
tuvai drauge su Lenkija stoti á kovà prieð Sovietø Rusijà. Taèiau Lietuvos
atstovai paaiðkino, kad apie bet kokià sàjungà, ypaè karinæ, bus galima
tartis tik tada, kai Lenkija pripaþins Lietuvà su sostine Vilniuje de jure.

Pirmieji SSRS marðalai: Michailas Tuchaèevskis, Klimentas Voroðilovas, Aleksandras
Jegorovas (stovi) Semionas Budionas, Vasilijus Bliucheris.

1 Ten pat. P. 33.
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Taèiau Lenkijos atstovai atsakë, kad tokiems svarstymams jie neturá ága-
liojimø.

Ið Vokietijos ir kai kuriø kitø ðaliø buvo girdëti siûlymø, kad Lietuva
pati savo jëgomis iðvaduotø Vilniø ir jo kraðtà nuo okupantø lenkø. Taèiau
Lietuva tam nesiryþo. Be to, vyko derybos su Sovietø Rusija, kuri jau dery-
bø pradþioje buvo sutikusi pripaþinti Lietuvai ið jos atimtas þemes, oku-
puotas Lenkijos.

1920 m. liepos 4 d. M. Tuchaèev-
skio vadovaujama  Raudonoji armija

pradëjo puolimà prieð lenkø kariuomenæ visu frontu. Puolë „taranuoda-
ma“ – kariuomenë buvo koncentruojama atskiromis kryptimis. Prieð toká
puolimà lenkø frontinë gynyba buvo bejëgë – raudonarmieèiai per lenkø
uþimtas þemes ëjo lyg peilis per sviestà. Lenkai skubiai traukësi Varðuvos
link. Tai iðgàsdino Antantës ðalis. Liepos 11 d. Anglijos uþsienio reikalø
ministras D. Kerzonas nusiuntë Sovietø vyriausybei á Kremliø notà, kurio-
je reikalavo, kad Raudonoji armija nutrauktø Lenkijos puolimà ir bûtø
sudaryta taika tarp Lenkijos ir Sovietø Rusijos, taip pat – kad Raudonoji
armija nutrauktø baltagvardieèiø, vadovaujamø gen. P. Vrangelio puolimà.
Anglai siûlë Sovietø Rusijai pripaþinti 1919 m. pabaigoje nustatytà „Kerzo-
no linijà“ – sienà tarp Lenkijos ir Sovietø Rusijos: Gardinas–Nemirovas–
Lietuvos Brasta–Dorohuskas–Ustyluhas, toliau ryèiau Permislio iki Karpatø.
Á tà pasiûlymà Sovietø Rusija atsakë, kad juk tai ne Anglijos, o Lenkijos
reikalas. Taèiau Lenkijos vyriausybë nesikreipë dël derybø. O kai ji kreipsis,
Sovietø Rusija tarsis be paðaliniø ðaliø kiðimosi.1 Taèiau nesulaukusi pasiûly-
mo ið Lenkijos derëtis Sovietø Rusijos karinë vadovybë liepos 23 d. ásakë
Vakarø frontui pulti „Varðuvos kryptimi iki prieðo sutriuðkinimo“.

1920 m. liepos 4 d. Raudonoji armija
pradëjo visame fronte pulti Lenkijos ka-

riuomenæ, kuri negalëdama atsilaikyti, ëmë trauktis. Lietuvos uþsienio rei-
kalø ministras J. Purickis gavo ið Lenkijos uþsienio reikalø ministro tokià
telegramà:

,,Pone Ministeri, turiu praneðti Jûsø Ekscelencijos þiniai, kad Lenkijos
vyriausybë nusprendë pripaþinti Lietuvos Steigiamàjá Seimà ir jo pastatytà

Raudonarmieèiø „taranas“

1 Äèðåêòèâû êîìàíäîâàíèÿ ôðîíòîâ Êðàñíîé Àðìèè (1917–1992 ãã.). Ìîñêâà,
1965. Ò. 3, ñ. 61.

„Broliø“ prisiminimas
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vyriausybæ kaip faktiðkai nepriklausomas organizacijas. Norëdama tuo
pat metu gyvai árodyti jausmus, kuriø visada turi lenkø tauta lietuviø tau-
tai, jausmus, kuriuos dviejø tautø taip tampriai susijusi bendra praeitis,
tikiuos, galës tik padidinti ir sutvirtint, Lenkijos vyriausybë ðiuo pareið-
kia pasiruoðusi uþmegzti su Lietuvos vyriausybe draugiðkumo santykius.
Lenkijos vyriausybë yra ásitikinusi, kad, taikant teisës ir teisingumo prin-
cipus visokiems santykiams tarp dviejø kraðtø ir tautinëms maþumoms
vienoje ir kitoje pusëje, galima sudaryti tikriausià bazæ kalbamojo drau-
giðkumo. Naudojuos ta proga, kad jums, Pone Ministeri, patikrinèiau
mano aukðtà pagarbà.“

Liepos 24 dienà Purickis atsakë tokia telegrama:
„Ekscelencija, turiu garbës jums praneðti, kad gavau 1920 m. liepos 4

dienos notà nr. 4020, kuria jau malonëjote duoti þinià, kad Lenkijos vy-
riausybë nusprendë pripaþinti Lietuvos Steigiamàjá Seimà ir jo pastatytà
vyriausybæ kaip faktiðkai nepriklausomas organizacijas, kad Lenkijos vy-
riausybë nori pareikðti palankumo jausmø lietuviø tautai, sakydamos esanti
pasiruoðusi uþmegzti draugiðkus santykius su Lietuvos vyriausybe, kad
Lenkijos vyriausybë mananti teisës ir teisingumo principus turint bûti

Lenkai fronte prieð lietuvius (1920 m.).
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taikomus tautiniø maþumø klausimams spræsti ir kad tie principai sudary-
sià abiejose pusëse aukðèiau paþymëtø draugiðkumo santykiø bazæ.

Lietuvos vyriausybë dëkoja Lenkijos vyriausybei uþ jai pareikðtus pa-
lankumo jausmus, o taip pat uþ norà, kad dvi valstybës sueitø á draugiðkus
santykius.

Kas lieèia bazæ, kurià Lenkijos vyriausybë nori duoti tiems santykiams,
turiu garbës atkreipti Jûsø Ekscelencijos dëmesá á faktà, kad Lietuvos vy-
riausybë, kaipo giliai demokratiðkos valstybës vyriausybë, niekada neskriau-
dë ir neskriaus tautiniø maþumø teisiø. Tos tautinës maþumos Lietuvoje,
kuriø jausmai ðliejasi prie Lietuvos valstybës, naudojasi ir naudosis tokia
savo kultûra, kokia jiems yra ástatymø garantuota. Lietuvos vyriausybë ma-
no, kad draugiðkø santykiø uþmezgimas maþiau yra trukdomas tautiniø
maþumø klausimo, negu to fakto, kad Lenkija nepripaþásta Lietuvos vals-
tybës ir daþnai net lauþo jos pagrindines teises. Kai tik Lenkijos vyriausybë
paðalins ðitas kliûtis, Lietuvos vyriausybë nemato daugiau jokiø trukdymø
geriems santykiams tarp dviejø valstybiø sukurti. Mes galime Tamstà, Eks-
celencija, uþtikrinti, kad lietuviø tauta neturi jokio neapykantos jausmo
lenkø tautai ir kad lietuviai trokðta kuo greièiausiai sueiti á ðirdingus santy-
kius su lenkais taip pat, kaip ir su kitomis kaimyninëmis tautomis. Praðau
priimti, Pone Ministeri, mano aukðtos pagarbos uþtikrinimà.“1

Lenkija pakartojo tai, kà ir 1919 m., kad lietuviø kariuomenë ásijungtø
á karà su Sovietø Rusija, pasiduodant visiðkon Lenkijos malonën. Teiginys,
kad Lenkija pripaþásta tik Lietuvos Respublikos Steigiamàjá Seimà ir jos
sudarytà Vyriausybæ, kaip „faktiðkas nepriklausomas organizacijas“ nieko
nereiðkë. Ir be lenkø maloniø ir Steigiamasis Seimas, ir Vyriausybë buvo
pripaþinti Tautos. Lenkija, jei ne jos uþmaèios okupuoti visà Lietuvà, in-
korporuoti jà, turëjo pripaþinti nepriklausomà Lietuvà su sostine Vilniumi.

Tai, kad Lenkija nepripaþino nepriklausomos Lietuvos, nebuvo kitos
iðeities, kaip pasiskelbti „neutralia“ lenkø ir rusø karo metu ir siekti at-
gauti savo teritorijas, kurios nepriklausomai Lietuvai buvo pripaþintos
1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi su Sovietø Rusija. Tad niekuo nepa-
grásti lenkø ir prolenkiðkø istorikø teiginiai, kad Lietuva „susidëjo“ su bol-
ðevikine Rusija prieð Lenkijà. Lenkija ir kitos Vakarø ðalys buvo
sudariusios tokias sàlygas, kad Lietuvos, kaip ir kitø Baltijos ðaliø iðliki-
mas tapo priklausomas nuo bolðevikinës Rusijos iðlikimo. Taèiau Raudo-

1 Urbðys J. Medþiaga Vilniaus ginèo diplomatinei istorijai // Mûsø þinynas. 1930. Nr. 67,
p. 271, 272.
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najai armijai verþiantis prie Varðuvos, Lietuvos kariuomenë nepuolë Len-
kijos, neatsiëmë net Lenkijos uþimtø etniniø lietuviø þemiø.

Lenkijai pradëjus invazijà á Sovietø Rusijà, á Ukrainà, Raudonosios
armijos pagrindinës jëgos buvo sutelktos prieð baltagvardieèius, remiamus
Antantës valstybiø, bet áveikus juos, sovietø valdþia dalá kariuomenës ga-
lëjo permesti á vadinamàjá Vakarø frontà prieð puolanèiàjà Lenkijos ka-
riuomenæ. Vadovauti frontui prieð lenkus Kremlius á Smolenskà pasiuntë
minëtàjá pilietinio karo frontuose pagarsëjusá kariuomenës vadà M. Tu-
chaèevská, kuris sutelkë prieð lenkus Gudijoje 4 armijas ir vienà kavaleri-
jos korpusà Orðos–Vitebsko apylinkëse ir liepos 4 d. raudonarmieèiai
pradëjo kontrpuolimà prieð lenkus Ðvenèioniø, Vilniaus, Gardino krypti-
mis. Gajaus vadovaujamas kavalerijos korpusas ëmë apeiti lenkø kariuo-
menës kairájá sparnà. Liepos 14 d. bolðevikinë kariuomenë pasiekë Vilniø.

Iðsigandusi Sovietø Rusijos kontrpuolimo 1920 m. liepos 9 d. lenkø
delegacija, vadovaujama ministro pirmininko V. Grabskio (W. Grabski),
uþsienio reikalø viceministro S. Pateko (Pateko), iðvyko á Spa praðyti An-
tantës pagalbos prieð Sovietø Rusijà. Derybose Prancûzijai atstovavo mi-
nistras pirmininkas A. Mileranas (Millerand), Anglijai – Loidas Dþordþas
(D. Lloyd George), Italijai – C. Sforca (Sforza), dalyvavo ir Antantës

Lenkijos ir Sovietø Rusijos fronto kaita
(1920 m. liepos mën., Lenkijos kariuomenës archyviniai ðaltiniai).
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kariuomenës vadas F. Foðas. Sàjun-
gininkai smarkiai kritikavo Lenkijà
dël jos militarizmo, verþimosi á kai-
myniniø valstybiø þemes ir jø oku-
pacijà (tai lietë ir Rytø Lietuvà). Bet
vis dëlto nutarë paremti Lenkijà
ginklais, amunicija ir viskuo, kad da-
bar jau pati apsigintø.1

Spa derybose Lenkijai buvo pa-
siûlyta pasitraukti ið Vilniaus ir jo
kraðto ir gràþinti ðià teritorijà Lietu-
vos valstybei. Sàjungininkø atstovams
reikalaujant liepos 10 d. Lenkijos mi-
nistras pirmininkas V. Grabskis buvo
priverstas pasiraðyti protokolà, jog

Lenkija nedelsiant gràþins Vilniø ir jo kraðtà Lietuvai iki vadinamosios Kerzo-
no linijos. Lenkai dar norëjo ákalbëti sàjungininkus, kad jie leistø Rytø Lietu-
voje laikyti vadinamàjà Lenkijos gudø–lenkø divizijà, bet buvo atsakyta, jog
Lenkija nedelsdama privalo gràþinti Lietuvai Vilniø ir visà jo kraðtà pagal
Sovietø Rusijos ir Lietuvos pasiraðytos Taikos sutarties nustatytas ribas.

Nors lenkai Spa derybose ir pripaþino, kad visa Rytø Lietuva yra neat-
skiriama nepriklausomos Lietuvos dalis, o Vilnius – jos sostinë, bet rezgë
visokias intrigas, kad okupuotas kraðtas nebûtø gràþintas ðeimininkams,
vildamiesi sulaikyti raudonarmieèiø puolimà ir iðlaikyti savo rankose oku-
puotà Lietuvos kraðtà. Taèiau lenkams buvo netikëta, kai Raudonosios
armijos daliniai, pirmiausia kavalerija, uþuot puolæ lenkø dalinius ið rytø,
prasiverþë pagal Dauguvà á Ðiaurës Lietuvà, liepos 9 d. uþëmë Ðvenèionis,
Ignalinà, Ðirvintas ir ëmë artëti prie Vilniaus ið ðiaurës, ið kur lenkai puo-
limo nelaukë. Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis paskelbë, kad dalá Rytø
Lietuvos Lenkija „uþleis“ Lietuvai „lenkø prieðams“ nuraminti.2 Tarsi Vil-
nius ir jo kraðtas bûtø buvæ ne Lietuvos valstybës, o Lenkijos dalis. J. Pil-
sudskiui buvo nusispjauti ir á tarptautinæ nuomonæ. Jis ðio kraðto laikësi
ásikibæs kaip tas ðuo, apþiojæs kaulà.

1 Ten pat. P. 614.
2 Kosúowski. Stasunki polsko–litewskie w latach 1918–1920. Warszawa, 1966. S. 213.

Spa (Belgija) – gràþinti
Lietuvai Vilniø ir jo kraðtà

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI

Lenkø karo su sovietø Rusija metais
lenkø platintas plakatas (1920 06).
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Kadangi visur lenkai skubiai spru-
ko nuo raudonarmieèiø, 1920 m. lie-
pos 12 d. Lietuvos kariuomenës vadas

gen. S. Nastopka paskelbë ásakymà þygiuoti á senàjà Lietuvos sostinæ ir
uþimti jà, kol neásiverþë Raudonoji armija. Gràþinti okupuotàjá Vilniø ir
jo kraðtà Lietuvai Lenkijos virðininkà ir jo klikà buvo ápareigojusios An-
tantës valstybës. Bet lenkams bolðevikai pasirodë mielesni negu lietuviai:
liepos 14 d. Lietuvos kariuomenës þygá á savo sostinæ sutrukdë prie Vievio
smarkus lenkø kariniø daliniø pasiprieðinimas. Ir tik áveikæ lenkø gin-
kluotà pasiprieðinimà, liepos 15 d. Lietuvos kariniai daliniai áþygiavo á Vil-
niø, ten jau rado raudonarmieèius. Bet kadangi Lietuva jau buvo pasira-
ðiusi Taikos sutartá su Sovietø Rusija ir pagal tà sutartá Vilnius ir jo kraðtas
buvo pripaþinti nepri-
klausomai Lietuvai, tai
raudonarmieèiø vadai
neprieðtaravo bendrai
valdyti sostinæ ir kraðtà.
Tà paèià, liepos 15 d. Ge-
dimino bokðte buvo ið-
kelta Lietuvos Trispalvë
vëliava. Apie tai „Lietu-
vos“ laikraðèio liepos
17 d. numerio straipsny-
je „Mûsø kariuomenë
Vilniuje“ skaitome, kad
liepos 15 d. „pirmutiniai
áëjo á Vilniø mûsø N. di-
vizijos vadas pulkininkas
leitenantas Ladyga. [...]
Þmonës pasitiko lietu-
vius smarkiausiu „valio“
ir barstë kariuomenei gë-
les. [...] Ladyga juos pa-
sveikino ir pasakë trum-
pà kalbà. [...] Tuo metu
ájojo ir rusø raiteliai, va-
dovaujami rusø kariuo-
menës vado G. Gajaus.

Lietuviø þygis – iðlaisvinti
savo sostinæ

ALGIMANTAS LIEKIS

Frontas tarp sovietø Rusijos ir Lenkijos 1920 06 11.
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Rusø ir mûsø vadai susitiko ir rusø brigados vadas pasakë á mûsø armijà
kalbà ir pabrëþë, kad jie áëjæ á miestà tik vydami rusø ir lietuviø amþinà
prieðà – lenkus, kad Vilniuje jie nepasiliksià, o sekdami Taikos sutartá, ati-
duosià (Vilniø – A. L.) lietuviams; toliau pagyræs mûsø kareivius uþ narsu-
mà, uþ tai, kad, sulauþæ ginkluotà lenkø pajëgà, prasimuðæ á miestà ir ne-
leidæ anarchijos. [...] Po tos kalbos mûsø kareiviai ðaukë „valio“ ir giedojo
Lietuvos himnà. Po to rusai giedojo „Internacionalà“. Lietuviams [karei-
viams] pagiedojus drauge su gyventojais dar kartà Lietuvos himnà, mûsø
kariuomenë stojo sargybon, kiti nuëjo á Auðros vartus.“

Atgavusi savo sostinæ Lietuva, jos kariuomenë toliau vadavo ið lenkø
ðalies miestus ir gyvenvietes: liepos 17 d. – Marcinkonis, Varënà, liepos
18 d. – Druskininkus, Ratnyèià, liepos 19 d. – Seinus, Suvalkus, liepos 20 d. –
Vidþius, Melagënus, Paþeimenæ ir kt.

Raudonoji armija, uþimdama Vilniø ið Ðiaurës, uþkirto kelià kai ku-
riems lenkø kariuomenës daliniams pasitraukti. Taip viena gen. L. Þeli-
govskio brigados dalis, vadovaujama plk. Postavskio (Postawski), – apie
4000 kariø su 16 pabûklø, judëjusi á ðiaurës vakarus nuo Vilniaus, Raudo-
nosios armijos buvo atkirsta pagal demarkacijos linijà ir traukdamasi prie
Kruonio pateko á nepriklausomà Lietuvà, kur lietuviai liepos 18 d. lenkus
nuginklavo ir internavo.1

Nepaisant, kad Spa derybø metu Antan-
tës ðalys buvo ápareigojusios Lenkijà kuo

skubiau iðvesti savo kariuomenæ ið jos okupuoto Vilniaus ir jo kraðto ir gràþin-
ti Lietuvai, nepaisant, kad Lenkija ið anksto ruoðësi karui su Sovietø Rusija,
kad Lietuva atsisakë kartu su raudonarmieèiais vaduoti savo þemes nuo oku-
pantø lenkø, vis dëlto lenkai ëmë skleisti propagandà, jog lietuviai susidëjæ su
bolðevikais ir drauge su jais puolæ Lenkijà ið ðiaurës, uþëmæ Vilniø ir jo kraðtà.
Ðtai pats J. Pilsudskis savo prisiminimuose apie 1920 m. karà raðo, kad dël to,
jog lietuviai su bolðevikais puolæ lenkus ið ðiaurës, jiems reikëjæ jau kovoti
dviem frontais ir tai nulëmæ tolesnæ kovø eigà, lenkø pralaimëjimà. „Po to, kai
liepos 14 d. Vilnius krito, mes ið karto pajutome jo buvusià átakà mûsø strate-
giniams planams, lëmusiems mûsø strateginius planus iki pat Varðuvos. [...]
Ryðium su prieðo apëjimu mûsø kairiojo ðiaurinio sparno, mûsø kariuomenë
buvo priversta trauktis á vakarus. Ið karto po Vilniaus praradome ir Lydà.“2

Lenkø ðmeiþtas

1 Petruitis J. Laivæ ginant. Èikaga, 1955. P. 47.
2 Ïèëñóäñêèé Þ. Âîéíà 1920 ãîäà. Òóõà÷åâñêèé Ì. Ïîõîä çà Âèñëó. Ìîñêâà,

1992. Ñ. 189.
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J. Pilsudskis gëdingà lenkø kariuomenës bëgimà iki Varðuvos (traukësi
po 20 km per dienà) savo uþraðuose mëgina paaiðkinti, kaip savo sumanu-
mo, savo genialaus vadovavimo kariuomenei árodymà: traukæsi planingai
pagal parengtà planà (tik nesuprantama, kodël toks praþûtingas buvo smû-
gis ið ðiaurës, ið Lietuvos). Ir, be abejonës, jauno, tik dvideðimt ðeðtuosius
metus bebaigianèio raudonarmieèiø karvedþio pergalë bûtø buvusi pasiek-
ta, jei ne netvarka paèioje Sovietø Rusijoje, per didelis puolanèiø daliniø
atitolimas nuo ginklø, amunicijos tiekimo, blogi ryðiai tarp puolanèiø dali-
niø, kariø nusivylimas: pradëdami invazijà jie vylësi, kad visur bus sutikti
kaip pasaulinës revoliucijos didvyriai, kad visur sulauks paramos ið Lenki-
jos darbininkijos ir valstietijos, bet buvo prieðingai – darbininkai ir valstie-
èiai stojo savanoriais á lenkø kariuomenæ, kovojo iðëjæ á partizanus.

Rugpjûèio pradþioje Raudonoji armija priëjo lenkø Modlino–Varðuvos
átvirtinimus, o ðiaurëje nuo Modlino viena ið M. Tuchaèevskio armijø (ket-
virtoji) forsavo Vyslà, norëdama apeiti Varðuvos ir Modlino gynybos ruo-
þus ir uþimti Lenkijos sostinæ.

Kaip minëta, galimas Lenkijos pralaimëjimas iðgàsdino Antantës ðalis,
o ypaè Prancûzijà. Lenkams jos pasiuntë dideles ginklø ir amunicijos siun-
tas, taip pat prancûzø generolo Veygando vadovaujamus karinius dalinius.
Ir pati Lenkija sparèiai padidino savo kariuomenæ iki 700 tûkst. kariø.

Taèiau taip sparèiai pasiekæ Varðu-
và rusø raudonarmieèiai buvo atitrû-

kæ nuo savo rezervø, be to, M. Tuchaèevskio kariuomenës kairysis sparnas
buvo neginamas, nors já turëjo dengti garsusis Budiono kavalerijos korpu-
sas, kuris, komisaro J. Stalino ásakymu, uþuot puolæs Varðuvos link, buvo
nukreiptas Lvovo kryptimi. Tad neginamas ruoþas tarp M. Tuchaèevskio ir
Budiono kariuomenës, jai artëjant prie Varðuvos, tik didëjo. Tuo pasinau-
dojo Lenkijos ir Antantës kariuomeniø vadovybës ir, sutelkusios „laisvojo
ruoþo“ kryptimi 5 lenkø divizijas, rugpjûèio 16 d. smogë á atvirà M. Tucha-
èevskio kariuomenës sparnà, t. y. á Varðuvos–Modlino ruoþà, ir ëmë spausti
raudonarmieèius, vertë juos trauktis ðiaurës ir ðiaurës rytø kryptimi prie Prû-
sijos ir Lietuvos sienø. Netikëtas puolimas, taip pat blogas ryðys tarp atskirø
raudonarmieèiø daliø sukëlë panikà ir, kaip prieð trejetà savaièiø pakrikæ
bëgo nuo raudonarmieèiø lenkai, taip dabar – raudonarmieèiai. Daug jø –
iðtisais daliniais pateko á lenkø nelaisvæ, apie 10 divizijø, perëjusiø Rytprûsiø
sienà, buvo internuotos, ir tik likusi dalis, pasitraukusi prie Gardino–
Valkavisko ribos, sustojo ir ëmë gintis nuo besiverþianèiø lenkø.

Raudonarmieèiø pralaimëjimas
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Lietuva visà laikà Lenkijos kare iðlaikë neutralitetà. Apie tai ji buvo,
kaip minëta, praneðusi ir Lenkijos vyriausybei, kuri, beje, ir tos jai grësmës
aplinkybëmis atsisakë pripaþinti Lietuvos valstybingumà de jure.

Lenkams bëgant nuo M. Tucha-
èevskio kariuomenës, Lietuvos kariuo-
menë stengësi atsiimti iki tol lenkø

okupuotas vietoves. Lietuvos kariuomenës 9 pëstininkø pulkas þygiavo
Rimðës, Linkmenø, Ðvenèioniø, Ðvenèionëliø kryptimis; 7 pëst. pulkas –
Ðirvintø, Maiðiogalos, Vilniaus kryptimis; 4 ir 8 pëst. pulkas turëjo þygiuo-
ti á Vilniø pro Vievá ir Trakus; 1 pëst. pulkas – á Varënà; 10 pëst. pulkas – á
Seinus, Suvalkus ir Augustavà. Kariuomenës daliniams vadovavo 1-osios
divizijos vadas plk. ltn. K. Ladyga.

Liepos 9 d. Lietuvos kariuomenë uþëmë lenkø okupuotus Dûkðtà ir
Drûkðius, Tauragnus, Kuktiðkes ir Skudutiðká. Èia sutiko ir puolanèius rau-

donarmieèius, taèiau nors Tai-
kos sutartis su Sovietø Rusija
dar nebuvo pasiraðyta, raudo-
narmieèiø vadai turëjo nuro-
dymus nesiprieðinti Lietuvos
kariuomenei, áþygiuojanèiai á
iðlaisvintas gyvenvietes. Tad ir
toliau Lietuva atgavo savo te-
ritorijas: liepos 10 d. – Kazitið-
ká, Ðeðuolius, Ðirvintas ir
Musninkus; liepos 11 d. Intur-
kæ, Dubingius, Giedraièius,
Paberþæ ir Kernavæ; liepos
12 d. – Linkmenis, Kaltinënus
ir geleþinkelá iki Ignalinos sto-
ties; liepos 13 d. – Maiðiagalà.

Liepos 15 d. 7 pëst. pulko
ltn. Juozas Èernius su 7 kuo-
pa ir husarø bûriu (ltn. Babars-
kas) áþygiavo á Vilniø, kur jau
rado raudonarmieèius, atëju-
sius keletà valandø anksèiau.
Netrukus áþygiavo ir plk. ltn.

Varðuvos gynybos schema (Lenkijos
kariuomenës archyviniai ðaltiniai).

Kraðto nuo okupantø lenkø
iðlaisvinimas

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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K. Ladygos vadovaujami daliniai, skirti sostinës komendantûrai. Komen-
dantu buvo paskirtas kpt. V. Kurkauskas. Bet faktiðkai Vilnius iki rugpjû-
èio 26 d. buvo valdomas rusø bolðevikø.

Graþi „draugystë“ – kaip liepos vi-
dury atrodë raudonarmieèiø ir Lietuvos
kariuomenës Vilniuje bendradarbiavi-

mas – greitai baigësi, kai Vilniuje ir kraðte vis labiau savo valdþià ëmë rodyti
raudonieji komisarai, vël sugráþæ buvusios sovietø Lietuvos veikëjai – V. Mic-
kevièius-Kapsukas, Z. Aleksa-Angarietis, K. Cichovskis ir daugelis kitø. Sos-
tinëje ir kraðte pradëta suiminëti þmones, rëmusius nepriklausomà Lietuvà.

Lietuvos bolðevikø poþiûrá á Vilniø ir jo kraðtà, kaip ir á visà Lietuvà,
plaèiai atspindëjo jø periodinis leidinys „Komunistas“. Jo liepos 22 d.
numerio straipsnyje „Kodël Raudonoji armija Vilniuje?“ skaitome: „Lietu-
viø buoþiø laikraðèiai raðo, kad Vilnius turës priklausyti Lietuvai, kad taip
jau nutarta Maskvoje laike Taikos derybø. Ir ið tikro Sovietø Rusija ir ne-
mano sau uþgrobti Vilniaus. Raudonoji armija ëjo per Lietuvà ne tam, kad
pavergtø Lietuvos darbininkus ir maþaþemius. Ji ëjo per Lietuvà, kad pa-
liuosuotø tenai Lietuvos darbininkus ir maþaþemius nuo dvarininkø, kapi-
talistø ir visokiø skriaudëjø. [...] Kodël Raudonoji armija neatiduoda
Lietuvos þemiø lietuviø valstybei? Dalykas tame, kad Vilniø ir daug kitø
Lietuvos þemiø buvo uþgrobæ lenkai, kuriø lietuviø buoþiø vyriausybë ne-
sirûpino iðvaryti ið Lietuvos. Tuo tarpu lenkø ponus palikti Vilniuje buvo
pavojinga. Kada eina karas tarp Rusijos darbininkø ir maþaþemiø ið vie-
nos pusës ir Lenkijos ponø – ið kitos, kuomet eina smarkûs mûðiai visame
fronte, tuomet ir negali bûti kalbos apie lenkø baltagvardieèiø palikimà
Vilniuje. Raudonoji armija turëjo uþimti Vilniø, ir ji uþëmë já. Ir dar labiau
turëjo uþimti dël to, kad Lietuva atsisakë uþimti. Sovietø Rusija patarë
Lietuvai uþklupti lenkus ið uþpakalio ir uþimti Vilniø. Bet buoþiø Lietuva
atsisakë uþimti tà savo sostinæ. Lietuvos vyriausybë atsisakë lenkø uþimtas
Lietuvos vietas vaduoti nuo lenkø ponø. Ji laukë, kada Raudonoji armija
pati viena, savo jëgomis, sumuð lenkø baltagvardieèius. Lietuviø vyriausy-
bë tokiu bûdu loðë Lietuvos iðgamø rolæ. Bet tos rolës negalëjo leisti So-
vietø Rusija ir jos darbininkø ir maþaþemiø Raudonoji armija – buvo
prispirta uþimti Vilniø. [...] Bet Rusijos darbininkams ir maþaþemiams rû-
pi, kad Vilniaus ir kitø Lietuvos paliuosuotø vietø darbininkai daugiau
nebematytø ponø ir bagoèiø ant savo sprando. Nes kitaip bûtø gaila to
kraujo, kuris buvo pralietas dël Lietuvos vadavimo.

Bolðevikø valdþia Vilniuje
ir jo kraðte

ALGIMANTAS LIEKIS
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Raudonoji armija paliks Vilniø. Vilniø turës paimti darbininkai. Jei
taip atsitiks, tai niekas tuomet nesigailës, kad Raudonoji armija  turëjo kai
kuriam laikui uþimti Vilniø.“

Bolðevikø planus paversti visà „etnografinæ Lietuvà“ sovietine, nebe-
atskiriama Rusijos dalimi atspindi ir V. Mickevièiaus-Kapsuko telegra-
mos V. Leninui ið Vilniaus.

1920 m. rugpjûèio 4 d. jis raðë:
„Skubiai, be jokios eilës.
Maskva, Kremlius, drg. Leninui
Mano pasiraðytà telegramà drg. Smilgai bûtinai reikëjo pasiøsti dël to,

kad trûksta maisto produktø – kabl[elis] – trûksta darbuotojø – brûkð[nys] –

Raudonoji armija Vilniuje 1920 m. vasarà.
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kol kas mums nieko neduota 2) kad vyksta lietuviø komunistø mobilizaci-
ja – brûkð[nys] – ir 3) yra Taikos sutartis, kuri neleidþia mums èia vykdyti
reikiamos 4) grieþtos linijos ir suteikia galimybæ 5) stiprëti mums prieðið-
kiems elementams – tað[kas] – Nesant galimybiø paðalinti ðias kliûtis, ma-
nau, kad yra tik viena iðeitis – brûkð[nys] – 6) perduoti lietuviams Vilniø –
tað[kas] – Baltosios Lietuvos darbininkø ir kareiviø nuotaika yra mums
palanki, bet dël to, kad jie iðsklaidyti po visà ðalá ir [kariuomenë] daþnai
kilnojama, sunku tikëtis artimiausiomis savaitëmis sukilimo – taðk[as] –
Praðau pagreitinti lietuviø komunistø mobilizacijà ir jø atsiuntimà mûsø
þinion.

Vilnius, rugpjûèio 4 d. Mickevièius-Kapsukas.“1

V. Mickevièiaus-Kapsuko 1920 m. rugpjûèio 19 d. telegrama:
„Skubiai be eilës.
Maskva, Kremlius, drg. Leninui
Vilniaus darbininkai iðsijudina – taðk[as] – Revoliucinës nuotaikos kiek-

vienà dienà tvirtëja – taðk[as] – Mûsø pasitraukimo ið Vilniaus dienà gali
prasidëti masiniai ginkluoti veiksmai prieð lietuviø baltagvardieèius –
taðk[as] – Valstieèiø varguomenë mûsø pusëje – taðk[as] – Yra pagrindo
manyti, kad dalis lietuviø kareiviø prasidëjus ginkluotiems veiksmams pereis
á mûsø pusæ – taðk[as] – Kitus tikriausiai áveiksime – taðk[as] – Lietuviø
pulkai, esantys netoli Vilniaus, mums labai prijauèia – taðk[as] – Panaudo-
jus juos prieð sukilusius darbininkus, didelæ jø dalá galima patraukti á mûsø
pusæ – taðk[as] – Kauno darbininkai rengiasi ryþtingam mûðiui – taðk[as] –
Ar Jûs manote, kad mums galima rengtis ryþtingiems veiksmams – taðk[as] –
Skubiai telegrafuokite – taðk[as] – Jeigu bûtø pritarta, praðau CK nesiliau-
ti mums siøsti Litbelo komunistus. N. 27/sek VIII/9 Mickevièius-Kapsu-
kas.“2

Lietuviø, rusø, gudø, lenkø, þydø bolðevikai Vilniuje ir jo kraðte ruoðë-
si sukilimui, kad „darbo liaudies vardu“ prijungtø prie Sovietø Rusijos ar-
ba paskelbtø sovietø valdþià. Taèiau daugelis þmoniø dar gerai atsiminë
1919 m. „tarybø valdþià“, smurtà, badà, neteisybes ir revoliucija maþai kà
viliojo, maþai kas benorëjo vël priklausyti Rusijai, nors ir pasivadinusiai
„Tarybø“. Tad Kremlius nurodë okupacinës Raudonosios armijos vadams
pradëti derybas su Lietuvos atstovais dël Vilniaus ir jo kraðto uþleidimo.

1 Lietuvos ypatingasis archyvas. F. 77. Ap. 3. B. 82. L. 10–18.
2 Ten pat. L. 2–4.
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1920 m. rugpjûèio 6 d. Tarybø Rusijos karo tarybos narys Mezlaukis ir
Lietuvos kraðto apsaugos ministras K. Þukas pasiraðë sutartá dël Rau-
donosios armijos iðvedimo ið Rytø Lietuvos teritorijos ir jos perdavimo
Lietuvai. „Sutinkamai su 1920 m. liepos 12 d. RTFSR ir Lietuvos taikos
sutartimi [...] ið viso uþimto ploto rusø kariuomenë pradëdama evakuoti
tuoj po komisijos pasiraðymo tokia tvarka: a) ið ðiaurës su Ðvenèioniø mies-
tu; b) vidurio – Vilniaus; c) pietø – Lydos ir Gardino [...]. Evakuojama tik
karo ástaigø ir Rusijos Vyriausybës turtas; evakuacijai Lietuvos valdþia duo-
da vienà garveþá ir 60 prekiniø vagonø.“1

Kiek plaèiau evakuacijos tvarka vëliau buvo apraðyta „Lietuvos“ laik-
raðtyje (1920 m. rugpjûèio 8 d., Nr. 167):

„Pirmu þygiu (Raudonoji armija – A. L.) turi apleisti plotà tarp Ðven-
èioniø, nuo pamatinës geleþinkelio linijos á ðiauræ ir á pietus Neries upës ir
nuo Sviro – Naruèio eþerø. Tà plotà privalo bolðevikai visai apleisti ir ati-
duoti mûsø valdþiai per 3 dienas (ligi kito pirmadienio arba vëliausiai ligi
antradienio).

Antru þygiu rusai turi evakuoti Vilniø, Vilniø ir plotà iki linijai maþ-
daug nuo Naruèio ir Sviro eþerø, per Gudogojæ stotá, Vilniaus ir Molodeè-
no gelþkelá – per Soleènikø stotá – Vilniaus ir Lydos geleþinkelio linijoje ir
per Parieèio stotá – Vilniaus ir Gardino geleþinkelio linijoje – pradedama
evakuoti tuojau nuo sutarties ásigaliojimo dienos ir privalo bûti pabaigtas
visas evakuavimas ligi rugsëjo 1 d.

Treèiu þygiu rusai evakuoja likusias Lietuvos paimtàsias dalis, ið kuriø
bolðevikai privalo evakuoti, kai tik nebus rusams reikalo strategijos atþvil-
giu ilgiau jos laikytis. [...]

Bolðevikø karo valdyba taip pat pasiëmë sulaikyti tø organizacijø ir
grupiø darbà, kurios turi tikslo organizuoti pajëgas Lietuvos valdþiai nu-
versti, kaip ligi ðiol buvo daroma.“

Minëtos sutartys svarbios – RTFSR dar kartà patvirtino pripaþástanti
Lietuvai etnografines þemes pagal 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartá.

Taèiau Raudonoji armija neskubëjo palikti Lietuvos þemiø. Rugpjûèio
12 d. „Lietuvoje“ skaitome: „[...] Vilniuje rusø kariuomenës dar daug. Ant
Vilniaus kalnø stovi armotos ir neþinia ko laukia. Vietiniai revkomai vis
nesibaidomi varo smarkø propagandiná darbà. Spausdina ðimtus tûkstan-
èiø atsiðaukimø, proklamacijø ir nori tuo iðlaikyti savo pozicijas.“

Po keleto dienø, rugpjûèio 15 d., toje paèioje „Lietuvoje“: „[...] Oficia-

1 LCVA. F. 383. Ap. 3. B. 76. L. 34.
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liai su rusais geri santykiai. [...] Taèiau dar darësi, pavyzdþiui, Vilniuje, visa
atvirkðèiai: visur erzinamieji atsiðaukimai, proklomacijos ir grasinimai nu-
teisti Kauno valdþià. Tai vietos revkomø darbai su Aleksa Angarieèiu ir
Kapsuku prieðaky.“

Daugelis lietuviðkøjø þemiø gyventojø laukë ir vis niekaip negalëjo
sulaukti lietuviø valdþios. „Lietuvos“ rugpjûèio 19 d. Nr. 176 raðoma:
„Rugpjûèio 16 ir 17 d. lankësi pas Vilniaus ir apskrities komendantà ir
vyriausiàjá ágaliotiná Aðmenos apskrities delegacija ir 25 000 Aðmenos ap-
skrities gyventojø vardu pareiðkë padëkà Lietuvos Vyriausybei, kad ji, da-
rydama sutartá su rusais, pasirûpino Aðmenos apskritá prijungti prie
Lietuvos. [...] Ið 25 000 þmoniø nëra në 20, kurie norëtø dëtis prie rusø.
„Mes esame sujungti su Lietuva istorijos, ekonomijos ir dvasios ryðiais [...].
Jûs praþudytumëte mus amþinai, jei bûtume priversti atsiskirti nuo Vil-
niaus, Lietuvos. Aðmenos apskrity rusø yra ne daugiau kaip 1–3 nuoðim-
èiai. Mes esam lietuviai, nors ir kai kurie nebekalbame lietuviðkai. Átaisykite
mums lietuviðkas mokyklas, ir mes vël gráðime prie mûsø proseniø kalbos.

Praðau praneðti Lietuvos Vyriausybei, kad mes laukte laukiame prisi-
jungimo prie Lietuvos ir su didþiausiu dþiaugsmu pasitiksim Lietuvos Vy-
riausybës atstovus savo gimtame kraðte.“ – pareiðkë delegacija.“

Apie tai, kad gyventojai „laukia ir nesulaukia ateinant lietuviø“, to meto
laikraðèiuose gausu praneðimø ir ið kitø lietuviø etnografiniø kraðtø – Gar-
dino, Lydos ir kt.

Pagaliau rugpjûèio 26 d. Raudonoji armija pasitraukë ið Vilniaus. Tà
dienà ELTA praneðë: „Ðiandienà, rugpjûèio 26 d., pirmà valandà áëjo á Vil-
niø, orkestro lydimi, mûsø pëstininkai.

Mûsø sargybos pakeièia rusø valdþios sargybas.
Ðiandien buvo iðkelta ant Gedimino kalno mûsø vëliava.
Likusi rusø kariuomenë galutinai iðeis ið Vilniaus rytoj, rugpjûèio 27 d.

9 val. Vilniaus laiku.“1

Rugpjûèio 28 d. Lietuvos kariuomenës generalinio ðtabo praneðime
skaitome: „[...] Ið Vilniaus rusai dabar galutinai iðsikraustë. [...] Gardino
gyventojø 80% atsiuntë pas mus savo delegacijà praðydami greièiau pri-
jungti Gardinà prie Lietuvos, kad neuþimtø lenkai, ir þada organizuoti sa-
vanoriø bûrius, kurie drauge su mûsø kariuomene galëtø ginti Gardinà
nuo lenkø.“2

1 Lietuva. 1920, rugp. 28. Nr. 184.
2 Ten pat.
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Ta paèia data paþymëtame ELTA praneðime: „[...] Gardino gudai ir
þydai pareiðkia, kad, atvykus nors nedidelei Lietuvos kariuomenës daliai á
Gardino miestà, jie tuojau su savanoriø milicijos bûriais padësià Lietuvos
kariuomenei [...].“1

Nors Lenkijos ir Tarybø Rusijos karui
prasidëjus, Lietuva buvo pareiðkusi apie

savo neutralitetà ðiame kare, taèiau, Raudonajai armijai pasitraukus ið Rytø
Lietuvos, prie sienos su Lietuva savo kariuomenæ ëmë traukti Lenkija.

Kaip anksèiau raðyta, lenkams bëgant nuo raudonarmieèiø liepos 16 d.
pirmasis Lietuvos kariuomenës pëstininkø pulkas iðvadavo Seinus, o lie-
pos 30 d. – Suvalkus ir ëmësi vaduoti Augustavà. Daug kur likæ lenkø ka-
riuomenës daliniai pasiduodavo lietuviams ir jie buvo nuginkluojami ir
internuojami Vilkaviðkyje, Kazlø Rûdoje ir Kaune.

Lenkø kariuomenë, stumdama rusø raudonarmieèius, sparèiai artëjo
prie Lietuvos sienø. Lietuvos Vyriausybë nutarë, kad Lietuvos kariuome-
nës 2-oji divizija uþims gynybà Augustavas–Lipskas–Sapackinë–Gardinas,
kad ties ta linija sulaikytø tolimesná lenkø verþimàsi á Lietuvà. Bet pagrin-
dinës divizijos jëgos dar tebebuvo dislokuotos Kaiðiadoriø–Vievio, Vilniaus
apylinkëse. Divizijos pulkams (2, 5, 8) buvo ásakyta þygiuoti pro Alytø á
Sûduvà padëti ten jau dislokuotoms jëgoms. Divizijos vadavietë rugpjûèio
25 d. persikëlë á Seinus. Jos þinioje tuo metu jau buvo 6 pëstininkø pulko
batalionai bei vienas husarø eskadronas, 10 pëstininkø pulkas (ið dviejø
batalionø), iðsidëstæs Augustavo–Lipsko–Sapackinës linijoje.

Tà dienà, rugpjûèio 25 d., divizijos vadas plk. V. Grigaliûnas-Glovackis
ásakyme kariuomenei nurodë: „Santykiai mûsø su bolðevikais ir lenkais –
neutralûs, t.y. mes privalome jø neleisti ant mûsø teritorijos. Visus perëjû-
nus nuginkluoti, iðvengus ginkluoto susirëmimo, bet bûtina apsauga pa-
vesto baro.2

Rugpjûèio 27 d. gausûs lenkø kariuomenës daliniai pasirodë netoli Au-
gustavo. 10 lietuviø pëstininkø pulkui teko ginti apie 70–80 km barà ir,
suprantama, pulko buvo per maþai, kad apginus Lietuvos valstybës sienà.
Lenkø kariuomenë perëjo jà Augustavo–Lipsko–Sapackinës linijoje ir to-
liau verþësi Seinø ir Suvalkø kryptimi. Kadangi Lietuva buvo paþadëjusi
Lenkijai savo neutralitetà jos karo su Sovietø Rusija metu, tai lietuviai

1 Ten pat.
2 Aliðauskas K. Kovos su lenkais prieð 50 metø // Draugas. 1970, spalio 10. Nr. 238.

Seni okupantai – uþ durø



411JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

nesiprieðino besiverþiantiems lenkams tikëdamiesi, kad jie atsitrauks á
savo teritorijà po raudonarmieèiø áveikimo. Ir lietuviai traukësi uþleisda-
mi gyvenvietæ po gyvenvietës. Nepadëjo ir divizijos vado plk. V. Grigaliû-
no-Glovackio pastangos ákalbëti lenkø vadus nepaþeisti neutralios
nepriklausomos Lietuvos sienø. Lenkai okupavo senàsias lietuviø etnines
þemes – Suvalkus ir Seinus ir pats divizijos vadas, nenorëdamas patekti á
lenkø nelaisvæ, buvo priverstas savo vadavietæ perkelti ið Seinø á Seirijus.
Tuomet 2 divizijos 2, 5 ir 8 pëstininkø pulkai dar buvo neatëjæ á Sûduvà. Jie
vëlavo keletà dienø ir artëjo prie Berþininkø,  Kapèiamiesèio ir Leipalin-
gio. Kad sustabdytø lenkø ordø verþimàsi, Lietuvos Vyriausybë kreipësi á
prancûzø karinæ misijà, bet ið jos jokio atsakymo nesulaukë. Pamaèiusi,
kad lenkai taip „taikiai“ gali okupuoti ir visà ðalá, Lietuvos kariuomenë

Gynimosi nuo lenkø okupacinës kariuomenës Pietø Lietuvoje schema
(1920 m. rugsëjo 2–5 d.).
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rugpjûèio 31 d. uþëmë gynybines pozicijas Viþainio–Cipliðkiø, Þagariø, Ber-
þininkø, Kapèiamiesèio linijoje. Lenkai, okupuodami Pietø Lietuvà, aiðki-
no Vakarams, kad ta teritorija reikalinga vykdomoms karinëms operacijoms
prieð Sovietø Rusijà. Dël to rugpjûèio 28 d. Lietuvos uþsienio reikalø mi-
nistras J. Purickis nusiuntë Lenkijos uþsienio reikalø ministrui tokià notà:
„[...] Iðvengimui susidûrimø, galinèiø ávykti tarp lenkø ir lietuviø kariuo-
menës, Lietuvos Vyriausybë siûlo Lenkijos Vyriausybei duoti savo kariuo-
menei ásakymà neperþengti Lietuvos sienø, kurios yra saugomos Lietuvos
kariuomenës.

Buvusioje Suvalkø gubernijoje, kur Lietuvos valstybës siena dar nëra
nustatyta, Lietuvos Vyriausybë siûlo laikinai demarkacijos linijà tarp lie-
tuviø ir lenkø kariuomenës per Grobovà–Augustavà–Ðtabinà.“1

Bet Lenkija, apsvaigusi nuo laimëjimø prieð Raudonàjà armijà, nepa-
skelbusi karo, rugpjûèio 30 d. pradëjo atakuoti Lietuvos kariuomenës dalis
Augustavo, Suvalkø rajonuose. Kità dienà Lietuvos Vyriausybë nusiuntë
notà Santarvës valstybiø vyriausybëms, kurioje raðë: „Kai lenkai, tæsdami
savo kontrofenzyvà, pradëjo eiti priekin á ðiauræ, Lietuvos Vyriausybë pa-
siuntë á Varðuvà rugpjûèio 27 d. notà, kurioje ji siûlë bet kuriem susidûri-
mam iðvengti tarp lietuviø ir lenkø kariuomenës nustatyti laikinà demarkacinæ
linijà. Vël tuo pat laiku á Kaunà atvyko ið Varðuvos karo delegacija su pasiû-
lymu apsvarstyti karo klausimus ir pirmoj eilëj nustatyti demarkacijos linijà.

Lietuvos Vyriausybë manë, kad Lenkø Vyriausybë turi dorus siekimus,
juoba kad lenkai ne kartà yra pareiðkæ ir pastaruoju metu Rygos konfe-
rencijoje rugpjûèio 23 d. vieðai paþymëjæ, kad Lenkija norinti rasti drau-
gingà ginèijamøjø klausimø tarp Lietuvos ir Lenkijos nusprendimà ir kad
net tuo atveju, jei tiesioginës derybos neprivestø prie galutiniø vaisiø, Len-
kija bûsianti pasiruoðusi visus nesutikimus tarp jos ir Lietuvos sureguliuoti
taikiais bûdais, kuriuos praktikuoja civilizuotos tautos, nesigriebdama ginklo.

Taèiau lenkai, neatsakæ á rugpjûèio 28 d. notà net nebaigæ pradëtø dery-
bø, pasalomis sukoncentravo savo kariuomenæ Augustavo srity ir rugpjûèio
30 d. ûmai uþpuolë savo didþiomis pajëgomis silpnesnes lietuviø dalis, kurios
saugojo Augustavo perkasà. Lietuviai, þymesniø pajëgø uþpulti, buvo priversti,
nustojæ savo kareiviø nukautø ir suþeistø, pasitraukti Kalvarijos kryptimi.

Aukðèiau iðdëstyti faktai gana aiðkiai parodo, kad lenkø Vyriausybë
atsisakë nuo draugingø ir taikiø santykiø su Lietuva ir verþiasi uþimti karo
pajëga Lietuvos þemæ.

1 Ten pat.
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Tø faktø akivaizdo-
je Lietuvai nieko dau-
giau nebelieka, kaip
tik visomis galimomis
priemonëmis gintis ir
neleisti naujos lenkø
invazijos. Kraujo pra-
liejimas galëtø bûti tik
tuomet sustabdytas,
jei lenkai tuojau pasi-
trauks, laukdami, kuo-
met bus sutartinai su
Lietuvos Vyriausybe
nustatyta laikina de-
markacijos linija.“1

Tos paèios dienos
„Lietuvos“ numerio
vedamajame raðoma:
„[...] Lenkai formaliai
mums nepaskelbë ka-
ro, bet, sulauþydami
mûsø neutralitetà, jie
stumia mus á karà. Ir
mums tenka bûti pasi-
ruoðusiems á toká „bro-
liðkà“ kaimynø elgesá. Lenkai tuo bûdu vël kartoja 1919–1920 metø istorijà.
Ir lygiai tokio pat vaidmens imasi prancûzø karo misija, kuri vis vaþinëja á
frontà ir, susisiekusi su Varðuva, þygiuoja sykiu su lenkø kariuomene gilyn
á Lietuvà.“

Rugsëjo 5 d. lenkai, permetæ prieð lietuvius papildomus savo dalinius,
pradëjo kontrpuolimà. Lenkø kavalerijos daliniai, prasiverþæ á lietuviø fron-
to uþnugará, uþpuolë majoro K. Ramanausko vadavietæ, vadà suðaudë. Lie-
tuvos kariuomenë buvo priversta trauktis ir rugsëjo 7–9 d. lenkai okupavo
senàsias lietuviø gyvenvietes – Lipskà, Gibus, Krasnapolá, Kalietninkus, o
rugsëjo 10 d. ir Seinus, priartëjo prie minëtosios marðalo vienpusiðkai nu-
statytos Foðo demarkacinës linijos. Lietuviø kariuomenë ásitvirtino gintis

Lietuvos ðauliø sàjungos atsiðaukimas.

1 Draugas. 1920, rugs. 2. Nr. 188.
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prie Berþininkø, Zagariø, Punsko, Cipliðkiø linijoje. Vadinamajai Mari-
jampolës kariuomenës grupei buvo paskirtas naujas vadas gen. M. Kathë,
kurio ðtabas ásikûrë Simne. Plk. V. Grigaliûnas-Glovackis paskirtas vado-
vauti 2-ajai pëstininkø divizijai. Jos ðtabas ásikûrë Seirijuose, 3-iosios pës-
tininkø divizijos vadas ir ðtabas ásikûrë Kalvarijoje. Kiek pertvarkyta
Lietuvos kariuomenë rugsëjo 12 d. pradëjo puolimà, kad iðlaisvintø Sei-
nus, Gibus ir kt. Puolimas pavyko. Rugsëjo 14 d. Kalvarijoje prasidëjo
Lenkijos derybos su Lietuva. Lenkai priekaiðtavo lietuviams, kad lyg ne
jie, o lietuviai uþpuolæ Lenkijà, kad Lietuva praleidusi per savo teritorijà
besitraukianèià Raudonàjà armijà ið Rytprûsiø ir t. t.1

Nesutarus derybas nutarta atidëti. Beje, dël raudonarmieèiø „praleidi-
mo per Lietuvà“. Sovietø Rusijos kariuomenei, vadovaujamai M. Tucha-
èevskio, pralaimëjus prie Varðuvos ir skubiai traukiantis apie 30 tûkst.
raudonarmieèiø buvo internuoti Rytprûsiuose. Taèiau vokieèiai juos men-
kai tesaugojo ir, matyt, specialiai netrukdë pabëgti ið stovyklø. Kadangi
tais laikais Lietuva dar neturëjo jëgø akyliau saugoti savo sienø, tarp jø ir
su Rytprûsiais, nemaþai internuotø ið Rytprûsiø stovyklø bëgo á Rusijà per
Lietuvà. Beje, ir per paèià Lenkijà. Taèiau Lietuva nebuvo pasiraðiusi në
vienos sutarties su Sovietø Rusija ar kita ðalimi dël neutraliteto nesilaiky-
mo lenkø karo su rusais metu. Lenkø delegacija supratusi savo priekaiðtø
lietuviams nepagrástumà jau po pirmojo posëdþio liovësi priekaiðtavusi.
Lenkijai reikëjo tik atokvëpio savo kariuomenei á frontà prieð lietuvius
pritraukti ir, kai tai padarë, ji rugsëjo 17 d. vakare áteikë Lietuvai ultima-
tumà: Lietuvos kariuomenë privalanti uþleisti lenkø kariuomenei anks-
èiau iðvaduotas vietoves – Pietø Lietuvà. Kità dienà Lietuvos Vyriausybë
atsakë á lenkø ultimatumà, kad ji sutinka su sàlyga atðaukti savo kariuo-
menæ, jei tos vietovës bus paskelbtos neutraliomis abiejø valstybiø atþvilgiu
ir jose valdþia bus sudaryta tik bendru Lietuvos ir Lenkijos susitarimu.

Lenkija nesutiko ir nutraukë derybas, tik paþadëjo, kad Lenkijos ka-
riuomenë nepuls Lietuvos iki 1920 m. rugsëjo 19 d. 6 val. ryto.

Dël Lenkijos agresijos Lietuva kreipësi pagalbos á Tautø Sàjungà.
Lietuvos Vyriausybë savo kariuomenei nurodë gintis nuo Lenkijos ag-

resijos.
Rugsëjo 20 d. Lenkijos kariuomenë vël ëmë verþtis á nepriklausomos

Lietuvos valstybæ. Ir jau rugsëjo 22 d. ji uþëmë Þelvà, Seinus, Gibus,
prie kuriø 180 lietuviø kariø pateko á lenkø nelaisvæ. Tà dienà lenkø

1 Draugas. 1970, spalio 17. Nr. 244.
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Seinø apskrities virðininkas Antanas Kubilius (1919 06 23–1920 11 01).
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Seinø apskrities valdþia 1920 m. vasarà.

Seinø apskrities Ðventeþerio Lietuvos ðauliø bûrio vadovybë (1928 02 02).
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Seinø apskrities Ðeðtokø ðauliø bûrys 1920 m. rudená.

Lietuviø 5-ojo pëstininkø pulko kariai ir gurguolë Krasnopolyje.
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Lietuvos gynëjai Alytuje.

Pilënø kunigaikðèio Margio 6-ojo pëstininkø pulko kariai fronte 1920 m. rudená.
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Zigmas Prapiestis (sëdi), Gerdaðiø k. (Druskininkø savivald.) ûkininkas, Lietuvos
kariuomenës savanoris, DLK Gedimino 1 pëstininkø pulko 2-os kuopos karys;

su draugu prieð iðvykdami á kovø su bermontininkais frontà (1919 m. spalio 2 d.);
vëliau ilgametis Leipalingio virðaitis, sovietiniø laikø politinis kalinys.

PIETØ LIETUVOS GYNËJAI NUO LENKØ
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kariuomenë, áveikusi rusø bolðevikø kariuomenæ, uþëmë Gardinà. Len-
kai ið fronto su bolðevikais dalá savo kariuomenës perkëlë á frontà prieð
Lietuvà.

Rugsëjo 23 d. lenkø kavalerija, persikëlusi per Nemunà, puolë Druski-
ninkus. Miestà gynë tik 8 pëstininkø pulko 8, 9 kuopos, kurios, neatlaikiu-
sios lenkø puolimo, pasitraukë á Parieèæ (8 kuopa), o 9-oji pasitraukë á
pietus.Uþgrobæ Druskininkus lenkai toliau verþësi á Parieèæ, Noèià, Rodû-
nià, Lydà ir rugsëjo 28 d.uþëmë Lydà.

Ta lenkø agresija sukëlë nerimà visoje Lietuvoje. Rugsëjo 25 d. Lietu-
vos Steigiamasis Seimas paskelbë savo atsiðaukimà á Lietuvà: „Negelbë-
jo mûsø valdþios taikingumas, negelbëjo mûsø pasiûlymas nekovoti, nelieti
kraujo, bet lietuviø–lenkø ginèà pavesti iðriðti Tautø Sàjungai.

Nesitaikë su mumis lenkø valdþia, neklausë ir Tautø Sàjungos, nesitai-
kë ir nesitaiko, nes jai rûpi tik vienas dalykas:  u þ k o v o t i  i r  p a v e r g-
t i  m u s,  s u n k i à  r a n k à  a n t  m û s ø  u þ d ë t i.

Platûs mûs laukai, derlingos dirvos, tankûs miðkai, lenkuos gi maþa
gerai dirbamos þemës, maþa miðkø, daug þmoniø, neuþtenka duonos.

Todël verþiasi jie mus  p a v e r g t i,  k a d  m û s  þ e m e s  l e n k a i s
a p g y v e n d i n t ø,  verþiasi jie mus pavergti, kad mus sumindþiojus,  á
p l a è i à j à  j û r à  i ð e i t ø,  su viso pasaulio prekybos ryðiais susiriðtø;
verþiasi jie mus pavergti,  k a d  i ð  m û s ø  a r k l i u s,  g a l v i j u s,  d u o n à
r e k v i z u o t ø,  nes jø begaliniai karai su kaimynais iðtuðtino jø kraðtà,
nes jie savo duona kariuomenës neástengia iðlaikyti.

Verþiasi jie mus pavergti, nes juos veda mûsø dvarininkai, o ðie gerai
numano,  k a d  j e i  b u s  L i e t u v a  n e p r i k l a u s o m a,  tai praras jie
savo dvarus, dvarø þemë þmonëms bus iðdalinta,  t a i  a m þ i n a i  j i e
a n t  m û s  s a v o  g a l y b ë s  n u s t o s.

Mûsø valdþia darë, daro ir darys visà, kad ir dabar dar taikà su lenkais
padarytø, bet mes neturime uþleisti lenkams savo þemës mindþioti ir terioti.

N e,  m e s  t o  n e l e i s i m e!  M e s  g i n s i m e  s a v o  þ e m æ  n u o
l e n k ø  u þ g r o b i m o  b e i  k o l o n i z a c i j o s,  nes jei neapginsime,
t a i  s u v a r g s i m e,  e l g e t o m i s  t a p s i m e,  tai eisime á svetimus
kraðtus svetimiesiems turtø krautø, sunkiuos darbuos vargtø.

G i n k i m e  s a v o  r a m i u s  g y v e n t o j [us]  n u o  l e n k ø  k a r i u o m e-
n ë s  s k e r d y n i ø,  g i n k i m e  m û s ø  m o t e r i s  n u o  i ð n i e k i n i m ø.

Ginkime savo sodþius ir miestus nuo lenkø kariuomenës plëðimø, gin-
kime savo aruodus, nes jei neapginsime, tai mûsø laukia dar didesni vargai
kaip ávairiø okupacijø laikais.
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G i n k i m ë s  nuo svetimos, mûsø dvarininkø vedamos kariuomenës,
nes jei nesiginsime, tai d v a r i n i n k a i  p a s  m u s  v i r ð ø  p a i m s,  tai
mes niekad negalësime þemës reformos padaryt, tai  d v a r i n i n k ø  r a n-
k o s e  l i k s  arba bus iðdalinti lenkø legioninkams.

Ginkimës nuo jø, nes jie neða dvasios vergijà visam kraðtui, neða dvasi-
næ praþûtá  v i s o m s  t a u t o m s,  L i e t u v o j  g y v e n a n è i o m s.

G i n k i m ë s  nuo lenkø puolimo kas kuo galëdamas:  s t o d a m i  á
ð a u l i ø  b û r i u s, ginkimës, duodami kariuomenei laikyti, ginklams
pirkti savo turtà: aukso, ávairiø brangenybiø, parûpindami kareiviams
marðkiniø, pirðtiniø, ðiltø rûbø, pildami á valdþios sandëlius grûdø, ávai-
raus maisto.

Kiekvienas padorus jaunuolis, sveikas vyras,  t u r i  s ë s t  á  s a v o
þ i r g à  i r  k a r a n  j o t i  arba, miðkuos, krûmuos susitelkus, sekti
kiekvienà lenko uþpuoliko þingsná ir kautis su jais, kautis,  k o l  n e i  v i e n o
g i n k l u o t o  l e n k o  m û s ø  þ e m ë j  n e l i k s.  Mûsø garbinga, narsi
kariuomenë savo krûtinëmis gina tëvø þemæ, guldo savo galvas, bet jos
pajëgos  b e  v i s u o m e n ë s  p a s p i r t i e s  neiðtesi atsispirti lenkø
legionams.

Kas pasigailës savo turto mûsø kariuomenei laikyti, kas vergiðkai pabi-
jos ginklo tvertis, tas teatmena, kad  a t ë j æ s  l e n k a s  t à  t u r t à  a t i m s,
kad jis mus mindþios, niekins, kad mûsø vyrus mobilizuos, savo kariuome-
nën iðvarys.

J e i  n e l i e s i m e  k r a u j o  s a v o  k r a ð t à,  s a v o  l a i s v æ  g i n-
d a m i,  t a i  l i e s i m e  j á  u þ  l e n k ø  i r  m û s ø  d v a r i n i n k ø
r e i k a l u s.

Ðiandien mes turime pasidaryti amþinai laisvi, nepriklausomi, turime
savo turtà apginti  a r b a  a m þ i n a i  s v e t i m i e m s  v e r g a u t i,  j i e m
t u r t à  k r a u t i.

Tegyvuoja nepriklausoma, paèiø þmoniø valdoma Lietuva!
Kaunas, 1920.IX.25 d.
Steigiamasis Seimas.“1

Tame paèiame Seimo posëdyje labai entuziastingai kalbëjo buvæs Mi-
nistras Pirmininkas, Seimo narys M. Sleþevièius: „[...] Mûsø Vyriausybë
prabilo á mus, praneðdama apie tai, kokioje rimtoj ir sunkioj mes esam
padëty. Mûsø Vyriausybë, iðëjusi ið plaèiøjø darbo þmoniø minios ir at-
stovaudama tos paèios darbo þmoniø minios, ðiandien pasakë, kad prieð

1 Ten pat.
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mûsø valstybæ, prieð
mûsø darbo þmones,
prieð mûsø visà tautà
yra padarytas didþiau-
sias pasikësinimas. Mû-
sø Vyriausybë ðaukia
mus ne pulti kà nors, bet
ðaukia mus apginti mû-
sø kraðtà, apginti mûsø
turtà. [...] Kai patiems
gyventojams praðant,
mûsø kariuomenë paë-
më Suvalkus ir atsistojo
ties Augustavo perkasu,
stipriai saugodama savo
neutralitetà ir nuo bol-
ðevikø, ir nuo lenkø, kai
lenkai Rygoj pareiðkë,
kad jie nenori kovø su
mumis [...], tai mûsø Vy-
riausybë, nors tiek kar-

tø lenkø apvilta, ir ðiuo atveju lenkais patikëjo ir atitraukë visas savo pajëgas
ið to fronto, siøsdama á kitus frontus. [...] Kai lenkø delegacija Kaune ma-
loniai su mumis kalbëjo, tada lenkai ið pasalø ir puolë mûsø silpnas dalis
ties Augustavu ir toliau ëmë verþtis á Lietuvos teritorijà. [...] Mes juos at-
stûmëm, tai jie ëmë skøstis visiems, kad mes nesilaikome neutraliteto, kad
mes ginam bolðevikus. [...] Tas melas jiems buvo reikalingas, kad suklai-
dintø Europos visuomenæ, kad Europos visuomenæ sukeltø prieð mus ir
padarytø palankià jiems. Bet ir èia, neþiûrint tokio lenkø vyriausybës elge-
sio, mûsø Vyriausybë atsako taikingiausiu bûdu ir tai paèiai Tautø Sàjun-
gai pareiðkia sutinkanti sustabdyti ginklø kovà, sutinkanti pavesti visus savo
ginèus Tautø Sàjungai riðti. […] Mes ligi paskutinei valandai tikëjome su-
sitaikinsià. Bet lenkai vilkino ir vilkino tik todël, kad galëtø sukoncentruo-
ti savo kariuomenæ. Ir dar negavus atsakymo ið Tautø Sàjungos, naktá, visai
nelaukiant, lenkai ið pasalø puola mûsø kariuomenæ, pralauþia frontà ir
paima mûsø teritorijos dalá. [...] Ir vël tiek kraujo pralieta, vël mes nete-
kom geriausiø savo sûnø po to, kai grieþtai buvo pasiryþæ laikytis neutra-
liteto. Tà neutralitetà lenkai sulauþë. [...] Mes nenorim kovot su niekuo

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI

Dailininko A. Ðakalio pieðinys.
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ir taip pat nenorim kovoti su lenkais. Bet jei jie primeta mums kovà, nori
priversti mus lauþyti duotàjá þodá, tai to mes negalime leisti ir neleisim. [...]
Jei mums truks ðautuvø, mes turim paimti kirvius, dalgius, ðakes ir turi-
me eiti ten, kur mums valdþia lieps. Mes turim paremti valdþià savo dar-
bais ir stoti ginti kraðtà. Mes ginam savo laisvæ, savo nepriklausomybæ,
savo turtà. [...]

Kad mûsø tauta ginasi, tai visi, kurie nëra su mumis, tie visi yra mûsø
prieðai. [...] Mes turim prabilti ir á tuos lenkus, ypaè valstieèius ir darbinin-
kus, kurie gyvena Vilniuj, kurie, prasidëjus dabartiniam lenkø puolimui,
tiesia mums savo rankà, kad bendrai gintumës nuo lenkø naujo ásiverþi-
mo. [...] Mes èia turim dideliu dþiaugsmu konstatuoti dar vienà faktà. Þy-
dø tauta nuo pat pradþios pirma atëjo pas mus ir ëjo drauge su mumis
bendrai keldama visas sunkenybes. Ir ta pati þydø tauta ðiandien mums
aiðkiai apreiðkia, kad ji visad ir visur ëjo, eina ir eis su mumis. [...] Mes
bendrai statysim bendrus valstybës pamatus. Taip pat su mumis ir gudø
maþumos. Tad jie visi Lietuvos pilieèiai – ar þydas, ar gudas, ar lietuvis.
Mes drauge kovojame dël Lietuvos laisvës ir nepriklausomybës, mes visi
ginam ir ginsim mûsø kraðtà nuo visø, kurie já puola. [...] Að savo frakcijos
vardu kvieèiu visus ir kiekvienà eiti á kariuomenæ. Eiti ten, kur kiekvieno
mûsø pareiga yra dabar bûti. Mes turim parodyti visam pasauliui, kad mes
esam verti Lietuvos laisvës, Lietuvos nepriklausomybës. Ir tai mes parody-
sime per savo pasiryþimà, per kraujà, per aðaras.“1

Gardino, Lydos ir kitø senøjø Lietuvos miestø ir gyvenvieèiø okupaci-
ja lenkø agresoriams ir jø vadui J. Pilsudskiui tebuvo tik tarpinës stotelës
prieð Vilniø ir jo kraðtà, o gal ir visos Lietuvos prijungimà prie Lenkijos.

Vos L. Þeligovskio daliniams uþëmus Lydà, jis buvo pakviestas skubiai
atvykti á Balstogæ, á J. Pilsudskio vadavietæ traukinyje. Ir èia L. Þeligovskis
gavo nurodymà rengtis Vilniaus uþëmimui. Jo þiniai buvo perduota ka-
riuomenës divizija, iðsidësèiusi Lydos–Varanavo apylinkëse, taip pat pa-
pildomos kariuomenës dalys, kavalerija, artilerijos ir kt. Ir nors 1920 m.
rugsëjo 29 d. Suvalkuose prasidëjo taikos derybos tarp Lietuvos ir Lenki-
jos delegacijø, lenkø „virðininkas“ ne tik toliau galando peilá ásmeigti á Lie-
tuvos nugarà, bet ir nenutraukë Lietuvos puolimo.

Rugsëjo 30 d. lenkø kariuomenë forsavo Ulos upelá, puolë Perlojos
kryptimi. Perlojà gynë lietuviai ðauliai. Tik spalio 1 d. lenkai grobikai, su-
telkæ papildomai kariuomenës daliniø, ástengë áveikti perlojieèiø ðaulius ir

1 Ten pat.

ALGIMANTAS LIEKIS
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visai priartëti prie Perlojos ribos. Perlojieèiai ir kariai narsiai gynësi, nes
suprato, kad jiems pralaimëjus lenkai toliau puls Varënà, jos geleþinkelio
stotá. Spëjimas pasitvirtino. Spalio 3 d. gausios lenkø pajëgos uþgrobë Va-
rënà ir geleþinkelio stotá, kurioje stovëjo ir Lietuvos kariuomenës ðarvuo-
tasis traukinys „Gediminas“. Lietuviams sutelkus daugiau jëgø, spalio 4 d.
lenkai buvo iðvyti ið Varënos ir geleþinkelio stoties. Mûðiuose dël Varënos
þuvo ir lietuvis lakûnas ltn. J. Kumpis, o su juo skridæs oro þvalgas ltn.
J. Pranckevièius, sunkiai suþeistas, pateko á lenkø nelaisvæ. Tà dienà pa-
dëti besiginantiems nuo lenkø okupantø, taip pat iðvaduoti pagrobtàjá ðar-
vuotàjá traukiná „Gediminas“ ið Kauno aerodromo pakilo trys LVG CVI
lëktuvai, ginkluoti kulkosvaidþiais ir bombomis. Priekyje skrido J. Kumpis
ir Pranckevièius, jiems ið kairës lakûnø V. Ðembero ir A. Staðaièio pilotuo-
jami lëktuvai. Pastarasis apie tà skrydá prisiminë: […] Priartëjome prie
Varënos geleþinkelio stoties. Stebime vado lëktuvà, matome, kaip jis iððo-
vë raudonà raketà. 400 metrø aukðtyje iðsirikiuojame vienas paskui kità ir
smingame á stotá, kurioje matau vagonus, garveþá, kariðkas gurguoles. Iðsi-
imu ið dëþës bombà, replëmis iðtraukiu kaiðtá. Persisvëræs per bortà, lau-
kiu, kada iðmes bombà pirmasis lëktuvas, kada ateis mano eilë. Tuo metu
iðgirstu, kaip kulkos kapoja mûsø lëktuvo drobæ, bet paduoti apie tai nëra
kada – apaèioje jau matau bombø sprogimø sukeltus dulkiø debesis. Tuo
metu variklis prityla, lëktuvas stabteli ore, að paleidþiu savo kroviná ir èium-
pu kità bombà. Tuo metu aiðkiai girdþiu kulkosvaidþio kalenimà; o pasi-
lenkæs pastebiu ir þybsintá jo vamzdá. Dar iðmetu keletà granatø. Dabar
uþleidþiame vietà kitam lëktuvui, o að, matydamas apaèioje lenkø kulkos-
vaidininkus, taip pat pasidarbuoju kulkosvaidþiu. Paskui vël uþskrenda-
me, vël mëtome bombas. Viskas kartojasi keletà kartø. Paskutiniojo
uþskridimo metu esame þemiau nei 200 metrø aukðtyje. O kulkosvaidþiø
kulkos vis spragsi aplinkui. Viena ið jø net pataikë á prieð mus buvusá spyrá
ir jo skeveldros atsimuðë man á veidà. Pagaliau visos bombos iðsvaidytos
(kaip gaila, kad mûsiðkis LVG VI taip maþai jø tegali paimti). Kulkosvai-
dþio diske belikæ keli ðoviniai. O lenkø kulkosvaidþiai nerimsta, ore tikras
pragaras. Reikia gráþti namo. Ðarvuoto traukinio sunaikinti nepavyko (vë-
liau, jau gráþdami, pastebëjome já paslëptà miðkelyje). O lenkai mus Varë-
noje pasitiko sustiprintais spec. kulkosvaidininkø daliniais. Matyt, apie
mûsø ruoðiamà skrydá buvo praneðæ jø ðnipai. Þinome, kad Staðaitis ir
Kumpis dar turi nuskristi á Vilniø, o mes gráþtame á Alytø. Kai nusileido-
me, pastebëjome, kad mûsø lëktuvas sukapotas kaip rëtis – suskaièiavome
47 kulkø padarytas skyles. Pasijutome lyg antrà kartà gimæ. Deja, ne vi-
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siems taip sekësi. Vëliau suþinojome, kad lenkai paðovë J. Kumpá. Jo þval-
gui Pranckevièiui ðiaip taip pavyko nutupdyti lëktuvà [...].

Su Kumpiø ðeima susipaþinau dar Voroneþe. Jø buvo trys broliai Vla-
das, Juozas, Kazys [...]. Su Juozu mokëmës vienoje gimnazijos klasëje, vë-
liau kartu stojome á Aviacijos mokyklà. Tai buvo labai nuoðirdus, mielas
visø draugas. Ir ðtai, aviacijos virðininkas paskyrë mane pargabenti jo pa-
laikus. Pirmojo ið mûsø, þuvusiø fronte. Iðvaþiavau á pafrontæ su sunkveþi-
miu. Nuotaika buvo slogi, o ir kelionë gerokai varginanti. Vaþiavome
iðdauþytais keliais, apgriautais tiltais. Juk Tëvynæ jau kelinti metai alino
karas. Neprivaþiavus Alytaus, sugedo mûsø maðina. Teko nakvoti rugiuo-
se, nuo þvarbaus rudens vëjo pasislëpus tarplysvëje. Ið ryto, pasiskolinæs ið
ûkininko veþimà, pasiekiau fronto linijà. Juozo palaikus lenkai jau buvo
perdavæ mûsø kariams. Papraðiau atidaryti keturkampæ ið paprastø egli-
niø lentø sukaltà dëþæ. Juozas gulëjo vienais apatiniais. Ties deðiniàja au-
simi pastebëjau tris þaizdas (nesuprantu, kaip ðitaip sunkiai suþeistas, jis
dar iðgyveno keletà dienø). Ant nuogos krûtinës jam buvo padëta penkiø
pfeningiø moneta. Matyt, lenkai ðitaip norëjo pasityèioti ið lietuviø [...]“

Buvæs Lietuvos aviacijos pulkininkas Leonardas Peseckas leitenanto
J. Kumpio þûtá taip prisimeni: „... Bombarduojant Varënà kaip tik ðis spe-
cialus zenitinis batalionas (lenkø – aut.) ir buvo uþkluptas kà tik iðsikraus-
tæs ið vagonø. Virðum Varënos geleþinkelio stoties Juozas Kumpis su LVG
nusileido þemiau negu kiti – jis stengësi sudaryti sàlygas þvalgui J. Pranc-
kevièiui kuo geriau pataikyti á vagonus su karine vaþma. Jødviejø bombos
pataikë á svarbø lenkø vagonà – jis sprogo ir uþdegë dar keturis gretimus
[...]. Taèiau tuo paèiu metu kulkosvaidþiø serijos ið þemës persiuvo ir LVG.
Dvi kulkos pataikë á piloto Juozo Kumpio galvà virðum ausies. Jis èia pat
prarado sàmonæ, ranka paleido vairalazdæ. Lëktuvas ëmë kraipytis ir nely-
giai skristi. Pranckevièius, pajutæs tuos negerus LVG judesius, atsigræþë,
pasiþiûrëjo á pilotà ir viskà suprato. Kraujas liejosi per sustingusá Kumpio
veidà, daþë lëktuvà [...]. Tas LVG, kuriuo jie tada skrido, buvo vienintelis,
kuris turëjo ir antruosius vairus. Tai tolimesniam pilotø mokymui skirtas
LVG. Pranckevièiaus niekas nemokë valdyti lëktuvo, niekad su juo jis ne-
buvo savarankiðkai tûpæs, nes ëjo þvalgo pareigas. Taèiau J. Kumpis leis-
davo ore savo þvalgui ir palaikyti vairalazdæ, pabandyti balansuoti LVG
arba skristi pagal kompaso kursà. Dabar ðià tragiðkà minutæ pamatæs, kad
nustojo lëktuvo vairuotojo, Pranckevièius griebë uþ savo vairo, iðlygino
LVG, kad neapsiverstø ir nukreipë lëktuvà tolyn nuo pragaro triukðmu
aidinèios Varënos [...]. Þvalgas norëjo skristi kuo toliau [...]. Bet LVG vis
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smuko ir smuko þemyn [...]. LVG trinktelëjo á þemæ, aplûþo, bet neuþside-
gë. Atsipeikëjæs nuo smûgio, Pranckevièius pamatë aplink lenkus. J. Kum-
pis, kuriam be dviejø þaizdø galvoje, dar tupiant buvo sulauþyta krûtinë,
mirë Varënos ligoninëje spalio 10 dienà, neatgavæs sàmonës. Sukalæ medi-
næ neobliuotø lentø dëþæ, kuri turëjo vaizduoti karstà, ádëjæ þuvusio lakû-
no kûnà, gràþino já lenkai mums [...].

Juozas Kumpis, vos sulaukæs devyniolikos metø, buvo pirmasis karo
lakûnas, þuvæs fronte dël Lietuvos laisvës. Jis buvo paðarvotas Kauno an-
gare tarp lëktuvø, kur ir atidavëme jam paskutinæ pagarbà. Ið miesto tvino
minios, ypaè jaunimas. Juozo Kumpio mirtis – kilnus pavyzdys, kaip reikia
mylëti Tëvynæ ir ginti valstybës nepriklausomybæ [...]“.1

Pietryèiø Lietuvos þemëse dar bu-
vo likæ Raudonosios armijos daliniø.
Á Lietuvos paklausimà, kada RTFSR

baigs iðvesti savo kariuomenæ, buvo atsakyta, kad nedelsiant paliks Lietu-
vos teritorijà ir laiduos jos neutralitetà, kai tà pat padarys ir Lenkija. Kitu
atveju Maskva pagrasino imtis þygiø, kad garantuotø Raudonosios armi-
jos saugumà. Ta proga „Lietuvos“ dienraðtis spalio 2 d. vedamajame raðë:
„Naujas antplûdis gali paliesti Lietuvà. Mes ginklu rankoje savo neutrali-
tetà saugojom, taèiau lenkams pavyko mûsø neutralitetà sulauþyti.

Mes savo þemæ ginsim visomis mûsø pajëgomis nuo kiekvieno, kas tik
stengsis ginklu rankose ásiverþti á jà. Ir lenkai, gerai tai þinodami, ásibrovë á
mûsø þemæ, kad pagundytø prieðingà akcijà ið kitos pusës, kad tuo bûdu
tremptø ir naikintø Lietuvos þemæ. Panaðiø precedentø mes jau turëjom.
Mums iðvaduojant Vilniø, visos pajëgos padëjo, kad á Vilniø áeitø pirmi ru-
sai, o ne mes. Tad ir dabar, kad lenkai turëtø kitokiø tikslø, mes nematom.
Tai mûsø ðios dienos didþiausias ir svarbiausias uþdavinys – visa padaryti,
kad tas lenkø noras neávyktø. Su dviem valstybëmis, lauþanèiom mûsø neut-
ralitetà, deðimtis kartø didesnëmis negu mes, mums kovoti, beginant neut-
ralitetà, bûtø sunku, o gal ir nepakeliama. Tad dabar turi bûti pavartotos
visos priemonës, kad to iðvengtume. Ir èia daug átakos turës Suvalkø dery-
bos. Suvalkuose teks lenkams pasiaiðkinti dël savo padaryto provokacinio
þygio, nes toká rusø reagavimà á mûsø neutraliteto lauþymà galima buvo ið
anksto numatyti. Ir dabar mes turim ið lenkø gauti pakankamai stipriø laidø,
kad tokios provokacinës avantiûros ateity nebepasikartos. [...]

1 Liekis A. Lietuvos karo aviacija (1919–1940). V., 1999. P. 225–228.

Lenkija ir bolðevikinë Rusija –
sesës dvynës
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Sprendþiant tik ið paskutinës Sapiechos (Lenkijos uþsienio reikalø mi-
nistras – A. L.) notos, lenkø gyvas siekimas yra, kad rusai kuo ilgiausiai
pasiliktø dar Lietuvos þemëje.“

Kaune buvo ákurtas specialus Lietuvos gynimo komitetas. Jo pirmi-
ninkas – M. Sleþevièius, vicepirmininkas – M. Krupavièius, iþdininkas –
O. Buchleris, sekretorius – P. Ruseckas, nariai – kun. J. Vailokaitis, V. Put-
vinskis, O. Finkelðteinas, A. Motiejûnas-Valevièius. Komitetas spalio 1 d.
savo atsiðaukime á Lietuvà ragino kiekviename kaime ir miestelyje neati-
dëliojant kurti gynimosi komitetus ir „Kas gali testoja kariuomenën sava-
noriu; kas gali testoja á ðauliø bûrius, á partizanus, tenelieka namie në vieno
sveiko jaunuolio. [...] Visi uþ ginklo! Eikime á artimiausias komendantûras
ir ten raðykimës savanoriais arba staèiai stokim á kariuomenæ; arba pësti
eikime, raiti jokim á ðauliø bûrius, á partizanus ir ginkime kraðtà. [...] Am-
þina gëda ir paþeminimas tebûnie tiems namams, kur slapstysis mûsø ka-
riuomenës pabëgëlis, teuþsidaro kiekvienø padoriø namø durys prieð já,
kad tai sûnus ar brolis bûtø [...]. Tegyvuoja laisva, paèiø þmoniø valdoma
Lietuva, tegyvuoja mûsø Nepriklausomybës laimë!“1

Lietuvos atstovø derybos su Lenkija,
kaip anksèiau raðyta, prasidëjo rugsëjo 30 d.

Buvo sutarta sustabdyti karo veiksmus tarp lietuviø ir lenkø kariuomeniø. Ta-
èiau ið tikrøjø buvo kad ir maþesnio masto susirëmimø. Ðtai spalio 3 d. Lietu-
vos kariuomenës generalinio ðtabo praneðime raðoma, kad „spalio 2 d. rytà
lenkai keliose vietose smarkiai puolë mûsø pozicijas. Ið abiejø pusiø intensy-
viai veikë artilerija. Ypaè smarkiai kovos vyko ties Kybartais, kurie yra 15 km
á vakarus nuo Lazdijø. Po to mûsiðkiai paliko aukðtumà 201 ties Kybartais.

Á rytus nuo Nemuno lenkø puolimas likviduotas ir jie atstumti vël ana-
pus Ûlos upës.“

O spalio 4 d. praneðime skaitome: „Vakar lenkai apie 9 val. 30 min. pradë-
jo pulti Marcinkoniø–Varënos geleþinkelio ruoþe. Kovos tæsiasi iðtisà dienà.“

Spalio 5 d.: „Á vakarus nuo Nemuno, ties Galaduðio eþeru, pastebëta
atvykusiø naujø lenkø daliø. Á rytus nuo Nemuno vakar Varënos ruoþe
tolesná prieðininko varþtà sulaikyti, mûsø dalys prieðpuolime iðmuðë len-
kus ið Varënos. Lenkai, patraukæ savo atsargà, taip pat pradëjo kontrpuo-
limà. Daug lenkø nukautø, suþeistø ir á nelaisvæ paimta.“2

1 Ten pat. 1920, spalio 1. Nr. 212.
2 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V., 2002. P. 473–474.

Lenkø þodis – þvirblis
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Ir taip mûðiai dar nesiliovë iki spalio 6 d. 10 val. ryto, kol atvykusi á Suval-
kus Tautø Sàjungos Kontrolës komisija pareikalavo ið abiejø pusiø nutrauk-
ti mûðius. Nutraukti juos buvo suinteresuota ir Lenkija, kuri pamatë, kad
ginklu lietuviø lengvai neáveiks. Reikalingas kitoks sprendimas. Ir lenkai já
turëjo, kad pasaulio akyse Lenkija nebûtø smerkiama tik kaip agresorë.

PRIEDANGA NIEKÐYBEI – SUVALKØ SUTARTIS

Lenkø kariuomenë ir prasidëjus deryboms Suvalkuose toliau verþësi á Lie-
tuvà, vykdydama savo virðininko J. Pilsudskio taktikà: kà pavogei, pagrobei,
okupavai – tas tavo. Beje, virðininkas tai vadino „ávykusio fakto“ taktika.

Suvalkuose Lietuvai atstovavo gen. ltn. M. Katchë, M. Birþiðka, V. Èar-
neckis, mjr. A. Ðumskis, Uþsienio reikalø ministerijos atstovai – B. Balu-
tis, P. Klimas, o Lenkijai – plk. M. Mackevièius (Mackiewicz), mjr.
A. Romeris (Romer), V. Pðemickis (W. Przemycki), J. Lukasevièius (Ùuka-
siewicz) (ryðiams su J. Pilsudskiu) ir kiti. Derybas nuo spalio 5 d. stebëjo
Tautø Sàjungos Tarptautinës kontrolës komisijos nariai.

Lenkø delegacija jau pirmame derybø posëdyje panaudojo tik puoli-
mø ir kaltinimø Lietuvai taktikà, lyg ji bûtø buvusi kalta ir dël Rusijos–
Lenkijos karo. Lenkø derybininkø pusë paskelbë, kad Lenkija negalinti
pripaþinti 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietø Rusijos taikos sutarties
ir pagal jà patvirtintø Lietuvos sienø, reikalavo, kad Lietuva perleistø lenkø
kariuomenei kaip jai strategiðkai bûtinà teritorijà iki linijos Merkinë–Varëna–
Bastûnai, taip pat geleþinkelio linijà Suvalkai–Simnas–Alytus–Varëna ir kt.
Lenkø delegacijos nariø kalbos Suvalkuose savo demagogija pralenkë vos
ne po poros deðimtmeèiø Hitlerio, Ribentropo kalbas prijungiant Sudëtus,
Klaipëdos kraðtà, pagaliau paèià Lenkijà. Lietuvos santykius su Lenkija
derybø Suvalkuose metu ið dalies atspindi spalio 7 d. Lietuvos nota Lenki-
jos uþsienio reikalø ministrui Sapiegai, kurioje raðyta:

„Ekscelencija,
Jau keliais atvejais Lietuvos vyriausybë yra pareiðkusi esanti tvirtai nu-

sistaèiusi riðti draugiðkai […] visus neiðspræstus klausimus tarp Lietuvos ir
Lenkijos. Tuo nusistatymu vadovaudamasi, Lietuvos vyriausybë árodë sa-
vo taikingumà derybose Suvalkuose, vengdama kraujo praliejimo, kurs ga-
lëtø sukliudyti ateityje gerus santykius tarp valstybiø ir apsunkinti
iðsprendimà klausimø, kurie iððaukë dabartiná konfliktà. Lietuvos vyriau-
sybë, nusistaèiusi visada laikytis tos elgsenos, jauèiasi turinti teisæ laukti to
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pat ir ið lenkø vyriausybës. Bet ðtai pasirodë, kad net Suvalkø pasitarimø
metu lenkø kariuomenë uþpuolë mûsiðkæ Varënoje ir uþëmë tà vietovæ.
Be to, mes suþinojome, kad lenkø kariuomenë, nepaisydama pasiraðytø
paliaubø nuo spalio 6 d. deðimtos valandos ryto, paleido tà paèià dienà
aðtuonioliktà valandà ðarvuotà traukiná ið Varënos, kad galëtø pulti mûsø
poilsiaujanèius dalinius apie Diekðæ (Diekshe) ir Bartelius. Dar tà paèià

Suvalkø teismo rûmai, kuriuose 1920 m. spalio mën. vyko lietuviø ir lenkø derybos,
pasiraðyta sutartis.

Lietuviø ir lenkø delegacijos drauge su anglø ir amerikieèiø karininkais
(1920 m. spalio 6 d.) Suvalkuose prie teismo rûmø. Priekyje (ið kairës): mjr. A. Ðumskis,

lenkø delegacijos sekretorius V. Pðemickis, V. Èarneckis, lenkø plk. M. Mackevièius,
M. Birþiðka, gen. M. Katchë, kiek toliau B. Balutis, lenkø poruènikas Hurèinas ir kiti.
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dienà lenkø kariuomenë nuþygiavo nuo Lydos Vilniaus link, pasiekdama
karo veiksmø bûdu Jaðiûnø stotá. Visi tie þygiai, niekuo nepamatuoti ir
nepateisinami dabartinëse aplinkybëse, mus verèia kreipti Jûsø dëmesá á
jø prieðtaravimà lenkø vyriausybës ásipareigojimams Tautø Sàjungai, taip
pat ir paþadams, kuriuos padarë lenkø delegacija Suvalkuose.

Malonëkite priimti pagarbos pareiðkimus (pas. P. Klimas. Uþsienio rei-
kalø ministerijos valdytojas).“1

Lenkijos ministras savo atsakyme nurodë, kad notoje pateikti klausi-
mai nepagrásti. Ir Lenkija daro ir darys viskà, kad jos santykiai su Lietuva
bûtø kuo draugiðkesni.

Kaip raðyta, kol vyko derybos Su-
valkuose, Lenkijos virðininkas J. Pil-

sudskis ir jo ðtabas rengësi okupuoti Vilniø ir jo kraðtà taip, kad Tautø
Sàjunga, o kartu ir Lietuva negalëtø apkaltinti Lenkijos agresija. Èia pra-
vertë J. Pilsudskio dviveidiðkumas: kalbëti taip, kaip reikia, o daryti taip,
kaip sau naudingiau, kad bûtø pasiektas uþsibrëþtas tikslas. Vël okupuoti
Rytø Lietuvà jis sumanë dangstydamasis tariamai to kraðto þmoniø valia.
Tam tikslui Lenkijos virðininkas ásakë gen. Halerio 19-àjà divizijà pavadin-
ti Lietuviø–baltarusiø divizija ir perkelti jà á Lietuvos pasienyje veikianèià
II armijà.2 Rugsëjo pabaigoje ta divizija dar buvo pertvarkyta á dvi dalis:
reguliariosios ir nereguliariosios kariuomenës dalis (á pastaràjà daugiau-
sia buvo paskirti kariai, kilæ ið Rytø Lietuvos ir Gudijos).3

Suvalkuose prasidëjus deryboms, Lietuviø–baltarusiø divizija drauge
su 13 ir 211 kavalerijos pulkais ir mjr. Kosciolkovskio (Koúcioùkowski),
kilusio ið Vilniaus kraðto, vadovaujamu savanoriø pulku, sudarë atskirà
grupæ, kuriai vadovauti Lenkijos virðininkas paskyrë gen. Liucjanà Þeli-
govská. Jis gimë 1865 m. Aðmenoje. Mokësi Rygos politechnikos institute,
bet jo nebaigæs ástojo á carinës Rusijos karo mokyklà, tarnavo ávairiuose
jos kariuomenës daliniuose. Pirmojo pasaulinio karo metais pelnë rusø
kariuomenës pulkininko leitenanto laipsná. Po demokratinës revoliucijos
Rusijoje lenkø kariai buvo sutelkti á atskirus jø dalinius ir daugelis jø, or-
ganizuotai sugráþæ á Lenkijà, ásijungë á J. Pilsudskio vadovaujamà kariuo-
menæ, nuo 1919 m. pavasario dalyvavo mûðiuose su Raudonàja armija.

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 269.
2 Pobog-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski. London, 1951. T. 2. D. 1,

p. 351.
3 Ten pat.

J. Pilsudskio taktika – plëðiko
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L. Þeligovskio sumanumà ir klusnumà vertino virðininkas. Tad neatsitikti-
nai jis ir pasirinko L. Þeligovská vadovauti invazijai á Vilniø ir jo kraðtà,
tariamai vadovauti to kraðto gyventojø sukilimui. „Pasirinkau generolà,
dël kurio buvau visai tikras, kad gebës iðlikti aukðtumoje ir vykdys valdþios
pavedimus bei reikalavimus, kaip ir mano reikalavimus, karinius ásaky-
mus“, – raðë J. Pilsudskis.1

Virðininkas su savo planais vël prisijungti Rytø Lietuvà su Vilniumi
gen. L. Þeligovská supaþindino, kaip raðyta, spalio 1 d. Balstogëje, trauki-
nio vagone, kur buvo jo, Lenkijos vyriausiojo kariuomenës vado, ðtabas. Ið
èia jis atvyko vadovauti lenkø kariuomenei, okupuosianèiai Rytø Lietuvà.
Susitikime virðininkas paaiðkino L. Þeligovskiui, kad tariamas sukilimas –
tai vienintelis bûdas uþimti Vilniø ir jo kraðtà, nesukëlus tarptautinio pa-
smerkimo.

Vëliau L. Þeligovskis savo atsiminimuose paraðë: „Prisistaèiau vago-
ne, kur marðalas gyveno. Lengva man buvo su juo kalbëti – màstëme vil-
nietiðkomis kategorijomis.“ J. Pilsudskis paklausæs: jei nepasisektø þygis,
ar uþteksià jam jëgø atlaikyti ne tik pasaulio, bet gal ir paèiø lenkø pasmer-
kimà. L. Þeligovskis paþadëjæs viskà iðkæsti vardan Lenkijos, nes jeigu jis

Balstogës geleþinkelio stotis.

1 Jedrzejewicz W. Józef Piùsudski. Warszawa, 1950. T. 6, s. 120.

ALGIMANTAS LIEKIS



432 LIETUVIØ TAUTA

dabar neuþims to kraðto, neuþims Vilniaus, tai Lenkija nebeteksianti jo
amþiams.1

Gen. L. Þeligovskis, gráþæs á vadinamàjà Lietuviø–gudø divizijà, ëmë reng-
tis þygiui pagal Lenkijos kariuomenës generalinio ðtabo ir paties Lenkijos
virðininko J. Pilsudskio nurodymus. Tai matyti ið gen. L. Þeligovskio paraðy-
tø knygø, atsiminimø: „General Lucjan Ýeligowski. Wojno w Roku 1920.
Wspomnienia i rozwoêna. Warszawa, MCM XXX; Balstaw kapitan Wo-
legóra. Zajæcie Wilna przez gen. L. Ýeligowskiego. Warszawa, 1930 ir kt.).

Reikëjo skubëti, nes Suvalkuose derybos vyko sparèiai. Nerimà këlë ir
þinia apie atvykstanèià á Suvalkus Tautø Sàjungos komisijà – reikëjo spëti
pasirengti þygiui iki jai atvykstant. Taip pat reikëjo surasti patikimø þmo-
niø Vilniui ir jo kraðtui valdyti – „sukilëliø“ sudarytos laikinosios vyriausy-
bës narius. Kadangi L. Þeligovskis nelabai nutuokë politikoje, J. Pilsudskis
paskyrë savo ðtabo plk. Bobická (Bobicki) vadovauti sudaromai Vilniaus ir
jo kraðto valdymo komisijai. Jos vadovu Vilniuje turëjo bûti „iðrinktas“
J. Pilsudskio adjutantas ir patikëtinis Pristoras (Pristor). Pastarieji ið Vil-
niaus ir jo kraðto lenkø sudarë grupes, kurios turëjo uþimti Vilniaus ir jo
kraðto savivaldybes ir joms vadovauti.2

Suvalkai – lietuviø gyvenvietë (apie 1920 m.).

1 Ten pat. P. 84–85.
2 Generolo Þeligovskio „maiðtas“ ir Vilniaus uþëmimas // Voruta. 2008, rugs. 20. P. 1.
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Lenkijos virðininkas ið Balstogëje stovinèio traukinio kontroliavo ne
tik kariuomenës pasirengimà tariamam „vietos gyventojø“ sukilimui, bet
ir deryboms Suvalkuose, kad pasiraðomuose su lietuviais dokumentuose
bûtø paliktos landos uþimti Rytø Lietuvà.

Sutartis buvo pasiraðyta 1920 m. spalio 7 d.

„Suvalkø sutartis su Lenkija
Ágijusi galios 1920-X-10. Áregistruota

Tautø Sàjungoje 1922-I-19 d., Nr. 221.

Suvalkø sutartis
Lietuvos Vyriausybës Delegacija, –

Gen. leit. Maksimas Katche ir majoras Aleksandras Ðumskis, Lietuvos
Vyriausybës atstovai, ir Bronius Balutis, Valdemaras Èarneckis ir Mykolas
Birþiðka, Uþsienio Reikalø Ministerijos atstovai, – ir Lenkø Vyriausybës
Delegacija, – pulkininkas Mieczysùaw Mackiewicz, Lenkø Vyriausios Vado-
vybës atstovas, Juljusz Ùukasiewicz, Uþsienio Reikalø Ministerijos atsto-
vas, suëjusios Suvalkø konferencijon 30 d. rugsëjo – 7 d. spaliø mën. 1920
metais ir apsimainiusios ágaliojimais, kurie vienos ir kitos pusës pripaþinti
pakankami ir tinkamoje formoje sustatyti, padarë ðitokià sutartá:

Straipsnis 1.
Dël demarkacijos linijos

a) Nustatoma ðitokia demarkacijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos ka-
riuomeniø, kuri betgi neikiek dar nesprendþia vienos ar kitos pusës terito-
riniø teisiø:

Nuo Rytø Prûsø sienos ligi Juodosios Anèios ir Nemuno upiø santakos –
linija, kurià yra nustaèiusi Aukðèiausioji Taryba 1919 m. gruodþio 8 d. nuta-
rimu; toliau Nemuno tëkme ligi átekant jin Gravës upeliui; toliau Gravës
upeliu ligi perkertant Merkinës–Ratnyèios plentà: toliau tiesia linija ligi
Skroblio upelio átakos Merkio upën; toliau Merkio upe ligi Dereþincos upe-
lio átakos á jà, paliekant Salavarèiø kaimà lietuviø pusëj, o Maledubno –
lenkø pusëj; toliau Dereþnicos upeliu, perkertant Vilniaus–Varënos gele-
þinkelá maþdaug du kilometru á ðiaurës rytus nuo Varënos stoties; toliau ke-
liu per Bartelius, Kiuèius, Naujadvará, Eiðiðkæ, Paditvæ, Gorodenkà ir Bastûnø
stotá, paliekant visà tà kelià ir Bastûnø stotá lenkø vyriausybës rankose.

b) Aukðèiau paþymëta linija visu jos ilgumu, karo veiksmams tarp



434 LIETUVIØ TAUTA

Lietuvos ir Lenkø kariuomeniø sustojant, kaip kad numato ðios sutarties
Antrasis Straipsnis, jokiu pretekstu niekur negali bût pereinama nei vie-
nos, nei kitos susitariusiø pusiø kariuomeniø. Toji linija betgi neturi bût
kliûtis vietos gyventojams, apdirbant savo, tos linijos perkertamus, laukus.

c) Demarkacijos linijos nuskyrimas vietoje, buv. Suvalkø Gubernijoj,
tose jos dalyse, kur tatai numatoma Aukðèiausiosios Tarybos 1919 m. gruo-
dþio 8 d. nutarimu, pavedama Aukðèiausios Tarybos Kontrolës Komisijai.

Straipsnis 2.
Dël karo veiksmø sustabdymo

a) Patvirtindamos ir papildydamos dalinius ir laikinius karo veiksmø
sustabdymus tarp Lietuvos ir Lenkø kariuomeniø, kurie jau buvo priimti
ðios konferencijos bëgyje, abi susitarianèios pusës prisiima sustabdyti vi-
sus karo þygius visu ðios sutarties Pirmojo Straipsnio (a) punktu nutartos
demarkacijos linijos ilgumu nuo Rytø Prûsø sienos ligi meridiano, kuris
eina per Paturèiø kaimà, maþdaug devyni kilometrai á ðiauriø vakarus nuo
Eiðiðkës.

b) Demarkacijos linijos ruoþe nuo Paturèiø kaimo meridiano ligi Bas-
tûnø stoties imtinai, karo veiksmai tarp Lietuvos ir Lenkø kariuomeniø
sustabdoma Sovietø kariuomenei pasiðalinus á rytus nuo Vilniaus–Lydos
geleþinkelio linijos.

c) Dël klausimø apie karo veiksmø sustabdymà ir demarkacijos unijos
nustatymà tarp Lietuvos ir Lenkø kariuomeniø apylinkëse á rytus nuo Bas-
tûnø stoties meridiano, tai ðitie klausimai bus iðspræsti tam tikra sutartimi,
pasiðalinus ið tenai Sovietø kariuomenei. Jeigu ðitokios sutarties nepavyk-
tø padaryti, tai abi pusi pasilieka sau teisæ kreiptis Tautø Sàjungon tiems
klausimams iðspræsti.

Straipsnis 3.
Dël Varënos stoties

a) Lenkø Vyriausybë apsiima be kliûèiø leisti per Varënos stotá ið Vil-
niaus Alytaus linkui ir atgal visus lietuviø traukinius, iðskyrus traukinius su
kariuomene ir karo medþiaga, ir garantuoja, jog lietuviø traukiniai ras Va-
rënos stotyje visas teknikos apystovas ir pagalbos, kuri reikalinga tinka-
mam ir liuosam traukiniø judëjimui vienon ir kiton pusën.

b) Kaipo iðimtá, Lenkø Vyriausybë sutinka be kliûèiø praleisti per Va-
rënos stotá ið Alytaus Vilniaus linkui nedaugiau, kai septynis traukinius su
kariuomene ir karo kroviniais tàja sàlyga, kad á dienà eis ne daugiau kai du

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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tokiu traukiniu ir jie eis per Varënos stotá tarp septintos ir septynioliktos
valandos lenkø laiku.

c) Prieþiûra, ar grieþtai pildoma Antrojo Straipsnio a) ir b) punktø
nutarimai pavedama Tautø Sàjungos Kontrolës Komisijai.

Straipsnis 4.
Dël belaisviø apsimainymo

Abi susitariusi pusi konstatuoja abipusá principiná sutikimà pradëti vi-
sø ið kitos pusës paimtøjø belaisviø mainus. Belaisviø mainø tvarka ir lai-
kas bus nustatyti skyrium.

Straipsnis 5.
Dël sutarties laiko etc.

Ðioji sutartis pradeda veikti 1920 m. spaliø 10 d. 12 valandà, neliesda-
ma vienok jau ávykinto iki ðiam laikui karo veiksmø sustabdymo ir galioja
ligi galutino visø Lietuvos ir Lenkø ginèijamø teritoriniø klausimø iðspren-
dimo.

•
Ðià sutartá sustatydamos abi pusi naudojosi Vokieèiø Gen. Ðtabo þem-

lapiu 1:100,000 maðtabu.
Ðioji sutartis sustatyta dviem vienodai galiojanèiais egzemplioriais, lie-

tuviø ir lenkø kalbomis, ir pasiraðyta Suvalkuose 1920 metais spaliø 7 d.
Lietuviø delegacija: Lenkø delegacija:
Gen. leit M. Katche M. Mackiewicz, puùkownik
Bronius Balutis J. Ùukasiewicz.
Voldemaras Èarneckis
Mykolas Birþiðka
Majoras Ðumskis

Suvalkø sutartis – tai viena ið jaunos
Lietuvos diplomatijos klaidø, susidûrus su

ypaè klastingu ir niekðingu prieðu, koks buvo J. Pilsudskis ir jo klika. Pir-
miausia, per visà derybø laikà lenkai ir toliau verþësi á Lietuvà. Prieð pra-
dedant derybas jie nesustabdë savo puolamøjø operacijø.1

Tolesnæ veiksmø laisvæ lenkø imperialistams sudarë Suvalkø sutarties
5 straipsnis, kuriame pasakyta, kad Sutartis pradeda veikti ne nuo jos pasi-

Vagis svetimuose namuose

1 Liekis A. Lietuvos sienø raida. V., 1997. T. 1, p. 331–332.

ALGIMANTAS LIEKIS
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raðymo datos, o tik po trijø dienø, t. y. nuo spalio 10 d. 12 valandos, vadi-
nasi, lenkams leista dar tris dienas veikti savo nuoþiûra, bet formaliai „ne-
paþeidþiant“ tos Sutarties. Ir J. Pilsudskio nurodymu lenkø kariniai daliniai,
vadovaujami gen. L. Þeligovskio, ëmësi ágyvendinti visos Rytø Lietuvos ir
Vilniaus prisijungimo planà. Dar Sutarties pasiraðymo dienà L. Þeligovskis
lenkø kariniø daliniø vadams, susirinkusiems á okupuotas Eiðiðkes, nurodë,
kad, kol Sutartis neásigaliojo, bûtina uþimti Vilniø ir jo kraðtà, tariamai apie
tà planà nieko neþinant Lenkijos virðininkui ir jos vyriausybei.

Apie Suvalkø sutartá L. Þeligovskis savo dienoraðtyje tada ásiraðë: „Su-
valkø sutartis kenksmingiausias, betikslis ir nesuprantamas uþsienio rei-
kalø ministro Eustacho Sapiegos, Vitoso vyriausybës ëjimas. Sudarinëjo jà
tam tikslui labiausiai netinkamas pulkininkas Mackevièius. […] Ir tas pul-
kininkas pasiraðë sutartá, kuri kaip slogutis slegia Lenkijà, visada jà kom-
promituodama. […] Lig ðiol niekas nesuprato, kam ji buvo reikalinga, kà
norëta ja pasakyti.“1

Rytø Lietuvos puolimà Lenkija paskelbë kaip kariø, kilusiø ið Vilniaus
ir Gudijos, protestà prieð Sutartá, pagal kurià, girdi, jø gimtinës priskirtos
Lietuvai. Ir jau tos paèios (spalio 7 d.) vakare lenkø ordos ëmë verþtis link
Vilniaus. Tuo metu Lietuvos kariuomenë buvo dislokuota nuo Rytprûsiø
sienos á rytus: 10 pëstininkø pulkas (2 divizijos) iki plento ið Kalvarijos á
Suvalkus (vadavietë – Kalvarijoje), 5 pëstininkø pulkas gynë barus abipus
Galadusio eþero (vadavietë – Lazdijuose), 8 pëst. pulkas – nuo Ðlavantø
iki Nemuno (vadavietë – Seirijuose), 2 pëst. pulkas ið Alytaus persikëlë á
Krosnà (rezerve). Á rytus nuo Nemuno Lietuvà gynë: 6 pëst. pulkas Ne-
dzingës–Perlojos ruoþe, 3 pëst. pulkas – prie Varënos, 1 pëst. pulkas – ðiau-
riau Varënos, o jo kairëje – 3 pëst. pulko dalis.

Vilniuje ir aplink já buvo dislokuotos kai kurios 1 divizijos dalys (4, 7 ir
9 pëst. pulkai); 7 pëst. pulkà sudarë daliniai, atsitraukæ ið Druskininkø,
Parieèës; 4 pëst. pulkas – Jaðiûnø–Rûdninkø ruoþe (prie Merkio); nedide-
li lietuviø kariuomenës daliniai – sargybos buvo Stasylø, Ðalèininkø, Taba-
riðkiø baruose. 9 pëst pulkas ypaè buvo iðsklaidytas: vienas jo batalionas
stovëjo Vilniuje, kitas – Ðvenèioniø apylinkëse ir dar vienas turëjo paremti
4 pëstininkø pulkà (Jaðiûnø–Tabariðkiø bare). Kavalerijos turëjo negau-
siai – 4 eskadronus, iðdëstytus Vilniaus apylinkëse. Menkai teturëta artile-
rijos (didelæ jos dalá lenkai pagrobë rugsëjo 22 d. mûðiø prie Seinø metu).
Ið tikrøjø Vilniaus ir jo kraðto gynyba buvo gana menka. Tuo labiau kad

1 Rukða A. Kovos dël Lietuvos nepriklausomybës. Cleveland, 1982. T. 2, p. 236.
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lenkams uþgrobus Varënà ir jos geleþinkelio stotá, susisiekti tebuvo galima
tik geleþinkeliu per Kaunà. Taèiau naujasis Lietuvos kariuomenës vadas
gen. S. Þukauskas netikëjo, kad lenkai galëtø pulti Lietuvà. Tuo labiau
kad Suvalkuose buvo pasiraðoma tarp abiejø valstybiø taikos sutartis.

Lenkams pulti ir okupuoti pirmiausia Vilniø ir jo kraðtà sàlygos buvo pa-
lankios ir ne tik dël negausios lietuviø kariuomenës, ypaè Rytø Lietuvoje, bet
ir tarptautinës padëties: Sovietø Rusijos kariuomenë vël buvo gerokai atstumta
á Rytus, nuoþmiai ëmë prieðintis baltagvardieèiai, vadovaujami gen. P. Vran-
gelio; bolðevikinë Rusija buvo pasirengusi nuolaidoms Lenkijai ir derybose su
ja Rygoje. Paliaubos tarp Lenkijos ir Sovietø Rusijos buvo sudarytos 1920 m.
spalio 18 d., o 1921 m. kovo 18 d.Rygoje pasiraðyta taikos sutartis.

Spalio 8 d. ankstø rytà Lietuvos kariuo-
menës vadas S. Þukauskas gavo þinià, kad

lenkø kariuomenë puola Lietuvà á vakarus ir á rytus nuo geleþinkelio lini-
jos Vilnius–Lyda. Sulaikyti lenkus grobikus prie Merkinës buvo ásakyta 4
pëstininkø pulko dviem batalionams, 9 pëst. pulko vienam batalionui, vie-
nam kavalerijos eskadronui ir vienai lauko baterijai. Tuo pat metu gen.
S. Þukausko ásakymu buvo skubiai sudaroma antroji gynybos linija pagal

Lietuvos ir Lenkijos kariuomeniø dislokacija 1920 m. spalio 5–7 d.
(Lenkijos kariuomenës archyviniai ðaltiniai).

Lietuviø gynyba
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Lietuvos gynimo komiteto 1920 m. spalio mën. atsiðaukimo faksimilë
(ið kn.: Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V., 2002. P. 477).

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Vokës upelá: Baltoji Vokë–Burkiðkës–Dusinëliai–Darþininkai–Grigaièiai.
Ði linija buvo 10–12 kilometrø nuo Vilniaus miesto. Taèiau greitai pagal
lenkø kariuomenës verþimosi kryptis paaiðkëjo, kad jie nori uþgrobti ne
tik Lietuvos sostinæ, bet ir visà kraðtà. Tada pirmosios divizijos vadui gen.
S. Nastopkai (4, 7 ir 9 pëstininkø pulkams) buvo ásakyta prireikus trauktis
á ðiauræ per Nerá ir uþimti gynybos pozicijà: Rieðë – Papiðkës riboje (10–12
km á ðiauræ nuo Vilniaus), o 3-iosios divizijos vadui mjr. I. Musteikiui (1, 3
ir 6 pëst. pulkams) uþimti Valkininkø–Jurgelioniø–Ligainës–Vokës gyny-
bos linijà. Bet jeigu prieðas ir toliau pultø, nurodyta: gen. S. Nastopkai
trauktis Maiðiagalos–Ðirvintø kryptimi, o mjr. Ig. Musteikiui – tarp gele-
þinkeliø Vilnius–Kaunas ir Varëna–Alytus. 2-ajai divizijai (2, 5 ir 8 pëst.
pulkai) nurodyta likti Suvalkuose.

Lenkai lietuvius puolë 4 kartus gauses-
nëmis jëgomis Jaðiûnø–Rûdninkø krypti-

mis. Jø puolanèios kariuomenës sparnus dengë dar papildomos
kariuomenës dalys.

Agresoriø lenkø kariuomenës dislokacijos prie Vilniaus schema (1920 10 09)
(Lenkijos kariuomenës archyviniai ðaltiniai).

Lenkø agresoriø dantys

ALGIMANTAS LIEKIS
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Spalio 8 d. apie 16 val. lenkø kariuomenë forsavo Merkio upæ, bet prie
Jaðiûnø lenkams grobikams smarkiai pasiprieðino 1-ojo pëstininkø pulko
karininkø J. Vidugirio ir J. Andraðûno vadovaujami batalionai. Bet neat-
laikæ lenkø puolimo, lietuviai pasitraukë á antràjà gynybos linijà. Lenkai,
turëdami keleriopai daugiau kariø, privertë lietuvius trauktis ir ið antro-
sios gynybos linijos ir spalio 9 d. apie 15–16 val. lenkø daliniai pradëjo uþ-
imti Lietuvos sostinæ Vilniø.

Vilniaus ir visos Lietuvos uþgrobimas buvo Lenkijos ðovinistø ir jø vir-
ðininko J. Pilsudskio didelio sàmokslo dalis, kuriam turëjo pasitarnauti ir
Suvalkuose vykusios derybos; tam sàmokslui ágyvendinti reikëjo paskleisti
pasaulyje ir mità apie tariamà to kraðto þmoniø sukilimà, kad ákûrus Vidu-
rinæ Lietuvà. Lenkijos vadø niekðybæ atspindi ir to meto lenkø kariuome-
nës kapitono Boleslovo Valigûros (Bolesùaw Waligóra) knyga „Zajæcie
Wilna przez gen. Ýeligowskiego“ (Warszawa, 1930), kurios vertimas á
lietuviø kalbà 1931 m. buvo iðspausdintas þurnale „Mûsø þinynas“ (Nr.79,
p. 321–356): „Kaip gen. Þeligovskis uþëmë Vilniø“. Ji, kaip ir kiti ðaltiniai,
paliudija, kad Vilniaus ir jo kraðto okupacijai Lenkijoje rengtasi ilgai ir
kruopðèiai ir kad tai nebuvo gen. L. Þeligovskio „maiðtas“. Kapitonas ra-
ðo, kad jau 1919 m. Velykoms lenkams uþëmus Vilniø (jie já okupavo –
A. L.), „marðalas (J. Pilsudskis – A. L.) iðleido atsiðaukimà á buvusius Di-
dþiosios Lietuvos kunigaikðtystës gyventojus, kad jie patys spræs kraðto li-
kimà. Taèiau Lietuvos buvo prieðiðkas nusistatymas ir ji 1920 m. liepos 12 d.
sudarë sutartá su Sovietais ir ginklu paëmë Vilniø. Tada tarsi ir prasidëjo
laikotarpis, kai lietuviai patys ëmësi realizuoti didþiosios Lietuvos, aprë-
pianèios ne tik Vilniø, bet ir Gardinà, Lydà, Slonimà, ákûrimà. Bet Varðu-
vos kautynëse sumuðta rusø kariuomenë traukësi greièiau, negu neseniai
verþësi pirmyn. Lietuvai iðkilo pavojus, kad lenkø kariuomenë nesustos
ties jos ribomis. Kokioje formoje turëjo bûti realizuotas naujas Vilniaus
þygis, kol kas maþai kas, be paèio marðalo, teþinojo. 1920 m. rugpjûèio
28 d. „Gazeta Warszawska“ raðë: „Visai negalima priimti reikalavimo atsi-
sakyti kaip Rusijos, taip ir Didþiosios Lietuvos. Vilnius yra tikras lenkø
miestas lenkø teritorijoje ir jo atsisakyti jokiø kitø interesø vardan negali-
me, kaip negalime atsisakyti Poznanës, Tieðino, Lvovo.“ Kitaip sakant plë-
ðikui nereikia argumentø.

Rugpjûèio 29 d. Vyriausioji karo vadovybë (Lenkijos – A. L.) praneðë
Armijos vadovybei, kad artimiausiomis dienomis ruoðiamasi pastûmëti ka-
riuomenæ þiemiø rytø kryptimi, ir ásakë nurodyti lietuviø dalims, esanèioms
Suvalkijoje, skubiai apleisti tà kraðtà, o jei nesutiktø, iðvyti jëga. Ásakymu
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kariuomenë buvo paskirstyta á reguliariàjà ir nereguliariàjà. Á pastaràjà
paskirtas 212 ulonø pulkas, 211 ulonø mjr. Dambrovskio pulkas, savano-
riø divizija ir pirmoji lietuviø – gudø divizija. Èia tenka paaiðkinti, kodël
tokiu keliu ëjo vyriausias vadas iðlaisvinti Vilniaus ir kitø „kresø“? Mat
Lenkija Spa konferencijoje buvo sutikusi laikytis Curzono linijos. Tad visi
klausimai galëjo bûti iðspræsti tik ginklu, kitaip Vilniaus ir „kresø“ klausi-
mas bûtø þuvæs. Dël tø prieþasèiø rugpjûèio 26 d. lenkø delegacija su plk.
Mackevièiumi ir atvyko á Kaunà su pasiûlymu, kad lietuviai atsitrauktø iki
Focho linijos (1919 m. demarkacijos linija). Bet tuo laiku Suvalkijoje pra-
sidëjo prûsø susidûrimas su lietuviais. Rugsëjo 16 d. ávyko pirmasis Lenki-
jos ir Lietuvos atstovø konferencijos posëdis, kuris taip pat nedavë vaisiø
dël Lietuvos uþsispyrimo. Ilgai laukti nebuvo galima, nes Vadas (J. Pilsud-
skis – A. L.) jau buvo sugrupavæs kariuomenæ kautynëms prie Nemuno. Ir
jis negalëjo ilgiau laukti. Kautynëse prie Nemuno (uþimti Vilniø – A. L.)
svarbiausius veiksmus turëjo vykdyti 2 armija, sudaryta ið legionø, lietu-
viø–gudø divizijos ir antros kavalerijos brigados. Ta grupë jau kelyje á Drus-
kininkus sumuðë lietuvius ir verþësi Vosyliðkës–Lyda kryptimi. Tuo metu á
Lenkijos ir Lietuvos kivirèà (okupantas ásiverþia á svetimà þemæ ir jos þmo-
nëms pasiprieðinus, pavadina tai „kivirèu“ – A. L.) ásikiðo Tautø Sàjunga,
kuri atsiuntë karinæ komisijà. Ir rugsëjo 28 d. buvo pasiûlyta pradëti dery-
bas Suvalkuose. Tà paèià dienà vyriausias vadas (J. Pilsudskis – A. L.) ið-
vyko ið Gardino á Lydà duoti ásakymus. Rugsëjo 30 d. prasidëjo derybos
Suvalkuose. Taèiau tà dienà marðalo J. Pilsudskio planai galëjo þlugti, ka-
dangi gen. Razvadovskis pasiuntë lenkø delegacijai instrukcijas, kad pa-
siûlytø Lietuvai atsitraukti ið Suvalkø, dël ko nebûtø puolamas Vilnius ir
jo kraðtas. Taèiau jau po keletos valandø Lenkijos delegacija Suvalkuose
gavo Vyriausios bûstinës ðtabo virðininko telegramà: „[...]. Gen. Razva-
dovskio nurodytos sàlygos neatitinka vado (J. Pilsudskio – A. L.) planø.“

Ir rugsëjo pirmoje pusëje marðalas Pilsudskis pradëjo vykdyti sumany-
mus, susijusius su Vilniaus prijungimu. Pirmiausia vyriausiam vadui rûpë-
jo parinkti vadà, kuri galëtø atlikti tà ypatingai sunkø uþdaviná. Pasirinktas
gen. L. Þeligovskis, apie kurá marðalas J. Pilsudskis vëliau prisiminë: „Iðsi-
rinkau generolà, kuriuo labiausiai pasitikëjau, kad jis savo charakteriu su-
gebës iðsilaikyti tinkamoje aukðtumoj ir kad kritiðkais momentais
nesiprieðins valdþios ir mano parëdymams ir reikalavimams.

L. Þeligovskis kartu su adjutantu poruèniku Lepkovskiu buvo iðkvies-
tas á Baltstogæ pas vadà á traukiná, aptarti Vilniaus klausimo. L. Þeligovs-
kis sutiko vadovauti kariuomenei, tariamai „sukilusiai“, ir iðvyko susipaþinti
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su tais daliniais. Spalio 2 d. vyriausiasis vadas (J. Pilsudskis – A. L.) padarë
pirmà vadinamos lietuviø–gudø divizijos dalies apþiûrà ir daugelá jos ka-
reiviø ir karininkø apdovanojo ordino „Virtuti Militari“ sidabro kryþiais.

Vienas pirmøjø veiksmø (siekiant uþimti Vilniø – A. L.) buvo Varënos
uþëmimas, kad nutraukus lietuviø susisiekimà geleþinkeliu su Vilniumi.

Spalio 5 d. suformuota 3 armija remti „sukilëlius“, vadovaujama gen.
Sikorskio. Jos vadovybei buvo nurodyta: „Uþtikrinti lenkø kariuomenës
kairiojo sparno saugumà, teikti priedangà ið þiemiø 2 ir 4 armijoms...“

Vyriausiasis vadas numatë sutelkti pakankamai jëgø, kurios padëtø
gen. Þeligovskiui uþimti Vilniø. Puolimo branduoliu Pirmoji lietuviø – gu-
dø divizija, kuri nuo spalio 6 d. buvo dislokuota Varanavo, Butrimoniø,
Beniakoniø apylinkëse. Á tà divizijà dar ájungë dalinius ið savanoriø divizi-
jos ir III kavalerijos brigados, taip pat 211, 13 ulonø pulkus ir kt. Tà dienà
(spalio 6 d.) divizijos ðtabe Varanave (Suvalkuose tuo metu lenkø atstovai
su priesaika prie kryþiaus pasiraðinëjo taikos sutartá – A. L.) ávyko paskuti-
nis gen. L. Þeligovskio pasitarimas su Lietuvos sostinës okupavimo kari-
niø daliniø vadais. Spalio 7 d. visai vadovybei iðklausius ðv. Miðiø ir priëmus
lenkø kunigø palaiminimà, gen. L. Þeligovskis paskelbë, kad „þygá á Vilniø
pradedame“. Po to L. Þeligovskis, gen. Rzondkovskis ir kiti karininkai nu-
vyko á Eiðiðkes, á savo dalis: 3 kavalerijos brigadà, 2 pëst. pulkà, kavalerijos
eskadronus, artilerijos baterijas ir kt. su konkreèiomis kiekvienam jø gen.
L. Þeligovskio uþduotimis uþimti Vilniø ir jo kraðtà.

Apie posëdá Eiðiðkëse mjr. Bobiatinskis raðë: „Spalio 7 d. buvau iðveþ-
tas á Eiðiðkes, kur atvykæs prisistaèiau gen. L. Þeligovskiui. Jis man pasakë,
kad bus toliau puolama Lietuva (uþimama) tik paskelbus „sukilimà“. Jei
„sukilti, tai sukilti“, pamaniau sau. Nesvarbu po kokia priedanga eisime á
Vilniø, bet kad tik á já áëjus, o tada jau Vilniaus nebeatiduotume.

Labai blogà áspûdá man paliko dviejø karininkø ið savanoriø baterijos
atsisakymai dalyvauti þygyje á Vilniø. Pasigirdo balsai, kad reikia juos su-
imti ir suðaudyti, bet gen. L. Þeligovskis pasakë, kad taip nereikia, ir leido
jiems iðvaþiuoti...“.

Gen. Þeligovskis savanoriø dalims vadovauti paskyrë majorà Kosciol-
kovská. Po to karininkai sugráþo á savo dalis, kur turëjo supaþindinti savo
pavaldinius su akcijos tikslu ir pobûdþiu. Gen. Þeligovskis iðvyko á Vara-
navà, á Pirmàjà divizijà, kuriai buvo duotas ásakymas pirmajai pulti Vilniø.
Visur vieðpatavo, be maþø iðimèiø, pakili dvasia ir laukimas tik ásakymo
þygiuoti muðti lietuviø, tiksliau, atimti ið jø Vilniø ir kraðtà. Ir toji akcija
niekieno nebuvo vadinama „maiðtu“Ypaè verþësi pulti Vilniaus ðauliø pul-

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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kas, vadovaujamas mjr. Bobiatinskio, þinomo veikëjo ið „Vilniaus gynimo
organizacijos“.

Minsko pulkas, kuriam vietoje atostogaujanèio papulk. Adomavièiaus
vadovavo mjr. Èernichas, irgi su uþsidegimu rengësi puolimui. Pirmojo
eskadrono vadas poruènikas Èuèelovièius apie susirinkimà pas vadà divi-
zijos ðtabe prisiminë:„Man ásakë visur skelbti, jog maiðtauju ir priklausau
Vidurinës Lietuvos sukilëliø kariuomenei. Man paaiðkino, kad maiðtas –
tai politinis manevras ir dengiamasi juo Vyriausiojo vado nurodymu ir ása-
kymu, vadovavimas mûsø „maiðtininkø“ dalims ir toliau liks Vyriausiojo
vado rankose.“

Pirmojo lietuviø – gudø pulko 3 baterijos karininkas Eustachijus Mi-
sevskis raðë: „Karininkai tik tiek bûgðtavo, kad toks „maiðto“ këlimas ne-
bûtø palaikytas atsisakymu klausyti ásakymø arba uþdavimø, bet buvo
kalbamasi, kad tai yra negalima, nes eina visa divizija...“ Ir J. Pilsudskis
apie þygá á Vilniø vëliau pasakë: „Að didþiuojuos, kad galëjau suburti ka-
riuomenæ ir parengti jà tam þygiui...“

Kiek nerimo tarp mûsø karininkø sukëlë ið Vilniaus atvykæ kitø valsty-
biø karininkai (TS Kontrolës komisijos nariai – A. L.). Apie tai Pirmosios
lietuviø – gudø divizijos operatyvinis dienraðtis (spalio 7 d. – A. L.) paraðë:
„10 val. 30 min. atvaþiavo ið Vilniaus delegacija ið prancûzø, anglø ir lietuviø
karininkø iðsiaiðkinti, kodël mûsø divizija, neatsiþvelgiant á mûðiø sustabdy-
mà tarp Lietuvos ir Lenkijos, verþiasi gilyn á Lietuvà. Ðtabo virðininkas tele-
fonu ásakë delegacijà sulaikyti. Atvykus gen. Rzondkovskiui 14 val. delegacija
dar palaikyta, o paskum gen. Þeligovskio ásakymu iðleista gráþti á Vilniø.“

Puolimà pradëti buvo nurodyta spalio 8 d. Ðtabas gavo ið Vyriausios
vadavietës parengtà toká komunikatà:

„Lenkø kariuomenës vyriausioji vadovybë gavo ið armijos vado gen.
Sikorskio sekanti praneðimà:

Visos pastangos nustatyti ryðius su gen. Þeligovskio grupe nepavyko.
Tiktai po pietø atsitiktinai telefonø stotyje atsiliepë gen. Þeligovskio grupës
ðtabas ir tos grupës ðtabo virðininkas plk. Bobickis asmeniðkai pateikë mjr.
Stamirovskiui du sekanèius praneðimus, kuriuos èia þodis á þodá skelbiame:

Armijos vadovybei á rankas. Slaptai. Labai skubiai.
Apsvarstæs, kad su Kauno vyriausybe sudarytø paliaubø linijomis, mus,

Vilniaus, Gardino ir Lydos kraðtø gyventojus, mûsø kraðtà, kartu su len-
kiðku Vilniumi, jau ið kalno ir mûsø nenaudai, priskiria lietuviams, nuta-
riau su ginklu rankoje ginti mano Tëvynës gyventojø apsisprendimo teisæ
ir paëmiau vyriausià vadovybæ kareiviø, kilusiø ið tø þemiø.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Negalëdamas veikti prieð savo sàþinæ ir pilietiðkus jausmus, su pasigai-
lëjimu atsisakau nuo tarnybos pareigø ir vadovavimo grupei.

Drausmëje iðauklëti ir Tëvynës iðvadavimo idëjai iðtikimi manæs pri-
klausà vadai ir kariuomenë klauso mano ásakymø, o likusioms dalims pra-
ðau duoti tiesioginius ásakymus.

X. 8. Generolas Þeligovskis.“

Spalio 8 d. anksti rytà generolai Þeligovskis ir Rzondkovskis paskel-
bë: „Einame!“. Ir L. Þeligovskis pasiraðë savo ásakymà Nr. 1, kuris turëjo
bûti iðplatintas po visà grobikiðkam þygiui parengtà lenkø kariuomenæ:

„Viduriniosios Lietuvos kariuomenës 1920 m. spaliø 8 d.
vyriausioji vadovybë.

Ásakymas Nr. 1.
Viduriniosios Lietuvos kareiviai ir gyventojai!
Gardino ir Lydos þemës po tiek daug sunkenybiø ir aukø iðlaisvintos

nuo laukiniø bolðevikø gaujø ir Vilnius, prieð kurá Lenkijos sàjungininkë
Santarvë sulaikë lenkø eiles, bolðevikø–lietuviø sutartimi, to kraðto gyven-
tojams nedalyvaujant, atiduoti Lietuviø vyriausybës vieðpatavimui.

Santarvës komisija, ten kaþkur Suvalkuose, be mûsø balso taip pat no-
ri jø likimà spræsti.

Su tuo sutikti negalime.
Su ginklu rankose apginsime teisæ patys apsispræsti.
Mûsø teisës ir garbës vardan priimdamas vyriausiàjà vadovybæ, ben-

drai su Jumis iðvaduosim mûsø þemæ nuo ásiverþusiøjø, kad suðaukti Vil-
niuje tø þemiø steigiamàjá seimà, kuris vienas spræs jø likimà.

Tø þemiø, sudaranèiø Viduriniàja Lietuvà, valdymui, ðaukiuosi á ðio
kraðto gyventojus, kad uþtikrinti santaikà, ramumà ir tvarkà.

To vardan – pirmyn!
Auðros Vartø Dievo motina telaimina mûsø tyrus siekimus.

Generolas Þeligovskis,
Viduriniosios Lietuvos kariuomenës vyriausias vadas.“

Visø daliniø vadai naktá ið spalio 7 á 8 d. gavo gen. L. Þeligovskio pasi-
raðytus ásakymus pradëti þygá iðvaduoti Vilniø nuo lietuviø; 3 raitøjø ðauliø
1 eskadronui iðvykti 6 val. ir þygiuoti Lydos keliu iki smuklës Smolane. Ir
èia eskadrono daliai pasukti Papiðkiø ir Rûdninkø kryptimis ir susijungti
su Koscialkovskio dalimis, o kita eskadrono dalis – Vruèiðkiø (Wruczysz-
ki) kryptimi, susprogdinti geleþinkelá, kad uþkirtus kelià ðarvuotiems lie-
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tuviø traukiniams. Minsko pulko avangardas su artilerija þygá link Vilniaus
irgi turëjo pradëti 6 val. ryto. Panaðius ásakymus pradëti Vilniaus ir jo kraðto
okupacijà gavo visos þygiui parengtos Lenkijos kariuomenës dalys.

Nuo spalio 5 d. iki 8 d. Pirmosios gudø divizijos ðtabe buvo surinkta
naujø þiniø apie prieðà (lietuvius – A. L.), iðaiðkinta prieðo dislokacija prieð
I lietuviø – gudø divizijos frontà. Tas þinias mokëjo ieðkoti ir surinkti divi-
zijos informacijø referentûra, kuriai padëjo ir laimingas atsitiktinumas. Spa-
lio 7 d. divizijos telegrafo kuopos serþantas Sikora, tiesdamas ryðius tarp
brigadø, pastebëjo ant geleþinkelio linijos gulinèius telegrafo laidus, ku-
riuos sujungæs iðgirdo lietuviø vadø pasikalbëjimus ið pirmosios linijos net
iki Vilniaus. Remiantis tomis þiniomis nustatytos prieðo jëgos, kurios buvo
gana silpnos. Tuo metu Vilniuje buvo daug lietuviø ástaigø, èia turëjo savo
rezidencijas Prancûzijos ir Anglijos karinës misijos, tø valstybiø atstovy-
bës, taip pat Vokietijos, Estijos ir kitø atstovybës.

Spalio 8 d. 6 val. prasidëjo þygis. Pirmosios vadinamos lietuviø – gudø
divizijos dalys iðþygiavo þiemiø kryptimi, Lydos keliu – Minsko pulkas, va-
dovaujamas majoro Èernicho, kurio avangarde buvo poruèniko Èuèelovi-
èiaus pirmasis eskadronas. Atsilikæs apie 2 km þygiavo Vilniaus pulko 1
batalionas (gen. ðt. papulk. Volkovskis), artilerijos pulko 1 divizionas, o
6 val. 45 min. paskui Minsko pulkà iðþygiavo ir mjr. Matèinskio batalionas.

Antra brigada þygiavo dviem vorom link Jaðiûnø, mjr. Kosciolkovskio
dalys – Rûdninkø kryptimi. Tuo metu nugirstas (telefonu – A. L.) lietuviø
karininkø pasikalbëjimas duoda vaizdà, kas vyko prieðo pusëje: „[...] Len-
kø artilerija ðaudo á Stasilø kaimà. Lenkai su artilerija ir didelëmis pësti-
ninkø jëgomis puola mûsø deðinájá sparnà. Mes traukiamës ant linijos
Rûdninkai – Jaðiûnai...“ 10 val. 30 min. Naugarduko pulkas susikovë su
prieðu ties Maþaisiais Ðoleèninkëliais (Male Soleczniki). Didþiausi mûðiai
nuo 11 val. 30 min. vyko prie Merkio upës, kuri turëjo bûti forsuojama
puolant Jaðiûnus. 12 val. 45 min. mjr. Èernichas praneðë I brigados vadui,
kad jo vadovaujamas pulkas 13 val. áveikë lietuviø pasiprieðinimà. Tuo metu
kavalerija prie Rûdninkø buvo smarkiai apðaudyta prieðo ir tik 15 val. Lo-
zinskio dalinys uþëmë Rûdninkus, iðvydamas prieðà.

Apie 14 val. Naugarduko pulko avangarde II batalionas, iðëjæs ið mið-
ko, prie Jaðiûnø buvo prieðo, uþimanèio pozicijà prie Merkio upës þiemiø
kranto, smarkiai apðaudytas ðautuvø ir kulkosvaidþiø ugnimi. Tada bata-
liono vadas nukreipë dvi kuopas pulti Jaðiûnø tiltà, o treèiàjà – Èetirkø
(Czetyrki) kaimo kryptimi, dengiant artilerijos 7 baterijai, uþëmusiai po-
zicijà prieð Jaðiûnus pamiðkëje. Bet prieðui nesitraukiant, padëti buvo
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pasiøstas Naugarduko pulko III batalionas. Tø kautyniø metu atvyko á pir-
màjà linijà gen. L. Þeligovskis, kuris pabendravo su Gardino pulko karei-
viais. Netrukus Gardino pulko III bataliono kuopa uþëmë Jaðiûnø dvarà,
kitos kuopos, nepaisant stiprios prieðo ugnies, prasiverþë prie tilto ties Ja-
ðiûnais, o kitos dvi kuopos forsavo Merká. Visame bare greitai prieðas (lie-
tuviai – A. L.) buvo nustumtas iki vieðkelio susikirtimo su geleþinkeliu. 4
pëst. pulko du batalionai, palikdami mûsø rankose belaisviø ir karo me-
dþiagos, atsitraukë þiemiø kryptimi. Lietuviø vadai praneðinëjo á Vilniø:
„Lenkai verþiasi á atakas kaip girti, nepaisant mûsø stiprios ugnies.“ Nuo
Jaðiûnø lietuviai kariai, traukdamiesi miðku á þiemius, prie Halino kaimo
susidûrë su Vilniaus pulko Volkovickio vadovaujamu I batalionu ir buvo
iðsklaidyti, daug jø pateko á mûsø nelaisvæ.

Nakèiai dalys „sustojo linijoje Kiejdzie–Porudamino–Papiszki“. Mins-
ko pulko III batalionas sustojo Nowe Tereszyszki“, to pulko I batalionas –
Porudomino, o II – Wielkopole“. Dvi I diviziono baterijos sustojo Stary
Tereszyszki apylinkëje, o 4 sunkioji baterija – Dejnovo. Vilniaus pulkas
savo du batalionus iðdëstë „Bækarty ir Holino kaimuose, o vienà Jaszuny
stotyje. II brigada sustojo Czernicy, Kiejdzie, Czetyrki kaimø apylinkëje.
Majoro Kosciolkovskio grupë nakvojo rajone Rudniki, Popiszki, Þegaryno.

Suþinojæ apie gen. Þeligovskio þygá, lietuviai pradëjo miesto (Vilniaus)
evakuacijà ir perdavë vadovavimà prancûzø plk. Reboul, paskelbdami prieð
tai miesto apgulties stová. Be to, spalio 8 d. vakare lietuviai atsiuntë parla-
mentarus, bet II brigados vadas plk. Rubickis jø nepriëmë ir iðsiuntë atgal
su atsakymu: „su jumis ne kovojame, bet gráþtame á savo namus“. Tuo lai-
ku ið Vilniaus á Varanavà nuvaþiavo prancûzø ir anglø karininkai, bet ten
ðtabe rado tik gen. Rzondkovská. Ið jo atvykusieji pareikalavo nepulti Vil-
niaus. Bet gen. Rzondkovskis atsakë, kad jis yra tik karys ir klauso tik gen.
Þeligovskio ásakymø, o tas esàs fronte, su kariuomene.“1

Toliau pagal minëtàjá lenkø kapitonà B.
Valigûrà ávykiai klostësi taip: spalio 8 d. va-

kare gen. Þeligovskis sukvietë á Sliþiûnus kariuomenës vadus, taip pat divizi-
jos ðtabo virðininkà kpt. Perkovièiø (Perkowicz) pasitarti. Apie tà susirinkimà
3 baterijos poruènikas Eustachijus Misevièius (Eustachiusz Misiewicz) raðë:
„[...]. Pasikalbëjimo metu gen. Þeligovskis pasakë: na, mano artilerija, kaip
manote, ar eiti mums naktá á Vilniø, ar palaukti ryto? Ir pamenu generolui

Krokodilo atsikvëpimas

1 Pagal B. Valigûros kn.: Zajæcie Wilna przez gen. Ýeligowskiego. Warszawa, 1930.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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buvo atsakyta, kad geriau tæsti þygá auðtant, nes aplink daug miðkø ir naktá bus
sunku palaikyti ryðá tarp daliø. Ir generolas sutiko, sakydamas, kad lietuviø
pasiprieðinimas nebaisus ir rytoj tikrai pietausime Vilniuje.“1

Susirinkus kariuomenës vadams buvo pradëta svarstyti ir rengti ásaky-
mai uþimti Vilniui: Vilniaus uþëmimo akcijoje pagrindiná uþdaviná gen.
Þeligovskis paskyrë II brigados vadui plk. Rubickiui. Gen. L. Þeligovskis
pasiraðë toká ásakymà:

„Nr. 3/op. 1920. X. 8 d.
Operatyvinis ásakymas.
(vok. þemëlapis 1:300.000).
I. Prieðas, iðmuðtas ið Mereczanka linijos atsitraukë prie Vilniaus ir

uþima artimiausià miesto rajonà ir, tur bût, Paneriø kalnus.
II. Mûsø dalys nakvoja linijoje Kiejdzie, Porudomino, Popiszki.
III. Mano uþdavinys per ryt dienà uþimti Vilniø ir apsaugoti já.
IV. Ásakau:
a) mjr. Koscialkovskio grupæ pavedu I brigados vado plk. Bejnario þi-

non. Palikusi Þegarino rajone apsaugà, praeis pro Sorok–Tatary ir apsaugos
keliø persikirtimus linijoje Skorbuciany – Chazbiejewicze iðimtinai; tuojau
apsikasti. Kavalerija eis ant Vakos ir Lentvaravo su tikslu atkirsti atsitrauki-
mà. Tikslu padëti I brigadai atakuoti Vilniø, atidengs artilerijos ir kulkosvai-
dþiø ugná á tunelá, geleþinkelio linijà ir keliø mazgus, einanèius ið Vilniaus á
vakarus. Pradëti judesá 5 val., kad 8 v. bûtø apðaudyti nurodyti taikiniai.

Grupës ðtabas – Sorok–Tatary, kur tur bût pasiliks keletà dienø.
b) I brigadai uþdavinys: visos savo artilerijos ir visø kulkosvaidþiø, ið-

statytø Lydos vieðkelio ir geleþinkelio linijos rajone, ugnimi padës II bri-
gados atakai, atakuojant ið pietø rytø. II brigadai pasiekus Vilniø, Vilniaus
pulkas ásiverð ir uþims miestà; Minsko p. uþims Paneriø kalnus ir barà iðil-
gai Vakos upës nuo Neries iki Chazbiejewicz.

c) II brigadai keliais pro Rudomino–Niemieþ...*) sueina su prieðu á
kontaktà ir puola jo pozicijas, riesdama já ið pietø vakarø. Priëjusi Vilniø,
pereis Vilniø, paims tiltus per Nerá ir uþims Szyszkini kalnà, uþdarydama
kelius, einanèius á þiemius ir þiemiø vakarus. 2 pulkas iki ateis Vilniaus
pulkas á miestà, pasilieka Niemieþ rajone, paskui pereis ir sustos Paruba-
nek rajone; priklausys man per I brigados vadovybæ. II brigados stovëjimo
vieta – Vilnius.

1  Ten pat.
* Originale vieta neiðskaitoma.
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V. Visos dalys iðvyksta 5 val.
VI. Ryðiai: raiteliø ryðius per I brigados ðtabà I liet. gudø divizijos ryðiø

virðininkas skubiai nutiesia paskui dalis. Brigados siunèia praneðimus
(terminuotus) kas dvi valandas. Uþëmus Vilniø praveda telefonus á mano
ðtabo stovëjimo vietà Vilniuje.

VII. Að bûsiu prie I brigados ðtabo. Uþëmus Vilniø – Podzamcze namuose.
VIII. Gurguoles, iðskiriant grynai kautyniø, palikti nakvynës vietoje.
IX. Niekas neprivalo apleisti rikiuotës, nors ir bûdamas arti savo na-

mø. Visi turi bûti kiekvienà momentà pasiruoðæ atremti prieðo kontratakà.
X. Visø daliø vadai atsako uþ tvarkà tose dalyse, kurios áeis á miestà.
Didþiausià þalà mûsø garbei padarytø mûsø kareiviø netinkamas uþsi-

laikymas.
XI. Kavalerijos atakos metu kiekviena kuopa subëga prie savo vado ir

sutinka atakà salvëmis, pagal ásakymà: Kavalerija! Susirinkti!
XII. Suþeistuosius siøsti á Jaszuny.

Þeligovskis,
Generolas ir Vadas.“

Detalûs tolesnio Lietuvos puolimo ásakymai buvo paraðyti visoms ka-
riuomenës dalims.

Gen. Þeligovskio Vilniaus uþëmimo planas buvo gerai parengtas, nu-
matyti ir visi galimi lietuviø pasiprieðinimo atvejai, jei lietuviams á pagalbà
ir ateitø dalys ið pietø ar vakarø.

Apie 11 val. (spalio 9 d. – A. L.) ðûviai aptilo, prieðas traukësi Vilniaus
pusën. Paskui já slinko Minsko pulkas su 3 rait. ðauliø pulko 1 eskadronu,
áveikdamas pakeliui smulkius lietuviø patrulius. 9 val. 30 min. 2 Vilniaus
pëstininkø pulko II batalionas nesugadintu tiltu prie Pagiriø perëjo Vokës
upæ, o paskui já ir artilerija ir 10 val. 30 min. toliau pulta Baltoji Vokë–
Slabada (Slabodka) frontu, o 11 val. kavalerija sunaikino geleþinkelio lini-
jà netoli tunelio.

14 val. Lydos vieðkelyje pasirodë prancûzø plk. Rebulio adjutantas. Jis
nuvyko pas plk. Benjaro, bet I brigados ðtabe niekas nemokëjo prancûzið-
kai. Iðsiaiðkinta, kad adjutantas sakë gen. Þeligovskiui nutraukti Vilniaus
puolimà ir paskelbti já „laisvu miestu“. Bet gen. Þeligovskis tà pasiûlymà
atmetë. Vilniaus uþëmimas tæsësi.

Vyriausias vadas (J. Pilsudskis – A. L.) pasitarime Lydoje buvo pabrë-
þæs, kad á Vilniø pirmuoju áeitø Vilniaus ðauliø pulkas. Bet sunku buvo
sulaikyti karines dalis, kurios, nesutikdamos didesnio lietuviø pasiprieði-
nimo, nestabdomos, traukë ið trijø pusiø á miestà. 14 val. 14 min. Minsko
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pulko 1 kuopa su 3 rait. ðauliø pulko 1 eskadronu, o uþ jo 12 kuopa ásiverþë
á miestà, perëjo gatvëmis iki Þaliojo tilto, kur ið lietuviø ðarvuoto automo-
bilio buvo smarkiai apðaudyti.

Vilnius lenkø buvo uþimtas.
Spalio 9 d. á Vilniø áþygiavo Vilniaus ðauliø pulkas su plevësuojanèio-

mis Lenkijos vëliavomis, tarp kuriø buvo ir 1919 m. gauta ið Vilniaus vi-
suomenës, o kita – 1863 m. sukilëliø vëliava. To pulko priekyje jojo gen.
Þeligovskis.

Vëlesnëmis Viduriniosios Lietuvos dienomis vyko naujø kautyniø, per
kurias gen. Þeligovskio dalys nustûmë lietuvius dar toliau nuo miesto. To-
se kautynëse dalyvavo naujai (ið Lenkijos – A. L.) atvykusios dalys, tarp jø
13 Vilniaus ulonø ir 211 ulonø pulkai, ginti gen. Þeligovskio kariuomenës
sparnø: 13 ulonø pulkas rëmë II divizijà Ðvenèioniø apylinkëje, o 211 –
valë (nuo besiprieðinanèiø lietuviø – A. L.) Valkininkø rajonà.

Atvyko ið kraðto (Lenkijos – A. L.) gilumos daug kitø kariniø junginiø,
pavadintø „kresø“ savanoriø dalimis, ir gen. Þeligovskis greitai jau turëjo
tiek kariuomenës, kad galëjo þygiuoti á Kaunà. Bet dël kitø aplinkybiø ka-
ro veiksmai sustojo ir „Vilniaus klausimas“ nuëjo kitu keliu. 1

Ðie anksèiau pateikti faktai pagal lenkø okupantø karininko, buvusio
jø kariuomenës generalinio ðtabo majoro Boleslovo Valigûros uþraðus, taip
pat Lenkijos spauda puikiai atspindi lenkø ðovinistø uþmaèias, kartu ir
imperialistinës Lenkijos ir jos virðininko J.Pilsudskio nusikaltimus
þmoniðkumui, tarptautinei teisei.

Spalio 9 d. dar iki Suvalkø sutarties ásigaliojimo Lenkijos kariuomenë,
vadovaujama gen. L. Þeligovskio, okupavo Vilniø ir jo kraðtà. Lenkija ta-
da visam pasauliui ëmë skelbti, kad gen. L. Þeligovskis Vilniø ir jo kraðtà
uþëmæs savavaliðkai, neþinant nei Lenkijos vyriausybei, nei karinei vado-
vybei. O Vilniuje L. Þeligovskis pareikalavo, kad sàjungininkø misija ir jos
atstovas Rebulis – laikinasis gubernatorius skubiai iðsineðdintø ið Vilniaus,
o su jais ir Vilniuje dar buvæ Lietuvos kariai, policininkai, ástaigø darbuo-
tojai. Okupantas L. Þeligovskis pasiuntë á Kaunà ultimatumà reikalauda-
mas ið Lietuvos Vyriausybës pradëti derybas, prieðingu atveju pagrasino uþimti
ir visà Lietuvà. Lietuvos Vyriausybë L. Þeligovskio ultimatumà atmetë.

Apie Vilniø ir jo kraðto uþgrobimà buvæs Lietuvos Vyriausybës ágalio-
tinis I. Jonynas spaudoje paskelbë toká praneðimà:

1 Lenkø kariuomenës mjr. Boleslovo Valigûros duomenimis, iðspausdintais ir 1931 m.
„Mûsø þinyno“ Nr, 79, p. 321–356, taip pat pagal kitus to meto literatûrinius ðaltinius.
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„Penktadiená, spaliø mënesio 8 d. vakarà, liko aiðku, kad Vilniaus il-
giau savo rankose negalësim laikyti, kadangi laukiamoji karo paspirtis ne-
galëjo laiku atvykti Vilniaus ginti.

Naktá dël tamsos kovø ir jokiø svarbesniø ávykiø nebuvo; kovos tepra-
sidëjo rytojaus dienà, 5 valandà rytà. Jos vyko geleþinkelio linijos kryptim.
Matyt, jø tikslas buvo atkirsti susisiekimà. Pusiau aðtuntà val. iðvaþiavo ið
Vilniaus traukiniu generalinis ðtabas ir pasiliko tik divizijos ðtabas su gen.
Nastopka prieky. Ðeðtadiená, 11 val. baigiantis, gen. Nastopka pasakë man,
kad mûsø dalys ið kovos traukiasi ir kad jis apleidþia Vilniø. [...] Tuo pat
metu ásakiau milicijai, kad neatidedant iðlipintø jau paruoðtàjá atsiðauki-
mà á Vilniaus visuomenæ apie valdþios delegavimà Antantës atstovams ir
apie tai, kad misijos yra paskyrusios pulkininkà Reboul’á Vilniaus laiki-
nuoju gubernatoriumi. Mûsø kariuomenës dalys, pasilikusios Vilniuje, ir
mûsø milicija, anot to skelbimo, perëjo á Antantës tiesioginæ þinià ir buvo
laikoma Antantës ginkluotàja milicija tvarkai laikyti [...]. Apaèioj po mûsø
atsiðaukimu buvo ádëtas laikinojo Vilniaus gubernatoriaus pulkininko Re-
boul’io ásakymas Nr. 1, kuriuo Vilniuj ávedama apsiausties padëtis, drau-
dþiami susirinkimai ir manifestacijos Vilniaus gatvëse ir aikðtëse. [...]

Lietuviø kariuomenës ir lenkø okupacinës kariuomenës dislokacija 1920 m. spalio 9–17 d.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Apie 1 val. ëmë trauktis per Vilniø mûsø kariuomenës dalys. Priekyj
ëjo gurguolës, paskui jas þygiavo kuopos. Ëjo eilëmis, tvarkingai. […]

Pusantros valandos praslinkus pasirodë Vilniaus ir Jurgio gatviø ker-
tëje, ties mûsø komendantûra, lenkø raitelis [...].

Vakare 10 val. misijø atstovai kalbëjosi su gen. Þeligovskio ðtabu.
Lietuvos vyriausybës vardu Antantës atstovai pareiðkë gen. Þeli-

govskiui protestà prieð ásiverþimà á Vilniø, neþiûrint Lenkø vyriausy-
bës pasiþadëjimø ir padarytø sutarèiø. Kadangi Antantës atstovai savo
rankose neturi gana jëgø, jie priversti nusilenkti ir iðvaþiuot ið Vil-
niaus.“1

Lietuvos ir Lenkijos kariuomeniø dislokacija lenkams uþgrobus Vilniø.

1 Lietuva. 1920, spalio 17, Nr. 226(508).

ALGIMANTAS LIEKIS
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Lenkø niekðingumas ir akiplëðiðku-
mas, ypaè iðryðkëjæs okupuojant Vilniø
ir jo kraðtà neásigaliojus Suvalkø sutar-
èiai, sukrëtë visà Lietuvà ir pasaulio di-
plomatus, turëjusius sàþinæ. Apie lenkø
niekðybæ Lietuvos diplomatas P. Klimas
prisiminë: „Vilniuje tokios klastos aki-
vaizdoje ligi paskutiniø valandø dar lau-
këme Tautø Sàjungos intervencijos,
kurios ðaukësi ir mûsø delegatas Pary-
þiuje (A. Voldemaras – A. L.). Atsilaikyti
mums prieð lenkus nebuvo vilties, nes di-
dþioji mûsø jaunos kariuomenës dalis bu-
vo prie demarkacijos linijos Suvalkijoje.
Ðtabas dar kreipësi á prancûzø ir anglø
karo misijas (plk. Reboul’is ir Vordas),
kad jos sustabdytø tà klastingà antpuolá.
Jos sutiko net patá Vilniø paimti savo glo-

bon, kai Lietuvos vyriausybë já buvo apleidusi, tuo bûdu lyg paversdami já
Tautø Sàjungos nelieèiama valda. Misijos iðvyko á frontà, bet nieko nelai-
mëjo. […] Tas Pilsudskio ir Þeligovskio „pokðtas“ kontrolës komisijos aki-
vaizdoje sujaudino visas sostines. […] Mûsø deleguotas Tautø Sàjungoje
prof. Voldemaras (Paryþiuje) dienà ir naktá bombardavo Leonà Bourgeois
dël tos negirdëtos pasaulyje tokios lenkø veidmainystës ir klastos. […] Spa-
lio 11 d. Paryþiuje iðstojo „diplomatinis Lietuvos vyriausybës atstovas“, kaip
jisai tada pasivadino, Oskaras Milaðius, kreipdamasis á Leonà Bourgeois
[…] su nota, kurioje iðdëstë lenkø apgaulæ, tuo paneigdamas Lenkijos va-
dovybës melà, kad Vilniø ir jo kraðtà uþëmusi Lenkijos kariuomenë atsisa-
kiusi paklusti Lenkijos vyriausybei ir karinei vadovybei. […] Milaðiui buvo
pavesta pareikðti Tautø Sàjungai ir Santarvës vyriausybëms kuo grieþèiau-
sià protestà prieð toká pasiraðytos Suvalkuose sutarties lauþymà. […] Drauge
Lietuvos Vyriausybës vardu Milaðius praðë Tautø Sàjungà imtis kuo ener-
gingiausiø priemoniø, kad lenkø kariuomenë kuo skubiausiai bûtø iðvesta
ið Vilniaus – Lietuvos sostinës ir jo kraðto. […] Kreiptasi ir á Lenkijos uþ-
sienio reikalø ministrà Sapiegà, bet jis pakartojo savo teiginá, kad Lenkijos
vyriausybë ir karo vadovybë nieko bendra neturi su tais ávykiais. […] Spa-
lio 15 d. ir L. Bourgeois (Tautø Sàjungos tarybos pirmininkas) áteikë spe-
cialià notà Lenkijos premjerui Poderevskiui. Jis raðë: „Tikiuosi bûsiant

Ignas Jonynas (1884–1954), 1920 m.
Lietuvos vyriausybës ágaliotinis

Vilniuje, 1919–1920 m. Laikinojo
Vilniaus lietuviø komiteto sekretorius.
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naudinga mano ir kolegø, Ispanijos ir Japonijos ambasadoriø vardu, ku-
riems buvo Tarybos pavesta drauge su manimi sekti Lietuvos ir Lenkijos
bylà, raðtu Jums patvirtinti tai, kà að Jums esu pasakæs ðá rytà Jûsø vizito
metu. […] Vilniaus okupacija yra Jûsø prisiimtø ásipareigojimø sulauþy-
mas, ásipareigojimø Tautø Sàjungai, todël ji reikalauja ið Lenkijos vyriau-
sybës, kad ji imtøsi bematant priemoniø tiems ásipareigojimams ávykdyti.
Jei ið Vilniaus skubiai neevakuositës, Taryba bus priversta skubiai susi-
rinkti ir apsvarstyti padëtá, kuri yra laikoma grësminga.

Praðau perduoti Tautø Sàjungos vardu tà pareiðkimà savo vyriausybei.“
Lenkija savo atsakyme aiðkino, kad ji nepaþeidusi Tautø Sàjungos nu-

tarimø ir yra pasiryþusi gerbti juos, iðlaikyti galioje paliaubas, padarytas
tarp abiejø kariuomeniø Kontrolës komisijos globoje. Tos komisijos dëka
buvæ ne tik nutraukti karo veiksmai tarp lietuviø ir lenkø kariuomeniø,
bet ir apsimainoma belaisviais, kaip tai buvo numatyta spalio 7 d. sutarty-
je. Ir Lenkija padarysianti viskà, kad ir Vilniaus klausimas bûtø iðspræstas,
pasirëmus teisingumo ir beðaliðkumo principu. […]

Kà galima buvo atsakyti á toká klastingà, veidmainiðkà ir drauge pa-
maiviðkà átikinëjimà ir iðsisukinëjimà? […] Jei Þeligovskio divizijø okupa-
cija – maiðto padaras, tai kaip Lenkijos vyriausybë galëjo nenutraukti
santykiø su maiðtininkais, dar daugiau, siunèia vis naujus ir naujus dalinius
ið Varðuvos […], eina ir nuolatiniai ginklø transportai ið Lenkijos su tan-
kais ir ðarvuoèiais, kad L. Þeligovskis galëtø toliau pulti lietuviø kariuo-
menæ, naudodamasis ir visokeriopa kita Lenkijos pagalba…“ – raðë
Lietuvos uþsienio reikalø viceministras P. Klimas.1

Tie p. Klimo uþraðai parodo dar tà naivø Lietuvos Vyriausybës tikëji-
mà, kad kitos valstybës, jø atstovai gali apsaugoti nuo ðovinistø lenkø. Tie-
sa, bûta nemaþai ir tokiø, kurie suvokë, kad jei patys nesumuð lenkø,
neapgins savo valstybës, niekas kitas to nepadarys. Tad dël to, kad taip
lengvai buvo atiduotas Vilnius ir jo kraðtas lenkø ginkluotoms ordoms,
nemaþai kritikuota tuometinë Lietuvos Vyriausybë ir karinë vadovybë, ypaè
Lietuvos kariuomenës vadas gen. S. Þukauskas: nebuvo organizuota bent
Vilniaus gynyba, o kariniams daliniams ásakyta nesiprieðinant trauktis. Apie
tai, pavyzdþiui, plk. J. Petruitis raðë:

„Jei ne ðie ásakymai, rodos, Vilniø bûtø buvæ galima jei neapginti, tai
bent ilgà laikà ginti. [...] Èia, þinoma, në kiek nekalti nei 4-asis, nei 9-asis
pulkai, nes jie labai didvyriðkai gynësi iki pat paskutiniøjø, eidami savo

1 Klimas P. Ið mano atsiminimø. V., 1990. P. 274–276.
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pareigas. Jei ne tokie ásakymai, þinoma, jie ir toliau bûtø gynæ Vilniø ir gal
bûtø apgynæ, tik reikëjo jiems padëti. Spalio 9 d. naktá galvotrûkèiais visi
vykdo ásakymà Nr. 1291 ir Vilniø atiduoda be në vieno ðûvio, në kiek nesi-
prieðindami. Abidvi divizijos uþima nei taktikos, nei topografijos atþvil-
giais nepateisinamà pozicijà. [...] Tikri vadai taip nesiteisina. Rezervus patys
vadai sau pasigamina laiku, kad lemiamu momentu ir reikalingoj vietoj ga-
lëtø juos pavartoti. Ðiuo atveju, pavyzdþiui, buvo galima ið treèiosios divizi-
jos paimti bent vienà pulkà, porà baterijø ir ðarvuotà traukiná. O èia ðarvuotam
traukiniui ypaè graþaus darbo bûtø buvæ. [...] Sunku suprasti, kodël Neries
upe nesinaudota kaip natûralia gamtine kliûtimi, taip pat vyraujanèiais kal-
nais prieð Vilniø. Juk forsuoti tokià upæ kaip Neris, tai ne menkas dalykas.
Èia Þeligovskio divizijas bûtø buvæ galima ilgam laikui sutrukdyti. Geriau
bûtø buvæ, kad lemiamas susidûrimas su lenkais bûtø ávykæs Vilniuje, o ne
Giedraièiuose ir ne Ðirvintose, kur mûsø pozicijos buvo daug blogesnës. Pa-
likdami be kovos Vilniø lenkams taktiðku atþvilgiu suteikëme labai patogià
bazæ, o sau – nieko. Galø gale jei prieðakyje Vilniaus, t. y. kairiajame Neries
krante, ir labai sunku bûtø buvæ laikytis, tai deðiniajame majoras Musteikis
su pusëtinai stipria divizija galëjo pamanevruoti á prieká ar á sparnà ir paro-
dyti, kad kai kada mokame ir aktyviai gintis...“1

Ðirvintø fronte prieð lenkus.

1 Petruitis J. Mûsø þygiai. K., 1935. T. 2, p. 187.

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Apie lenkø okupacijà poetas ir kunigas Maironis (Jonas Maèiulis, 1862–
1932) tada paraðë:

„Pavojuj motina – tëvynë;
Ateina audra ið pietø.
Tai lenkas, iðgama tautø.
Mums neða panèius ir þudynæ,
Dvarø ieðkodams prarastø.

Dar vakar svetimoj vergijoj
Prieð caro klaupës dievukus, –
Prancûzo nun globoj puikus
Mums ðvaisto gautu kalaviju
Ir mûsø degina laukus.

Gana po priedanga brolystës
Mums èiulpë syvus pasalais!
Kultûros savo skarmalais
Mums plëðë kalbà dël lenkystës
Ir smaugë savo verpalais!

Dabar ðalin numetæs kaukæ,
Ginkluotus siunèia plëðikus
Ir taðko mums kraujais laukus,
O po Europà visgi ðaukia
Kad tai ne jø bûrys smarkus.

Gana lietuviðkos kantrybës!
Ginkluota kelkis, Lietuva!
Dienelë laukia nelengva!
Bet gelbës dangiðkos galybës,
Ir paskutinë bus kova!

Petys á petá uþ tëvynæ!
Nuo Palangos lig Varënos,
Sulaukæ puotos kruvinos.
Kaip mûsø proseniai jà gynë,
Taip ginsme sûnûs ðios dienos!

Maironis

ALGIMANTAS LIEKIS
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Ar lietuviai galëjo atsilaikyti prieð lenkus? Vilniø puolë 64 lenkø pësti-
ninkø kuopos ir apie 936 raitininkus. Lietuviø, áskaitant Karo mokyklà ir
Vilniaus komendantûrà, buvo 23 kuopos ir apie 300 raitininkø. Taigi lenkø
puolë apie 3 kartus daugiau. Panaðus santykis ir pagal ginkluotæ: lenkai
turëjo 139 kulkosvaidþius ir 44 pabûklus, lietuviai – 78 kulkosvaidþius ir 9
pabûklus. Kadangi puolantieji turi turëti jëgos persvarà, tad teoriðkai su-
laikyti lenkø verþimàsi á Vilniø lietuviai lyg ir galëjo, jeigu ne Lietuvos
kariuomenës vadovybës tebesilaikymas visur atgyvenusio pozicinio karo
taktikos, dël to beveik visada pralaimëdavo, prieðams uþëjus jiems uþ spar-
nø. Ir gen. S. Þukauskas, vadovaudamasis sena samprata – negalëdamas
sudaryti iðtisinio gynybos lanko apie Vilniø, nesiryþo ásakyti jo ginti.

L. Þeligovskis, okupavæs Vilniø ir
jo kraðtà, verþësi toliau á nepriklauso-
mà Lietuvà. Spalio 11 d. okupavo Ne-

menèinæ, priartëjo prie Ðvenèionëliø, po poros dienø uþgrobë Sudervæ,
Trakus, Rykantus, Valkininkus, uþëmë Giedraièius, Dubingius, Þelvà ir kt.
Lapkrièio 14 d. lenkai agresoriai pradëjo vykdyti savo pagrindiná sumany-
mà – uþimti Kaunà ir prisijungti Lietuvà. Tam tikslui Maiðiagalos–Paberþës
rajonuose sutelkë daug kariuomenës ir pradëjo pulti Kovarsko–Këdainiø,
kita – Ukmergës–Jonavos kryptimis, kad atkirstø Kaunà nuo Ðiaurës Lie-
tuvos ir po to ðturmuotø já. Dël tø savo kariuomenës pergaliø prieð lietu-
vius Lenkijoje dþiûgauta ðlovinant virðininkà J. Pilsudská. Tà dienà
Varðuvoje vyko didþiuliai legionieriø paradai, o po jø karaliðkuoju keliu ið
Belvederio á Pilies aikðtæ atvyko ir pats „Lenkijos gelbëtojas“ J. Pilsudskis.
Ðimtai kunigø ir vyskupø, vadovaujamø kardinolo Katovskio (Katowski)
didþiojo vado J. Pilsudskio garbei giedojo giesmes, po to Katalikø baþny-
èios hierarchai paðventino marðalo lazdà ir skeptrà ir áteikë savo genialia-
jam vadui Pilsudskiui, prikabindami jam ant krûtinës dar keletà ordinø,
tarp jø ir Militari ordino kavalieriaus. Tà aktà palydëjo artilerijos pabûklø
salvës, baþnyèiø varpø gaudesys.

O Lietuvoje lietuviai liejo kraujà gindami savo þemæ ir teisæ bûti nepri-
klausomais, gindamiesi nuo lenkø plëðikø gaujø, vykdanèiø budelio J. Pil-
sudskio ir jo pagalbininko L. Þeligovskio nurodymus – bet kokia kaina
prijungti Lietuvà prie Lenkijos. Lapkrièio 17 d. lenkai pradëjo vykdyti svar-
biausià savo uþduotá – uþimti ir Kaunà. Ëmë pulti Musninkus, Ðirvintas,
Giedraièius, taip pat Valkininkø ir Zarasø kryptimis. Taèiau lenkai visur
susidûrë su ypaè atkakliu lietuviø prieðinimusi. Lietuviai, daug kur perëjæ

Nepasotinamas lenkø
ðovinistas – imperialistas
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á kontrpuolimà, lenkus iðstumdavo ið jø uþimtø pozicijø, atimdavo ið jø
ginklus ir paimdavo á nelaisvæ lenkus grobikus. Vien per Ðirvintø iðvadavi-
mà lietuviai paëmë per 200 lenkø nelaisvën, atëmë ið jø 2 patrankas, 2
kulkosvaidþius, keletà ðimtø ðautuvø, daug amunicijos ir kito turto. Ir pats
gen. L. Þeligovskis vos nepateko á nelaisvæ.

Taèiau daugelá lietuviø kariø nustebino lapkrièio 20 d. á Ukmergæ atvy-
kæs Lietuvos kariuomenës vadas S. Þukauskas, kuris ásakë atsitraukti á tu-
rëtas lapkrièio 17 d. pozicijas, nes atvyksianti Tautø Sàjungos komisija. Bet
lapkrièio 21 d. lietuviai vël puolë lenkus prie Ðirvintø, Giedraièiø ir, iðlais-
vinæ juos ir apylinkes, ëmë vyti lenkus Vilniaus link. Buvo áveikta ir lenkø
kavalerijos brigada prie Taujënø ir Lauèiûnavos. Lenkai skubiai traukësi
link Vilniaus. Bet èia ásikiðo Tautø Sàjungos komisija, ásakydama lietu-
viams sustabdyti savo puolimà ir pradëti derybas su Lenkija.

Ir lietuviai pakluso. Plk. J. Petruitis apie lietuviø kautynes prie Gied-
raièiø taip prisimena:

„[...] Tai buvo nepaprastas mûsø jaunø kariø pasiryþimas, jëgø átempi-
mas ir pasiaukojimas. [...] Jau vien ið to, kad mes tada turëjome tik maþà
saujelæ þmoniø – apie 500 vyrø ir kad tie patys buvo neaprengti, nepakan-
kamai apmokyti, silpnai ginkluoti, galima spræsti, kaip nelengva buvo áveikti

Paveikslas Ðirvintø mûðis. Lietuvos kariuomenës 7-ojo pulko mûðis su lenkais
ties Ðirvintomis.
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Paminklas þuvusiems Giedraièiuose.

Atminimo lenta þuvusiems mûðiuose su lenkais grobikais prie Giedraièiø.

GIEDRAIÈIØ ÐVIESA

V. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNYBOS METAI
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Lietuviø ir lenkø demarkacijos linijos 1919–1920 m.

prieðà, kurio keturi pulkai prieð mus veikë: Kauno, Lydos, Minsko ir Gar-
dino su stipria artilerija ir ðarvuotais automobiliais, be to, dar didelë kava-
lerijos masë. Turbût neperdësiu pasakæs, kad prieð kiekvienà mûsø kovotojà
stojo 10, o gal ir 15 prieðo kovotojø.

Nekalbant apie karininkus, ir puskarininkiai, ir eiliniai kareiviai nepa-
prastai kovësi. Þûna kuopos karininkas, nelaukdamas ásakymo, kuopai va-
dovauti imasi puskarininkis. Kuopa jo klauso. Pavyzdþiui, ties Bekupës
dvaru þuvo mokomosios kuopos vadas leitenantas Telksnys. Kuopai ima
vadovauti vyresnysis puskarininkis Kulieðius ir jis pirmutinis ásibrauna á

ALGIMANTAS LIEKIS
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Giedraièius. Uþëmus Giedraièius, jis toliau varo savo darbà – atakuoja
Krivalaidþiø kaimà Vilniaus kryptimi. Èia ir já galø gale nukerta lenkø kul-
ka. Jis ne vienas toks buvo. 1 ir 7 kuopos netenka karininkø – joms taip pat
puskarininkiai imasi vadovauti ir labai pavyzdingai vadovauja iki pat kau-
tyniø pabaigos. Vieni þûva – kiti jø vietas uþima. Ðtai tie didvyriai, kurie
ten þuvo: virðila Pijus Þadeika, savanoris, stambus ûkininkas, pasiþymëjæs
kautynëse prieð bolðevikus, bermontininkus ir prieð lenkus; virðila Marty-
nas Cirulis; vyresnysis puskarininkis Jonas Kulieðius; vyresnysis puskari-
ninkis Albertas Stankevièius; vyresnysis puskarininkis Juozas Ðatraitis;
vyresnysis puskarininkis Petkevièius; jaunesnysis puskarininkis Aleksis Juð-
kevièius; jaunesnysis puskarininkis Jonas Piktuiþa; eilinis Brin Rufkë; eili-
nis Simas Miðkinis; eilinis Izidorius Sluðinskas; eilinis Albinas Kaèinskas;
eilinis Juozas Vinèiauskas; eilinis Kostas Ruðkys; eilinis Vasilijus Bogo-
molnikovas; eilinis Juozas Raðkevièius; eilinis Antanas Miliuðauskas; eili-
nis Juozas Bendoraitis; eilinis Jonas Grobliauskas; eilinis Bronius
Dziedravièius.“1

Lapkrièio 29 d. Tautø Sàjungos kontrolës komisijai reikalaujant, Kau-
no geleþinkelio stotyje pasiraðyta Lietuvos ir Lenkijos paliaubø sutartis
dël karo veiksmø nutraukimo. Buvo sutarta, kad abi pusës karo veiksmus
nutrauks nuo lapkrièio 30 d. 24 val., bus pasikeièiama karo belaisviais, kon-
trolës komisija nustatys neutralià zonà.

Sutartá pasiraðë ið Lietuvos pusës I. Jonynas ir K. Kleðèinskis, ið lenkø –
M. Kosakovskis (Kosakowski), taip pat Tautø Sàjungos kontrolës komisi-
jos atstovai.

Pagal sutartá abiejø pusiø kariuomenës turëjo atsitraukti po 3 km. To-
kiu bûdu tarp kariuomeniø turëjo susidaryti 6 km neutrali zona. Lenkø
rankose liko jø okupuotas Vilnius ir jo kraðtas2.

Prasidëjo naujas Lietuvos nepriklausomybës gynimo etapas – diplo-
matinis.

1 Petruitis J. Mûsø þygiai. K., 1935. T. 2, p. 275.
2 LCVA. F. 929. Ap. 3. B. 95. P. 34.


